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Förord

Bakgrunden till denna rapport är den motsägelsefulla uppfattning som råder. På ena sidan finns de
använda underlagen för dimensionering av
utbildning och kompetensutveckling i Sverige som
ger en bild av att tillgång kommer öka mer än efterfrågan på viktig kompetens för industri- och teknikföretag, på kort och lång sikt. På andra sidan står en
enad front av arbetsmarknadensparter, både fackföreningar som arbetsgivare, som försöker lyfta fram
svårigheterna att hitta tillräckligt med rätt
kompetens idag och med en stor oro att detta
förvärras framåt. Det gäller både för rätt i
utbildningssystemen och vidareutbildning ute på
arbetsmarknaden.

De senaste årens utveckling i världen har tyvärr
illustrerat vad som börja hända om samhällets
motor börjar hacka. Det har direkt konsekvenser på
demokrati, internationellt samarbete och fred.
Historien har flera gånger lärt oss farorna i när
välstånd för det stora flertalet inte kan
upprätthållas.
Internationell konkurrens, digitalisering och hållbar
utveckling driver ständigt på en allt snabbare
struktur-omvandling. I takt med mer avancerad
utveckling, produktion och tjänstefiering ökar
behovet av medarbetare med längre och mer
kvalificerad utbildning. Ny kompetens behövs också
för att företag skall kunna dra nytta av t ex digitaliseringen. Då är det av yttersta vikt att utbildningssystemen likväl som företag och individer får rätt
inspel om hur behoven utvecklas framåt. Det är
grunden till initiativet till denna rapport.

Detta kan vara en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Industri- och teknikföretagen är motorn i
samhällets välstånd. Den officiella statistiken har en
viss eftersläpning och därtill går olika statiska
grupperingar in i varandra.

Låt oss då gå ut och fråga företagen i verkligheten
och jämföra den bilden med vad dagens historiskt
grundade underlag säger. Kan det vara så att vi inte
längre bara kan se bakåt? Vad säger tillgänglig
forskning? Hur kan olika aktörer samverka för att
säkra kompetensutvecklingen?

Om vi ser till bara tillverkningsindustrin i Sverige så
står den för ca 20% av BNP och 77% av exporten
(68% varor och 9% tjänster) Industrin sysselsätter
direkt och indirekt ca en miljon personer vilket är
20% av sysselsättningen. (40).
IT & Telekomsektorn sysselsätter i Sverige ett par
hundra tusen till personer. Samtidigt som en
bedömning av det Tyska analysföretagen Emprica
gjord på uppdrag av EU-kommissionen visar att
ungefär ytterligare lika många som arbetar med IT
finns utanför IT & Telekomsektorn (10).

Att sia om framtiden är inte lätt och för att inte få
enkätsvar som mest reflekterar gårdagens behov har
en metod tagits fram för först positionera den som
svarar i en bild av sin framtid, och sedan därifrån
bedöma kompetensbehov.
Denna rapport är gjord av Jan Lindoff, Doff&Co, och
Susann Karlsson, Skautveckling. Det är en
presentation av resultaten från ett nationellt projekt
som kartlagt framtida kompetensbehov hos industrioch teknikföretag givet den tekniska utvecklingen.
Projektägare är Mälardalen Industrial Technology
Center, MITC, en medlemsförening för industri- och
teknikföretag. Projektet ingår i ett program: Smart
Industri i Östra Mellansverige – 5 län: Östergötland,
Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län

Den kan sägas igen, Industri- och teknikföretagen är
motorn i det svenska samhällets välstånd. Det blir än
mer tydligt om man beaktar den sk jobbmultiplikatorn. Det är faktorn för hur många andra jobb
som skapas på grund av ett jobb. Jobben i industrioch teknikföretagen har den högsta jobbmultiplikatorn på arbetsmarknaden. Det betyder att för
balansera ett industrijobb mindre, behövs upp emot
tre nya jobb i de övriga sektorerna.

Jan Lindoff, Projektledare Smart Industri – Framtida
Kompetensbehov

”Vi skall konkurrera med kompetens,
senaste teknik och innovation”

Statsminister Stefan Löven, Industridagen 20180205
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Sammanfattning och slutsatser
Sverige är förunnat att ha värdefulla nationella
institutioner som t ex Statiska Centralbyrån, SCB. Vi
är ett av världen mest datainsamlande länder sedan
mycket lång tid. Man kan säga i Sverige har vi haft
Big Data länge.

positioner. Vår kartläggning säger de vill alla utveckla
sig men till olika nivåer. De stora globala
koncernerna har redan köpt Industrie 4.0 konceptet
och har startat sin resa. De små och mellanstora har
i snitt inte. De stora accelererar ifrån de mindre.
Detta är en farlig utveckling för vad händer de
mindre då möter konkurrens från de som är på
samma nivå som de större? Vår globala värld är
skoningslös mot de som inte klarar konkurrensen.

Arbetsmarknadsstatistik och prognoser är svåra och
öppna för misstolkningar. Den här rapporten
försöker inte kasta någon skugga på allt det
utmärkta arbete som görs av så många, utan mer
påvisa förbättringspotential. Att dagstidningar gör
stora artiklar om överskott av kompetenser som
industriföretag tillsammans står upp och säger är en
akut bristvara och som får dem att fundera på att
flytta utomlands, är bara en av flera paradoxer. Än
allvarligare är frågan om vad används för att
dimensionera och inrikta utbildningssystemen.

Det är eftergymnasial utbildning som gäller. Ett
entydigt svar. Vi ser också hur olika funktioner
utvecklas. Exempelvis montering i ett tillverkande
företag. På 5-10 års sikt bedöms en tredjedel behöva
ha högskoleutbildning. Man kan tycka det inte
stämmer om arbetsuppgiften är att fästa en
komponent med en momentnyckel. Se framför er
att det görs av robotar med åtminstone någon
kognitiv förmåga, kanske lite artificiell intelligens.
Deras arbetsledare och programmerare, vem är då
det?

Den andra stora frågan är vidareutbildningen av alla
som arbetar i teknik- och industriföretag idag. Hur
får vi alla de hänga med och inte behöva bli ersatta,
”avvecklade” p g a fel kompetens? Samhällets
välstånd vilar mycket på den frågan.

Ungdomar går fel i utbildningssystemen. Vi måste
sluta lura dem in till utbildningar som med all
sannolikhet leder till arbetslöshet. Det finns stora
systemförluster i utbildningssystemet. I ena ända går
många in men alltför få kommer ut på andra sidan
med en kompetens som industri- och teknikföretag
behöver. Att stärka grundskolelevers förståelse för
spännande jobb i teknik- och industriföretag är
nödvändigt. Ett ökande trend är att stora företag tar
saken i egna händer och skaffar sig sig eget tekniskt
gymnasium.

Vi har tagit fram en metod för kartläggning. Vi har
nationellt frågat företag om deras bild av sin framtid
vad gäller automatisering, digitalisering och
utnyttjande av ny teknik. Väl i denna framtidsposition har de sen fått ge sina bedömningar på vad
för detaljerade kompetenser, utbildningsnivåer och
egenskaper de då behöver.
Vår kartläggning ger att Sverige är i full fart på väg
mot en akut, accelererande och strukturell
kompetensbrist för välståndets motor: Industrioch teknikföretag samt industrinära tjänster.

Vidareutbildning för alla som redan jobbar i teknikoch industriföretag är en av vår tids största
utmaningar. Universitet och högskolor måste
mobiliseras och deras incitament för korta kurser
riktade till anställda ute i industrin måste stärkas.

Alla bra beslut är avhängigt av korrekt och insiktsfullt
utvecklad information. Det behövs en analys innan
dagens blandade data ges som styrmedel för
kompetensproduktion. Det behövs ett statligt
uppdrag till en nationell och neutral aktör att
fortsätta vad detta projekt påbörjat. En uppgift att
löpande tillhandahålla kartläggning, analys och
avvägning om vad som är framtidens kompetensbehov. Detta måste ske i samarbete med företagen
och deras verklighet. Det blir en inbjudan till mer
innehållsrik samverkan och inte den ibland
förekommande ”vi låtsas”.

Ett till lite överraskande resultat är att hälften av
företagen har pågående konkreta aktiviteter för
integration, men bara en tredjedel har det för öka
kvinnors intresse. Det är anmärkningsvärt efter så
lång tids satsning på jämställdhet. Har företagen gett
upp? De kan inte påverka samhällsattityder som bl a
syns i att i Sverige har vi den arbetsmarknad i Europa
som har flest kvinnor i jobb men också den mest
segregerade vad gäller vad kvinnor och män gör.

Sverige inte längre är ledande i automatisering. Olika
företag startar sin resa mot mer digitalisering,
automation och utnyttjande av ny teknik från olika

I slutet av rapporten presenteras ett antal
rekommendationer.
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Inledning

Omvandlingstryck
”Change the people in the seats or
change people in the seats”
Michael Chui, McKinsey & Co
Omvandlingstryck och kompetenskrav i teknikföretag, industri och industrinära tjänster hänger
ihop.

aliseringsstrategi (2016) (1), som ett av fyra
fokusområden kallat Kunskapslyft industri (2).
Men vilka kompetenser behövs egentligen i
framtidens ”smarta” industri? Hur ser industrins
”kompetenslandskap” ut? Vilka strategier behövs
för att framöver analysera industrins kompetensbehov i ett förändrat industriellt sammanhang?

Sveriges industri står inför omfattande utmaningar
och möjligheter. Med en klassisk ekonomisk term,
kan man säga att dagens industri står inför stora och
spännande omvandlingstryck. Detta är inget nytt.
Svensk ekonomi och svenska kompetensförsörjningssystem har historiskt sett visat en stor
förmåga till anpassning och omställning.

En bred analys av kompetensbehov och hur företag
mobiliserar och sätter samman kompetenser i en
modern ekonomi måste innefatta mer än analyser
av utbuds- och efterfrågeförhållanden (3). Med
tanke på trycket på rörlighet och kompetensbehovsspridning, inte bara inom industrin utan i hela
kompetenslandskapet. Om en stor del av utbildade,
från utbildningar tänkt försörja industrin, går till
andra sektorer av samhället har det stor påverkan
på tillgången för industrin. Även om regionala,
nationella och branschspecifika perspektiv är viktiga,
har en ökad komplexitet och arbetsdelning i
ekonomin medfört att företag i hög grad tillgodoser
sitt kompetensbehov utanför företagets väggar,
regionalt, nationellt och internationell). De
kompetenser som finns inom ett företag eller inom
en bransch är därför en signal om kompetensbehovet, men utgör inte hela bilden av de
kompetenser som egentligen behövs.

Men utmaningarna är inte konstanta över tid.
Sannolikt står vi inför, eller egentligen redan är i, en
accelerationsperiod. Automatisering och
digitalisering, förändrade globala villkor för
lokalisering och marknader, ökad organisatorisk
komplexitet och omställning till en mer miljömässigt
hållbar produktion är bara några exempel på
sinsemellan relaterade utvecklingar som skapar nya
omvandlingstryck.
Redan att börja peka ut vilka sektorer vi har i fokus
är en utmaning. Vi säger teknikföretag, industri och
industrinära tjänster och mellan dessa finns en allt
större rörelse. Vad är ett industriföretag om inte ett
teknikföretag? Ny teknik omsätts industriellt dvs nya
teknikföretag blir ny industri. Utvecklingen av
tjänster flyttar gränser och är alltmer del av vad
industrin gör. Vi syftar i denna rapport på det som vi
om 5-10 år skulle kunna kalla industri.

Precis som företag länge har anlitat underleverantörer för materiella insatsvaror, är också
kompetens och erfarenhet som människor besitter,
något som idag i allt högre grad införskaffas från
samarbetspartners i nätverk av komplex arbetsdelning och specialisering. Och precis som att
underleverantörer i klassisk bemärkelse kan vara
lokaliserade utanför det inköpande företagets
region eller land, kan även leverantör av kompetens
vara det. Därför blir det viktigt att studera och ha
visioner om dels en nations och sektorers kärnkompetenser, dels de kompetenser som kanske kan
utvecklas tillsammans med andra branscher och
internationellt.

Att möta dessa krav på förändring inom teknikföretag, industri och industrinära tjänsteföretag
kommer sannolikt kräva förändringar i arbetskraftens sammansättning och en förändring i vilka
kompetenser som efterfrågas. I dagens ekonomi är
humankapital den främsta nyckelresursen för att
skapa konkurrenskraftiga företag. Humankapitaldimensionen poängteras också i diskussionen om
smart industri och svenska regeringens nyindustri-
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Rapporten är resultatet av ett projekt som utgått
från tidigare gjorda kartläggningar, analyser och
utredningar.

Huvudsyftet med denna kartläggning är att
analysera teknikföretags, industri och de industrinära tjänsteföretagens framtida kompetensbehov
mot bakgrund av de stora omvandlingstryck som
man står inför. Av speciellt intresse är
konsekvenserna för kompetensbehovet av en
alltmer komplex organisatorisk arbetsdelning, ökat
kunskapsinnehåll i industriell verksamhet och
fördjupad automatisering och digitalisering.
Ett mycket viktigt syfte med rapporten är också att
ge förslag på fortsatt arbete och fortsatta studier,
inte minst metodmässigt.
Rapporten är uppdelad i fyra delar:
1. Den inledande delen sätter scenen med
bakgrund, varför denna rapport? Vad har gjorts?
2.

3.

4.

•

Genom kontakt med forskning, intressenter och
andra relevanta aktörer och inte minst företag
inom näringslivet tas förutsättningar fram för en
bred enkätstudie. Dialog med möjliga mottagare,
t ex utbildningsystemen och företag i näringslivet
i en referensgrupp har ingått. Likaså är arbetsmarknadens parter viktiga kontakter för
projektet.

•

Kartläggningen kommer att stå på både en bred
företagsenkät såväl som på en framtidsanalys.
Resultatet är en syntes av alla delar.

Projektets uppdrag är: För teknikföretag och
industri göra en kartläggning av utbildnings- och
kompetensbehov på 5-10 års sikt, för att möta den
snabba teknikutvecklingen genom att:

Nästa del, Framtidsbild, redovisar företagens
egen bild av sin framtid. Hur långt, för olika
typer av företag, i automatisering, digitalisering
och användande av ny teknik kommer man?
Detta belyses också i ljuset av tillgänglig
forskning.
Del tre ägnas detaljerat åt kompetensbehov
idag och framförallt framåt på 5 och 10 år sikt.
Den tredje delen tar också upp vad kompetens
är, hur kopplas den till yrken och funktioner
samt en metodik runt detta.

•

Uppdatera och komplettera tidigare
kartläggningar

•

Kartlägga nya behov. Identifiera/utveckla nya
arbetsområden (yrken) som kräver nya
utbildningar och kompetenser.

•

Föreslå en första modell /struktur för hur
informationen används till att få fram rätt
utbildningar och kompetenser för framtiden,
samt om möjligt hur stimulera intresse för dessa.

Effekter som projektet vill bidra till är:

Den avslutande fjärde delen är diskussion runt
försörjning av kompetens, vart är vi på väg i
arbetslivet? Talangreserven utifrån jämlikhet
och integration diskuteras. Samverkan i
kompetenslandskapet belyses med
rekommendation på hur Sverige kan förbättra
kompetensförsörjningssystemets input.

Kompletterat med:
Bilagor; Källor, Metodik och metodutveckling,
Om författarna och Presentation MITC.
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•

Att teknikföretagen hittar den kompetens de
behöver för sin verksamhet och utveckling.

•

Att utbildningssystemet får rätt inspel och kan
respondera. För detta behövs en struktur som
kopplar industrin och utbildningssystemen i en
strategisk dialog.

•

Att stimulera intresse för de kompetensbehov
som teknikföretagen har i framtiden.

Inledning

Hur är rapporten strukturerad?
Syfte!

Inledning

Problem?

Vi har diskuterat omvandlingstrycket. Projektet
startade i oktober 2016. Då redovisade de två
dominerande källorna för vad som är framtidens
jobb följande, från deras respektive hemsida:

Man ser att vård och omsorg är väl representerat
vilket kan förklaras med den åldrande befolkningen. I
text redogörs för den byggboom som finns framför
oss och som ger tryck på alltifrån civilingenjörer inom
bygg och anläggning till golvläggare och betongarbetare. Det pekas också på att 2030 är det störst
brist på flera gymnasieutbildade såsom de inom
(yrkesförberedande) industri, handel och transport
dvs lastbilschaufför.

2016

För all planering och dimensionering av utbildningssystemet är SCB’s prognoser normgivande och
aktörer som Skolverket (4) och UKÄ (5) hänvisar
direkt till SCB.
Olika regioner i Sverige har sammanställt utbildningsoch arbetsmarknadsprognoser. Ett exempel är Östra
Mellansverige 2025 utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (6) 2016 som pekar ut grupper där
brist kan bli påtaglig till gymnasieingenjörer och
yrkesutbildade inom bygg, fordon och vård och
omsorg. För eftergymnasialt utbildade uppstår
brister inom pedagogiska yrken och vård och
omsorg. För tex högre teknisk utbildning tros tillgång
öka något mer än efterfrågan. Prognosen är utförd
av SCB och bygger på deras modell.

Fig 1:1Här finns jobben i framtiden,
Arbetsförmedlingen 2016

Många yrken med goda möjligheter på längre sikt
Arbetsförmedlingen släppte i början av februari 2018
en ny prognos. Den avspeglar att vi befinner oss i en
högkonjunktur mer än tidigare med ett stort tryck på
rekrytering. En stor skillnad mot prognosen 2016 är
uppsvinget för teknikyrken.
Sex yrkesprogram som Arbetsförmedlingen
bedömer ha särskilt goda möjligheter till jobb efter
fullföljd utbildning relativt snabbt är: :
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
15 September 2016

Fig 1:2 Störst brist på utbildade 2030, SCB 2016
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Fig 1.4 Östra Mellansverige
2025 utbildnings- och
arbets-marknadsprognos
(6) 2016

Fig 1.3 DN 2:e augusti 2016 i en artikel om arbetsmarknaden i Stockholm där ett överskott av
civilingenjörer år 2025 presenteras.

Fig 1.5 Genomsnittligt bristindex på fem års sikt per
yrkesområde, Arbetsförmedlingen 2018

Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

vakanser begränsas. Utflödet från utbildningssystemet överensstämmer således inte med
behoven på̊ arbetsmarknaden. Detta kan dels
bero på̊ ett bristande intresse för vissa
utbildningar, dels på̊ att vissa utbildningar endast
har ett begränsat antal studieplatser. Det finns
därför ett stort behov av fler möjligheter att
utbilda sig även i vuxen ålder. Satsningen på̊ fler
utbildningsplatser inom den kommunala
vuxenutbildningen, yrkes-högskolan samt inom
högskolor och universitet innebär därför ett
välkommet tillskott. Inom vissa utbildningar är det
samtidigt för få som slutför sina studier, vilket
begränsar tillgången på̊ arbetskraft.

•
•
•
•

Även om ovan nämnda yrkesprogram bedöms
innebära särskilt goda möjligheter att långvarigt
etablera sig på arbetsmarknaden är en fullföljd
gymnasieutbildning – oavsett gymnasieprogram –
viktigare än valet av specifik utbildning. En fullföljd
gymnasieutbildning är fortfarande den tydligaste
skiljelinjen mellan goda och mindre goda
jobbmöjligheter då det är en i det närmaste
nödvändig förutsättning för att vara gångbar på
arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen pekar ut bla att lärare,
vårdpersonal och IT-specialister har mycket goda
jobbmöjligheter framåt. På längre sikt skapar
befolkningsökningen och förändringen av den
demografiska sammansättningen stora behov av
arbetskraft. Samtidigt är det för få som utbildar sig
inom vissa områden vilket medför att arbetsgivarnas möjligheter att tillsätta kommande

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning är
situationen särskilt svårlöst i de fall där orsaken
bakom det låga tillskottet är ett bristande intresse
för att utbilda sig mot ett visst yrkesområde. Under
de senaste åren har dock både intresset för och
antalet studieplatser ökat inom ett antal utbildningar som leder till yrken där det under lång tid
har varit brist på̊ arbetskraft. Detta kommer i flera
fall att hålla tillbaka bristen på̊ arbetskraft något på̊
längre sikt.
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”Tillgång inom tekniska
yrken ökar något mer
än efterfrågan ”

Inledning

”Om inte kraftfull åtgärder vidtas, så
förväntas ett underskott på 60.000 ITspecialister i Sverige år 2020”
IT & Telekomföretagen 2017

En helt annan bild
Den svenska regeringens nyindustrialiseringsstrategi
(2): Smart Industri, har 4 fokusområden:
• Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara
ledande inom den digitala utvecklingen och i att
utnyttja digitaliseringens möjligheter.
• Hållbar produktion
• Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov
och främja dess långsiktiga utveckling.
• Testbädd Sverige
Den innovationsförmåga som medarbetarna och
företagen inom industrin och de industrinära
tjänsterna bär på,̊ utgör alltjämt grunden för Sveriges
välstånd.

Men det blir inte en minskning i antal av dagens jobb
i en i övrigt statisk värld. Det är en del jobb som
försvinner medan de som är kvar har totalt
förändrats samtidigt som nya typer av jobb kommer
till. Något som tex f.d. EU ordförande Barosso slagit
larm om. Utbild ning i ICT kompetens har inte alls
mött upp mot ett extremt accelererande behov
inom näringslivet. (Innovating in the digital era:
Putting Europe back on track, Europeiska rådets
möte 24-25/2013) (9). Jose’ Manuel Barroso:”..låt
oss vara uppriktiga. Europa har förlorat mark till
viktiga konkurrenter. Vi använder oss helt enkelt
inte av den digitala ekonomins fulla möjligheter”
Barroso får medhåll av IT & Telekomföretagen.
Deras rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i
IT- och telekomsektorn”, Fredrik Von Essen 2015 och
2017 (10) slår fast att om inte kraftfulla åtgärder
vidtas förväntas Sverige ha ett underskott på
60.000 personer med IT kompetens år 2020.

Digitaliseringen driver på̊ industrins redan höga
omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga.
Ett flertal analyser pekar också ut en stor förändring,
t ex att ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år”
(Stiftelsen för forskning 2014, Fölster) (7) och att
digitaliseringen kommer ta bort, inte bara de
enklaste arbetsuppgifterna, utan också många
kvalificerade (The New Division of Labor: How
Computers Are Creating the Next Job Market, Frank
Levy & Richard J. Murnane 2005) (8).

Systemvetare och programmerare är redan den
största yrkesgruppen i Stockholms län och bristen på
dessa en av de största tillväxthämmarna (39). Det är
också den mest frekventa kompetensen i
arbetskraft-invandring enligt Migrationsverket.
Samtliga aktörer på den svenska arbetsmarknaden
verksamma inom teknikföretag, industri och
industrinära tjänster uttrycker samma oro. Både
arbetsgivare såsom fackföreningar, exempelvis
Ingenjörerna (11).

Man kan i ljuset av den tekniska utvecklingen
fundera om unga skall se lastbilschaufför som ett
framtidsyrke med tanke på självkörande fordon som
nu utvecklas, att blanda betong och gjuta är ett
arbetet som människor fortfarande gör i framtiden
och att butiksbiträden inte har ersatts med
självbetjäning, något vi redan ser början på i flera
livsmedelsaffärer idag. Inte att förglömma e-handel
av matkassar. Att det idag finns ett stort behov av t
ex lastbilschaufförer behöver inte betyda att det
finns det längre fram. Historiskt baserade prognoser
kan alltid sättas helt ur spel p g a tekniska framsteg.

Företrädare för globalt ledande teknologiföretag
berättar redan att flytt av utvecklingsverksamhet ut
från Sverige inte är drivet av kostnaden för personal
utan av tillgången på rätt kompetenser i tillräcklig
omfattning (12). Svenska teknik och industriföretag
driver själva på en omfattande arbetskraftinvandring
kopplat till kompetensbehov (13).
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Fig 1.6 : Digital jobs: vacancies and graduates, Empirica
Europa har förlorat mark. Kompetensförsörjningen har halkat efter

”Största hindret för företagsutveckling
idag och framåt är att det är svårt att
hitta rätt folk och rätt kompetens”
Sveriges Statsminister Stefan Löven,
Industridagen 20180205
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För de flesta
kompetenser
är tillgång och
efterfrågan i
balans nu och
framåt

Akut,
accelererande
och strukturell
kompetensbrist

För teknikföretag, industri och industrinära tjänster i Sverige, vad gäller?

”Digitaliseringen och kompetensutveckling
är våra framtida möjligheter, vår
konkurrensfördel”
Håkan Buskhe, VD SAAB, Industridagen 20180205
12

Men tillbaka till den första bilden:
UKÄ gav 2015 ut ”Högskoleutbildningarna och
arbetsmarknaden, ett planeringsunderlag för läsåret
2015/16” (43). Där redovisar UKÄ att SCB beräknar
att för civilingenjörer är det årliga rekryteringsbehovet idag och fram till 2025 blir något mindre
än det årliga tillskottet av nyexaminerade.
Samma bild finns SACO’s ”Framtidsutsikter,
Arbetsmarknad för akademiker år 2021” (44) som
bla anger SCB (RAMS) och den enskilda SACO
förbunden som källor. Civilingenjör placeras i
gruppen som kommer vara i balans 2021. Med
balans menar SACO ”att det 2021 antagligen
kommer råda balans mellan utbud och efterfrågan
på arbetskraft” för yrket. ”Balans innebär att det
kommer finnas lika många utbildade som det finns
arbeten”

Användande av SSYK* koder möter en sådan
utmaning. SSYK* koder för klassiska yrken som
funnits under lång tid är väl detaljerade och
nedbrytbara. Nyare yrken som tex inom IT och data
sammanförs till otydliga stora grupper där varken
olika kompetensprofiler, utbildningsnivåer eller nivå
på position inte synliggörs. Andra svårigheter är att
tekniker i tex chefsroll kan tappa koppling till
relevant utbildningsbakgrund. Personer med YHutbildning tas ännu inte med i normal
arbetsmarknadsstatistik pga antalet är för litet
historiskt sett.

