
 

 

  

Projektrapport Kompetensväxling 2016 
 

Sammanfattning 

Denna uppföljning av Kompetensväxlingsprojektet är kortfattad och fokuserar på resultat, 

genomförda aktiviteter och effekter av det arbete Innovatum tillsammans med många 

andra bedrivit under de senaste åren. Vi ger också rekommendationer till hur vi ser att 

arbete kan fortsätta att utvecklas. 

 

Innovatum ser stora möjligheter att tillsammans med regionen och andra aktörer utveckla 

ett starkare system och utnyttjande av befintliga strukturer. Projektet har skapat en grund 

för att fortsätta och utveckla både konkreta aktiviteter och en långsiktig grund för möten 

mellan unga och kulturarvet.  

 

Projektet har varit framgångsrikt, speciellt vad gäller att ta fram, testa och sprida 

metoder. Arbetet med att skapa en bredare regional bas tillsammans med andra aktörer 

har varit mer utmanande och tagit längre tid än vi räknat med initialt. Nu finns det nya 

förutsättningar för att få en bredare regional förankring och delaktighet, bland annat 

genom samverkan i IMVG och projektet CHRISTA. 

 

Vi uppnår resultat genom att lyssna på behov och möjligheter och snabbt agerar utifrån 

det. Vi behöver fortsätta arbetet med att stärka kopplingen mellan unga och föreningar, 

inte minst i relation till besöksnäringen. Innovatum vill därför ha ett fortsatt uppdrag att 

vara aktören som håller ihop arbetet med kompetensväxling.  



 

 

  

Behov och möjligheter 

Kompetensväxling handlar om vidgat deltagande och föreningsutveckling genom 

främjande av kulturarvsföreningar i vår region. Vi jobbar för att få museerna att stärkas på 

olika plan och nå ut med sin verksamhet till fler besökare. Kompetensväxling handlar 

också om möten: möten mellan yngre och äldre, möten mellan olika kompetenser och 

erfarenheter, möten mellan människor! 

 

Kompetensväxlingsarbetet handlar om att jobba med och för ungas delaktighet i 

samhällets förändring och mötet med kulturavet. Det bygge på möten och aktiviteter där 

allas kompetens tas tillvara på och tillsammans uppnår en förändring. Detta går att koppla 

till en rad olika områden, till exempel ungas inträde på arbetsmarknaden, kulturturism, 

utveckling av föreningsliv och ungas aktiva deltagande. Arbetet bygger i hög grad på 

befintliga strukturer, som feriearbeten, Ung Företagsamhet (UF), praktik och utbildningar. 

En viktig uppgift är att stärka det regionala och kommunala systemet för att möjliggöra 

kompetensväxling på många platser och i många former.  

 

Genomförda aktiviteter och resultat 

Kompetensväxlingsarbetet fokuserar på konkreta aktiviteter för att skapa goda exempel 

och långsiktigt sprida metoder, perspektiv och möjligheter utanför projektets ram. Alla 

aktiviteter görs med detta syfte och sprids på olika sätt till relevanta aktörer i regionen. 

I år har det varit ett speciellt fokus på att utveckla samarbete med UF samt 

integrationsaktiviteter. Basen för spridning är hemsidan där alla aktiviteter, exempel och 

metoder finns samlade. http://www.innovatum.se/kompetensvaxling/ 

 

Teater som gestaltar en historisk plats 

blir upplevelser för turister 

Elever och feriearbetare genomförde 

föreställningar vid Qvarnstensgruvan 

och Södra Råda gamla kyrkplats där 

båda var en del i ett upplevelsepaket 

som innehöll föreställning, guidning, 

mat och boende i natursköna miljöer 

som utöver kulturintresse passar bra för 

vandring och vila. 

 

Gestaltande feriearbete med 

kompetensväxling 

Detta var tredje året som gestaltning 

med feriearbetare i NOHABs smedja 

genomfördes och det bjöd på några 

nyheter i år. Två delar urskilde sig från 

tidigare år, det ena var film och 

marknadsföring och det andra var att vi 

hade förmånen att kunna ge berättar-

rösten på arabiska under fyra dagar. 

http://www.innovatum.se/kompetensvaxling/


 

 

  

 

 

 

Gränslösa möten på Saab Car Museum 

och Innovatum Science Center 

Asylsökanden från Restad Gård besökte 

Saab Car Museum och Innovatum 

Science center för att diskutera 

temautställningen Bilismen och byta 

kunskap och erfarenheter. Förutom att 

just besöka platserna ville vi föra en 

dialog i anslutning till bilismen som är 

en temautställning på Saab car museum 

Som handlar om bilen och dess påverkan 

på samhället.  

