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Nu är det bekräftat:

Pilotprojektet ”Den första ingenjören”
får småföretag att växa
Hur kan småföretag växa och utvecklas? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Det visar
pilotprojektet ”Den första ingenjören”, som resulterat i en ny framgångsrik arbetsmodell som
stärker företagens konkurrenskraft.
Bakom tvåårsprojektet, som avslutades i april 2017, finns finansiärerna Sveriges Ingenjörer och Region Jönköpings län, projektägare var forskningsinstitutet Swerea SWECAST. Dessutom ingick branschorganisationerna
TMF (Trä- och möbelföretagen), Skärteknikcentrum, Polymercentrum och Svensk Gjuteriföreningen.
Utgångspunkten var en tidigare studie från Ramböll som visar att små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas avsevärt bättre än de företag som inte har ingenjörer. Under en sexårsperiod
ökade företagens produktivitet med nästan 300 procent och nettoomsättningen med drygt 500 procent. Dessutom skapades fler jobb.

Det var fascinerande att se. Med bara små enkla medel åstadkom vår nyanställde första
ingenjör stora förbättringar. Med samma personer och samma maskinpark kunde vi höja
omsättningen på en av våra avdelningar med 20% på bara några månader.
KENNY JOHANSSON, VD ACRON

Ett mål för ”Den första ingenjören” var att minst fem mindre företag i Jönköpingsregionen skulle börja
arbetet med att rekrytera sin första ingenjör under projekttiden. Resultatet överraskade med nio anställda
ingenjörer och 15 påbörjade rekryteringar hos de 33 företag som varit involverade.

www.denforstaingenjoren.se

Min förhoppning är att vår nyanställda första ingenjör kommer att tillföra
ett analytiskt synsätt och att han kan se vad som kan göras effektivare,
och i förlängningen bidra till både utveckling och lönsamhet.
MAGNUS AHLSTEINER, VD KLÖFVER

Likaså handlade projektet om att förändra attityderna hos såväl företagare som ingenjörer. Fler företag
ska vilja och våga anställa en ingenjör. Fler ska bli medvetna om hur små företag kan utvecklas genom att
anställa ingenjörer.
Å andra sidan är målet att fler ingenjörer ska se nyttan av och potentialen i att arbeta på ett mindre
företag. 65 % av de intervjuade ingenjörerna som arbetar på stora företag angav att de kan tänka sig att
arbeta på ett litet företag
Basen i pilotprojektet är den unika arbetsmodell som utvecklats i samarbete med företag och ingenjörer.
Den bygger på kraftfulla verktyg, råd och hjälpmedel som effektivt stödjer företag som vill växa och utvecklas
med hjälp av en första ingenjör. Den projektutvärdering som gjorts av professor emeritus Evert Vedung vid
Uppsala universitet visar med stor tydlighet projektets styrka.
När det gäller projektets framtida nytta är grunden lagd för att konceptet ”Den första ingenjören” ska
kunna utvecklas och användas framgångsrikt i många regioner och branscher i framtiden.

Jag fick bekräftat att vi hade tänkt rätt i mångt och mycket när vi skulle
rekrytera vår första ingenjör, men jag såg också att vi hade missat en
del. Genom att använda gap-analysen fick jag en tydligare bild.
CAJSA LUNDBERG, VD LUNDBERGS PRESSGJUTERI

Vill du veta mer om projektet och dess utvärdering, testa verktygen eller lära mer
om rekryteringsprocessen – gå in på www.denforstaingenjoren.se.
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