Saknas ett steg?
I en tid då nya yrken utvecklas så snabbt att de
statistiska sorteringskriterierna inte hänger med,
förändringar och rörelser på arbetsmarknaden sker
så snabbt, ny teknologi rycker undan eller tillför
delar av arbetsmarknaden, finns det inte skäl för
mer analys innan inriktning och dimensionering av
utbildningsystemen görs?

SCB erhåller rättmätigt stor respekt för bra användbara underlag om nuläget och passerad tid vad gäller
tex pensionsavgångar, elever i vilken skolform etc.
När man använder prognoser från SCB är det av vikt
att förstå hur uppdraget för den underliggande
statistiken har formulerats. År 2013 utkom SCB
prognosinstitutet med ”Tema Arbetsmarknad:
Ingenjörerna – En djupanalys av ingenjörsutbildade
och personer med ett ingenjörsyrke” (14) . Just
denna djupanalys målar upp en annan bild än de
brett använda historiska framskrivningarna av SCB
från 2016 som vi refererade till i detta kapitels
början.

Ett steg som tar de historiskt faktiska underlagen
och med belysning från omvärldsbevakning, varför
inte en nära dialog med företag och
arbetsmarknadens parter, fram till ett underlag som
alla aktörer känner igen.
I skenet av ovan uppkommer många frågor när
statistiskt grundade arbetsmarknadsprognoser
granskas.

Jämförs efterfrågan 2030 med antalet förvärvsarbetande 2009 visar det att efterfrågan på
civilingenjörsutbildade 2030 beräknas överstiga
antalet förvärvsarbetande 2009 med cirka 44 000
personer. Efterfrågan på högskoleingenjörsutbildade beräknas överstiga antalet
förvärvsarbetande med cirka 37 000 personer
medan efterfrågan på gymnasieingenjörsutbildade
beräknas understiga antalet förvärvsarbetande 2009
med cirka 48 000 personer. Totalt sett innebär detta
att efterfrågan på ingenjörsutbildade år 2030
beräknas överstiga antalet förvärvsarbetande med
en ingenjörsutbildning 2009 med cirka 33 000
personer.
Denna djupanalys från SCB stöder synen att vi står
inför en akut, accelererande och strukturell
kompetensbrist för teknikföretag, industri och den
industrinära tjänstenäringen.

Det finns alltså anledning att kartlägga
industriföretagens framtida kompetensbehov i
skenet av teknikutvecklingen samt verka för hur
detta sedan tas om hand av mottagarna, tex
utbildningssystemen och näringslivet.

*=SSYK 2012, Standard för svensk yrkesklassificering är
en viktig standard på arbetsmarknaden. Den används
för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter
och inom arbetsmarknads- och individstatistik
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SCB prognoser görs rätt men används fel?
I Sverige finns tack vare SCB en sofistikerad och
allmänt tillgänglig statistik för yrken och utbildningsnivåer. Men samtidigt som de kvantitativa
indikatorerna ger en övergripande bild av sammansättningen av kompetenser i företag och branscher
och förändring i kompetensbehov, finns det
naturligtvis en stor spännvidd av kompetenser inom
yrken. Ekonomin förändras ibland snabbare än vad
de statistiska sorteringskriterierna gör.

Inledning

Målgrupp
”Utan det ständiga lärandet kommer en del
av arbetsmarknaden inte hänga med”
Statsminister Stefan Löven, Industridagen 20180205
De huvudsakliga målgrupperna för denna rapport
återfinns bland de som påverkar och styr
utbildningssystemen samt parterna på arbetsmarknaden, arbetsgivare som arbetstagare – både
deras organisationer och fackförbund men också
som enskilda företag och individer.

Det kontinuerliga och livslånga lärande tillhör
framtiden. Det måste ske ute i företagen. Det är
nödvändigt för att företagen skall hänga med.
Fungerar inte vidareutbildningen kan det bli som i
VW stora reformprogram presenterat 18 november
2016. ”Vi kommer avveckla 30.000 arbetsplatser,
varav 23.000 i Tyskland fram till 2025” sa Herbert
Diess, chef för varumärket Volkswagen. ”Pengarna
skall gå till investeringar: bland annat elbilar,
självkörande bilar och IT. Och anställa 9.000
mjukvaruutvecklare”. Samma sak händer i Sverige.

Frågan om rätt kompetens från utbildningssystemen
är viktig. Vad skall framtidens studenter ha i bagaget
med sig ut på arbetsmarknaden? Behövs det nya
utbildningar? Men det är inte bara i de senare åren
under studietiden som avgörande sker. Redan i låg
ålder väcks eller tappas intresse för teknik, studier
och utbildning inriktade mot industrin.

Frågan om vidareutbildning och det livslånga
lärandet är av fundamental vikt för det svenska
samhällets välstånd utveckling.

En till detta kopplad fråga är får utbildningssystemen
rätt inspel? Hur bedömer vi i Sverige framtida
kompetensbehov?

Begränsningar
för vidareutbildning och andra kompetensproduktioner ingår.

Detta är rapport från ett projekt som kartlagt
kompetensbehov och för den uppgiften utvecklat
en metod. Därtill har projektet sett på om något
saknas för göra bra inspel till all kompetensutveckling inklusive utbildningssystemen. Projektet
har inte som uppgift, eller mandat, att implementera något. Det är förhoppningsvis något som andra
aktörer med inspiration från vårt resultat gör. Vårt
projekts uppgift är att tända en lampa som belyser
behov och eftertanke.
Med det sagt är utbildningssystemen inte
analyserade, inte heller aktiviteter ute i företagen

14

Inledning

Hur gjorde vi? – metod!

För att belysa rådande bilder om framtida
kompetensbehov gjorde vi en kartläggning. Vi vill ta
reda på vad man ute i företagens verklighet, där det
handlar om att överleva och utvecklas, har för tankar
om sitt framtida kompetensbehov.

Förutom vår egen kartläggning har vi fått tillgång till
några andra kompletterande kartläggningar vars
resultat kunnat vägas in.
I bilaga redovisas vårt metodarbete och utveckling
av metoder utförligare. En kortare orientering är att
för att göra den önskade kartläggningen behövdes
en ny metod. Från tidigare gjorda kartläggningar
kunde vi återanvända hur att ringa in explicita
kompetensbehov. Men dessa kartläggningar har inte
haft så långt framtidsperspektiv. Det är också
påtaglig risk att om man frågar efter ett framtida
behov, får man svaret på dagens eller gårdagens. Vi
vill positionera den som svarar tankemässigt i sin
framtid. Vi utvecklade för kartläggningens enkät en
metod att de som svarar får först positionera sig i
idag och i framtiden utifrån vad för typ och ”kultur”
de tror de har och blir. Med ”kultur” menas om man
arbetar med utveckling, produktion eller både och.
Om tankesätt styrs av vad för typ av produkt eller
tjänst man tar fram. Processer för tex
mekaniktillverkning kan skilja sig från
mjukvaruutveckling.

Vi jämför detta med tillgänglig forskning och
analyser med syfte att få en underbyggd diskussion
om vad är det för behov, hur väl balanserat är
egentligen utbud och efterfrågan för de
kompetenser industri och teknikföretag behöver
idag och i framtiden.
På det följer också en diskussion om hur man arbetar
med denna frågeställning? Kompetensförsörjning,
både vad gäller genom utbildningsystemet som
vidareutbildning ute på företagen, är förutsättning
för industrins och teknikföretagens utveckling.
För förankring och för informationsinsamling
etablerades en referensgrupp med både arbetsmarknadens parter och utbildningssystemen
representerade.
Kartläggningen vilar på en nationell webbaserad
enkät och ett stort antal intervjuer samt analys av
tillgänglig forskning och relevanta rapporter.
Seminarier och event arrangerade av Näringsdepartementet, OECD, EU kommissionen, IVA,
Tekniska museet, SKL, Sthlm Tech Fest med flera har
varit konkreta informationskällor och gett utrymme
för värdefull diskussion och dialog med ett brett fält
av aktörer.

Förutom att se på kompetenser, fångar vi in bilder
på samverkan, engagemang och insatser för
jämlikhet.
Resultatet blir både en kompetensbehovskartläggning och en kartläggning av hur företagen
tror de utvecklas i att utnyttja digitaliseringen.
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Enkätsvar kommer från…?

Kartläggningen vilar på ca 130 enkätsvar som har
besvarats av 1-5 personer var. För de flesta har det
varit en person som svarat medan på de allra största
koncernerna har man satt samman ett team av
forskningsansvarig, utvecklingsansvarig,
produktionsansvarig, produktionsutvecklingsansvarig och personalchef med mera, som
tillsammans svarat. Vi bedömer att ca 17% av de
som svarat är kvinnor. Vi är mycket tacksamma för
hur några av Sveriges största industriföretag har
ställt upp från ledningsnivå.

Fig 1:8
svarandens
funktion i
företaget

Funktion
8%
13%
8%
71%

Annan/VD/Platschef

HR

Produktion/ Tillverkning

Utveckling/ Forskning

Företagens inriktning
Företagen som deltagit enkäten är mest inriktade på
en global marknad och en dryg tredjedel med lokalt
eller nationellt fokus. Hälften är underleverantörer
och ca hälften har egna produkter.

Totalt har det gjorts ca 600 individuella yrkesbedömningar.
De som har svarat på enkäten har gjort det från ett
perspektiv att se på ca 173.000 medarbetare. Det
kan finnas en viss dubbelräkning utifrån att chefer på
olika nivåer i samma koncern svarat. Men siffran är
den samlade volym medarbetare idag som de
svarande har sett framför sig och tänkt på när de
svarat.

Fig 1:9
Företagens
marknad

Marknad
12%

35%

Dessa ca 173.000 anställda är i huvudsak män.
Endast ca 18% är kvinnor.
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Fig 1:7 Fördelning
kvinnor och män
som svarat
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De som svarat har till övervägande del haft funktion
VD, platschef, affärsområdeschef osv, en generell
ledningsroll alltså. Även i de fall den som svarat har
haft en HR funktion har vi fått information att denne
väl så ofta samlat in svar från flera funktionella
chefer.

0%
Underleverantör underleverantör
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Fig 1:10 Företagens typ av verksamhet
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Kompletterande kartläggningar

De finns ett antal gjorda kartläggningar som tangerar
den som redovisas i denna rapport. Vi har valt ut
några som vi ser som kompletterande och där vi har
tillgång till tillräckligt med information. På så sätt kan
vi vidga det underliggande materialet för analys
liksom kunnat jämföra resultat och slutsatser.

Miljöinstitutet som omfattar ett trettiotal intervjuer
på ledningsnivå på utvalda och tillgängliga företag
inom fordonsindustrin. Denna kartläggning fokuserar
på fordonsindustrin vilket i sig är en stor del av all
tillverkningsindustri i Västra Götaland (22).
”Kompetenslandskapets omvandling mot industri
4.0, långsiktiga perspektiv på kompetensbehovet
inom industri och industrinära tjänster i Västra
Götaland” är en rapport utarbetad inom Centrum
för regional analys, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet i samarbete med Västra Götalandsregionen 2017 och finansierad av Tillväxtverket.
Angreppsättet i denna rapport är statistisk analys
och en organisationsnära fallstudie (3).

Här presenteras kort valda kompletterande
kartläggningar:
IT & Telekomföretagen (Almega) presenterade 2015
en rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IToch telekomsektorn” av Fredrik Von Essen. Hösten
2017 kom sedan en ny uppdaterad version.
Kartläggningen är enkätbaserad med ca 200 svar
från utvalda mottagare i huvudsak inom IT &
telekomsektorn och har ett avsmalnat branschperspektiv på kompetensbehov för just sin sektor
(10).

Dessa kartläggningars data och resultat kommer
återkommande användas för bredda grunden för
denna rapports analys och slutsatser. Vi ger ett stort
tack för att vi fått tillgång till dessa rapporter.

I ”Fordonsindustrins kompetensbehov i Västra
Götaland – en kartläggning”, Businessregion
Göteborg och Västra Götalandsregionen 2017, finns
en kvalitativ studie gjord av IVL Svenska

Statistisk grund
Enkäten har gått ut i omgångar till grupperade
mottagande företag. För medlemmar i Mälardalens
Industrial Technology Center, MITC, uppnåddes
100%, för Eskilstuna Fabriksförenings medlemmar
67%, för Västra Mälardalens Industriförening 57% .
För andra grupperingar lägre till mycket lågt.
Enkätens totala snitt är 14%. Detta ger oss möjlighet
att jämföra resultat från grupperingar med så hög
svarsgrad att man kan hävda resultatet statistiskt
säkerställt, med de med lägre svargrad och hela
enkäten, för att validera de senare.

Vad är statiskt säkerställd grund? Redan vår enkäts
ca 600 yrkesbedömningar torde ge totalt och per
utvalt yrke anledning till goda konfidensgrader. I
skenet av att lägga till de kompletterande kartläggningarna underlag, än mer. Det ger oss
möjlighet att se på olika segmenteringar, tex
storlekar på företag.
Samtidigt kan man fundera på hur representativa är
de som svarat för alla? Skulle de som inte svarat,
vilket är flertalet totalt sett, haft så annorlunda svar
att det påverkat resultaten?
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Framtidsbild

Företagens egen bild av sin
framtid

företag som om 5 år gått från helt manuellt arbete
till en automatiserad produktionslina har gjort en
lång resa. Ett förtag som på 5 år satt en pick-andplace maskin ihop med en CNC-maskin, en mindre
resa även om startpositionen var en annan och man
var längre kommen då. Och var har då de mest
avancerade nått om 5 eller 10 år? Hur ser en fjärde
eller femte bild bortom den översta till höger ut?

Företag kan ha kommit olika långt i utveckling och
användning av allt mer avancerad automation och
teknik samt utnyttjande av digitaliseringens
möjligheter. Ovan ses tre bilder. Längs ned till
vänster en bild från ett verkstadsgolv från tidigt
1900-tal. I mitten ser vi en bild på en CNC-maskin
och en operatör av den. CNC-maskinerna kom på 70talet. Längst upp till höger visas en helautomatisk
produktionslina. Den tillverkar kretskort, de olika
komponenterna sätts på och löds i steg efterhand
som produkten byggs i linan och på slutet testas det
färdiga kortet. Alla bilderna kan både representera
helt olika tidsperioder för tillverkning men samtidigt
finns alla tre fortfarande i svensk industri. Manuell
bearbetning och arbetsmoment för hand finns
fortfarande. Studiebesök på industrigolv vi gjort,
visar upp en miljö som är lik den för hundra år sedan
och finns fortfarande. Samtidigt är många
industrimiljöer idag lika rena och ljusa som bilden
uppe till höger. Bilden i mitten är idag typisk för ett
mindre till mellanstort tillverkningsföretag.

Vi bad företagen att positionera sig idag, var de tror
de är om 5 respektive 10 år. De fick göra det i 4
olika skalor. De representerar olika inriktningar eller
”kultur” av verksamheten. Med ”kultur” menas om
man arbetar med utveckling, produktion eller både
och. Tankesätt kan också styras av vad för typ av
produkt eller tjänst man tar fram. Processer för tex
mekaniktillverkning kan skilja sig från mjukvaruutveckling. Skalornas indelning är från mer manuellt
till alltmer automatiserat.
Ett företag kan få finnas i en skala, eller i flera skalor.
Det kan också vara så att längre fram så går
företaget in i fler skalor pga breddad eller ändrad
inriktning eller utveckling.
När vi utvecklade skalorna utgick vi från tillgänglig
forskning och nationella program som Industrie 4.0
(Tyskland) (16) och till exempel OECD’s Smart
Production (17). Skalorna har också diskuterats med
ett 30-tal teknologiexperter, framtidsforskare och
forskningschefer på ledande teknikföretag.

Det finns ett värde i att se på hela industrin, men
samtidigt bör företag med så vitt skilda nivåer på
automation och teknikutnyttjande inte blandas. Ett
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Scenarier
Idag

Om 5 år

Om 10 år

Prod HW
6
5
4
2
1
Utveckl HW

Fig 2:1 Scenarier, idag,
om 5 år och om 10 år

0

Utveckl SW

Prod SW
Produktion HW verkar vara i snitt mest utvecklad
och fortsätter att vara om 5 respektive 10 år. Minst
automatiserad är utveckling av SW även om det
fram till 10 år anses utvecklas snabbare mot högre
automatisering.

De 4 skalorna är:
• Produktion HW = Produktion av hårdvara, eller
hårdvara med medföljande mjukvara
• Utveckling HW = Utveckling av i huvudsak
hårdvara eller hårdvara med mjukvara
• Produktion SW = Produktion/drift av mjukvara
eller tjänster
• Utveckling SW = Utveckling/förvaltning av
mjukvara eller tjänster
Alltså en uppdelning av produktion och utveckling,
respektive om det är en verksamhet präglad av ett
hårdvaruperspektiv eller mjukvaru/tjänster synsätt.
Skalorna går 1-6 där låg siffra är mer manuellt och
hög mer avancerad automation och tekniknyttjande.
Skalorna presenteras i detalj på de följande sidorna.

Tydligt är också att idag är snittet på en låg automatiseringsgrad och är på en nivå motsvarande att en
människa utför själva arbetet, ofta med ett hjälpmedel som styr en maskin eller plockar från
komponentbibliotek. Kanske förvånande ser det
inte så långt kommet ut heller om 10 år där man i
snitt man ser ihopkopplade maskiner och arbetsmiljöer men fortfarande påtagligt mänsklig närvaro.
Nu har vi än så länge bara sett till snittsiffror och det
är en stor variation bland företagen. Vi kommer
längre fram se om storlek på företaget eller bedömt
ansvarsområde har betydelse. Företagen som ingår i
enkäten har valts så de skall representera storleksfördelningen i Sverige, dvs de mindre och mellanstora är flertalet. Detta kan förklara de låga
snittsiffrorna.

I figur2.1 visas resultatet för alla företag i kartläggningen. Det skulle kunna, om kartläggningen kan
anses representativ, ses som en bild av var svenska
industri- och teknikföretag i snitt finns idag och var
de tror de är om 5 respektive 10 år.
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Framtidsbild
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Utveckling HW förändring
60%
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40%
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Framtidsbild
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25%
16%
8%
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31%
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11%

2

1%
4

3
idag
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FigFig
2.2XX Utveckling av i huvudsak hårdvara eller hårdvara med mjukvara
1
2
3
4
5
6
Människa
beräknar, ritar,
formar
prototyper eller
skriver direkt i
den kod som
levereras med
hårdvaran.

Människa
använder också
data hjälpmedel
Tex CAD,
datalagrat
komponent
bibliotek eller för
generera
produktionsunderlag
automatiskt.

En integrerad
utvecklingsmiljö ,
simuleringshjälpmedel
(verifikation av
egenskaper och
framtida
tillverkning). Alla
beräkningar görs
med datahjälpmedel

Här och på de följande sidorna presenteras varje
skala och relativa andelen svar per olika nivå, för
idag och om 5 respektive 10 år.
Poängteras bör att detta visar tyngdpunkterna för
alla företag som deltagit i kartläggningen. Som
tidigare redovisats finns idag företag i nästan alla
nivåer och att dessa snittsiffror återspeglar att det är
små och mellanstora företag som är det stora
flertalet i enkäten.
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Datastyrd
utveckling:
digitalt
ihopkopplat
i alla steg
från
marknadsbehov/
prognoser

Hårdvara utvecklas
på abstrakt nivå,
”programmeras”
fram, med formellt
språk för ”inbyggd”
validering av
egenskaper,
produktionsteknik,
certifiering mm
flexibelt efter
kundspecifikation

Hårdvara
utvecklas
av AI
robotar

För utveckling av i huvudsak hårdvara eller hårdvara
med medföljande mjukvara, fortsatt kallat Utveckling
HW gäller:
• Över hälften av svaren pekar på en utförande
människa som stöds av data hjälpmedel (nivå 2).
• En fjärdedel har nått en integrerad utvecklingsmiljö med bla simuleringskapacitet (nivå 3).
Denna nivå nås mera generellt om 5 år.
• Om 10 år ser bilden mer blandad ut med nästan
hälften i uppnådd datastyrd och datadriven
utveckling (nivå 4-5-6) där människan mer
övervakar än gör. Men lika stor andel fortsätter
på samma nivå som idag.
• Den helt för hand beräknande klassiska ingenjören (nivå 1) är sällsynt idag och försvinner framåt.
Man kan fundera om det urholkar trycket av att
upprätthålla grundläggande ingenjörskunskap.
• Störst förändring är att på 10 år tros vi gå från
nästan ingen datastyrd utveckling till att hälften
av HW utvecklas så direkt driven av marknadsdata.

Produktion HW förändring
45,00%
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35,00%

38%

30,00%
25,00%
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26%
22%
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15,00%
10,00%
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17%

20%
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10%
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25%
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0,00%
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3
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4

Om 5 år

5

15%

2%
1%
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Om 10 år

FigFig
2.3XX Produktion av hårdvara eller hårdvara med mjukvara
1

2

Manuellt,
människa eller
människa kör
konventionell
maskin

Människa kör
en maskin via
dess
kontrollpanel
/dator tex en
CNC-station

3

4

Några
ihopkopplade
maskiner, tex
CNC-maskiner
med en ”pick
and place” eller
med en robot.
Människan
konfigurerar och
övervakar men
inga fysiska
ingrepp

För produktion av hårdvara eller hårdvara med
mjukvara, i fortsättningen kallat Produktion HW, ser
vi:
• idag en tydlig tyngdpunkt på en nivå där
människa kör en maskin via en kontrollpanel
(nivå 2), tex en CNC-maskin.
• Om 5 år har detta utvecklats till att människan
konfigurerar ihopkopplad maskiner men gör inga
egna fysiska ingrepp (nivå 3) som tydlig
tyngdpunkt.
• Utvecklingen fortsätter och om 10 år ses
kompletta produktionslinor (nivå 4 & 5) till och
med helautomatiska produktionskedjor (Supply
Chain) dyker upp (Nivå 6).
• Bilden på 10 år skiljer sig från de andra genom att
den är mycket mer spridd vilket kan tyda på att
olika företag ser mycket olika på utvecklingen
framåt vad gäller produktion HW.
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•

Hel lina/cell
(samverkande
maskiner,
robotar) med
möjlighet till stor
produktvariation
dvs olika färdigprogrammerade
kompletta
inställningar.

5

6

Helautomatisk
Komplett
ihopkopplad
produktionslina
(Supply Chain)
med mät- eller
testförmåga dvs kedja från underleverantör,
förmåga av
transport, lager,
självproduktion,
korrigerande
distribution
åtgärd i
produktionslina inklusive kvalitetskontroll.
/klassificering

Noterbart är att de mindre automatiserade
nivåerna tros sjunka från idag till 5 år för att
sedan stanna på den omfattningen framåt 10 år.
Manuellt arbete och enkel operation av maskin
via dess kontrollpanel kommer att på en
begränsad omfattning ändå bestå.

Kan det vara så att förståelsen för framtidsvisioner
som Industrie 4.0, även om det redan idag finns gott
om konkreta exempel på sådan implementering,
ändå skiljer sig markant bland företag. Här kan igen
aspekten att denna statistik domineras av vad små
och mellanstora företag ansett spela roll. Om
Industrie 4.0 kommer ha en markant konkurrensförstärkande roll kan man uttrycka oro för de företag
som på 5 och 10 års sikt inte omfamnat en större
automatisering. Vi kommer längre fram se mer på
hur företagens storlek påverkar resultatet i denna
skala.

Framtidsbild

40,00%

Produktion SW förändring
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0%
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0%
1

2

3
idag

1
Människa gör
manuellt varje
produktionssteg
eller tjänstestöd
via menystyrt
datasystem.

Om 5 år

Dataprogram
styr och
övervakar
(mäter)
produktion/
drift.
Alarmerar
människa vid
avvikelser.

För produktion och drift av mjukvara eller tjänster, I
fortsättningen kallat Produktion SW, ses att:
• idag görs detta helt manuellt eller genom att
människor konfigurerar styrsystem (nivå 1 & 2) .
Man går in med administrationsrättigheter och
sätter värden, adresser eller annan data.
• På 5 år ses detta tydligt ha ändrats och här ser vi
en produktion styrd och övervakad av
dataprogram (nivå 3). Dessa mäter och vid
avvikelser alarmerar människa. Bilden om 5 år
har en tydlig tyngdpunkt på nivå 3.
• Denna utveckling fortsätter fram mot om 10 år
även om bilden då är mer blandad. För
produktion eller drift används fortfarande alla
nivåer. Cirka hälften tror att produktionen är
självkörande med dataprogram som själv
korrigerar avvikelser. Till och med självlärande
artificiell intelligens är ett påtagligt inslag (nivå 6).