 

Kompetensväxling bidrar till reklam-

filmssamarbete vid Munkedals Jernväg 

En reklamfilm har spelats in för att 

locka besökare till Museiföreningen 

Mukedals Jernväg, för att på ett 

tilltalande och lättillgängligt sätt kunna 

belysa det ideella kulturarvet som 

turistmål genom medskapande i ungas 

regi. Filmen har producerats av ett UF 

företag, ADDLEE UF, som nu har blivit 

ett riktigt företag. 

 

Levande Linmuseum tillsammans med 

elever från Göteborgs Universitet 

Under året har Linmuseet haft ett 

mycket givande samarbete inom 

produktutveckling med studenter från 

programmet ‘Ledarskap i slöjd och 

kulturhantverk’ Göteborgs Universitet. 

Tillsammans har de sett till att museet 

numera har en tydlig och mer 

välkomnande struktur med utställning, 

butik och caféhörna, något som ökat 

museets försäljning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Lyckat integrationsprojekt på 

Råbäcks Stenhuggeri 

I somras bjöd Råbäcks Stenhuggeri 

in 60 personer från några 

asylboenden i närheten. Under en 

dag fick de en inblick i svenskt 

kulturarv och fick se hur maskinerna 

kördes. Dagen blev mycket 

uppskattad av alla inblandade, såväl 

föreningen, feriearbetare som nyanlända. 

 

Slöjdstudenter utvecklar 

hembygdsmuseum på Bohus Malmön 

Kompetensväxlingsprojektet mellan 

arbetslivsmuseum och elever från 

programmet Ledarskap i slöjd och 

kulturhantverk på Göteborgs 

Universitet fortsätter. Just nu har 

den nya årskullen presenterat flera 

utvecklingsförslag för hembygdsmuseet 

på Bohus Malmön. Projektet är hittills 

mycket lyckat och det återstår att se 

vad som genomförs nästa sommar. 

 
”Visa vad du brinner för” En 

introduktion till kreativ marknads-

föring för arbetslivsmuseer i Västra 

Götaland 

Malin Hultman som älskar 

brainstorming och konceptutveckling 

var inte sen att hoppa på möjligheten 

att delta på idéutvecklingsdagen när 

hon såg den i sitt flöde på sociala 

medier. Dagen inspirerade Malin till 

att vilja dela med sig av sina 

kunskaper och guiden ”visa vad du 

brinner för” är produkten av hennes 

arbete. Nu har Malin medverkat i 

flera workshops för ideella föreningar 

och berättat om hur de kan bli mer 

påhittiga och nytänkande kring sin  

marknadsföring och därigenom hitta 

nya målgrupper i verksamheten. 

 

 



 

 

  

Under året har vi kommit fram till ett resultat som förstärks av tidigare års arbete. 
Vi ser att arbetet med kompetensväxling bidragit med mycket resurser till 
föreningarna och det finns mer att utveckla. 
 

 Föreningarna uttrycker önskan om föreningsutveckling och där kan möten och 
insatser som kompetensväxlingsprojektet bidrar med vara en viktig del.  

 Många föreningar är i behov av en handledare till unga feriearbetare. Ibland går 
det att lösa lokalt eller med stöd av projekt, men ett övergripande system saknas. 
Här behöver lokala och regionala aktörer samverka för att kunna nå lösningar, och 
flera möjligheter finns. 

 Vi ser att Unga leder unga skapar positiva effekter för både individer och 
föreningar, exempelvis vad gäller handledning. Detta är en framgångsrik väg som 
man bör fortsätta att utveckla.  

 Det regionala systemet behöver stärkas, exempelvis med regionala feriearbeten. 
Det kan stödja och utveckla de befintliga resurser som vi idag arbetar med, 
exempelvis kommunala feriejobb, studenter och UF-företag.  

 UF-samverkan har tagit ett stort steg framåt under 2016, genom ett antal 
konkreta exempel. 

 Innovatum ser att de tester vi gör leder till gott utfall i möten mellan 
generationer, utveckling av platser och möjlighet att stärka ungas inträde på 
arbetsmarknaden. Det är uppskattat av föreningarna och det är viktigt att få 
fortsätta testa och visa på goda exempel som inspiration.  

 En tydlig produkt har tagits fram av en ung entreprenör för föreningar: ”Visa vad 
du brinner för”, om marknadsföring i sociala medier. Två seminarier genomförs 
2016 med detta tema. 

 Kompetensväxling har kunnat testa och stödja integrationsinsatser för unga kring 
kulturarvet. Här kan vi göra mer, exempel bjuda in nyanlända till föreningslivet. 

 Aktiviteter är möjliga för att det finns rörlighet och lättillgängliga resurser inom 
kompetensväxlingsprojektet. 

