Growkomp – En satsning på 8,2 milj. kr som ska lyfta 30 företags
innovationsförmåga och bidra till ökad jämställdhet inom
tillverkningsindustrin i Vaggeryd, Jönköping och Nässjö.
GROWKOMP är ett utvecklingsprojekt initierat av näringslivsbolag/enheterna i Vaggeryd, Nässjö och
Jönköpings kommuner. Projektet som är på 8,2 milj. kr finansierat med ESF-medel och ska för ca 30
bolag inom tillverkningsindustrin med totalt ca 2000 anställda i de tre kommunerna bidra till att
skapa ökad tillväxt och konkurrenskrafts på företagen, genom strategisk kompetensförsörjning,
CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga. Målet är att öka utveckla
företagens strategiskt innovativa arbete och utveckla de deltagande företagen till attraktiva
arbetsplatser, som bidrar till att fler kvinnor söker sig till tillverkningsindustrin. Projektet kommer
även att engagera ett 30-tal studenter från Högskolan i Jönköping.
Projektet är på 36 månader indelat i en analysfas 6 månader våren 2016 och en genomförandefas
med start september 2016 till och med januari 2019.
Torsdagen den 10 mars kl.08.30- 13.00 hålls en kick-off för de deltagande företagen. Vi inbjuder till
ett pressmöte kl.13.00 på Kinnarps Arena, Jönköping konferensavdelning.
På programmet står en genomgång av projektet samt en presentation av det nya arbetssättet med
360-analyser som ska tillämpas för att mäta och utveckla företagens innovationsförmåga. Ansvarig
leverantör Magnus Penker, VD och innovationsexpert på konsultföretaget Innovation360, säger i en
kommentar att ” projektet är en förebild för framtidens sätt att arbeta med regional utveckling där vi
innoverar och digitaliserar leveranserna. Det är hög tid att inse att gamla metoder inte hjälper och
det krävs nya metoder för att skapa konkurrenskraft och tillväxt i en allt mer globaliserad värld”.
En annan viktig komponent i projektet är kompetensutveckling där det kommer att genomföras
kompetensgapsanalyser som ska leda till företagsunika insatser i form av utbildningar och
coachningsaktiviteter. Varje bolag ska ta fram en CSR-strategi för sin verksamhet. Codeq AB är
ansvarig för processledningen och kompetensgapsanalyserna. Christer Johansson, VD för Codeq
menar ”att en tydlig CSR-profil och ökad jämställdhet påverkar företagens möjligheter att attrahera
framtida medarbetare”.
Under kick-offen kommer HV71 att berätta hur de jobbar med jämställdhetsfrågorna inom
hockeyverksamheten.

Projekt Growkomp drivs av Vaggeryds Näringslivsråd i samverkan med Nässjö Näringsliv och
Näringslivsenheten i Jönköpings kommun. Samarbetspartners i projektet är Science Park i Jönköping
och Handelshögskolan i Jönköping. Carl-Gunnar Karlsson VD/näringslivschef på Vaggeryds
Näringslivsråd säger ”att företagen genom GROWKOMP får en unik möjlighet att lyfta fram sina
positioner att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsplatser dit fler kvinnor vill söka sig i
framtiden”.
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