1%
0%
6

Om 10 år

FigFig
2.4XX Produktion/drift av mjukvara eller tjänster
2
3
4
5
Människa
övervakar, styr
och ändrar en
produktions-/
leveranskedja
genom att
konfigurera
styrsystem,
”admin
rättighet”

12%

Produktion/
drift görs av
dataprogram
som alarmerar
människa vid
avvikelser och
då ger förslag
på lösningar.

Självbeslutande
dataprogram gör
kundorderstyrd
automatisk
Produktion/drift
Alarmerar
människa först
om avvikelser
består

6
”Mänskliga”
självlärande
autorobotar
med
Artificiell
Intelligence
(AI)

Om man för 5 och 10 år summerar den helt
manuella (1) och ”administratör” nivån (2) är det
fortfarande en betydande del. Man blir lite nyfiken
på att man ändå tror att de manuellt intensiva
nivåerna 1 & 2 på sikt kan rättfärdigas ur ett
ekonomiskt, men även kvalitetsmässigt tex
responstider och komplex övervakning, perspektiv.
Påverkan av tex Cloud-tjänster för drift ses inte
heller slå igenom kraftigt. Ökad användning av
Cloud-tjänster för drift torde förenkla för en
snabbare införd automatisering. Resultatet är i detta
lite överraskande. Att nivåerna 4-5-6 år är så låga på
5 års sikt kan säga samma sak. Är det en fråga om
säkerhet? Om kompetens? Svårighet att ta till sig en
ny uppkopplad och ”Cloudifierad” värld?
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Utveckling SW förändring
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10%
3%
0%
5

Utveckling sker
i mer
avancerad
programmiljö
där tonvikten är
på arkitektur,
komponenter,
återanvändning
och flexibilitet.

Utveckling av
lösningar blir
mer att
konfigurera
moduler i
plattformar än
direkt
programmering

För utveckling och förvaltning av mjukvara eller
tjänster, fortsättningsvis kallat Utveckling SW, ses
att:
• För mer än hälften tar programmerare idag ide
direkt till kod manuellt (nivå 1). Det är som ett
hantverk.
• Men om 5 år, samma om 10 år, har
programmering lämnats för konfigurering av
moduler från färdiga plattformar (nivå 3).
Man kan se detta redan idag bla hur mobila appar
utvecklas från standard bibliotek eller hur Microsoft
modulplattform Sharepoint till stor del ersatt
program-mering i MS.NET. Effektivitetskraven driver
på återanvändning av kod och plattformsutnyttjande.
• Om 10 år kommer vi se lite mer av utveckling av
specifikationsdriven mot programrobot och på
mer abstrakt nivå och användning av AI (nivå 5 &
6)

0%
6

Om 10 år

FigFig
2.5XX Utveckling/förvaltning av mjukvara eller tjänster
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3
4
5

Programmerare
tar ide direkt till
leveranskod
eller i
förvaltning
läggs
korrigering
manuellt ini
kod.

9%

6

Funktionsblock
Programvara
Utveckling
(programdel)
utvecklas på mer
eller
specificeras
abstrakt nivå, med förvaltning
och
formellt språk för av mjukvara
programrobot ”inbyggd” validering sköts av AI
gör kod
av egenskaper,
robotar
produktionsteknik,
certifiering mm
flexibelt efter
kundspecifikation.

Även om nästan 40% tror att programvara om 10 år
utvecklas på en mer abstrakt nivå, och programrobotar och AI robotar används, är det fortfarande
konfigurering av moduler i plattformar som är mest
frekvent. Poängen i detta är vinster i återanvändning
dvs alltmer, i relativa termer, mindre nyutveckling av
mjukvara. Varför nyutveckla till en högre kostnad
inklusive för kvalitetssäkring, när man kan
återanvända existerande serverat inom ett modulärt
plattformskoncept? Det kan förklara varför
utveckling vill stanna kvar vid nivå 3.
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Framtidsbild
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Fig 2:6 Jämförelse alla företag/arbetsställe och de med mer än 500 anställda
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Framtidsbild

ALLA medelvärde

ALLA standardavv

Om vi jämför alla företag med bara de större?
Vi konstaterade tidigare att det finns stor
variation mellan företag och att det finns företag i
nästan alla nivåer redan idag.
Låt oss se på de större företagen och jämföra hur
det ser ut för dem jämfört med alla som nyss
redovisat. De större förtagen är verksamma
globalt, ofta med utveckling och produktion på
flera ställen runt om i världen. De är också
ledande inom sitt område. I figuren ovan jämför vi
medelvärde och standardavvikelse för alla företag
i kartläggningen med de som har mer än 500
anställda i företaget eller bedömt arbetsställe.
Medelvärden
Ser man på medelvärde är den största skillnaden
för Produktion HW. Här har de större företagen
ett snitt i automatiseringsgrad och utnyttjande av
ny teknik som är ett heltal högre. Detta gäller för
idag, om 5 år och 10 år. Det är de blå och gula
staplarna i diagrammet.
För utveckling av HW och produktion SW är
medelvärdena mycket nära varandra. På 5 och 10
års sikt ses ett litet högre medelvärde för de stora
förtagen.
Noterbart är att för utveckling SW har de stora
företagen ett lägre medelvärde än för alla företag.
Kanske en indikation att de mindre företagen har
lättare att följa med i den snabbfotade mjukvaruutvecklingsvärlden, eller att det är en
överlevnadsfaktor för dem.
Standardavvikelser
Vad gäller standardavvikelse, eller ett mått på
spridningen, är dessa minst för idag och störst för
om 10 år, vilket inte är förvånansvärt då
bedömning av framtid är en utmaning. Det är de
orange och ljusare blåa staplarna.
För Produktion HW är standardavvikelserna lika i
varje tidshorisont. Med tanke på att medel-

UTV SW

STORA medelvärde

PROD HW PROD SW UTV HW

UTV SW

STORA standardavv

värdena skiljer så kan man kanske säga att
grupperna var för sig är lika samsynta men på helt
olika nivå av automatisering.
Vad gäller Produktion SW, Utveckling SW och
Utveckling HW har de större företagen en tydligt
större spridning än gruppen med alla företag.
Likaså är dessa standardavvikelserna större än
övriga. Det skulle betyda att det finns stora
skillnader mellan olika stora företag. Detta är
tvärtemot vad man kunde befara utifrån att de
större företagen är mer globalt konkurrerande och
ofta ledande i sina områden, något som torde
driva på likhet. Håller några större företagen att
hamna på efterkälken i dessa områden, skalor?
Fördjupad jämförelse för Produktion HW
Den största skillnaden finns för produktion HW och
låt oss på samma sätt som tidigare se mer
detaljerat på den skalan, nu för de stora företagen,
och jämföra den bilden för alla.
Resultaten är slående. Jämför de två bilderna på
sidan intill. Överst bilden för alla och under för de
större företagen.
För de större företagen:
• Mest frekvent idag är att människa konfigurerar
några ihopkopplade maskiner (nivå 3) men
även hel lina (nivå 4 & 5).
• Om 5 år gäller hela kompletta linor (nivå 4) ofta
med egen mät och korrigeringsförmåga (nivå
5).
• Om 10 år är detta (nivå 5) mest frekvent och
sträcker sig ofta över hela leveranskedjan/
supply chain (nivå 6).
De större företagen ligger på betydligt högre
automatiseringsnivåer och lika väl samlade (kom
ihåg att standardavvikelserna var lika) i den
bedömningen. De större företagen står med ena
foten redan inne i Industrie 4.0 och med avsikt att
gå fullt ut. En fråga uppkommer, hur kan denna
insikt planteras ner till de små och mellanstora
företagen?
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FigFig
2.7XX Produktion av hårdvara eller hårdvara med mjukvara
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Framtidsbild

40,00%

Överblick förändring
”99,8% av världens befolkning befinner sig
utanför Sverige. 50% av Sveriges välfärd är
exportfinansierad”
Marcus Wallenberg, Industridagen 20180205
Framtidsbild

Vi är inne i tre megatrender. De är:

som är specialiserade på att ta fram nya tekniker och
tjänster kopplade till digitalisering. Dessa företag
förväntas förvisso spela en viktig roll för
utvecklingen, men den främsta utvecklingen
förväntas ske genom att näringslivet som helhet
övergår mot ökad digitalisering. Det vill säga att
företag inom alltifrån tillverkningsindustri som
handel och inte minst helt nya tjänstesektorer växer
genom att anamma digitala lösningar inom ramen
för sina verksamheter. (23) Enligt det tyska
forskningsinstitutet för Artificiell Intelligens är 80%
av innovation inom tillverkande industri IT-baserad
(28)

Globaliseringen
Globaliseringen kännetecknas främst av gränslöshet.
Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt
lättare mellan länder och kontinenter än för bara
några decennier sedan. Vi blir en alltmer integrerad
del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt
nätverk samtidigt som vi blir alltmer beroende av
varandra.
Globaliseringen är också en utjämnande kraft. Man
kan säga att 5 av 7 miljarder människor på jorden
gör vad de kan för att uppnå vad mindre än en
miljard har idag. Den genomsnittliga lönen i Asien
nästan dubblerades 2000 till 2011 jämfört med ett
snitt i världen på 23% och endast 5% i de utvecklade
länderna. Störst ökning stod Kina för med en tredubbling (30). Detta driver på en accelererande
automatisering och kompetensutveckling i Asien.
Globaliseringen har gått från låglönedriven till väl så
mycket kompetensdriven.

Urbaniseringen
Den accelererande förskjutningen mot staden är
häpnadsväckande och kanske lite under radarn för
många. I början av 1900-talet bodde ungefär 10% av
världens befolkning i städer. Idag - drygt hundra år
senare – är siffran upp i drygt 50%. Detta är bara
början. De uppskattningar som nu görs inom ramen
för The urban age projekt vid London School of
Economics pekar på en värld där redan 2050 mer än
75% av jordens befolkning är koncentrerad till ett
antal urbana områden. Redan idag hittar vi över 80%
av den latinamerikanska befolkningen i städer. UNhabitat menar att 73% av invånarna i Europa idag är
stadsbor. Konsultfirman McKinsey målar upp ett
scenario där ungefär sexhundra städer utgör
ryggraden i världens ekonomi. Världsekonomin
bedöms till att ca två tredjedelar handla om hur dess
städer utvecklas.

Utvecklingen fortsätter och 2025 bedöms majoriteten av global konsumtion ske i utvecklingsländer
(29).
Digitaliseringen
Digitaliseringens påverkan syns i princip överallt. Vi
kan föra fram många exempel. Låt oss redovisa en
statistisk analys för Sverige: Myndigheten
Tillväxtanalys visar i nya beräkningar att mellan 1995
och 2005 stod IT-investeringar inkl IT sektorn för
32% av produktivitetstillväxten i Sverige. Med tiden
tycks betydelsen av digitaliseringen accelererat,
under den senast studerade perioden, mellan 2005
och 2013, var motsvarande andel av
produktivitetstillväxten i Sverige 42%. Tillväxtanalys
drar slutsatsen att IT också framöver kommer spela
en avgörande roll för utvecklingen. Merparten av
denna potential finns intressant nog inte i de företag

Redan idag står en liten hörna av England – London
– för ca 20-25% av Storbritanniens bruttonationalprodukt och en tredje del av landets ekonomiska
tillväxt. Megastäderna Moskva och Sankt Petersburg
står för ca 30% av Rysslands BNP. (24)
Borgmästare i några av världens största städer
agerar redan som om de vore statschefer. Det var
borgmästarna i Mexico City, Paris, Aten och Madrid
26

”Jag är inte rädd för ny teknik, jag är rädd
för gammal!”

Göran Johansson, fd kommunstyrelseordförande Göteborg.

“Digitize the core of your company, not
the stuff around”
som tillsammans gick ut med att de förbjuder dieseldrivna fordon i sina städer från 2025. Beslut som
påverkar världen, men är inte från statschefer. (24,
25).

tidigt tog till sig de nya möjligheterna en tydlig
konkurrensfördel. Till exempel förklarar EUkommissionen: ”transformeringen av den globala
ekonomin till en digital ekonomi påverkar alla
industrier och tjänstebaserade sektorer. Europas
konkurrenskraft och produktivitet är starkt
beroende av dess förmåga att generera, skala upp
och effektivt utnyttja digitala innovationer i alla
sektorer av ekonomin inklusive Europas traditionella
styrkor så som tillverkning av fordon, automation,
maskinutrustning och finansiella tjänster”(27).

I Sverige kan man skymta utvecklingen av två urbana
megacentra. Ett är Stockholm med Mälardalen, från
Uppsala ner till möjligtvis Norrköping/Linköping. Det
andra är den svenska delen av ”Greater
Copenhagen” som inkluderar Malmö, Lund,
Helsingborg med flera i Skåne tillsammans med det
mesta av Själland runt Köpenhamn i Danmark. Dessa
två centra är redan på internationell nivå erkända
som de två mest betydande ”mega centra” i norra
Europa. För Sveriges del finns också Västra
Götalands regionen med en stor del av svensk
traditionell industri.

Stora förändringar betyder stora risker för underleverantörer. Det finns en värdekedja, tex inom den
stora fordonsindustrin. Högst upp finns de väl kända
varumärkena som levererar färdiga fordon. De har
ett stort nät av underleverantörer. Dels de som är
nära och ansvarar för en komplett del av fordonet,
dels de längre ner i kedjan som gör enskilda
komponenter ända ner till en underleverantör som
gör en enkel metalldel, t ex en axel. I en stor teknikförflyttning, t ex som gå från fossildriven bil till helt
elektrisk, finns det stor risk för underleverantörerna.
När bensinmotorn byts ut mot en elmotor försvinner
hela efterfrågan för alla komponenter för en
bensinmotor och vad den behöver för kopplas ihop
med växellåda och hjul. Elmotorns helt nya
möjligheter och behov av mindre antal rörliga
komponenter ritar upp ett helt nytt landskap som
försörjs av helt andra leverantörer.

Ett illustrativt exempel är hur investeringskapital till
IT start-up’s fördelas i Sverige. År 2017 gick 82% till
Stockholm, 14% till Malmö, 2% till Göteborg och 2%
till övriga Sverige. (26)
I konkurrensen om kompetens och talang kommer
urbaniseringen bli en viktig faktor. Vi ser redan hur
industriföretag placerar nya utvecklingsenheter inte
på sina traditionella orter utan i städer med urban
attraktionskraft. Andra i närheten till ett urbant
centrum satsar betydande resurser på att utveckla
det lokala samhället till att bli en integrerad del av
det urbana centrumet.

Exempel: När GM tog fram sin elbil Chevrolet Bolt
valde GM att låta koreanska LG, som fram till dess
endast gjort informationssystemet åt GM, utveckla
och leverera hela den elektriska drivlinan från
batterier, elmotor till kontrollsystem. Något LG inte
gjort alls förut. Förstås, LG fortsatt också levererar
radion (informationssystemet). Men vart tog GM’s
tidigare underleverantörer vägen?

Förändringstryck
Inte bara den svenska, utan också den globala,
ekonomin befinner sig i en förändringsprocess där
digitaliseringen – inklusive utveckling av robotik och
smarta datasystem – ändrar jobbens innehåll. En
likhet kan dras med när ångmotorn möjliggjorde den
industriella revolutionen, när elektrifieringen
förändrade samhället och när datorerna
populariserades. Då som nu fick de aktörer som
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Michael Chui, McKinsey & Co
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Fig 2.9. Fysiska system assisterade men cyberteknologi är drivkraften i den fjärde industriella revolutionen.
Källa: Siemens,Pictures of the Future, 2013
Sverige har mätt på andelen anställda, en i
jämförelse med andra länder i Europa, en stor
fordonsindustri. Men i Sverige tillverkas inte så
många fordon per anställd, utan företagen i Sverige
är till en stor del underleverantörer. Svensk fordonsindustri är därför i det kraftiga förändringstrycket
utsatt för stora risker (25). Man kan tydligt flagga för
att i en kommande lågkonjunktur som sker i skenet
av ett stort förändringstryck drivet av
digitaliseringen, automatisering och ny teknik,
kommer stora delar av svensk industri drabbas hårt
om inga proaktiva åtgärder görs.

själv fäster en del till en annan med en momentnyckel, utan övervakar och samarbetar med robotar
som gör det, kan annan kompetens behövas. Graden
av komplexitet ökar betydande i steget till den 4:e
industriella revolutionen.
På samma sätt kan tidigare uppgifter t ex inom
programmering som krävde stora hantverkskunskaper, förenklas genom att man istället
konfigurerar moduler i en generell plattform. En
alltmer kompetent men också diversifierad
arbetskraft växer fram.

Kompetenslandskapet förändras
Den historiska ordningen i olika kompetensnivåer
kommer förändras. Förr fanns i princip outbildad
arbetskraft i tillverkningens minst avancerade
uppgifter. För de mer avancerade fanns
yrkesarbetare. För produktionsteknik, planering och
ledning inom produktion mer utbildade. Inom
utveckling fanns dominerade än mer högre
utbildning. Detta kan låta som en bild för traditionell
verkstad (blue collar – white collar) men kan direkt
översättas till tex mjukvaru- eller tjänsteföretag. Att
sköta om en serverpark har ställt krav på en nivå av
utbildning och därmed lönenivå, medan som arkitekt
modulera nya lösningar en annan. Att betjäna ett
telefoncenter har inte samma krav som att utveckla
nya erbjudanden.

Fig 2.10 Exempel: BMW Leipzig fabrik där
produktion och kontorsytor blandas och bryter upp
den traditionella separationen av ”blue-collar” och
”white collar”. Notera bandet av karosser i taket.
Källa: BMW
Den digitala processen
Förändringen sker inte bara inom isolerade delar av
företagens verksamheter. Alla olika verksamheter
kommer alltmer att kopplas ihop. Vad kommer vara
utveckling och vad kommer vara produktion? Vad är
produkt och vad är tjänst?

Utvecklingen ritar om den historiska ordningen.
Uppgifter som tidigare inte ställde så stora krav på
utbildad kompetens kommer genom att funktionen
automatiseras göra det mer. När man inte längre
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Ett företags grundidé är att till en marknad tillhandahålla ett erbjudande. Detta utvecklas, realiseras och
levereras av en eller flera funktioner, en ”fabrik” kan
vi kalla det. Framtidens ”fabrik” kommer att bygga
på en decentraliserad, Internet baserad modell,
nätverkande i alla steg av värdekedjan. Den digitala
fabriken kommer att planera, simulera och optimera
den kompletta produktutvecklings- och tillverkningsprocessen (29). I den digitala fabriken gäller
inte de gamla silo-indelningarna utan bygger på
öppenhet, integration och ihopkopplande av miljöer,
människor och teknologier tvärs hela värdekedjan.

Vi är nu också på väg mot robotar som kan säkert
arbeta sida vid sida med människor dvs inte innanför
säkerhetsglas. Dessutom robotar till samma kostnad
som tex årslönen för en arbetare i USA. Roboten
Baxter av Rethink Robotics är ett sådant exempel. En
robot med smarta sensorer och kameror samt inte
minst med lite av vad vi skulle kalla artificiell
intelligens. Den bygger och anpassar en matematisk
modell av verkligheten som gör att den kan känna
igen olika objekt. Roboten är också intuitiv, dvs en
arbetare kan visa den en del av en uppgift och
roboten kan komplettera och slutföra uppgiften.
Arbetarens uppgift blir mer som en programmerare
(29).

Exempel: Siemens Electronic Works anläggning i
Amberg, Tyskland, där smarta maskiner koordinerar
produktion och global distribution. Mot order byggs
över 50.000 olika produktvarianter från 1.6 miljarder
olika komponenter. 10.000 olika material från 250
underleverantörer används för fabrikens 950 olika
produkter. Den helt datorstyrda fabriken uppnår 15
defekter per miljion tillverkade enheter, har 99%
upptid och 100% spårbarhet genom värdekedjan.

Internet of things
I slutet av 2014 gick antalet mobil-uppkopplade
enheter om antalet människor på jorden. 2018
kommer det vara 1,4 mobilenhet per människa (29).
I utvecklingen av mobiltelefoni fram till och med 4G
var fokus att koppla upp människor. Med 5G är fokus
att koppla upp saker och ting. Att ha ett stort antal
miljarder saker uppkopplade och det med andra krav
på egenskaper, ger nya krav på mobilteknologin. 5G
spås tillsammans med avancerad sensorteknologi ge
helt nya möjligheter.

Robotiseringen
Försäljningen av robotar ökar och under 2016 såldes
nästan 200.000 robotar (31). McKinsey föreslår att
15-25% av industriarbetares uppgifter i utvecklade
länder och 5-15% i utvecklingsländerna, kommer
vara automatiserade 2025 (32). Asien är den största
marknaden för robotar, med Kina som den snabbast
växande marknaden. Som ses i diagrammet intill har
Kina dock fortfarande en lägre robottäthet än andra
länder.

Nyckelelementen i Industriellt Internet är:
Intelligenta maskiner – koppla ihop världens
maskiner, byggnader, distributionsflottor, kanaler
och nätverk med avancerade sensorer,
kontrollfunktioner och mjukvaruapplikationer.
Avancerad analys – Kombinera analys baserad på
den fysiska världen, algoritmer för förutseende,
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Fig 2.11. Kina är den största industrirobot marknaden i världen men i automationsgrad ligger man efter
andra länder mätt per arbetare. Källa: International Federation of Robotics report (2013)

automation och djup domänkunskap.
Människor i arbete – koppla upp människor i arbete
eller i rörelse, alltid, för att stödja intelligent design,
drift, underhåll och högre servicekvalitet och
säkerhet.

utveckling från standard anställnings relation till mer
av icke-standard anställning (36). Hur kommer
företag hantera att en viktig del av deras
nyckelkompetens inte är anställda längre? Hur
hantera att kompetens är allt svårare att odla fram
inom företagets väggar utan kollektiv på en global
nivå samt färskvara på en handelsmarknad?
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Arbetsmarknaden
EU har bedömt arbetskraftens utveckling fram till
2060. I Europa minskar den tillgängliga arbetskraften
del beroende på en åldrande befolkning samt dels
för flera länder en betydande utvandring. Det senare
är mest tydligt för östra Europa. Sverige bedöms
som en av de få länderna där arbetskraften ökar. En
ökad arbetskraft är en grund för ökat välstånd.