 Det är viktigt att någon aktör har denna fråga som en prioriterad uppgift, vilket 
Innovatum fått möjlighet till genom de resurser som tilldelats från regionen. I 
annat fall riskerar dessa behov och möjligheter som finns med unga och 
kulturarvet att få mindre fokus och nedprioriteras.  
 

 
  Antal unga som direkt deltagit och agerat i Komptensväxlingsprojekt  
  under året, exempelvis genom teater, filminspelning, praktik, workshops  
  eller projektarbeten inom studier.  
 
 
  Antal personer i blandade åldrar som omfattats av integrationsprojekt    
  som genomförts via Kompetensväxling. 
 
 
 Antal unga personer som deltagit i föreläsning, kortare aktiviteter eller 
möten som genomförts av Komptensväxlingsprojektet 
 
För att inte glömma alla de personer som har upplevt och besökt aktiviteter 
som tagits fram av unga och föreningar tillsammans, exempel 
teaterföreställningar, guidningar, filmvisning, marknadsföring m.m. 
 

varav 60 barn 

75 

200 

120  



 

 

  

Vi har haft kontakter eller verkat i omkring hälften av regionens kommuner. Effekter av 

detta arbete rör sig inom områdena stärkt föreningsutveckling, besöksnäringsutveckling 

och ungas inträde på arbetsmarknaden. Ur aktiviteterna kommer det en mängd antal 

unga som har positiva erfarenheter och bilder av kulturarv och föreningsliv. 

Vi ser att vi långsiktigt skapar ett antal unga ambassadörer för kulturarvet och utmanar 

föreningar till förändring och utveckling. Här ser vi en betydande skillnad sedan vi inledde 

detta arbete. Vi ser att allt fler kommuner själva arbetar med dessa metoder och utnyttja 

feriearbete kopplat till kulturarv. Vi blir kontaktade av olika aktörer och inbjudna till att 

medverka och stötta olika aktiviteter och processer och fler och fler känner till 

Innovatums speciella kompetens. Vi kan tydligt se att vår roll att visa på ungas delaktighet 

öppnar dörrar vid möten inom Industrimuseum Västra Götaland (prisma Västra Götaland). 

Fokus på aktion och konkreta exempel är viktigt och skapar trovärdighet för arbetet. 

Långsiktighet och goda exempel ger framgång. 

Saxat från artiklar 

 

Funderingar och planer inför 2017 

 Vi behöver hitta närmare samverkan med kommuner. Flera initiativ pågår men 
det är bra att fokusera på några kommuner där det finns goda förutsättningar. 

 En ny befintlig struktur som står på tur för att testas nu är internationella utbyten.  
 Innovatum ser att det behövs en långsiktighet – projekt är sårbart med korta 

projektanställningar och svårigheter med planering.  Långsiktiga resurser behövs. 
 Vi behöver belysa vikten av unga leder unga och regionala feriejobb. Detta är en 

viktig faktor för att få en större spridning och hållbarhet i arbetet. 
 Vi ser möjligheter i relation till IMVG och Prisma.  Ungas produkter kan lyftas fram 

på www.prismavg.se. 
 Utveckla samarbetet med UF, där vi nu gemensamt sprider möjligheter nästa år. 
 Fortsätta med tester och utmanade arbete kring integration, unga och 

kulturarvet/besöksnäringen. 
 
Märta Gustafsson   
Henrik Olsson 
Innovatum 

 ”Ingen av dem 
har tidigare tänkt 
på ideella 
föreningar som 
en potentiell 
samverkanspart i 
Framtida jobb, 
men har fått nya 
tankar efter det 
här.” 

 

 “Vi i styrelsen fick 
rätt hjälp i rätt tid. 
Vi skulle inte haft 
möjligheten att 
genomföra detta 
själva, utifrån vår 
kompetens. 
Dessutom blir man 
lite hemmablind 
och studenterna fick 
oss att förstå att vi 
har en väldigt bra 
verksamhet.” 

 

 “Kortfilmerna får sin 
första synlighet på den 
digitala utställnings-
plattformen Prisma. 
De kommer sedan att 
landa som storytelling 
i appformat längs 
banan och vi hoppas 
då på fler avsnitt i 
detta samarbete.” 

 

 “Genom att bli välkomnad av 
civilsamhället på det här sättet 
fick vi en bra inblick i svensk 
historia och kultur. Dagen blev 
fantastisk och barnen lärde sig 
jättemycket om stenhuggeriets 
historia och olika typer av 
stenar och bergarter tack vare 
Kinnekulle hembygdsförening 
och ideella människor på 
Råbäcks, säger Misbah.” 

 


