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Sedan 2007 har Creando varit med och utbildat medarbetare till svensk industri. Genom 
utbildningsinnehåll, tekniska lösningar och metodik som möter de behov svensk industri har 
idag driver Creando ett ständigt förbättringsarbete för morgondagens kompetensförsörjning.

MORGONDAGENS 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
BÖRJAR IDAG!

I takt med att världen förändras så sker även en förändring 
vad gäller behovet av utbildning. Från att inom industrin ha  
handlat om externa kurstillfällen på ett par dagar, skilt från  
det vardagliga arbetet har behoven gällande integrerat 
lärande ökat från företagens sida. Där har Creando hittat 
en viktig roll som morgondagens utbildare – med både 
företagsanpassad utbildning och YH-utbildningar som 
varvar teori med praktiskt lärande. Utbildningsmetodiken 
är anpassad för att möta de stora rekryteringsbehoven som 
finns inom industrin. 

 – Utbildningsarenan kommer att se annorlunda ut ju  
längre fram i tiden vi kommer. De medarbetare vi utbildar, 
vare sig om de kommer från en annan karriärbana eller har 
befunnit sig inom industrin sedan tidigare, ska både för sin 
egen och för företagens skull snabbt kunna komma in i 
produktionen i sitt arbete. Vi har därför ett stort fokus på 
att ständigt utveckla utbildningsmetodiken, berättar Lena 
Backström Nordén, VD på Creando. 

 – Vi pratar alltid om absolut relevans. Vi söker ständigt att  
utveckla utbildningsmetodiken till de aktuella sätten män- 
niskor lär på, vilket skiljer sig från hur det kanske var förr. 
Det innebär mer agila utbildningsproduktioner, kortare  
avsnitt och relevanta medier. Vi ser också att kompetens- 
utvecklingen i både metodik och teoretiskt innehåll behöver  
ägas av bolagen själva och inte bestå av externa punkt- 
insatser som över tid blir inaktuella. För att möta en mer  
rörlig arbetsmarknad och ett ökat rekryteringsbehov behö- 
ver bolagen helt enkelt kraftigt minska upplärningstiderna 
och minska utbildningskostnaderna, där vi helt enkelt finns 
för att göra det möjligt för våra kunder, fortsätter hon. 

 – Inom Creando har vi teorin, de tekniska lösningarna och  
en hållbar struktur för att bolagen ska kunna äga, hantera och  
utveckla sin interna kompetensförsörjning.  Att det fungerar  
vet vi efter många år av examinerade Processoperatörer och  
Drifttekniker, där de allra flesta inte haft någon tidigare erfar- 
enhet från industrin. Och det är inte utan ett stort mått av 
stolthet vi konstaterar att vårt koncept också är jämställd-
hetsfrämjande då nära hälften av våra studerande består av 
kvinnor. säger Lena Backström Nordén.

 – Vi är ett relativt litet utbildningsbolag där vi satsar på orga- 
nisk tillväxt och en mycket hög kvalitet, där våra kunder och 
studerande känner sig i trygga händer. Vi befinner oss i ett  
kompetensskifte och vi är övertygande om att det är viktigt att  
medel för kompetensförsörjning ständigt utvecklas. Yrkes- 
högskolan är en fantastisk lösning men den kan inte täcka  
hela behovet, varför vi behöver utveckla fler kompetens- 
lösningar för en hållbar industri och det är vad vi lever för. 
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Läs mer på creando.se 
och kontakta Creando på info@creando.se