Det utslitna men viktiga ordet innovation
Det finns snart sagt inte ett börsbolag som inte har
”innovation” som en av sina hörnstenar. Man kan se
det som att begreppet blivit urvattnat, att allt som är
bra är innovation och innovation är allt som är bra.
Man kan också se det som att det är först nu som
begreppet fått sin fulla betydelse – att innovation
behövs i alla verksamheter och att alla behövs i
innovationsprocessen.
Kairos Future (37) listar 5 trender:
1. Kreativa maskiner tar över allt - Kreativitet har
länge setts som en egenskap som särskiljer
människor och maskiner åt men vi ser fler och fler
försök att bygga maskiner som klarar Lovelacetestet, dvs en maskin som kan skapa ett resultat som
dess programmerare inte kan förklara . Det finns
redan nu maskiner som klarar testet, som boten
Emily Howell som komponerar musik som kan köpas
på Amazon och den tavelmålande roboten Aaron
som målar tavlor som överraskar dess skapare.
Kan maskiner i framtiden kreera bortom konsten och
också använda sin kreativitet för att skapa
innovationer? Sannolikt, ja. Kreativitet handlar ofta
om att korsbefrukta idéer från olika discipliner och
branscher. Tänk om en dator kunde testa alla
möjliga korsbefruktningar under natten och tipsa om
de bästa affärsinnovationerna när du kommer till
jobbet på morgonen.
2. Biomimetik, artificiell intelligens och simuleringskapacitet ger oanade möjligheter - Även om alla
maskiner inte kommer klara Lovelace-testet kan de
ändå hjälpa oss att ta fram riktigt avancerade
lösningar. Vi ser just nu att spännande teknik växer
fram ur kombinationen av beräkningskapacitet,
artificiell intelligens och inspiration från naturen. Ett
exempel är Airbus senaste kabinväggar där man
använt genetisk programmering och generativ
design baserat på utbredningsbeteendet hos en typ
av slemsvamp och på så sätt fått ner vikten på
kabinväggen till nästan hälften.
3. Big Data som källa till insikter - En stor del av
innovationsarbetet handlar om att skaffa sig insikter
om sina kunder – vad de har för problem, behov och
köpmönster. Sättet att nå den insikten har tidigare
varit kundanalyser och användarstudier. I allt högre
grad kommer vi i framtiden komplettera dessa
kvalitativa eller ”small data”-studier med big data.
Ett sådant exempel kommer från en studie där

I en studie för Stiftelsen för strategisk forskning har
Stefan Fölster sett på vilka jobb som påverkas av
digitaliseringen. Slutsatsen är 53% av
sysselsättningen i Sverige. Alltså 2,5 miljoner jobb,
under kommande 20 år kan påverkas av snabb
automatisering. Samma förändringsprocess leder till
att många nya arbeten förväntas växa fram,
kopplade till de möjligheter som den nya tekniken
och den ökade köpkraften skapar (34).
Arbete 4.0
På samma sätt som man använder begreppet
Industrie 4.0 för den startade fjärde industriella
revolutionen, kan man se på hur vi arbetar. Redan i
boken ”Race against the Machine” av Brynjolfsson
och McAfee visade man med statistik att det inte är
den teknologiska utvecklingen som driver på arbetslöshet, lägre medianinkomster och ett mer ojämlikt
samhälle. Det är för att vi är människor och våra
organisationer inte hänger med (35). Arbete 4.0
fokuserar på formerna för arbete och relationer runt
arbetstagande. Låt oss rekapitulera:
Arbete 1.0 kom med det allra första industriella
samhället som förändrar hur arbete organiserades,
framväxt av olika sociala klasser och de första
organiserade arbetstagarna.
Arbete 2.0 kopplas till början av massproduktion
vilket igen förändrade organisationen av arbete.
Industrialiseringen ledde till sociala problem vilket
drev på utvecklandet av välfärdsstaten.
I Arbete 3.0 konsoliderades välfärdsstaten till en
social marknadsekonomi där arbetstagare och
arbetsgivare förhandlar som jämlika sociala parter.
Globaliseringen kom senare att skaka om de
nationellt strukturerade arbetsmarknaderna.
Arbete 4.0 kommer vara mer sammankopplad,
digital och flexibel bla drivet av hur människa och
maskin samarbetar, hur beteenden i samhället
ändras och hur människors preferenser förskjuts.
Frågor som mobilt arbete, crowdworking, full
arbetsdag eller arbete i olika faser av livet kastar ljus
på en
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Kairos Futures genom netnografisk analys av inte
mindre än 70 miljoner reserelaterade inlägg i sociala
medier identifierade trender i Kinesiska resebehov
och reserelaterade klagomål. Utifrån de insikterna
beskrevs fem typer av kinesiska turister som
utgjorde grunden när den europeiska reseindustrin
arbetade med att förnya sin marknadsföring och sina
reseerbjudanden.
4. Makerspace-Generationen växer upp - Unga som
lärde sig programmering i andra klass, 3Dmodellering i fyran och som 3D-printade sin första
pryl i sexan kommer ut på arbetsmarknaden om
några år. Att snabbt ta fram nya produkter kommer
vara lika naturligt för dem som det är för oss att laga
en ny maträtt. Kombinera detta med allt kraftfullare
hemmadatorer, billigare 3D-modelleringsprogram,
3D-printers för några hundralappar och avancerade
Makerspaces som poppar upp här och där, så förstår
man att tröskeln för att nya spelare ska göra inträde
i branscher med relativt enkla produkter sjunker till
nästan noll. Frågan blir hur man som spelare i dessa
branscher kan utnyttja denna demokratisering av
produktutveckling snarare än att tävla mot den.
5. Snabbrörlig vinner över stor - Strategi och
agerande på marknaden måste präglas av två
aspekter: robusthet (att klara av när det blåser upp
till storm), och snabbrörlighet (att förstå när det är
dags att ställa om, justera och anpassa sig).
Svårigheten är att kombinera de båda, då robusthet
tenderar att leda till rigiditet och långsam död.
Därför är det långtifrån säkert att det är de största
och starkaste som överlever på sikt. De som
överlever är snarare de snabba, intressanta och
nytänkande. De som har örat mot rälsen, förstår
kraven som omvärlden ställer och snabbrörligt
anpassar sig.

En ny teknologi kommer fram och blir uppmärksammad. Det blir lätt så att teknologin blir lösningen
på mycket, förväntningar blåses upp. Självfallet
kommer rekylen med besvikelse och kritik ibland
glömska. Där börjar det längre arbetet att med insikt
utveckla produktivitet för teknologin. Ett tydligt
exempel är 3D-printning som snabbt blev ett stort
samtalsämne men som fortfarande kämpar med bli
ett stabilt industriellt produktionssteg för volymtillverkning.
OECD lyfter fram 11 teknologier som kommer med
stor kraft (”disrupt”) att omdana industrin:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet of things
Big data analytics
Artificial Intelligence (AI)
Robotics
Blockchain (”smart contracts”)
Nanomaterials
Addative manufacturing (3Dprint)
Synthetic biology
Neurotechnologies (brain-computers
interaction)
Nano-micro satellites
Advance energy storage

Plus
Technology convergence of above
Fig 2.13 11 disruptive technologies, OECD 2016
Upptagandet av ny teknologi accelererar
Studier av hur fort radio, telefon, TV, Internet, Mobilt
internet, Facebook, Pokemon Go och så vidare tagits
upp, visar på hur vi tar upp ny teknologi allt snabbare.
Detta görs oberoende om det är högkonjunktur eller
lågkonjunktur. Ett tydligt exempel är hur den dyrare
”Smartphone” som t ex iPhone slog ut de billigare
existerande mobiltelefonerna samtidigt som en av de
senaste årens värsta lågkonjunkturer pågick.

Nya teknologier trycker på
Den tekniska utveckling går allt fortare. Samtidigt
blir det lätt för stora förväntningar på en ny
teknologi. Det är eftertänksvärt att påminna sig
analysföretaget Gartners Hype kurva:
Fig 2.12

Vad är industri i framtiden?
Traditionell industri breddar sig, som exempel Scania
som i samarbetet ScaniaOne med Ericsson deklarerat
att målet är 30% av omsättningen skall komma från
tjänster. Samtidigt som bank- och finanssektorn lägger
klart mest av sin omsättning på IT, ca 32% enligt
Computer Sweden (37). Då kan ingen i ledningen där
peka att det är IT-chefens ansvar. Man är ett teknikföretag. Sett som arbetsmarknad är det framåt mer
relevant att prata om teknikföretag brett än särskilja
ut industri, framför allt om man menar gårdagens
industri. Därför har vi i denna rapport sett på industri,
teknikföretag och industrinära tjänsteföretag.
31

Framtidsbild

11 disruptive technologies (OECD 2016):
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Företagens egna framtidsbild i
skenet av överblicken

Sverige inte så långt fram idag
Överblicken har en bild av en snabbt accelererande
värld. Globaliseringen driver på automatiseringen.
Digitaliseringen ger produktivitetsvinster och den
som inte kan investera och skörda det kommer
förlora.

De stora accelererar ifrån de mindre
Det stora förändringstrycket drabbar alla, stora som
små företag. Vi ser skillnader i det, där den största är
inom produktion av hårdvara. De större företagen
och de mindre har god samsyn inom varje grupp.
Skillnaden är att de som grupper skiljer sig markant
åt. De större står redan med ena foten i Industrie 4.0
och har avsikt att gå fullt ut. Vanligtvis har de större
företagen också vid studiebesök visat upp
produktionslinor under utveckling för nå fullt ut
redan inom några år.

Sverige har i detta ingen ledande position i
jämförelse med de mest avancerade länderna. Vår
enkät visar på en idag låg automatiseringsgrad och är
på en nivå motsvarande att en människa utför själva
arbetet, ofta med ett hjälpmedel såsom styr en
maskin eller plockar från ett komponentbibliotek.
Samtidigt ligger Sverige före många andra länder.
Men då Sveriges välstånd till så hög grad är kopplad
till export är det nödvändigt att svensk industri och
teknikföretag ligger globalt sett i framkant.

Det alarmerande i våra resultat är att visst är det en
stor skillnad redan idag, men skillnaden växer kraftigt
på 5 och 10 års sikt. De mindre företagen håller inte
samma utveckling och gapet ökar över tid. De
mindre har inte visionerna att de kommer nå
kompletta produktionslinor med mät- och testförmåga dvs förmåga av självkorrigerande åtgärd i
produktionslina/klassificering eller helautomatisk
ihopkopplad (Supply Chain) kedja från underleverantör, transport, lager, produktion, distribution
inklusive kvalitetskontroll. Detta är nästan unisont
(nästan 90%) av vad de stora ser framför sig. De har
redan börjat och gör det för nå produktivitetsvinster.
Här ligger en stor risk för de mindre företagen. Hur
klarar de konkurrens, global sådan, från aktörer som
nått en så mycket högre nivå av produktivitet. I
jämförelsen med bilden från överblicken är det de
mindre företagen som alltmer tappar medan de
större följer med den utvecklingen.

Var mest?
Inte förvånande är produktion av hårdvara den idag
mest automatiserade inriktningen i vår kartläggning.
Globala trender som Industrie 4.0 och det svenska
näringsdepartementets nyindustrialiseringsstrategi
understryker både fokus idag och framåt. Eller så är
det Weber som spökar. Vi fokuserar på vinster i
produktionen för vi tror där är volymkostnaderna –
marginal tänk. Men hur fungerar det om utvecklingskostnaderna är de dominerande? Som i mjukvaruvärlden där produktion är ett knapptryck?
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”För 10 år sedan var vi i Sverige
världsledande i automatisering. För 5 år
sedan hade vi tappat det. Nu viktigt att
accelerera med digitaliseringen”

Framtidsbild

Göran Persson, Siemens, IVA/Smart Industri 20180201

Produktion automatiseras mer än utveckling?
Oberoende om det är produktion av hårdvara eller
drift av mjukvara/tjänster kommer den enligt
kartläggningen automatiseras mer än motsvarande
utveckling.

Urbaniseringen stöper om
En annan skärning är att se på företag i och i närhet
av urbana centra och de som finns längre ifrån.
Urbaniseringen suger upp investeringskapital och
kompetens. Betyder det att företag i mindre orter på
stort avstånd från urbana centra kommer få alltmer
svårt att hitta just det investeringskapital de behöver
och sen den kompetens som krävs i utförandet. Blir
det inte en kraft att om vill jag utveckla mitt företag
för hänga med, måste jag lokalisera mig till ett
urbant centrum? Tanken på urbana centra bryter
också ner nationella gränser. De globala
storkoncernerna lever redan i en sådan värld. Klarar
de mindre av det?

Lite förvånande är att utveckling mjukvara är i
kartläggningen den inriktning med mest direkt
handarbete av människa. Ett hantverk både idag och
framåt. Konsekvenserna av vad som tas upp i
överblicken skulle väl så mycket kunna ge samma
utveckling i både produktion som utveckling.
Utveckling blir en produktion i sig. Återanvändning i
utveckling har spritt sig t ex från kraften i open
source program-utveckling till att det idag vara ett
stort forsknings-område bla vad gäller certifikat får
återanvändning på mjukvara. Utveckling av
kompletta arbetsmiljöer med integrerade bibliotek,
simuleringskapacitet och hela vägen till automatiskt
generera produktionsunderlag pågår. Det kan vara så
att vi fortfarande står inför programvara och
tjänsters mognad som industri. Går svensk industri
och teknikföretag i otakt med vad som händer på ITsidan?

Från få till fler ben
En tydlig rörelse i enkätsvaren som väl sammanfaller
med överblicken är att företag förväntar sig att
bredda sin inriktning. Det är en tydlig rörelse mot
mer mjukvaruverksamhet och verksamhet inriktade
mot tjänster.

Trenden att produktion och utveckling närmar sig
och går ihop är mer en fråga för kompetensbehov
vilket behandlas senare i rapporten.
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Kompetens blir yrke som är
funktion
Här börjar ett nytt avsnitt som handlar om
kompetensbehov. De första sidorna sätter scenen
för vad vi ser på i enkäten. Därefter följer enkätresultat per yrke/funktion och kompetenser.
Avsnittet avslutas med sammanfattande analys

Problemet med detta analyssätt är att vi inte vet om
personen verkligen använder de kompetenser som
utbildning ger, i sitt yrke. Eller att en person i ett
yrke egentligen har en utbildning avsett för annat
yrke.

Vad är kompetens?
En av de viktigaste, kanske de allra viktigaste,
resursen för företag idag är personalen och dess
kunskaper och kompetenser. Fackföreningen
Ledarna definierar kompetens som ”färdigheter eller
egenskaper man använder för att uppnå det som
krävs i en given situation” (ledarna.se). Den är
operationell och direkt knuten till användning.
beskrivning. Kan kompetenser inte vara indirekta
och vilande? Alltså snarare det en individ eller
organisation har, än vad de använder. Sådana
kompetenser är dock inte lika lätta att fånga
analytiskt, utan de förblir ofta i bakgrunden och
oobserverade.

Ett annat sätt att närma sig frågor om framtida
kompetensbehov är istället att mer direkt försöka
närma sig de färdigheter och egenskaper hos
arbetskraften som kommer att efterfrågas (eller som
vi tror kommer efterfrågas) i framtiden. Ett exempel
på internationell nivå kommer från World Economic
Forum som diskuterar vilka färdigheter som kommer
att bli viktigare inom många yrken i framtiden (15).
Alltså ett exempel där man betonar skiften i
kompetensbehovet i termer av färdigheter, istället
för definierade yrken. Sådana undersökningar kan
göras kvantitativt, exempelvis genom enkäter och
det är vad vi gjort i vår kartläggning.
Det gäller också att ta hänsyn till mycket bredare
förändringar i organisationsstrukturer.
Kompetensers tillämpning och kompetensbehov är
inte fristående från förändringar i de organisatoriska
strukturer inom vilka de används. Om en montörs
arbetsuppgift i handmontering förändras till att
arbetsleda robotar med viss artificiell intelligens, vad
säger det om kompetensförflyttningen för
montören?

Kompetenser kan både handla om formellt
dokumenterade färdigheter och egenskaper
förvärvade till exempel genom utbildning och
sådana förvärvade i andra sammanhang, ofta genom
förvärvandet av praktiska erfarenheter. Kompetens
kan även användas för vad som nästan skulle kunna
kallas för medfödda egenskaper, även om de väl så
mycket går att odla fram. Exempel är naturlig
nyfikenhet, inställning och varför inte tävlingsinstinkt. Det vi kallar för en individs kompetens
utgörs ofta av en kombination av alla dessa.

Relationer mellan omvandlingstryck, kompetenser,
yrken och funktioner
Låt oss börja med hur kompetenser förhåller sig till
yrken? Vårt synsätt är att det finns en koppling
mellan färdigheter och yrken, olika yrken har olika
balans mellan de färdigheter, eller kompetenser,
som yrket omfattar.

Hur kartlägger vi kompetens?
Kompetensbehov kan betraktas och analyseras ur
flera perspektiv. Dessa är ofta kopplade till olika
metodval. Analyser som använder sig av officiell
statistik, ofta kopplat till olika typer av prognoser,
närmar sig ofta frågan ur perspektivet av efterfrågan
på specifika yrken.

Ett exempel är den amerikanska databasen O*NET
som beskriver detaljerat vilka färdigheter som
specifika yrken omfattar, och balansen mellan dem
(16). Sammansättning av personer med olika yrken
inom en bransch, och framtida efterfrågan på yrken
där, är alltså ett sätt att på omvägar studera

Ett kompletterande sätt att analysera kompetensstrukturer är att fokusera på människors utbildning
.
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”Tempot är så högt att en civilingenjör är
nästan förbrukad när den läst färdigt”
Ulrika Lindstrand, Ordförande Sveriges Ingenjörer,
Industridagen 20180205

En ändrad eller ny funktion ändrar efterfrågan på
vissa kompetenser på arbetsmarknaden. Funktionen
skall ju resurssättas med rätt kompetens. Beroende
på hur dessa kompetenser är fördelade i olika yrken i
ekonomin, förändras också efterfrågan på de
berörda yrkena. Detta är ett förhållningssätt som
illustrerar att numerär efterfrågan beror på
omvandlingstryck.

Man kan sammanfattningsvis teckna följande enkla
modell för att illustrera förhållandena mellan
omvandlingstryck, kompetens, funktioner och yrken.
Omvandlingstrycket i ekonomin gör att funktioner i
företagens verksamhet måste ändras eller nya
skapas. En funktion ”gör något” i och för företaget.
Omvandlingstryck

Efterfrågan på viss
kompetens

Funktion

Efterfrågan på visst
yrke

Fig 3.1 Förhållanden mellan omvandlingstryck, funktion, kompetens och yrken, Jan Lindoff 2018
yrket. Omvandlingstrycket förflyttar, fördelar om
och lägger till i yrkens kompetensprofiler. Detta
leder till efterfrågan på relevant kompetens.

Samtidig kan man se omvandlingstryck som något
som fortplantar sig ner på yrkesnivå, och inte bara
har kvantitativa numerära konsekvenser i
efterfrågan på yrken, utan även i kvalitativa inom
Omvandlingstryck

Omvandlingstryck på
viss funktion

Omvandlingstryck på
visst yrke

Efterfrågan på viss
kompetens

Fig 3.2 Förhållanden mellan omvandlingstryck, funktion, yrke och kompetens, Jan Lindoff 2018
Från ett kommunikativt perspektiv är yrken
tacksamma. Inte minst när det blir en etikett av ”vad
är jag” och tex uppmärksammade böcker ropar ut
att hälften av dagens yrken försvinner. Andra
debattörer överträffar varandra i hitta på nya yrken
som tex robotpsykolog.

Tex kallar vi en ”låda” Produktionsteknik/tekniker
idag och även om 5 och 10 år, men ger svarande
möjlighet att fördela om, till och med lägga till,
kompetenser som karakteriserar yrket.
Så vårt förhållningssätt är att omvandlingstryck gör
att funktioner ändras eller kommer till. Det leder till
förändringstryck på yrken som avspeglar sig i efterfrågan på kompetenser för det yrket. Vi använder
det kommunikativa att se yrke som en ”låda” av
kompetenser som används för fylla en funktion.

För att hålla vår enkät användarvänlig, använde vi
yrken eller funktioner som ”lådor” för kompetenser
som för varje kompetens den svarande fick bedöma
intresse av.
Omvandlingstryck

Omvandlingstryck på
viss funktion

Omvandlingstryck på
visst yrke

Fig 3.3 Omvandligstryck visst yrke/funktion och kompetens, Jan Lindoff 2018
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Efterfrågan på viss
kompetens
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kompetenssammansättningen och kompetensbehov, men det blir att mäta på ett indirekt sätt

Vilka yrken/funktioner
efterfrågas?
Hur fångar man upp vilka funktioner, eller de yrken
som resurser i funktionen skall ha, för fylla
företagens behov att möta omvärldstrycket? Det
finns en så stor mängd av olika yrken att fråga efter
behov av alla blir opraktiskt.

I enkäten ombads de svarande att välja minst 5
yrken/funktioner. En del, framförallt de större
koncernerna har valt betydligt fler.
I figur 3.5 ses att svarande valde relativt jämt bland
yrkena/funktionerna. Det är kanske det mest
slående. Mest vald var produktionsteknik/mekanik &
elektronik samt projektledare som 10% valde. Tätt
följda av mjukvara- och datasupport och teknisk
säljare som 9% har valt. Minst, ca 4% vilket är en hög
siffra för vara den minst valda, är nätverkstekniker
och infrastruktur samt systemvetare & SW-arkitekt.
Framförallt den senare vet vi från IT&Telekomföretagens kartläggning (10) har en stor efterfrågan.
Det avspeglar att vår enkät är bred och täcker
teknikföretag, industriföretag och industrinära
tjänster dvs går över flera branscher med en tyngdpunkt på traditionell industri.

Kompetensbehov

Vi har utifrån skalorna på var företag tror de
befinner sig nu och i framtiden, valt ut ett antal för
varje skala centrala yrken/funktioner. Därtill
identifierat några generella samt i enkäten gjort det
möjligt för de svarande att lägga till egna förslag.
För att säkerställa val av yrken, yrkenas innehåll och
kompetensnivå gick vi igenom ett antal jobbannonser i tidningar och på nätet. Vi använde oss av
Arbetsförmedlingens ”Yrke och Framtid” samt facklig
information. Flera yrken har också ingått i tidigare
kartläggningar av EFF (18), Östra Mellansverige 2025
utbildnings- och arbetsmarknadsrapport (6) och IT &
Telekomföretagen (10) med flera, varifrån värdefull
information kunnat hämtats.

Att alla valda yrken/funktioner fått så många val
indikerar att vi valt ut dem någorlunda passande.
Hade ett yrke/funktion blivit mycket lite valt skulle
det indikera att det yrket inte längre var så efterfrågat. Ett mycket begränsat antal svarande hade
tagit möjligheten att lägga till ett annat yrke.
Intressant nog var att alla dessa yrken väl täcktes in
av redan givna och kunde därför lätt läggas ihop.
Exempel på detta är teknisk säljsupport (teknisk
säljare) och användargränssnitt (programmerare).
Att inget helt annat yrke föreslogs styrker att de
yrken vi valt lägga fram är passande.

Följande yrken ingår i vår enkät;
•

Montering

•

Processoperatör

•

Produktionsteknik, maskin, elektronik

•

Underhållsteknik

•

Konstruktion maskin/mekatronik

•

Teknisk säljare

•

Projektledning

•

Mjukvaru- och Datasupport

•

Utvecklingsarbete data och elektronik

•

Ingenjör datasäkerhet

•

Ingenjörsarbete testning

•

Nätverkstekniker/Infrastruktur

•

Systemvetare och SW-arkitekt

•

Programmering

•

Systemintegration & Test

Ser man till var olika yrken/funktioner hamnar
utifrån vilken typ av verksamhet de förknippas med
är bilden blandad. Yrken kopplade till de olika
skalorna för företagens positionering, tidigare
redovisade, är att alla skalor representerade högt:
Produktionsteknik/maskin & elektronik, mjukvaraoch datasupport, konstruktion mekanik/mekatronik
och (SW) systemintegration & test finns på den
högre halvan av valda yrken/funktioner.
I bedömningen av behov i framtid bör man väga in
den naturliga risken för överskattning. Som det väl
kända exemplet att om man frågar folk med körkort
om de kör bättre och säkrare än medelföraren,
svarar långt mer än häften att de gör det.
Vi är intresserade av stora förändringar och ser
därför till de förändringarna från dagens behov som
är större än 25%. Inom 25% kan det mycket väl vara
nämnd överskattning.
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Systemvetare & SW
arkitekt
Nätverk & Infrastruktur
4%
4%
Ingenjörsarbete testning
5%

Produktionsteknik/Maskin
/Elektronik
10%

Projektledning
10%

Montering
6%

Programmering
6%
Mjukvara-& datasupport
9%
Utvecklingsarbete data &
elektronik
6%

Ingenjör datasäkerhet
4%

Processoperatör
6%
Systemintegration & test
7%

Konstruktion
mekanik/mekatronik
7%

Underhållsteknik
7%

Fig 3.5 vilka yrken funktioner valde man?
Arbetsmarknadsstatistik är inte lätt
I Sverige tillhandahåller SCB omfattande arbetsmarknadsstatistik. Regionförbundet Sörmland har på
vårt uppdrag bearbetat SCB data 2017. Vi har också
jämför med data från IT & Telekomföretagen
(Almega) ”Akut och strukturell kompetensbrist i IToch telekomsektorn” (10) och redovisar detta per
yrke.

tekniker i tex chefsroll kan tappa koppling till
relevant utbildningsbakgrund. Personer med YHutbildning tas ännu inte med i normal arbetsmarknadsstatistik pga antalet är för litet historiskt
sett.
På senare år har indelning av åldersspann ändrats i
den officiella statistiken vilket ger problem med
jämförelser över olika år.

Det finns flera utmaningar med att arbete i arbetsmarknadsstatistik. Till exempel finns det för yrket
montör tydlig statistik men för mer utbildade
används begrepp som tex civilingenjörsyrken inom
elektronik. Men detta är ju en utbildnings- och
examensbaserad kategorisering och inte ett yrke
som tex elektronikkonstruktör. Liksom en montör
kan ha olika utbildningsbakgrund, kan en elektronikkonstruktör också ha det.
Som tidigare diskuterats möter användande av SSYK
koder också en utmaning. SSYK koder för klassiska
yrken som funnits under lång tid är väl detaljerade
och nedbrytbara. Montör är ett sådant exempel.
Nyare yrken som tex inom IT och data sammanförs
till otydliga stora breda grupper där vad man gör,
olika kompetensprofiler, utbildningsnivå som nivå på
position inte synliggörs. Andra svårigheter är att

För yrken eller funktioner i vår enkät finns för vissa
väl detaljerad statistik medan för andra inte och vi
får belysa aggregerat flera ihop mot antalet med
passande utbildning. På varje yrke/ funktion
redovisas en kort diskussion utifrån tillgänglig data
som vi kunnat validera. Detta följs upp av en samlad
summerande analys i nästa avsnitt.
I enkäten samlade vi in antal anställda inom varje
yrke/funktion och bla andel kvinnor och män.
Statistiskt blev det spretigt, tex inom montering
finns det arbetsplatser med 100% kvinnor (tex
elektronikindustrin) och med 100% män (som för
många mindre mekaniska verkstäder). Vårt fokus blir
indikera övergripande fördelningar och trender.
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Teknisk säljare
9%

Hårda, generella och mjuka
kompetenser
”35% of core skills will change 2015-2020”

Kompetensbehov

Marcus Wallenberg, Industridagen 20180205
En fråga som ofta kommer upp vid rekrytering är hur
svårt det är att bedöma kompetens. Eller, snarare
om hur svårt det är att bedöma viss typ av
kompetens. Det är lätt att begränsa sin syn på vad
färdigheter är till att vara sådant som lätt går att
mäta. Men då hamnar vi ofta i det som kan kallas för
yrkesmässig kompetens, t.ex. hur bra en programmerare är i ett programspråk, en montör på att
montera olika delar och en designer på att utforma
med ett viss CAD-verktyg. Sådana yrkesmässigt
kopplade kompetenser kallar vi i vår rapport för
”hårda kompetenser”. Dessa kompetenser är
nödvändiga och måste alltid stämmas av att de finns
tillräckligt för att möta de yrkesmässiga
kompetensbehoven i den funktion företaget avser
använda den rekryterade i. Att hård kompetens är
lätt att mäta hänger ihop med att det går att
redovisa uppnådd formell utbildning eller
arbetsresultat från tidigare.

Hårda kompetenser
För varje funktion eller yrke vi valt har för yrket
identifierats fyra karakteristiska hårda kompetenser.
Vårt fokus är kompetensbehov och som tidigare
diskuterats är det omställningstryck, som via
påverkad funktion i företaget och yrken, möts upp
med utvecklad kompetens.
För val av hårda kompetenser utgick vi från de som
använts i tidigare kartläggningar. Diskussion med
experter från olika domäner gav värdefulla inspel på
trender och nya kompetensbehov framåt. Vi har
även studerat vilka kompetenser som efterfrågas i
annonser för olika roller, funktioner och yrken.
I valet av hårda kompetenser har vi sett på vad som
är kärnområden i yrket idag och vilka nya domäner
som kan tänkas komma in t ex genom ny mer teknisk
avancerad utrustning. Annat exempel är att det kan
ske en förflyttning från att utföra till att kontrollera
dvs alternativ skall ge utrymme för både krav på
fördjupning som reducering och förflyttning av
jobbfokus.

Men de hårda yrkeskompetenserna blir inte speciellt
användbara om de inte kombineras med andra
färdigheter; som att fatta beslut, tala övertygande,
vara öppen för förändring och arbeta bra i grupp.

I enkäten fick de svarande för varje hård kompetens
ange bedömt värde efter skala:
0 = ointressant,
1 = kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion,
2 = viktigt för många
3 = mycket viktigt, både bredd och spets.
Detta gjordes för idag och om 5 respektive 10 år.

Vi kallar de ”andra färdigheterna” för generella och
mjuka kompetenser.
Men det är svårare att enkelt mäta dessa. Det finns
ingen standardiserad ”certifiering” av tex drivkraft
eller förmåga att se helheten. Dessutom kan det lätt
bli obekvämt och röra sig nära en luddig gräns
mellan person och kompetens. Färdigheter som att
inspirera, planera eller driva på betraktas ofta som
en del av någons personlighet och alltså något man
som arbetsgivare eller chef inte har rätt att lägga sig
i. Men så är det ju bara om vi anser att de här
kompetenserna är något man inte kan öva upp.
Ledarskapsutbildning inom militären är ett tydligt
exempel på att generella och mjuka kompetenser
kan övas upp.

I det följande redovisas, per funktion eller yrke,
medelvärde för varje hård kompetens för idag, om 5
respektive 10 år.
Generella och mjuka kompetenser
World Economic Forum har publicerat rapporten
”The Future of Jobs” WEF 2017 (15), där man baserat
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Plats 4 -”People management” är att motivera
andra, utveckla anställda och identifiera bäst
lämpade för jobbet.
Plats 3 - Kreativitet har stigit från plats 10 för 2015
till nu en av topp 3. i det accelererande trycket av ny
teknologi behövs kreativa människor att göra något ,
nya produkter och tjänster, av det.
Plats 2 - Kritiskt tänkande är en grundläggande
färdighet som behåller en hög efterfrågan.

Fig 3.6 World Economic Forum ”The Future of Jobs”
2017 (15),

på en enkät från mer än 350 arbetsgivare i 9
industrisektorer i de 15 största ekonomierna i
världen.

Så långt WEF. Vi har utifrån dessa utvecklat 11 st
generella och mjukakompetenser till enkäten. Bland
annat har omfattand e djupintervjuer diskuterat
vilka egenskaper som söks för idag och vad blir mer
avgörande framåt. Inte minst varför har diskuterats.
Valet av de 11 är i stor utsträckning en omförpackning av de 10 från WEC till ett svenskt
sammanhang.

Vi har använt denna studie som utgångspunkt och
lagt till respektive generaliserat några frågeställningar för att passa vår enkät.
WEF listar 10 förmågor som arbetsgivare kommer
eftertrakta 2020. I ordning nerifrån:

De 11 generella och mjuka kompetenserna i enkäten
är:

Plats 10 - Kognitiv flexibilitet som är förmågan att
simultant tänka på flera olika koncept, dvs blanda
olika förmågor. Ny på topplistan för 2020.
Plats 9 – Förhandlingskunskap. Många fler av
tidigare ”inåtvända” jobb som tex data analytiker
och utvecklare av mjukvara, kommer att få starkare
efterfråga på förhandlingsförmåga.
Plats 8 - Serviceinställning. Att aktivt se efter
möjligheter att hjälpa andra är något datorer
fortfarande har svårt att bemästra. Det omfattar att
läsa andras tankar och reaktioner för nå bäst
resultat.
Plats 7- Bedömningsförmåga och beslutsfattande var
redan för 2015 på 8:e plats, nu upp en plats.
Kompetensen är kopplad till ”systemfömåga”, att
kunna analysera bred data inför beslut.

•

Kritiskt förhållningssätt

•

Engagemang och drivkraft

•

Samarbeta & förhandla

•

Praktiskt problemlösare, kreativ fixare

•

Nyfikenhet & öppenhet

•

Kunna lösa komplexa problem

•

Engelska

•

Analytiskt förmåga, kunna modellera

•

Presentation & kommunikation

•

Förmåga att se helheten, lösa behov

•

Projektledning & ledarskap

Vi har bett de svarande ge poäng efter en fast skala
till de 5 som de ser som de viktigaste. Vi har i det
bett dem peka ut den viktigaste, deras första val.
Många svarande har framfört att detta moment var
det svåraste i hela enkäten. Att tvingas prioritera och
välja bort. Men det var just poängen för att fånga
vad som är viktigast.

Plats 6 - Emotionell intelligens är en social
kompetens som bla annat går ut på att förutse andra
människors reaktion och varför. Något robotar
kommer ha svårt att bemästra, i alla fall inte på ett
tag.
Plats 5 - Koordinera med andra. En social förmåga
att justera vad man gör pga relation till andra.
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Plats 1 - Komplex problemlösning är fortfarande vad
arbetsgivare anser som den främsta kompetensen.

Montering

Beskrivning av yrket/funktionen: Monterar i seriemässig tillverkning större och mindre komponenter
till kompletta produkter såsom t ex maskiner, motorer och fordon.
SSYK 2012:8281
Minskningen av anställda med
grundskoleutbildning kommer främst
att ske genom pensionsavgångar.
Anställda med gymnasiekompetens
kommer att minska marginellt. Den
stora förändringen är ökning av,
främst högskola kortare än 3 år eller
YH.

Fortsatt dominans av gymnasieskolenivå
Grundskolenivå fasas ut
Högskolenivå ökar

•
•
•

Fördelning mellan utbildningsnivåer
80%
70%
66%

60%

69%
63%

50%
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Högskola > 3år

10 år

Fig 3.8

Fig 3.9

Förändring från dagens nivå
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla

350%
300%
294%

250%
200%

Det finns ingen tydlig yrkesutbildning
på gymnasial nivå till montör.
Företagens vanligaste önskemål är
Fordonsprogrammet eller Industritekniska programmet. Om det är ”rätt
person” som söker jobbet kan
företagen stå för upplärning. Den nya
Yrkesvux-utbildningen skulle kunna
vara ett alternativ, där utbildning
skapas i samverkan med företag och
skolformen möjliggör användningen
av gymnasieskolans kurser på ett
friare sätt.
Hur ska man förklara den stora
ökningen av eftergymnasial
utbildning? Företagen måste se ett
annat innehåll i funktionen
montering. I examensarbetet
”Framtidens produktionspersonal i
den Smarta Fabriken”, Hanna
Lindqvist och Amanda Nilsson,
Högskolan i Skövde, beskrivs hur
monteringen kan ske i framtiden.
Människan samverkar med robotar
och digitala informationsverktyg i
arbetet. Där beskrivs montören som
en samordnare, ledare, övervakare
och har lägst en YH-utbildning.

150%
100%

107%

50%

11% 12%

57%

90%

6%

0%
-50%

-65%

-82%

-100%

Företagens svar visar att andelen
montörer kommer att öka. Med ny
teknik och krav på ständig förbättrad
produktivitet borde antalet montörer
minska. Framförallt om antalet med

-150%
Idag - 5 år

16%

För att förklara en högskoleutbildning
längre 3 år kan man fundera på om
delar av utvecklingsarbetet kommer
att ske direkt i produktionen.

Idag - 10 år

40

idag snitt
2,5
2,5

5 år snitt

10 år snitt

2,5
2,4

2,5

2,5
2,3

2,2

2

1,9
1,5

1,6

1,6

1,5

1,3
1

0,5

0

Kommunikation med
digitala
verktyg/informationskällor

Mätteknik &
kvalitetskontroll

Läsa ritningar & tolka
avancerade instruktioner

Hårda kompetenser
Den största ökningen gäller
Kommunikation med digitala
verktyg/informationskällor. Här kan
man tydligt dra slutsatsen att
digitaliseringen kommer att utvecklas
de närmaste åren och att kompetensutveckling behövs. Intressant är att
kompetenskrav på handhavande av
formande verktyg och materialkunskap inte ökar i jämförelse
nämnvärt. Kan vara ett tecken på att
detta alltmer kommer överlämnas till
automatiserad utrustning. Däremot
mäta och förstå avancerade
instruktioner ökar, ett tecken på
människan roll i funktionen
montering är mer planerande och
kontrollerande än direkt utförande.

3

Handhavande av
formande verktyg,
materialkunskap

Hur många och vem arbetar med
montering?
Enligt Regionförbundet Sörmland/
SCB finns det ca 53.000 montörer i
Sverige (2015). 78% är män varav
64% inrikes födda och 14% utrikes.
Kvinnor står för 22% med endast 5%
utrikes födda. Bilden är komplex,
inom montering finns det
arbetsplatser med 100% kvinnor
redovisade (t ex elektronikindustri)
och med 100% män för många
mindre mekaniska verkstäder.

Utveckling hårda kompetenser

Fig 3.10 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.11 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
De två främsta kompetenserna i
enkäten är Engagemang & Drivkraft
samt Förmåga att se helheten, lösa
problem. Förvånande att projektledning & ledarskap ligger så högt.
Kan det kopplas till kravet på den
högre utbildningsnivån och förändrat
innehåll i yrket? Dessa tre är också de
som är första val, dvs det som vid en
rekrytering kommer vara viktigast.
Andra som fått högre poäng men inte
är första val är Samarbete &
förhandla, Problemlösare och Kunna
lösa komplexa problem. Dessa är då
mer ”hygienfaktorer”.
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högre utbildning, dvs har en högre
lönekostnad, måste också produktiviteten öka för att det skall vara
företagsekonomiskt rationellt.

Processoperatör

Beskrivning av yrket/funktionen: Sköter, styr och övervakar tekniska processer, bearbetning till
ämnen eller färdiga produkter. Övervakar halv eller helautomatiska maskiner, t ex CNC-maskiner
SSYK 2012:7223
•
•
•

Fortsatt dominans av gymnasieskolenivå
Grundskolenivå fasa ut
Högskolenivå ökar

Fördelning mellan utbildningsnivåer
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år + YH

Högskola > 3år

100%
90%

91% 89%

80%

Industritekniska programmet är
företagens vanligaste utbildningskrav
på gymnasienivå. I Sverige finns det
fler exempel där företag har startat
egna utbildningarna för att nå en
högre utbildningskvalitet. Det pågår
även projekt med lärlingsutbildning.

84%

70%
60%
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50%
40%
30%
20%
10%

16%

10% 5%

7% 12%

16%

2%

3%

5%

0%
idag

5 år

10 år

Fig 3.12

Förändring från dagens nivå
200%
182%

Företagens svar visar på ökning med
4 % om 5 år och 10 % om 10 år
utifrån dagens antal totalt i yrket.

138%
100%
83%

50%
4%

40%

7%

4%

10%

0%
-34%
Grundskola
-50%

-65%

Gymnasieskola Högskola <3år + Högskola > 3år
YH

Alla

-100%
Idag - 5 år

Minskningen av anställda med grundskoleutbildning kommer främst att
ske genom pensionsavgångar.
Andelen gymnasieutbildade kommer
att minska något men står ändå för
över 80 % av totalen.
Den största procentuella ökningen
står högskola +YH <3 år för. Hur
kommer arbetsuppgifterna att
förändras för att skapa det här
behovet? Kommer tolkning av
mätvärden och analyser att kräva
högre utbildning.

Fig 3.13

150%

Yrket processoperatörs innehåll
varierar stort på företagen. Från ett
enklare jobb som att mata material i
maskinen, starta maskinen och göra
enklare justeringar till att vara
fullständigt ansvarig för sin maskin/
maskingrupp. Variationen avser även
vilken grundkompetens som krävs,
tex skärande bearbetning, svetsning,
pappersbruk och stålverk?

Idag - 10 år
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Hur många och vem arbetar som
processoperatör?
Enligt Regionförbundet Sörmland/SCB
finns det 106.000 som arbetar i yrket
(2015). 77% är män och män utrikes
födda är 12%. Kvinnor står följaktligen
för 23% med 9% som utrikes födda
kvinnor. Alltså ett mansdominerat
yrke.

Idag snitt

5år snitt

10år snitt

2,5
2,29

2,18 2,24

2
1,97

2,62

2,53 2,59

2,44

2,29
2,12

1,82

1,5

1,59

1

0,5

0

Datoriserad utrustning,
instruktioner &
övervakning

kvalitetsbedömning,
mätteknik

Materialkunskap

Bearbetningskunskap, grundkompetens, som t ex svets, skärteknik
får en lägre ökning. Av de fyra hårda
kompetenser som är med i undersökningen ligger den som näst högst
idag men som nummer fyra redan om
5 år. Även materialkunskap passerar
grundkompetensen. Kanske oroväckande men samtidigt ett utslag av
vilka moment som automatiseras
mer. Processoperatören följer mer
upp och kontrollerar än utför tex en
skäroperation. Detta syns i de höga
värdena för kvalitetskontroll och
mätteknik.

3

Bearbetningskunskap;
Svets, skärteknik, etc

Hårda kompetenser
Den största ökningen gäller
datoriserad utrustning, instruktioner
och övervakning och kvalitetsbedömning & mätteknik, ett
förväntat resultat med tanke på
teknikutvecklingen. Dock pekar det
på ett ökat utbildningsbehov, både
för elever i utbildningsystemen och
de i arbete idag.

Utveckling hårda kompetenser

Fig 3.14 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.15 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
Den kompetens som anses som
viktigast är engagemang och drivkraft
följt av förmåga att se helheten, lösa
problem. Engagemang och drivkraft
är helt klart det stora första valet
också.
Morgondagens processoperatörer
kommer att övervaka maskiner, få
mätvärden och instruktioner digitalt,
analysera, ansvara för kvalitetsbedömningen och åtgärda när fel
uppstår.
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Då dagens situation med i princip
gymnasie- och grundskolenivå som
bakgrund och en ökad efterfrågan på
eftergymnasial utbildning kan man
undra om detta löses genom det
utrymme pensionsavgångar ger.

Produktionsteknik maskin/elektronik/mekatronik

Beskrivning av yrket/funktionen: Utför tekniskt arbete i samarbete med konstruktion, tillverkning, montering
och underhåll för att göra produktionsupplägg för nya produkter eller förbättra produktionsupplägg för
befintliga produkter (rationalisering).
SSYK 2012:3114-3115
Gymnasieskolenivå minskar kraftigt
Grundskolenivå försumbar
Högskolenivå ökar, både <3 år och YH som >3 år som
tillsammans blir dominerande.

•
•
•

Företagens första val vid anställning
av produktionstekniker är högskoleutbildning <3 år eller >3 år.
Industritekniska programmet och
Teknikprogrammet har en utgång
mot produktionsteknik.
Minskningarna av anställda med
grundskoleutbildning antas främst ske
genom pensionsavgångar.

Fördelning mellan utbildningsnivåer
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40%
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35%
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Även andelen med högskola >3 år
kommer att öka och tillsammans med
högskola <3 år + YH helt dominera,
andelen tillsammans förutspås nå
80% på 10 år.
Innehållet i funktionen produktionsteknik kommer alltså att kräva
kunskaper på högskolenivå.

Förändring från dagens nivå

-50%

Den stora förändringen sker i
minskning av antalet gymnasieutbildade och den stora ökningen av
personer med högskola +YH <3 år. För
att lyckas nå detta krävs att företagen
satsar på egen kompetensutveckling
eller att samhället gör specifika
insatser.

Företagens svar påvisar en ökning av
antalet produktionstekniker med 22
% om 5 år och 36 % utifrån dagens
antal i yrket. Tillräcklig ökning,
framförallt givet hur gymnasienivå
tappar, för att inte bara vara naturlig
överskattning (tidigare beskrivet).

Utveckling hårda kompetenser
3
idag snitt

2,64

2,27

2

2,24
2,07
1,85

1,5

1,67

1,60

1,45

1

0,5

0

Statistiska metoder,
mätteknik,
kontrollmetodik

Det är det enda yrket där alla 11
kompetenser fått poäng av
respondenterna. Engelska ligger lågt
och där har många företag ansett att
det är en kompetens som förutsätts
att man redan har.

2,51

2,47

2,42

Förändringsarbete, Lean ,
kvalitetsmetoder

Generella och mjuka kompetenser
De tre främsta kompetenserna är
förmåga att se helheten, lösa behov,
och engagemang & drivkraft, samt
därefter projektledning & ledarskap.
Dessa tre är också de dominerande
förstavalen. Kunna lösa komplexa
problem och analytisk förmåga får
också höga poäng men är inte
förstaval, alltså mer hygienfaktor.

10 år snitt

Tekniknivå: Datasystem,
programmering, sensorer,
utrustning

Hårda kompetenser
Den största ökningen avser
produktionssystem; automatisering,
robotisering och användning av
datateknik. På samtliga fyra
kompetenser är ökningen betydande,
0,8 till 1,0 enheter på en tregradig
skala på 10 år. Det stora kompetenslyftet sker främst inom 5 år vilket
tyder på en stor förändring, kanske
slår Industrie 4.0 igenom inom då.
Detta kan förklara vad som driver på
den ökande andelen av högre
utbildning.

5 år snitt

2,67

2,5

Produktionssystem;
automatisering,
robotisering, användning
av datateknik

Här har vi inte funnit data som
tillräckligt smalt identifierar
produktionsteknik inom maskin
/elektronik/mekatronik även om
antalet kan befaras vara stort. De två
utbildningsgrupper av passande
civilingenjörsinriktningar och
ingenjörer och tekniker är stora i
Sverige, ca 80.000 respektive 69.000
(2015) enligt Regionförbundet
Sörmland/SCB. Men dessa grupper
försörjer många fler yrken/funktioner
än detta. Därför kommer längre fram
en sammanställning av de yrken/
funktioner som mappar mot dessa
bredare grupper.

Fig 3.18 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.19 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
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Hur många och vem arbetar med
produktionsteknik?

Underhållsteknik

Beskrivning av yrket/funktionen: Installerar, reparerar och utför service på industrimaskiner och utrustning.
SSYK 2012:7233
Gymnasieskolenivå minskar påtagligt
Grundskolenivå försvinner
Högskolenivå ökar, främst <3 år och YH men även >3 år.

•
•
•

Industritekniska programmet har en
utgång mot underhåll. El – och
energiprogrammet vänder sig till
elever som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion eller datorer
och kommunikation.

Fördelning mellan utbildningsnivåer

Minskningen av anställda med
grundskoleutbildning kan antas ske
främst genom pensionsavgångar.
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40%
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Andelen anställda med gymnasiekompetens kommer att minska
kraftigt på 10 år. Det är en stor andel
anställda där företagen har ett ansvar
att skapa egen kompetensutveckling.
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Fig 3.21

Förändring från dagens nivå
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Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla
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14%

I enkätsvaren kan vi tydligt se att
företagen önskar en högre
utbildningsnivå, främst högskola +YH
<3år. Utrustningen blir alltmer
avancerad och goda kunskaper krävs
från ett flertal teknikområden.
Ökningen på 5 år är mycket stor, 134
% och 10 år 286 % jämfört med den
nuvarande nivån.
Vilka arbetsuppgifter kommer
personer med högskoleutbildning
>3år att ha? Ökningen för den här
gruppen är från 7 % idag till en drygt
dubbel andel på 5 år. Kan det vara att
utrustning når sådan avancerad nivå
att underhåll blir produktionsteknik
och utveckling? Yrken går in i
varandra. Hur underhåller man en AIrobot förutom det rent mekaniska?
Underhåll i en avancerad datoriserad
miljö ställer helt andra krav än i en
mekanisk och elektrisk sådan. När vi
såg på olika skalor, positionerade sig
de större företagen långt fram om 5
och 10 år vad gäller självkorrigerande
produktionslinor och helautomatisk
Supply Chain. Är det sådana ändrade
positioner som driver på den stora
kompetensförskjutningen här?

Hur många och vem arbetar med
underhåll?
Enligt SCB/Regionförbundet
Sörmland finns det ca 64.000 i yrket i
Sverige (2015). 97% är män , dvs ett
helt manligt yrke. Män utrikes födda
står för endast 9%. Kanske den
snabba förskjutningen mot högre
utbildnings-nivå kan motverka denna
stora snedfördelning.

Utveckling hårda kompetenser
idag snitt

5 år snitt

10 år snitt
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Fig 3.22 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.23 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
De två främsta är engagemang och
drivkraft samt förmåga att se helhet
och lösa problem. Andra med höga
poäng är kunna lösa komplexa
problem och praktisk problemlösare ,
kreativ fixare. Dessa fyra har också
fått förstavalen. Svaren stämmer med
förflyttningen i utbildningsnivå, tex
lösa komplexa problem kan man tro
har en koppling till mer och högre
utbildning.
Engelska ligger lågt och där har
många företag ansett att det är en
kompetens som förutsätts att man
redan har.
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Mekanik &
reservdelskunnande

Felsökning & testkunskap

Kompetensen mekanik och
reservdelskunskap ligger högst idag
av de fyra kompetenserna men ligger
lägst om 5 år.

Automations- & reglerteknik

Hårda kompetenser
De hårda kompetenser som har den
största ökningen är felsökning och
testkunskap samt automation och
reglerteknik.

0

El-teleteknik

Företagen satsar redan idag stort på
kompetenshöjning för underhållspersonal. Det kan behövas i den
snabba utvecklingen. Om en tredjedel
av de med gymnasiekompetens inte
längre behövs, men väl högre
utbildade, är detta en för stor
svängning för hanteras av pensionsavgångar.

Mjukvaru- & datasupport

Beskrivning av yrket/funktionen: Sköter daglig drift av datamiljöer, informations- och kommunikationssystem,
kringutrustning, maskinvara, programvara och annan datorutrustning för att identifiera, åtgärda och förebygga
fel och driftsstörningar.
SSYK 2012:3511, 3512
•
•
•

De flesta som idag arbetar inom
yrket, ca 65%, har en högskoleutbildning >3 år och det är något som
med marginella skillnader kommer
bestå.

Högskolenivå >3 år mer än hälften
Högskolenivå ökar <3 år och YH ungefär en fjärdedel
Stabilt över tid

Högskoleutbildade +YH <3 år kommer
att ligga stabilt kvar på ungefär
samma andel som idag, cirka 25 %

Fördelning mellan utbildningsnivåer
80%
70%
66%

60%

68%
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Gymnasieskola
idag

5 år

Högskola <3år + YH

Högskola > 3år

10 år

Fig 3.24

Fig 3.25

Anställda med gymnasieutbildning är
endast 9 % och andelen kommer att
minska till <5 % av de anställda.
Man kan tro att datasupport är som
en call-center tjänst vilket skulle peka
på gymnasieskolenivå eller extraknäckande studenter. Men de
svarande är industri- och teknikföretag med avancerade datasystem
och ofta med tekniskt välorienterade
användare. Utvecklingen mot alltmer
sofistikerade datalösningar för i
princip alla delar av företagens verksamheter driver på detta. Att
upprätthålla den alltmer avancerade
men affärskritiska mjukvaru- och
datasupporten ligger då högt på alla
företags agenda.
Förändring från dagens nivå
understryker detta. Det totala
behovet ökar även om teknologins
framsteg kan förutspås ge avlastning i
många moment, tex självläkande och
självjusterande datasystem. Även om
andelen med högskolenivå, både
längre eller kortare än 3 år, såg rätt
konstant ut så är det en påtaglig
ökning i absoluta tal.
Hur många och vem arbetar med
underhåll?
Enligt SCB/Regionförbundet Sörmland
finns ca 26.000 i yrket i Sverige. IT &
Telekomföretagen bedömning på
verksamma landar lägre på ca 15.000
(2015).
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Hårda kompetenser
Datamiljöer & kommunikationssystem är den kompetens som anses
viktigast i dag och framåt.

5 år snitt

10 år snitt
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2,00
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1,71

1,5

2,08

2,18

1,82

1,18

1

0,5

0

Programmering, program
strukturer, konfigurering

Cloud, virtuella system

Generella och mjuka kompetenser
De två främsta är förmåga att se
helheten, lösa behov, engagemang &
drivkraft nära följt av projektledning
& ledarskap. Dessa tre har också delat
på de flesta första valen.

idag snitt
2,5

Felsökning
mjukvara/system

Den lägsta ökningen, 0.36, gäller
programmering, programstruktur och
konfigurering. Kommer programmeringen att förenklas och
användandet av AI att öka i ett 10-års
perspektiv? Som det resonerats i
skalorna om företagens framtida
positione tidigare, är konfigurering av
plattformar något som kan ersätta
traditionell programmering.

3

Datamiljöer &
kommunikationssystem

Cloud, virtuella system är den
kompetens som ökar mest, med 1,0
på en tregradig skala.

Utveckling hårda kompetenser

Fig 3.26 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.27 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Engelska ligger lågt och där har
många företag ansett att det är en
kompetens som förutsätts att man
redan har och bortsett från det.
Företagens svar visar stor spridning
av generella och mjuka kompetenser.
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I SCB/Regionförbundet Sörmlands
statistik är ca 25% kvinnor och 75%
män. Endast 7% är män födda
utomlands och 3% kvinnor födda
utomlands. För att vara en funktion
inom IT området är just de senare
siffrorna låga.

Nätverksteknik och infrastruktur

Beskrivning av yrket/funktionen: Installerar och konfigurerar kommunikationsutrustning samt ansvara för
underhåll av denna utrustning, tex brandväggar, routrar, switchar och nätverk.
SSYK 2012:3514
•
•
•

Högskolenivå >3 år avtar ner mot häften av totala antalet
Högskolenivå ökar <3 år och YH ökar upp mot att stå för andra
halvan
Gymnasieskolenivå försvinner

Enkätsvaren påvisar att företagen har
behov av högre utbildning.
Högskoleutbildade +YH <3 år kommer
att öka från 16% % under de
kommande 5 åren och till 29 % och
om 10 år nå 42% av alla i yrket.

Kompetensbehov

De flesta som arbetar inom yrket idag
har en högskoleutbildning >3 år, idag
72 %, men andelen minskar på 10 år
ner mot drygt hälften.
Vilka är teknikförändringar som
förklarar minskningen av behovet av
civilingenjörer? Kan det vara en
fortsatt ökande användningen av
Cloud och därmed inte så komplexa
infrastrukturer lokalt på företagen?
Kan det vara att nätverk och
infrastruktur trots en förväntad
kraftig tillväxt i volym också blir mer
standardiserad, just därför.
Antalet anställda med gymnasieutbildning är endast 11 % och
andelen kommer att avta.
Förmodligen är det inte pensionsavgångarna som påverkar förändringarna. Förändringarna i yrkets
innehåll kräver en högre utbildning.

Fig 3.28

Fig 3.29

Förändring från dagens nivå
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla

200%
180%

150%
100%
93%
50%

2%

8%

0%
-15%
-50%

-75% -79%

Ser vi på förändrings från dagens nivå
sker den helt som en ökning av
högskola <3 år + YH i kombination av
gymnasieskolenivås avtagande.
IT & Telekomföretagen (10) pekar
också ut yrket/funktionen som
måttlig efterfrågan på redan 3 år sikt.

-100%
Idag - 5 år

10%

Gymnasiets El- och energiprogram
har en inriktning mot nätverkstekniker. Det kanske får sin marknad
mer utanför industri- och teknikföretag, tex hemmens ökade
infrastruktur.

Idag-10 år

50

Utveckling hårda kompetenser
3
idag snitt

Enligt SCB/Regionförbundet
Sörmland finns det ca 34.000 i yrket.
IT & Telekom-företagen uppskattar
antalet verksamma till 35.000.
Enligt SCB/Regionförbundet
Sörmland är 90% män och 8% män
födda utrikes. Kvinnor födda utrikes
är 1% av de i yrket.
Sammanfattningsvis ett yrke med
män inrikes födda.

2

2,41 2,41

2,29

2,29
2,12

1,94

1,94
1,71

1,5

1,59

1

1,06

0,5

0

Sensorer/Internet of
things

Konfigurera hårdvara ,
styrprogram

En kompetens, IT/infrastruktur,
servrar och kabel-/fiberinstallation
ökar i ett 5 års perspektiv men
minskar om 10 år.

2,65
2,41

Kommunikationsutrustning & -teknologier

Samtliga fyra kompetenser har en
ökning i kompetensnivån, där det
mesta av ökning förväntas ske de
närmaste 5 åren.

10 år snitt

2,5

IT infrastruktur, servrar
och kabel/fiber installation

Hårda kompetenser
Den hårda kompetensen som har den
största ökningen är sensorer och
internet of Things.

5 år snitt

Fig 3.30 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.31 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
Det finns tre kompetenser som de
flesta är överens om, engagemang &
drivkraft, förmåga att se helheten,
lösa problem samt projektledning &
ledarskap. Dessa får alla stor andel av
första valen.
Andra med relativt höga poäng men
inte första val, dvs kan ses som
hygienfaktor, något som skall finnas
men inte utslagsgivande, är analytisk
förmåga, lösa komplexa problem och
samarbete.
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Hur många och vem arbetar med
nätverksteknik och infrastruktur?

Ingenjörsarbete datasäkerhet

Beskrivning av yrket/funktionen: Ansvarar för datasäkerheten i företag och organisationer. Gör risk och
sårbarhetsanalyser. Utformar säkerhetslösningar och datasäkerhetsystem utifrån verksamhetens behov.
SSYK 2012:2516

Kompetensbehov

•
•
•

Högskolenivå >3 år fortsätter öka och över tid helt dominera
Högskolenivå <3 år inklusive YH tappar på längre sikt
Övriga nivåer försumbara

Högskoleutbildade +YH <3 år kommer
att ha samma andel om 5 år som idag,
32 % och om 10 år kommer andelen
att minska till 15 %. Yrkeshögskolan
erbjuder redan idag ett antal
utbildningar riktade mot datasäkerhet. Då skall man lägga till
informationen att totalt verksamma
bedöms dubbleras på 5 år, så trots
samma andel är det i absoluta tal en
fördubbling i faktiska antal på 5 år.
Alltså behövs det även fler med
kortare högskoleutbildning och YH i 5
års perspektivet. Minskningen upp
mot 10 år fortfarande en minskning i
absoluta tal men mindre än vad
fördelnings-förändringen kan leda en
att tro.

Fig 3.32

Fig 3.33

Förändring från dagens nivå
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH
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50%

95%

12%
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Av andelen som arbetar inom yrket
idag har av totala antalet 62 % en
hög-skoleutbildning >3 år, som ökar
till 67 % om 5 år och till 84 % om 10
år. Lägger man ovanpå att totala
antalet på 5 år anses dubblas och på
10 år tredubblas ser man i absoluta
tal behövs mer än dubbelt så många
med högskoleutbildning om 5 år som
idag. På 10 år antas antalet mer än
tredubblas.

Finns det någon förklaring till detta?
Det är ett bristyrke idag och vi har
under senaste året blivit påminda om
den dåliga datasäkerheten både hos
företag och i den offentliga
verksamheten.
IT & Telekomföretagen (10) pekar
också ut yrket/funktionen som ett av
de med starkast efterfrågan på redan
3 år sikt.

-75% -75%

-100%
Idag - 5 år

Antalet anställda med gymnasieutbildning är endast 6 % och andelen
kommer att minska till 1 %. Det finns
inget gymnasieprogram för yrket.

Idag-10 år
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10 år snitt
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1,35
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Juridik

Risk & säkerhets analys,
utforma regelverk

Kommunikations- &
system- teknologier

Hårda kompetenser
Den hårda kompetensen som har den
största ökningen är juridik även om
nivån inte över tid når upp till 2. Ett
tecken på en kanske mer eftersatt
kompetens.

idag snitt

IT arkitektur &
säkerhetssystem

Hur många och vem arbetar med
ingenjörsarbete datasäkerhet ?
Enligt IT & Telekomföretagens
uppskattning (10) är det ca 2.000
verksamma 2015. SCB/Regionförbundet Sörmland presenterar en
lite lägre siffra, ca 1.500. Det är alltså
en liten mängd men med den starka
efterfrågan, upp emot en tredubbling, uppkommer ett stort behov
av utbildningssatsning. Bedömningen
är att om 10 år behövs 6.000 till i
yrket.

Utveckling hårda kompetenser
3

Fig 3.34 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.35 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Alla kompetenser förutom juridik når
en nivå av mer än viktigt för många
(>2).
Den som företagen anser som
viktigast är IT-arkitektur & säkerhetssystem.
Generella och mjuka kompetenser
Förmågan att se helheten får mest
poäng och är ett tydligt första val.
Engagemang & drivkraft och
projektledning är de två följande
kompetenserna som man valt där
engagemang & drivkraft får lite fler
första val.
I övrigt är spridningen stor.
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I november 2017 kategoriserade Ekot
över 7 000 IT-system med
säkerhetsbrister, system som bland
annat kontrollerar infrastruktur,
fastigheter och kraftverk. Över 1 000
av de systemen saknar säkerhet och
kräver inga lösenord för att styras.

Konstruktion maskin/mekatronik

Beskrivning av yrket/funktionen: Utvecklar teorier, modeller och metoder inom maskinteknik alternativt
och/eller inom mekatronik (Kombination av mekanik och elektronik). Arbetar med konstruktion av mekaniska
produkter såsom tex maskiner, fordon eller annan mekanisk utrustning alternativt och/eller som avser
mekatronikprodukter. Arbetet leder till utveckling av befintliga eller nya produkter och tjänster.
SSYK 2012:2144, 3114
Högskolenivå >3 år fortsätter öka och över tid helt dominera
Högskolenivå <3 år och YH håller sig runt en fjärdedel
Övriga nivåer minskar från redan låg andel

•
•
•

Fördelning mellan utbildningsnivåer
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Fig 3.36

Högskoleutbildade <3 år inklusive YH
kommer att ha ungefär samma andel,
ca en fjärdedel, samma som idag och
bibehållet om 5 år och 10 år.
Yrkeshögskolan och Högskolan
erbjuder ett antal lämpliga
utbildningar.
Andelen anställda med gymnasieutbildning är idag 15 % och beräknas
minska till 8 % om 5 år och till 6 % om
10 år. Gymnasiets Teknikprogram, 3 4 år, har en inriktning mot design och
produktutveckling. Svaren i enkäten
visar tydligt att företagen önskar en
högre kompetens.
Minskningen av anställda med grundskoleutbildning antas främst ske
genom pensionsavgångar.

Fig 3.37

Förändring från dagens nivå
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Största andelen som arbetar inom
yrket idag har en högskoleutbildning
>3 år, idag 56 %, och andelen ökar till
63 % om 5 år och till 69 % om 10 år.
Den typiska utbildningsbakgrunden är
civilingenjör.

-92% -92%

-100%
Idag - 5 år

Idag-10 år
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Enkäten visar på en modest ökning
med 11 % om 5 år och 16 % utifrån
dagens antal i yrket. Det är inom vad
kan ses som möjligt överskattningsutrymme. Ser man till vad som
händer inom tex bilindustrin globalt,
finns ett tryck på att minska anställda
inom mekanikkonstruktion för ge
plats åt tex programmerare. Exempel
på detta är Volkswagens framtidspaket lanserat 18 november 2016. De
avser säga upp 30.000 medarbetare
fram till 2025, samtidigt anställa
9.000 mjukvaruutvecklare (19). Ofta
när stora ledande aktörer fasar ut
kompetenser, sugs dessa upp av de
mindre och mellanstora företagen
och blir ett gott kompetenslyft för
dem. Men när de mindre och mellan-

Utveckling hårda kompetenser
3
idag snitt

Mekatronik, kombinationen av
mekanik och elektronik, är ett relativt
nytt område och där utvecklingen,
igen med fordonsindustrin som
tydligt exempel, kan driva på en ökad
efterfrågan av den inriktningen av
yrket.

2,5

Hur många och vem arbetar med
konstruktion inom mekanik och
mekatronik?
Vi har inte funnit data som tillräckligt
smalt identifierar konstruktion inom
maskin och mekatronik även om
antalet kan befaras vara stort. De två
utbildningsgrupper av passande
civilingenjörsinriktningar och
ingenjörer och tekniker är stora i
Sverige, ca 80.000 respektive 69.000
(2015) enligt Regionförbundet
Sörmland/SCB. Men dessa grupper
försörjer många fler yrken
/funktioner än detta. Längre fram
görs en sammanställning av de yrken/
funktioner som mappar mot dessa
bredare grupper.
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10 år snitt
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komponentkunskap
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datasimulering etc

Elektronik, datateknik,
inbyggda system, sensorer

Mekanik, maskinelement

Fig 3.38 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.39 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Hårda kompetenser
Maskin och maskinelement är den
kompetens tillsammans med
stödmedel som CAD, datasimuleringar etc. som ligger högst idag.
Redan om 5 år är ligger Maskin och
maskinelement som en av de lägst
värderade av de fyra som är med i
enkäten. Något som kanske stödjer
resonemanget tidigare om yrkets
utveckling. Den största relativa
ökningen har System & komponentkunskap från idag en låg nivå. Kan
tolkas som brist redan idag och att
här finns påtagligt behov av mer
utbildning.
Generella och mjuka kompetenser
De två kompetenser som fått de
högsta värdena är Förmåga att se
helheten, lösa problem och
Engagemang & drivkraft. Dessa har
också flest första val. Två andra med
många första val är Analytisk förmåga
och Projektledning. För många är
engelska koncernspråk och har därför
inte ingått i svaren.
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stora företagen följer efter i teknologiförflyttningen, finns det risk för en
större nedgång i efterfrågan.

Utvecklingsarbete data och
elektronik

Beskrivning av yrket/funktionen: Utvecklar teorier, modeller och metoder inom data och elektroteknik. Leder
projekterings- och konstruktionsarbete inom området. Arbetet leder till utveckling av befintliga eller nya
produkter och tjänster.
SSYK 2012:2143, 3113
•
•
•

Idag har 89 % av de anställda en
högskoleutbildning >3år. På 5 års sikt
bedöms andelen sjunka något för att
öka mot 10 år.

Högskolenivå >3 år dominerar
Högskolenivå <3 år och YH har en liten andel
Övriga nivåer försumbara

Kompetensbehov

Andelen med Högskola + YH <3år är
idag låg, ca 10 % idag för att svagt öka
framåt. Ser man till all högskolenivå,
både kortare som längre an 3 år
inklusive YH, är den gemensamma
andelen rätt konstant över tid.
Det finns nästan inga anställda med
enbart en grundskoleutbildning och
andelen med en gymnasieutbildning
är försumbart liten.
Som vi såg i skalorna om företagens
framtida positioner, är även
utvecklingsarbete något som
förändras snabbt med nya sätt att
göra det och utnyttja nya hjälpmedel.
Detta kan förklara att ett yrke som
redan kräver högskolenivåer, fortsatt
gör det för kunna tillgodogöra sig
utvecklingen. Utvecklingen förenklar
inte funktionen på ett sådant sätt att
utbildningsnivåkraven kan sänkas.

Fig 3.40

Fig 3.41

Förändring från dagens nivå
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Enkäten visar på tydlig ökning av
antalet i yrket, en dubbling på 10 år
och för högskola < 3år + YH en
tredubbling.
I förskjutningen från mer rena
mekanikkonstruktioner till mer
kombination av tex inbyggda system,
sensorer, datakapacitet med mera i
mekaniska produkter och system,
ökar behovet av detta yrke samtidigt
som det ställer stora krav på att man i
yrket vidareutvecklar kompetens med
tanke på den snabba utvecklingen.
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Fig 3.42 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.43 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Datavetenskap, HW-infrastruktur,
mjukvara, arkitektur och modellering
är också viktigt och står för en relativt
större ökning. Kanske ett tecken på
brist redan idag.
Traditionell elektronikkunskap ökar
över tid men hålls ändå idag och
framåt på en lägre nivå.
Generella och mjuka kompetenser
De två kompetenser som fått de
högsta värdena är Engagemang &
drivkraft samt Förmåga att se
helheten, lösa problem. Dessa är
också starka första val liksom projektledning. Intressant är att Kunna lösa
komplexa problem, Analytisk förmåga
och Samarbeta har fått fler poäng än
Projektledning men inte alls till den
grad varit första val. De är mer
hygienfaktorer, ett måste, men inte
ytterst det som avgörande viktigt.
Engelska ligger lågt men många
företag har bortsett från att beaktat
det pga engelska är koncernspråk och
givet.
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Kraftelektronik; elmotorer,
batterier, laddteknologi

Svagströmselektronik;
elmät, regler, kretsar,
signalsystem

Programmering,
programstrukturer,
konfigurering

Hårda kompetenser
Programmering, programstrukturer,
konfigurering är den kompetens som
har det högsta värdet idag och så
gäller även framöver. Det är sett som
viktigt för många i yrket, frekvent
som mycket viktigt, både bredd och
spets.

Utveckling hårda kompetenser
3

Datavetenskap; HWinfrastruktur, mjukvara,
arkitektur, modellering

Hur många och vem arbetar med
utvecklingsarbete data och
elektronik?
Vi har inte funnit data som tillräckligt
smalt identifierar utvecklingsarbete
data och elektronik även om antalet
kan befaras vara stort. De två
utbildningsgrupper av passande
civilingenjörsinriktningar och
ingenjörer och tekniker är stora i
Sverige, ca 80.000 respektive 69.000
(2015) enligt Regionförbundet
Sörmland/SCB. Men dessa grupper
försörjer många fler yrken
/funktioner än detta. Längre fram
görs en sammanställning av de yrken/
funktioner som mappar mot dessa
bredare grupper.

Ingenjörsarbete testning

Beskrivning av yrket/funktionen: Ansvar för koordinera, planera och genomföra provning av maskiner och
andra mekaniska, elektromekaniska eller elektriska produkter. Utvecklar metoder och modeller för testning,
kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.
SSYK 2012:2144, 3114
•
•
•

Högskolenivå >3 år dominerar och ökar
Högskolenivå <3 år och YH har en liten och minskande andel
Gymnasienivå försvinner

Det är tydligt att Ingenjörsarbete
testning främst har behov av
högskoleutbildning >3 år. Idag 66 %,
en andel som ökar till 80 % om 5 år
och 84 % om 10 år.

Kompetensbehov

Anställda med högskola <3 år + YH är
17 % idag, men minskar något till 13
% om 5 år och 12 % om 10 år. Men
eftersom det totala antalet
verksamma i yrket bedöms kraftigt
öka, kommer i absoluta tal antalet
med högskola <3 år + YH öka. Dvs det
finns ett påtagligt behov av fler.
Andelen med gymnasieutbildning är
18 % idag, men avtar till 7 % om 5år
och 4 % om 10 år. Det finns ingen
tydlig gymnasieutbildning mot yrket.
Närmast är Teknikprogrammet
inriktning Teknikvetenskap.
Det finns inga anställda med enbart
grundskoleutbildning.

Fig 3.44

Fig 3.45

Förändring från dagens nivå
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla

250%
225%

200%
150%

153%

100%

122%
81%

77%

50%
37%
0%
-29% -42%
-50%
-100%
Idag - 5 år

Idag-10 år
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Den tydliga förstärkning av att redan
vara ett yrke för mest längre
högskoleutbildning, och att lägre
utbildningsnivåer är avtagande, kan
tänkas spegla funktionens ökade
betydelse både genom att produkter
och lösningar blir alltmer komplexa
samt att kvalitetskrav, till och med
standarder, hela tiden utvecklas.
Enkäten visar på en ökning med 81 %
på 5 år och 153 % om 10 år utifrån
dagens antal i yrket.
Störst ökning finns för högskolenivå
>3 år som i antal bedöms mer än
dubblas på 5 år och tredubblas på 10
år.

idag snitt

5 år snitt

10 år snitt

2,5

2,57

2,43
2

2,39

2,35

2,17

2,09

2,17

1,91
1,70

1,5
1,39

1,52

1,48

1

0,5

0

Fig 3.46 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.47 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
Fem kompetenser sticker ut: Förmåga
se helheten, Projektledning,
Engagemang & drivkraft, Analytisk
förmåga samt Kunna lösa komplexa
problem. Av dessa är Kunna lösa
komplexa problem och Förmåga se
helheten inte så ofta första val, alltså
viktigt att kunna men inte det
avgörande första valet. Det är de
andra tre kompetenserna som är
viktigare.
Engelska ligger lågt och där har
många företag ansett att det är en
kompetens som förutsätts att man
redan har.
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Kompetensbehov

Statistiska metoder,
mätteknik, och
kontrollmetodik

Relevanta standarder,
kvalitetssystem, och
kravformulering

Det kommer att krävas stora
kompetensutvecklingsinsatser av
redan anställda. Den kompetens som
ökar mest på 10 år är datasystem,
programmering, sensorer och
testutrustning, nästan ett heltal på
skalan.

3

Datasystem,
programmering, sensorer,
och testutrustning

Hårda kompetenser
Det är en stor ökning på samtliga
kompetenser, ungefär ett helt steg på
skalan. Alla kompetenser når över
nivå 2, viktigt för många. Viktigast
bedöms Relevanta standarder,
kvalitetssystem och kravformulering
vara. Kan tolkas som att yrket rör sig
mot ett större strategiskt innehåll och
ansvar.

Utveckling hårda kompetenser

Mekanik, mekatronik och
elektronik

Hur många och vem arbetar med
ingenjörsarbete testning?
Vi har inte funnit data som tillräckligt
smalt identifierar ingenjörsarbete
testning även om antalet kan befaras
vara stort. De två utbildningsgrupper
av passande civilingenjörsinriktningar
och ingenjörer och tekniker är stora i
Sverige, ca 80.000 respektive 69.000
(2015) enligt Regionförbundet
Sörmland/SCB. Men dessa grupper
försörjer många fler yrken
/funktioner än detta. Längre fram
görs en sammanställning av de yrken/
funktioner som mappar mot dessa
bredare grupper.

Systemvetare & mjukvaruarkitektur

Beskrivning av yrket/funktionen: Analyserar behov, verklighet eller processer, och designar och utvecklar IT
system eller delar av system för detta. Utformar och utvecklar lösningar för programvara, applikationer, system
och databaser.
SSYK 2012:2512
•
•
•

Högskolenivå >3 år dominerar men avtar mot hälften
Högskolenivå <3 år och YH har en ökning
Gymnasienivå ökar svagt

Andelen med högskola >3 år är idag
78 % och minskat till 66 % om 5 år
och till 57 % om 10 år.

Kompetensbehov

Samtidigt ökar andelen med högskola
+ YH <3 år från idag 22 % och bedöms
nå 30 % om 5 år och till 35 % om 10
år.
Jämför man med hur antalet i yrket
bedöms öka ser man för högskolenivå
> 3 år är det mer att antalet i dag
består framåt, alltså ingen nedgång i
absoluta antal, men den stora
ökningen av antalet i yrket kommer
ske i utbildningsnivå < 3 år + YH.
Andelen med med gymnasieutbildning kommer svagt att öka, men
fortfarande förblir andelen på en
mycket låg nivå. För enbart
grundskoleutbildning är inte mätbart.

Fig 3.48
Fig 3.49

Förändring från dagens nivå
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla

120%
100%

102%

80%
60%
40%

53%

Kommer yrket att delas upp på olika
nivåer där företagen ser att en med
eftergymnasial utbildning <3år räcker
för specifika uppgifter? Modellera
krav på en begränsad produkt ställer
mindre krav än på en systemarktitekt
för tex ett banksystem? Eller är det så
att teknologin utvecklas så snabbt i
yrket/funktionen att de längre
högskoleutbildningarna blir för stela
och kortare högskoleutbildningar kan
vara mer snabbfotade. Speciellt YH
har utvecklat omfattande utbildningsprogram för området.

30%

20%
14%
0%
-3%

Enkäten visar på en ökning med 14 %
på 5 år och 30 % om 10 år utifrån
dagens antal i yrket. Lägre siffror än
vad IT & Telekomföretagen kommit
fram till (10).

-5%

-20%
Idag - 5 år

Idag-10 år
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idag snitt
2,5

2,63
2,31

2

5 år snitt

10 år snitt
2,63

2,56
2,25 2,25

2,38
2,19 2,19

2,25 2,25

2,00
1,5

1

0,5

0

Bred teknisk förståelse,
komplex felsökning

Arkitekturprinciper och
systemförvaltning

Systemvetenskap,
systemering

Hårda kompetenser
Kompetensen med störst ökning är
Processkunnande, modulera,
analysera verksamhet. Samtliga
kompetenser har en liten ökning i 5års perspektivet men stiger om 10 år.
Samtliga kompetenser ligger redan
idag högt på nivå 2 på 3-gradig skala.
Något som understryker situationen
idag med att nästan alla har en
högskolenivå.

3

Processkunnande,
modulera, analysera
verksamhet

Enligt SCB/Regionförbundet
Sörmland finns det ca 9.000 i yrket
idag. En fjärdedel är kvinnor. 10% är
män födda utomlands. Kvinnor födda
utomlands är 3%.

Utveckling hårda kompetenser

Fig 3.50 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.51 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
Mest poäng har Förmåga att se
helheten fått. Det är också det helt
dominerande första valet. Av de
andra med höga poäng sticker
Engagemang & drivkraft ut med att
också ha högt första val. Dessa två
kommer arbetsgivare att främst se
efter. De andra med höga poäng är
sådant som alla förväntas ha.
Exempel på detta är Kunna lösa
komplexa problem och Analytisk
förmåga, bägge får högre poäng än
Engagemang men inte alls i närheten
så många första val.
Engelska ligger lågt och där har
många företag ansett att det är en
kompetens som förutsätts att man
redan har. IT branschen är naturligt
engelskspråkig.

61

Kompetensbehov

Hur många och vem arbetar som
systemvetare och mjukvaruarkitekt?
Yrket här beskrivet gränsar in till
programmering med flera. Inte
ovanligt är att man börjar som
programmerare för att med mer
erfarenhet ta steget till arkitekt.
Däremellan finns en gråzon. Ett
programmeringsuppdrag kan starta
med att man gör
mjukvaruarkitekturen.

Programmering

Beskrivning av yrket/funktionen: Analyserar, designar och utvecklar IT-system eller delar av system. Utformar
och utvecklar lösningar för programvara, applikationer, system och databaser.
SSYK 2012: 2512
Liten förändring
Högskolenivå >3 år dominerar
Högskolenivå <3 år och YH ökar något runt en fjärdedel
Gymnasienivå avtar från en redan låg nivå

•
•
•
•

Andelen högskola >3 år är idag 66 %
och fortsätter hålla den andelen
framåt

Fördelning mellan utbildningsnivåer

Andelen med gymnasieutbildning är
låga 9 % idag och avtar framåt.

80%
70%
66%

60%

68% 68%

50%

Kompetensbehov

40%
30%
25%

20%
10%

För högskola + YH <3år står för en
fjärdedel och ser ut att vara på en
sådan nivå framåt.

0%

0%

0%

9%

4%

28% 28%

3%

0%
Grundskola

Gymnasieskola
idag

5 år

Högskola <3år + YH

Högskola > 3år

Den stora procentuella förändringen
är ökningen av antalet med gymnasieutbildning men till antalet inte så
många. Som vi såg avtar deras andel
kraftigt.

Fig 3.53

Förändring från dagens nivå
Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla

800%
700%

Fördelningen av utbildningsnivåerna
kommer inte att förändras mycket
under 10 år.
Företagen i enkäten gör bedömningen att antalet programmerare
kommer måttligt öka, med en
tredjedel under 10 år.

10 år

Fig 3.52

Grundskola

Andelen med grundskoleutbildning är
helt försumbar. Historiskt har det
funnits ett antal ”självlärda” inom
programmering men de verkar inte
finnas inom traditionella teknik- och
industriföretag.

754%

600%
500%

Högskola + YH <3 år ökar och har om
10 år mer än fördubblats. Kommer YH
Myndigheten och företagen att se till
att antalet utbildningar som startar är
tillräcklig för den ökningen?

400%
300%

Antalet med högskoleutbildning >3 år
ser ut att vara samma över tiden.

369%

200%
100%

46% 129%

1%

17% 33%

0%
-9%

-100%
Idag - 5 år

Idag-10 år
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Detta är mer återhållsamma siffror
jämfört med vad IT & Telekomföretagen kommit fram till (10). Finns
det rörelser utanför teknik-, industriföretag och industrinära tjänster som
kommer påverka dessas sektorer?

2,48

2,43

2,13

10 år snitt

2,57

2,48
2,22

2,00

2,30

2,30
1,91

1,87

1,5

1

0,5

0

Utvecklings- &
projektmetodik

Programmerare och systemvetare
utgör den största yrkesgruppen i
Stockholms län (20) och bristen är ett
av de största hindren för tillväxt.

2

2,52

5 år snitt

Testkompetens

Enligt SCB/Regionförbundet
Sörmland är ca 20% kvinnor och 13%
är födda utomlands.

idag snitt
2,5

De ledande
utvecklingsmiljöerna &
plattformarna

SCB/Regionförbundet Sörmland
uppskattar antalet i yrket till 69.000
(2015). IT & Telekomföretagen anger
ca 50.000 (10).

3

De ledande
programvaruspråken,
teknikerna och
arkitekturkunskap

Hur många och vem arbetar med
programmering?
Yrket här beskrivet gränsar in till flera
andra yrken. Inte ovanligt är att man
börjar som programmerare för att
med mer erfarenhet ta steget till
arkitekt. Däremellan finns en gråzon
vilket gör uppskattning svår.

Utveckling hårda kompetenser

Fig 3.54 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.55 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Hårda kompetenser
Kompetensen i de ledande programvaruspråken, teknikerna och
arkitektkunskap ökar om 5 år för att
sedan minska något om 10 år.
Kompetensen som ligger högst om 10
år är De ledande utvecklingsmiljöerna
& plattformarna. Är det en
förskjutning från eget hantverk till
större automatisering?
Generella och mjuka kompetenser
De tre kompetenser som fått de
högsta värdena är Förmåga se
helheten, lösa behov, Engagemang &
drivkraft och Kunna lösa komplexa
problem. Men den senare har inte
fått en enda första val. Det har
däremot Projektledning & ledarskap
som utslagsgivande då är mycket
viktigare.
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Kompetensbehov

Programmering införs under hösten
2017 i samtliga årskurser i grundskolan och förstärks i gymnasieskolan.
Hur kommer det att förändra
kompetensnivån i ämnet på de elever
som går ut gymnasiet om 5 till 10 år?

Systemintegration & testledning

Beskrivning av yrket/funktionen: Planerar, utvecklar, dokumenterar och genomför systemintegration och
tester på olika nivåer, från enskilda programvaror till hela system. Verifierar att program och system fungerar
enligt krav.
SSYK 2012:2514
•
•
•

Högskolenivå >3 år dominerar men minskar till under hälften
Högskolenivå <3 år och YH ökar påtagligt upp mot nästan
hälften av totala antalet
Gymnasienivå ökar framåt

Från att idag varit i huvudsak ett yrke
för högskoleutbildade >3 år går det
till en jämnare fördelning med
utbildningsnivå högskola < 3 år + YH.

Kompetensbehov

Andelen Högskola + YH <3år är idag
25 %, ökar till 37 % om 5 år och
beräknas till 44 % om 10 år. Det är
den här utbildningsnivån som
kommer att efterfrågas de
kommande 10 åren. Samtidigt minska
andelen med längre högskoleutbildning.
I absolut antal förväntas en måttlig
ökning, en halv gång mer än idag.
Andelen med gymnasieutbildning
växer 1 % idag, till 9 % om 5 år och 14
% om 10 år. Det finns två program, Eloch energiprogrammet och Teknikprogrammet som ligger närmast. Här
bör företagen diskutera med
Skolverket om eventuella förändringar av inriktningar och kursplaner.

Fig 3.56

Fig 3.57

Andelen med grundskoleutbildning är
helt försumbar.

Förändring från dagens nivå
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla

200%
171%

150%
100%
86%
50%

52%
26%

0%
-8% -15%
-50%
Idag - 5 år

Idag-10 år
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Av diagrammet framgår att antalet i
nivån högskola < 3 år + YH kommer
nästa dubblas på 5 år för nära nog
tredubblas på 10 år.
Kommer Högskolan och YH
Myndigheten att se till att antalet
utbildningar som startar är tillräcklig
för den ökningen?

Hur många och vem arbetar med
systemintegration och testledning?
Enligt SCB/Regionförbundet
Sörmland finns det idag ca 5.000
verksamma i yrket. Nästan 30% är
kvinnor och 17% är födda utomlands.
IT & Telekomföretagen uppskattar
antalet verksamma till ca 10.000.
Bakgrunden till de lite olika siffrorna
kan nog finnas i problem med en inte
passande SSYK klassificering.

Utveckling hårda kompetenser
3
idag snitt

5 år snitt

10 år snitt
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Fig 3.58 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.59 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

De två första får också många första
val och är alltså viktigast och utslagsgivande i en rekrytering.
Kunna lösa komplexa problem och
Analytisk förmåga är högt önskade
men ses som ett måste, en
hygienfaktor.

65

Kompetensbehov

Kvalitetsmetodik, utveckla
kvalitetssäkring

Generella och mjuka kompetenser
De två kompetenser som fått de
högsta värdena Förmåga att se
helheten, Engagemang & drivkraft
och Kunna lösa komplexa problem.

Test- & felsökningsmetodik

Dessa tre kompetenser når redan
efter 5 år en stor vikt för många i
yrket (högre än 2).

Datasystem- och
testmiljöer

Den största ökningen står
Kvalitetsmetodik, utveckla
kvalitetssäkring för.

Programhantering,
konfigurering, formalism

Hårda kompetenser
De kompetenser som har högst värde
om 5 och 10 år är Datasystem &
testmiljöer samt Test- &
felsökningsmetodik.

Projektledning

Beskrivning av yrket/funktionen: Leder och styr mindre eller större projekt med hänsyn till projektmål såsom
funktionalitet, tidplan, kostnad, etc.
SSYK 2012:2144, 2112, 3514
Andelen med högskola >3 år är idag
drygt hälften av de anställda, 58 %
och ökar till 65 %, på 5 år och till 71 %
om 10 år.

Högskolenivå >3 år dominerar och ökar
Högskolenivå <3 år och YH runt en fjärdedel
Gymnasienivå avtagande

•
•
•

Andelen med högskola <3 år + YH är
idag 24 %, och detsamma om 5 år och
minskar något till 21 % om 10 år

Fördelning mellan utbildningsnivåer
80%
70%

71%
65%

60%
58%

50%

Kompetensbehov

40%

Detta understryks med att andelen
med gymnasieutbildning som idag är
16 % och som snabbt avtar framåt. Är
antag-ligen mer än vad som sker via
pensionsavgångar.

30%
20%
10%

24% 24%
16%
2%

2%

2%

8%

21%

7%

0%
Grundskola

Gymnasieskola
idag

5 år

Högskola <3år + YH

Högskola > 3år

10 år

Antalet anställda med
grundskoleutbildning är försumbart.
Enkäten visar på en ökning i absoluta
antal med 37 % på 5 år och 79 % om
10 år utifrån dagens antal i yrket.

Fig 3.60

Den stora ökningen, mer än en
fördubbling på 10 år, sker i gruppen
högskoleutbildning > 3 år. Även
utbildningsnivå högskola < 3år + YH
väntas öka.

Fig 3.61

Förändring från dagens nivå
Grundskola

Gymnasieskola

Högskola <3år +
Högskola > 3år
YH

Alla

140%
120%
119%

100%
80%

79%

60%
57%

40%

54%

41%

20%

37%

0%
-20%

Andelen med en eftergymnasial
utbildning är 89 % om 5 år och 92 %
om 10 år. Projektledning är alltså ett
yrke som helt kräver högskoleutbildning, YH inräknat.

-29% -26%

-40%
Idag - 5 år

Idag-10 år
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Fig 3.62 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.63 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Generella och mjuka kompetenser
De kompetens som är i särklass störst
och inte förvånande är Projektledning
& ledarskap. Därefter kommer
Engagemang & drivkraft.
Respondenterna var relativt eniga i
sina val. Dessa två får också nästan
alla första val.
Kompetenser som Förmåga se
helheten, Presentation och Samarbete får många poäng men lite eller
inga första val. Tydliga hygienfaktorer dvs måste finnas men inte de
kritiskt viktigaste.
Engelska ligger lågt och där har
många företag ansett att det är en
kompetens som förutsätts att man
redan har.
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Projektekonomi

Risk management

Hårda kompetenser
Kompetensen med det högsta värdet
är Projektmetodik, projekthjälpmedel. Den kompetens som
ökar mest är Risk management.
Samtliga kompetenser ligger över 2
på en 3-gradig skala, inom 5 år. Något
som understryker de högre
utbildningskraven.

2,28

Operativ resurshantering

IT & Telekomföretagen uppskattar
antalet verksamma inom
projektledning till ca 15.000.

Utveckling hårda kompetenser
2,5

Projektmetodik,
projekthjälpemedel

Hur många och vem arbetar med
projektledning?
Projektledning är ett generellt
yrke/funktion och kan utövas med
vitt skilda utbildningsbakgrund.
Gemensam nämnare, som redan
konstaterats är att högskolenivå
krävs. Det gör dock att statistiskt
ringa in verksamma blir svårt.
Konstruktörer, verksamhetsutvecklare, systemintegratörer och
testledare och många andra, kan
utveckla sig till projektledare. Man
behöver inte ha en teknisk profession
i botten utan kan tex ha en ekonomieller marknadsinrikting. Statistiska
kategoriseringar hanterar inte detta.

Teknisk säljare

Beskrivning av yrket/funktionen: Säljer från kontor eller genom uppsökande verksamhet, tekniska produkter
eller tjänster till återförsäljare, grossister, företag m.fl.
SSYK 2012:3322, 251X

•
•
•

Högskolenivå >3 år dominerar och ökar
Högskolenivå <3 år och YH runt en fjärdedel som ökar något
Gymnasienivå avtagande

Fördelning mellan utbildningsnivåer
50%
45%

47%

40%
39%

35%

36%

30%

30%

25%
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39%

23%

20%
15%

33%

26%

2%

2%

2%

0%
Grundskola

Gymnasieskola
idag

5 år

Högskola <3år + YH

Andelen Högskola >3 år är idag en
tredjedel och om 10 år närmar sig
hälften.
Andelen Högskola <3år + YH är idag
26 %, om 5 år 36 % och 30 % om 10
år.

21%

10%
5%

Andelen med gymnasium är idag 39
%, avtar till 23 %, 5 år, och till 21 %
om 10 år. Ett flertal gymnasieutbildningar har yrket i åtanke, både
yrkes- och högskoleförberedande
utbildningar som teknikprogrammet.
Men frågan är om hur matchande det
är med tanke på nästan en halvering
av andelen med gymnasienivå.

Högskola > 3år

Anställda med grundskola fortsätter
som en försumbar andel.
Kommer framtidens Tekniska säljaren
att sälja tekniskt mer komplexa
produkter och/eller kommer
produkterna att kunna anpassas mer
till kund?

10 år

Fig 3.64

Fig 3.65

Företagens behov av att anställa ökar
framåt. På 10 år närmar det sig en
fördubbling.
YH eller Högskoleutbildade fördubblas redan under 5 år för att
sedan hålla det antalet
För Högskola >3 år är ökningen inte
lika stor på 5 år men på 10 år desto
mer och ett uppskattat behov på en
och halv gång fler anställda på den
utbildningsnivån i yrket
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5 år snitt

10 år snitt

2,5

2,62

2,79 2,83

2,62

2,83 2,88

2,71
2,43

2,55

2,55

2,19

2

1,93
1,5
1
0,5
0

Kundförståelse

Affärsekonomi

Företagens två viktigaste
kompetenser är Kundförståelse och
Produktkännedom.

idag snitt
3

Förhandlings- och
säljteknik

Hårda kompetenser
De stora kraven på yrket syns på att
alla valda kompetenser får höga
värden, nära det högsta värdet 3 som
är mycket viktigt, både bredd och
spets. Yrket som ofta hamnar mitt i
affärerna med kunder blir lätt
verksamhetskritiskt.

3,5

Produktkännedom

IT & Telekomföretagen uppskattar
antalet verksamma inom teknisk
säljare till ca 10.000.

Utveckling hårda kompetenser

Fig 3.66 Hårda kompetenser medelvärden värderade efter skala:
0=ointressant, 1=kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion, 2= viktigt för många och 3= mycket viktigt,
både bredd och spets.
Fig 3.67 Generella och mjuka kompetenser värderade efter
normaliserad totalpoäng samt andel av förstaval.

Den kompetensen som har den
största ökningen är Affärsekonomi
från 1, 93 till 2,55 om 10 år. Det i
jämförelse lägra värdet för idag kan
peka på en kompetensbrist redan nu.
Generella och mjuka kompetenser
Den kompetens som sätts främst är
Engagemang och drivkraft nära följt
av Presentation och kommunikation,
Förmåga att se helheten, lösa
problem och Samarbeta och
förhandla. Tydligt förväntas en
teknisk säljare inte bara hålla sig till
teknik domänen utan förhandla, sälja
och sköta kundvård. Kort sagt driva
affärer. Detta syns också i vilka
kompetenser som fått första valen.
Engelska ligger lågt och där har
många företag ansett att det är en
kompetens som förutsätts att man
redan har.
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Hur många och vem arbetar som
tekniska säljare?
Det är ett generellt yrke/funktion och
kan utövas med vitt skilda
utbildningsbakgrund. Det gör dock att
statistiskt ringa in verksamma blir
svårt. Konstruktörer, verksamhetsutvecklare, systemintegratörer och
testledare och många andra, kan
utveckla sig till tekniska säljare.
Statistiska kategoriseringar hanterar
inte detta.

Analys vilka utbildningsnivåer
behövs i framtiden?
”Det finns 100.000 lediga jobb om man har rätt
kompetens. Det motsvarar 2% lägre arbetslöshet. Men 300.000 söker jobb….absurt!”

Kompetensbehov

Statsminister Stefan Löven, Industridagen 20180205
Yrke/funktion

Fingervisning om
Efterfrågan
Efterfrågan
antalet verksamma grundskolenivå på 5 grundskolenivå på
idag i Sverige
år sikt
10 år sikt

Efterfrågan på
Efterfrågan på
gymnasienivå på 10 år
gymnasienivå på 5 år sikt sikt

Efterfrågan på
Efterfrågan på
högskolenivå inkl YH högskole nivå inkl
på 5 år sikt
YH på 10 år sikt

Montering
Processoperatör
Underhållstekniker
Mjukvaru- & datasupport
Nätverkstekniker & infrastruktur
Inenjörsarbete säkerhet
Systemvetare & mjukvaruarkitekt
Programmerare
Systemintegration & testledare
Projketledning
Teknisk säljare

50.000
100.000
60.000
30.000
35.000
2.000
10.000**
70.000
5.000*
15.000*
10.000*

Avtagande
Avtagande
Avtagande
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar

Försvinner
Försvinner
Försvinner
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar

Måttlig för hålla samma
Måttlig för hålla samma
Måttlig för hålla samma
Försvinner
Försvinner
Försvinner
Försumbar
Försumbar
Måttlig för hålla samma
Avtagande
Avtagande

Måttlig för hålla samma
Måttlig för hålla samma
Måttlig för hålla samma
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar
Måttlig för hålla samma
Avtagande
Avtagande

Stark
Stark
Mycket stark
Stark
Stark
Mycket stark
Stark
Stark
Stark
Mycket stark
Mycket stark

Mycket stark
Stark
Mycket stark
Stark
Stark
Mycket stark
Stark
Stark
Stark
Stark
Stark

Del av bred grupp
om ca 150.000

Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar

Försumbar
Försumbar
Försumbar
Försumbar

Avtagande
Avtagande
Försumbar
Avtagande

Avtagande
Försumbar
Försumbar
Försumbar

Mycket stark
Stark
Mycket stark
Mycket stark

Mycket stark
Stark
Mycket stark
Mycket stark

Produktionstekniker
Maskin/elektronik/mekatronik
Konstruktion maskin/mekatronik
Utvecklingsarbete data/elektronik
Ingenjörsarbete testning

Fig 3.68. * = Till det indikerade antal kan antagligen ett antal som statistiskt återfinns inom den breda gruppen
längs ner i tabellen. **= Systemvetare & mjukvaruarkitekt och programmerare överlappar.
Om läsaren har barn i skolåldern, berätta för dem att
för teknik-, industriföretag och industrinära tjänster
gäller det i framtiden att ha högskoleutbildning!

Efterfrågetrycket är påtagligt stort. Svaret på frågan
om utbud och tillgång på högskoleutbildade för
dessa yrken/funktioner är i balans eller inte, är
tydligt: Vi har ingen balans idag och på 5 och 10 år
förvärras situationen. Vi ser här en stor risk för
svensk industri.

Det kan vara längre eller kortare högskoleutbildning
inklusive Yrkeshögskola. Alltså det som kallas
eftergymnasial utbildning. Bara gymnasieutbildning
räcker inte. Det har bara sitt behov inom, tex för
produktion, ersättningsrekrytering dvs upprätthålla
ett antal som finns idag.

Resultatet indikerar stöd för varningar t ex från
IT&Telekomföretagen (10) på att Sverige kommer
2020 ha en brist på 60.000 IT-specialister eller från
Sveriges Ingenjörer/SCB (14): Efterfrågan på
civilingenjörsutbildade 2030 beräknas överstiga
antalet förvärvsarbetande 2009 med cirka 44 000
personer. Efterfrågan på högskoleingenjörsutbildade beräknas överstiga antalet förvärvsarbetande med cirka 37 000 personer.

Diagrammet ovan visar sammanställning av de yrken
och funktioner som redovisats i det föregående.
Slående är den tydliga gränsen för eftergymnasial
utbildning. All sådan har stark till mycket stark
efterfrågan. Lägre utbildningsnivåer har inte alls
samma utsikter.

Slutsats: En akut,
accelererande och
strukturell kompetensbrist

Denna tydliga bild överensstämmer med IT &
telekomföretagens kartläggning (10).
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Analys hårda kompetenser
”Nästan alla företag jag träffat säger vi kan
anställa fler, ofta många fler, men vi hittar
inte kompetens”

Med hårda kompetenser menar vi de ämnesorienterade ofta kallade professionella kunskaper
som är specifika för vad utövaren i ett yrke behöver
kunna. Till exempel en programmerare måste kunna
de språk som programmeringen görs i.

Vi har sett på vilka yrken/funktioner som för sina
snitt per vald hård kompetens, har högst respektive
lägst poäng. Vi gör det för idag och för 10 år framåt.
Det kan ge en indikativ bild om vilka nivåer och
rörelser vi ser.

De hårda kompetenserna blir alltså specifika för
varje yrke och funktion. Och måste ses på det sättet.

Teknisk säljare framstår som redan idag med höga
krav och som om 10 år fortfarande har det. Teknisk
säljare har som vi sett en kraftig rörelse mot högre
utbildningsnivå och det är då förklarligt. Bland de
som är höga värden idag är flera av de yrken som
arbetar med någon form av IT. Detta kan förklaras av
att dessa redan idag har högre utbildning. Samma
gäller för de yrken där civilingenjörer är vanligt
förekommande.

De mappar direkt mot vilken utbildning personer
som söker jobb i funktion måste uppvisa att de har
färdigheter i, ofta genom utbildningsbevis, eller som
något arbetsgivaren utfäster att utbilda i.
Ser man på de valda yrkena så sticker några
bedömningar ut. Tex att idag har mjukvaru- &
datasupport låg kompetens inom Cloud och virtuella
lösningar. Något som förväntas ändra sig dvs pekar
på stort utbildningsbehov. Annat exempel är
ingenjörsarbete datasäkerhet där både juridik, risk &
säkerhetsanalys och utforma regelverk idag ser ut
att vara ett bristområde.

Intressant kan vara att montering och
processoperatör har idag specifika hårda
kompetenser som bedöms med höga värden, dvs
viktigt för alla. För processoperatör består detta på
10 års sikt.

Fig 3.69 Hårda kompetenser högst värde idag - högst värde om 10 år
Högst idag
Teknisk sälj
Systemvetare & arkitekt
Montering
Programmerare
Processoperatör
Kontruktör M/M
Utv data elektronik

Pängsnitt
2,6
2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1

Högst om 10 år
Teknisk sälj
Processoperatör
Konstruktör M/M
Nätverk & infrastruktur
Produktionstekniker

Poängsnitt
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7

Fig 3.70 Hårda kompetenser lägst värde idag - lägst värde om 10 år
Lägst idag
Ing Säkerhet
Mjukvaru- & datasupport
Montering
Utv data elektronik
Produktionstekniker
Ing testning

Poängsnitt
0,9
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
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Lägst om 10 år
Montering
Ing Säkerhet
Utv data elektronik
Systemintegration

Poängsnitt
1,6
1,7
1,8
2
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Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet
20180201

Analys generella och mjuka
kompetenser

Kompetensbehov

De generella och mjuka kompetenserna har varit
samma lista i alla de valda yrkena/funktionerna. De
svarande har också kunnat lägga till en sådan
kompetens men det har ingen gjort.

Flera av dessa går att mappa mot de valda
generella och mjuka kompentenserna.
Exempel vis mappas Abstraction bra med se
helheten, Compassion med engagemang, och
så vidare.

Liksom att hårda kompetenser skiljer sig från de
olika yrkena/funktionerna så bör generella och
mjuka göra det också. Vissa funktioner är samspel
med andra medarbetare och kunder viktigare än för
en annan funktion. Samtidigt kan det finnas större
gemensamma trender inom de generella och mjuka
kompetenserna. Detta är idag föremål för både
forskning som populärvetenskaplig journalistik.
Håller det på bli en förflyttning från tonvikt mest på
hårda till att mer den generella och inte minst de
mjuka kommer spela en alltmer större roll.

I diagrammet intill finns alla generella och
mjuka kompetenser summerade. Låt oss se
om vi kan se en tydlig trend.
Jo, det finns några som står ut. Förmåga att se
helheten har fått flest poäng följt av
Engagemang och drivkraft. I poäng följer
Projektledning & ledarskap och Kunna lösa
komplexa problem.
Men ser vi till vilka som dominerar första val
så faller Kunna lösa komplexa problem ner till
ungefär samma nivå som de andra med lägre
antal första val. Detta var den högst placerade
i World Economic Forums Top 10 skills för
både 2015 som 2020 (21).

I introduktionen till enkätresultaten tog vi upp World
Economic Forum och deras ”Top 10 skills”, Futurure
of Jobs (21)
Man kan lite spekulativt se på vilka mänskliga
egenskaper och förmågor som kommer att bli
viktigare i skenet av tex artificiell intelligens? Nedan
presenteras IBM’s syn. Lite tillspetsat är det den
vänstra kolumnen som borde synas i de valda mjuka
kompetenserna för den högra är vad medarbetarroboten för eller senare kan ta över och göra bättre.

De som sticker ut med de allra flesta första
valen, alltså avgörande viktiga är Engagemang
och drivkraft som i detta är viktigast, följt av
Förmåga se helheten, lösa problem och
Projektledning & ledarskap.
Dessa tre har över 70% av första vals
rösterna. Ett signifikant resultat.

Fig 3.71 IBM, presented at Sthlm Tech Fest
20170905:
Humans excel at:
Cognitive systems excel at:
Common sense
Location knowledge
Morals
Pattern
Imagination
Identifiction
Compassion
Natural languages
Abstraction
Machine learning
Dilemmas
Eliminate bias
Dreaming
Endless capacity
Generalization
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Generella och mjuka kompetenser (alla)
0,01
0,17

Kritiskt förhållningssätt

0,27

Engagemang & drivkraft

0,95

Samarbeta & förhandla

0,04

Praktisk problemlösare, kreativ fixare

0,04

Nyfikenhet & öppenhet

0,03

Kunna lösa komplexa problem

0,05

Engelska

0,04

Analytisk förmåga, kunna modellera

0,06

Presentation & kommunikation

0,02

Kompetensbehov

0,52

0,42

0,34

0,66

0,28

0,53

0,37
0,24

Förmåga att se helheten, lösa behov

1,00
0,20

Projektledning & ledarskap

0,66
0,00

0,20

0,40

Andel högsta poäng

0,60

Normerat poängvärde

Fig 3.72 Sammanställning av generella och mjuka kompetenser
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0,80

1,00

1,20

Försörjning av kompetens talangjakten

Ungdomars val av tekniska yrkesutbildningar på
gymnasienivå minskar medan de högskoleförberedande ökar. Eleverna är inte jämnt spridda
över landet. Utbildningarna finns även inom komvux
och yrkesvux. Delar av Industriprogrammet finns
som Yrkesintroduktionsanställning, YA, där ett
exempel är Volvosteget. Söktrycket på den
utbildningen är högt och fördelningen på
studenterna är hälften kvinnor, hälften män. Man
ska ha en slutförd gymnasieutbildning, 18 – 24 år
och arbetssökande. Det mest avgörande för att
komma in på utbildningen är individens drivkraft och
engagemang.

I Sverige har vi principen att individens intresse i hög
grad styr utbildningar och antalet platser, inte
samhällets behov i första hand. Gymnasieskolan har i
uppdrag att så långt som möjligt erbjuda den
sökande förstahandsvalet. På Högskola/Universitet
anpassas antalet platser efter studenters
ansökningar. Högskolor som MDH redovisar grund
för val av utbildningar är elevers intresse att söka
utbildningen, SCB statistik och att vald utbildning är i
linje med högskolans strategiska forskningsinriktning. Ungdomars intresse för teknik
Fig 4.1 Antagningen till gymnasiet i hela Sverige,
program riktade mot teknik:

Diskussion

Program
Yrkesprogram
El- och Energiprogrammet
Fordon- och Transportprogrammet
Industritekniska Programmet
Högskoleförberedande
Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet

Antal elever start 2016

Ökning/minskning/5år

4849
3505
1344

-

300
300
600

14771
10203

+ 200
+ 1100

Egna gymnasieutbildningar och basår
Företagen har under senare år intresserat sig mer
för egna gymnasieutbildningar, ex Scania Södertälje,
Siemens i Finspång och Sandvik i Sandviken. Även
projekt med lärlingsutbildning har nyligen startats
där företagen står för den tekniska utbildningen och
gymnasieskolan för de allmänna ämnena, ett projekt
via Skolverket.

Basåret erbjuds på högskolor och komvux. Under ett
år läser man in de gymnasiekurser som krävs. Enligt
Per Berglund, KTH:s prodekanus, finns det ett
växande behov av ”överbryggningsutbildningar”
mellan gymnasiet och högskolan. Många ungdomar
är inte tillräckligt förberedda för högre studier, vilket
kan avhjälpas genom preparandstudier, som i dag
ges vid flera lärosäten.

Det största programmet på gymnasiet är Samhällsvetenskapsprogrammet som kan ses som en allmän
fortsättning av grundskolan.

Andelen kvinnor som antas till basår är högre
jämfört med övriga program. Statistik från KTH visar
också att kvinnliga studenter som läst basåret i lägre
grad hoppar av utbildningen under första året och i
högre grad tar ut en civilingenjörs examen jämfört
med övriga studenter.

För elever som gått ”fel utbildning” på gymnasiet
och vill söka till en teknikinriktad utbildning på
högskolan finns möjlighet till komplettering, Basåret.
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Industrin söker
Cilvilngenjörer
eller
Systemvetare

Diskussion

Fig 4.2 Scanias Student Intro och Traineeprogram, Scania

Fig 4.3 Antal sökande till respektive nationellt ptogram inför läsåret 2017/18
Källa: Skolverket
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Yrkeshögskola, YH, är en utbildningsform som är
eftergymnasial och som jämställs med högskolenivån. Utbildningens innehåll tas gemensamt fram
av en utbildningsanordnare och ett antal företag.
Utbildningen styrs av en ledningsgrupp där
representant från företag har ordförandeposten. YH
Myndigheten beviljar/avslår. Cirka en tredjedel av de
ansökningar som skickas in beviljas.

Ett antal utbildningar inom teknik och tillverkning
startades inte på grund av för få sökande. Yrkeshögskolan skulle kunna vara ett alternativ för företagens
stora behov av kompetensutveckling av anställda.
Om det ska bli verklighet måste platserna på YH
öppnas upp för företagen och till en rimlig kostnad.
Missmatch
Följande tabell ger andel (%) anställda i riket per
utbildningsgrupp som har ett yrke som matchar den
utbildning de har.

Diskussion

Antalet studerande inom data/IT och teknik/
tillverkning, de områden som berör vår enkät, ökade
från 10.844, år 2012 till 12.961 år 2014.
Fördelningen på respektive område var för data/IT
4.031 st. år 2012 och 5.380 år 2014. Motsvarande
för teknik/tillverkning var 6.813 st. år 2012 och
7.281 år 2014. Vi kan konstatera att det är ett
mycket litet antal.

Vi kan konstatera att tre av gymnasieprogrammen
har en lägre matchning, Naturbruk, Restaurang och
Livsmedel, Handel och Administration.

Fig 4.5 Gymnasiskolans program, högst/lägst andel som arbetar i yrket. Regionförbundet Sörmland

Fig 4.6 Eftergymnasial utbildning högst/lägst andel som arbetar i yrket. Regionförbundet Sörmland

Fig 4.7 Högskoleutbildning, högst/lägst andel som arbetar i yrket. Regionförbundet Sörmland
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”Vi lurar ungdomar in i utbildningar som
inte ger jobb. Vi måste ärligt berätta att den
där utbildningen leder med stor sannolikhet
till arbetslöshet, men den där till arbete”
Statsminister Stefan Löven, Industridagen 20180205
Högskola i otakt
Sverige har aldrig haft så många högutbildade i
arbetskraften som i dag, men företag hittar inte de
kompetenser de söker samtidigt som det finns
arbetssökande, vilket betyder att tillväxten hålls
tillbaka. Sedan högskolereformen 1993 har den
högre utbildningen i Sverige växt kraftigt i antalet
utbildningsplatser. Mellan 1990 och 2014
fördubblades det årliga antalet registrerade
studenter i Sverige, andelen av arbetskraften med
högskoleutbildning ökade från omkring 23% till drygt
40%. Ett centralt motiv för utbyggnaden har varit
förväntan om stigande kvalifikations- och färdighetskrav på arbetsmarknaden. I boken ”Högskola i otakt”
(38) redovisar Johan Eklund och Lars Pettersson
genom nationalekonomiska beräkningar hur det
fortfarande är samma begränsade och lika liten
grupp, t ex civilingenjörer, som står för
produktivitetsökningen i näringslivet. Den stora
ökning av högskoleutbildade slår inte igenom. De
lyfter fram flera orsaker. En tydlig orsak är att
utbildning alltmer ses som konsumtion och inte en
livsinvestering i kunskap. En annan är den låga
utbildningspremien i Sverige. OECD slår också fast i
sin årliga rapport Education at a Glance att
lönepremien för högskoleutbildning är lägst i
Sverige. Sverige är alltså det land i OECD där det
lönar sig minst ekonomiskt att läsa vidare jämfört
med att börja jobba direkt efter gymnasiet. En tredje
orsak är den tröghet som finns inbyggd i
finansieringssystemet för högskolorna och i vilken
näringsliv och företag har liten påverkan.

Fredrik Edborg, VD för FindCourses, har besökt 100
företag i olika branscher för att undersöka behoven
av personalutbildning. De företag som satsar mest är
de som arbetar inom utveckling och förändring
exempelvis IT, teknik, fordon och
läkemedelsindustrin.

Kompetensutveckling i arbetslivet
I tidigare kompetenskartläggningar (39) som vi
deltagit i har det största kompetensbehovet handlat
om vidareutbildning av den egna personalen.
Samma resultat har denna kartläggning påvisat.

Konsekvenser
Som det ser ut idag kommer inte skolsystemet att
lösa företagens behov av kompetens och inte heller
det ökade antal personer som krävs i de flesta av de
yrken/funktioner som vi har undersökt i vår enkät.

Utbildningsformerna vi ser idag kommer att bli mer
mångfacetterade och anpassningsbara framöver. Du
kanske kommer att delta i en klassrumsbaserad
lektion för att sedan sitta och läsa in kursmaterialet
på kontoret och slutligen göra ett test på din iPad
hemma i vardagsrummet. Med ny teknik inser man
att sättet att utbilda sig också kommer att förändras
och anpassas efter hur vi lever idag. Ett av de största
hindren för mer personalutbildning är tid och
prioritering.
Ytterligare en trend är att allt fler företag bygger så
kallade egna akademier. Det rör sig om företag som
själva anordnar utbildning efter de behov som finns
bland personalen. Man samlar hela eller delar av
organisationen som sedan undervisas av en extern
eller ibland en intern lärare.
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Varje halvår sammanställer FindCourses tillsammans
med utbildning.se en lista med Sveriges största
företagsutbildare baserat på deras omsättning,
vilket indirekt avspeglar hur mycket utbildning som
köps. Siffrorna för utbildningsköpen har hittills varit
relativt oföränderliga trots att vi konjunkturmässigt
skiftat en del under årens lopp.

Talangreserven: Jämlikhet och
integration

”Vi tjänar mer pengar om vi satsar på
kvinnor! 65% på högskolan är kvinnor plus de
har högre studieresultat”
Håkan Buskhe, VD SAAB, Industridagen 20180205

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män som
ska ha samma möjlighet att forma samhället och
sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor
som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning,
arbete och fysisk integritet.

de klarar alla typer av yrken lika bra. Internationell
forskning har nyligen slagit fast att män och kvinnor
är väldigt lika psykologiskt, i sina kompetenser och i
sin personlighet. (Lunds Universitet, 2017, Fil.dr. Una
Tallhed, professor Fredrik Björklund).

Jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa utan
också en nödvändighet för hållbar tillväxt och
utveckling. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka
och fler måste få möjlighet till heltidslön. Heltid bör
bli norm på hela arbetsmarknaden.
(Regeringskansliets hemsida).

En annan viktig faktor är att vi gör våra utbildningsval i sämsta tänkbara ålder för att fatta ett
”otraditionellt” beslut. 15 – 16 år är man mitt i
könsidentifikationsåldern då man absolut inte vill
sticka ut. (Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen)
Teknikföretagens stora kompetensförsörjningsproblem har bidragit till att jämställdheten har
kommit ännu högre upp på företagens agenda.
Idag utgör kvinnor 60 % av studenterna på
högskolan och på flera utbildningsinriktningar har
andelen kvinnor ökat kraftigt. Sedan början av 90talet har andelen examinerade kvinnor inom
utbildningar inriktade mot teknik och tillverkning
nästan fördubblats, från 18 % till 32 % läsåret
2015/2015.

Diskussion

Sverige har en mycket hög sysselsättningsgrad för
befolkningen i arbete i åldersgruppen 16 – 74 år,
67,3 % totalt, för män 68,1 % och kvinnor 67,3 %.
Vid mätning av åldern 20 till 64 år är fördelningen 85
% män och 81 % kvinnor. När det gäller kvinnor så är
det den högsta andelen inom EU. Cirka 30 % av alla
sysselsatta kvinnor arbetar deltid, motsvarande
siffra för män är 10 %. (Källa: Arbetskraftsundersökningarna, AKU, SCB)
Om Sverige är det mest jämlika landet i Europa när
det gäller sysselsättningsgrad är vi den mest
könssegregerade i val av yrken. Kön styr val av
utbildning och yrke.

15 % av kvinnorna har en gymnasial industriutbildning inriktad mot teknik men endast 5 % av
dessa arbetar inom området. (Temarapport 2010:1,
Utbildning, Könsstruktur på utbildning och yrke 1990
– 2030)

Ett stort forskningsprojekt har undersökt varför män
och kvinnor fortfarande gör dessa könstypiska
utbildningsval som lägger grunden till den
könssegregerade arbetsmarknaden. Trots stora
satsningar och politiska mål att uppnå en mer
jämställd arbetsmarknad är det fortfarande få
kvinnor som jobbar med teknik och få män som
arbetar inom vård och omsorg. En viktig förklaring
till att få kvinnor valde tekniska utbildningar var att
många tvivlade på sin tekniska förmåga och
kompetens att klara ett mansdominerande yrke som
t ex ingenjör. Männen tenderar däremot att tro att

Gymnasieskolan och Högskola/ Universitet har ett
uppdrag att arbeta med en förändring av
elevernas/studenternas val till en mer blandad
könsfördelning på utbildningarna.
Statistiken kan inte visa någon större framgång, den
könssegregerade uppdelningen består. I gymnasieskolan har vi utbildningar med 100 % av ett kön.
Forskning visar att en verklig förändring av normer,
attityder och värderingar sker först när en
minoritetsgrupp uppnår till minst 30 %.
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”Angående jämlikhet. Det är ett glapp mellan
lag och verklighet. Lagarna är skarpa nog”
Åsa Regner, Jämställdhetsminister, Industridagen 20180205
Med stöd av forskning kan Winnet Sverige i sin
rapport ”Forskning av obalanser inom IKT” dra
slutsatsen att det behövs ett mer långsiktigt
programarbete och att arbetet i högre grad måste
rikta sig till den strukturella nivån inom
utbildningsväsendet.

endast förgymnasial utbildning än inrikes
födda, 19,7 respektive 10,1 procent. Inom gruppen
med endast förgymnasial utbildning finns också en
skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda: Nästan
hälften av de utrikesfödda har en utbildning kortare
än 9 år. Bland inrikes födda är siffran endast 20
procent och omfattar i princip enbart personer över
65 år.

YH Myndigheten har hittills inte arbetat med att få
en jämnare könsfördelning.

Utbildningsnivån varierar med faktorer som
exempelvis ursprungsland, invandringsår,
invandringsskäl, kön och ålder. Bland utrikesfödda
kvinnor har en större andel minst tre års
eftergymnasial utbildning än bland både inrikes- och
utrikesfödda män. Samtidigt är det en större andel
utrikesfödda kvinnor som endast har förgymnasial
utbildning.

Diskussion

Den andra parten i Talangreserven är utrikesfödda.
Den utrikesfödda befolkningen har något lägre
utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det
gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden
liten. Bland utrikesfödda hade 25,7
procent eftergymnasial utbildning längre än 3 år,
jämfört med 26,4 procent av de inrikes födda.
Däremot har en större andel av de utrikesfödda

Fig 4.7 Utbildningsnivå bland inrikes- och utrikes födda män kvinnor, 25 - 64 år, 2015, SCB
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Från 2007 till 2102 ökade andelen ingenjörer med
utländsk bakgrund från 16 till 20 %. Totalt fanns i
Sverige 2012 ca 176 000 högskoleutbildade
ingenjörer. Av dessa utgjorde ingenjörer med utländsk
bakgrund 35 000, varav 4 500 inrikes födda med
svensk utbildning. Av de drygt 30 000 utrikes födda
hade 17 000 svensk utbildning och 14 000 utländsk
utbildning. De utrikesfödda utgjorde 17 % av samtliga
ingenjörer men bara 13 % av de förvärvsarbetande.
För den dominerande andelen arbetslösa, 48%,
svarade utrikes födda med utländsk utbildning. I
genomsnitt 95 % av de inrikes födda ingenjörerna med
svensk utbildning hade ett jobb 2012, medan siffran
för utrikes födda med utländsk utbildning var 62 % och
75 % för dem med svensk utbildning. (SCB Ingenjören)
Vi kan t.ex. se att programmerare är det största yrket
för beviljade arbetstillstånd i Sverige. (Källa
Migrationsverket)
Hela samhället inklusive företagen har här ett ansvar
att finna nya metoder för att ta tillvara den kompetens
som finns och framförallt påskynda processen att
komma ut i arbetslivet.
Vad gör företagen i vår enkät?
I enkäten har vi ställt två frågor till företagen
Aktiviteter för att öka kvinnors intresse för teknik och
aktiviteter för att öka integrationen. Vi frågade om
konkreta pågående aktiviteter, inte en policydeklaration eller text i en värdegrund. Vi ville veta vad
de i verkligheten gör.

Ulrika Lindstrand,
Ordförande Sveriges
Ingenjörer, Industridagen
20180205

Aktivitet för öka
integration?

47%

53%

Nej

Endast en dryg tredjedel av företagen har konkreta
aktiviteter för att öka kvinnors (det
underrepresenterade könets) intresse.

Diskussion

”Det finns 8.000
utlandsfödda
ingenjörer som inte
jobbar som ingenjör”

Ja

Fig 4.8 Företagens svar på aktiviteter för att öka
integrationen

Pågående aktiviteter för att öka integrationen var
högre, nära hälften av företagen.

Aktivitet för öka kvinnors
intresse?

Det är förvånande att andelen med konkreta
aktiviteter för främja kvinnor intresse är bland
företagen tydligt lägre än aktiviteter för integration.
Frågan om jämställdhet är inte ny och något som vi på
alla nivåer i samhället arbetat med betydligt längre än
integration. Man måste nästan ställa sig frågan, har
företag gett upp? Man får inte fler kvinnor trots man
försökt länge? Är det en spegling av att tillgången av
kvinnor är så begränsad att man rekryterar alla som
har passande kompetens? Men då borde självbevarelsedriften leda företag att aktivt engagera sig
mot tjejer i yngre åldrar för öka intresset för
utbildningar som leder till jobb inom industri och
teknikföretag.

37%
63%

Nej

Ja

Fig 4.9 Det låga resultat för företags konkreta
aktiviteter att öka kvinnors intresse är
anmärkningsvärt och pekar på ett behovet att göra ett
kraftigt omtag.
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Ok, en nationell utmaning – hur
samverkas det då?

Skolverket
Uppdraget är regeringsstyrt, vilket innebär att vissa
delar i utbildningen beslutas av riksdag och regering.
Programmens karaktär tas fram i samarbete med
experter inom området, tex lärare, skolledare,
branschföreträdare och andra ämnesexperter. I GY11arbetet har varje yrkesprograms nationella
programråd deltagit. Förslag till utformning remitteras
bland organisationer, arbetslivets parter, andra
myndigheter, huvudmän och skolpersonal. De
nationella programråden träffas 4 till 5 gånger per år
och där bevakar man att kurserna svarar mot t ex den
tekniska utvecklingen. Ledamöterna informerar om
branschernas önskemål och ger synpunkter på hur
matchningen elev-arbetsliv fungerar. Skolverket
besöker årligen ett antal referensskolor för att följa
upp utbildningens innehåll och höra elever, lärare,
studie- och yrkesvägledare och skolledare runt om i
landet. För att öka ungdomars intresse för teknik
arbetar Skolverket i första hand med att informera om
de program som finns. Man stödjer skolor eller
utbildningsområden genom att lyfta fram goda
exempel, erbjuda kompetensutveckling och ta fram
stödmaterial. För att få en jämnare könsfördelning på
utbildningarna har man genomfört kurser för studieoch yrkesvägledare. Skolverket har i uppdrag att bidra
till att trygga den nationella kompetensförsörjningen
och underlätta elevers etablering på arbetsmarknaden
genom att främja yrkesutbildning, inklusive
lärlingsutbildning. Skolverkets lärlingscentrum har
dessutom i sitt uppdrag att stimulera anordnandet av
gymnasial lärlingsutbildning. Man ska även stimulera
samverkan mellan skola och arbetsliv, särskilt

regionalt, för att säkra att arbetslivets behov beaktas
vid utformningen av utbildningen. 2017 startade en
pilotverksamhet med anställda lärlingar där
skolhuvudmän samverkar med det lokala arbetslivet.
Piloten gäller Industritekniska programmet och Vårdoch omsorgsprogrammet.
I enkäten ser vi att 55 % av företagen samverkar med
gymnasieskolan. Många företag tar emot elever i den
arbetsplatsförlagda utbildningen, APL. Skolverket
erbjuder en certifieringsutbildning till handledare på
företagen. Vi ställde även frågan om företagens
intresse av att ha egen lärlingsutbildning, var det 13 %
som svarade att de inte alls hade det. Den största
gruppen svarade vet ej, 46 %. 5 % svarade att de
kommer att ha egen utbildning om 5 år och 43 %
delvis.
YH Myndigheten
Det är utbildningsanordnarna som tillsammans med
arbetslivet säkerställer att utbildningarna leder till det
resultat av lärandet som arbetslivet efterfrågar.
Myndigheten gör en bedömning av utbildningens
innehåll som en del av den bedömning som görs för
att bevilja eller avslå en ansökan om att bedriva en
yrkeshögskoleutbildning och erhålla statsbidrag.
Myndigheten bedriver omvärldsbevakning och analys
som syftar till att identifiera framtida behov av YHutbildning inom olika områden. Här identifieras också
strategier och agendor som t ex nyindustrialiseringsstrategin, som kan påverka den framtida efterfrågan.
Digitaliseringen påverkar framtida efterfrågan inom
industrin och detta får genomslag i
utbildningsplanerna. Utbildningsanordnare
tillsammans med företagen ser till att det finns med i
utbildningsplanerna. YH Myndigheten är ledamot i
vissa av skolverkets branschråd och deltar som en part
i införandet av det nya yrkesvux. Det ingår inte i YH
Myndighetens att öka intresset för teknikutbildningar
inte heller att arbeta för en jämnare könsfördelning.
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Utbildningssystemet och samverkan
Vi har i dialog med de olika skolformerna kartlagt
samverkan mellan utbildning och företag. Att
kartlägga samverkan mellan aktörer och samsyn runt
vad som styr utbildningsval har ett värde.

YH är den skolform där företagen i ledningsgruppen
har möjlighet att påverka innehållet i kursplanerna
och även göra förändringar under utbildningens
genomförande om kursmålen inte uppnås. I svaret om
samverkan för att öka kompetens på YH nivå svarade
31 % ja.

samverkan där rekrytering, inspiration och utveckling
låg högst. Utbildning låg på 13 %.
Elevingenjörsutbildning är ett företagsinternt
utbildningsår för de som har examen från vissa
utbildningar från högskola eller universitet, t ex
civilingenjör. Svaret vet ej stod för 55 % av företagen
och inte alls, 9 %. Det är uteslutande storföretag som
kan göra en sådan långsiktig investering.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ
Vi ställde samma typ av frågor till UKÄ. Men det är
inte UKÄ som ansvarar utan de lokala
högskolorna/universitetens uppgift. Uppdraget från
riksdag och regering är
-

Flera storföretag har under många år erbjudit
elevingenjörsutbildning och det har setts som en
prestigefylld karriärstart för många sökande.
Företagen har också använt urvalskriterier för att
identifiera kandidater med större karriärpotential.

Analysera utveckling och trender inom den
svenska högskolan.
Ansvara för den officiella statistiken
Kvalitetsgranskning i högre utbildning och
forskning
Juridisk tillsyn i högre utbildning och forskning.

Samverkan arbetsmarknadens parter
Teknikföretagen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer är
remissinstanser i utredningar gällande utbildningar.
Teknikföretagen och IF Metall arbetar i olika projekt
som främjar teknik och naturvetenskap. Man tar fram
tips, läromedel och lärarhandledningar i ämnet teknik.

Ett exempel på det årliga uppdraget från riksdag och
regering är ”Samverkan kring dimensionering av
högskoleutbildningar”. Arbetet ska vara klart i april
2018.

Varje Yrkesprogram på gymnasiet har ett nationellt
program som träffas fyra gånger om året.
Teknikföretagen och IF Metall har ledamöter i de
teknikinriktade programråden. Programrådet ser bl.a.
till att innehållet i utbildningen ska följa företagens
nuvarande och kommande behov. Teknikföretagen, IF
Metall sitter med Teknikcolleges styrelse.

Diskussion

Ett exempel på samverkanshögskola, Mälardalens
högskola (MDH)
Högskolan har tydliga processer för utveckling av nya
utbildningar. Processen startar med en
omvärldsanalys, en arbetsgrupp tillsätts och frågan
diskuteras i värdakademins utbildningsråd samt
ledningsråd. Beslutet tas i Fakultetsnämnden.
Utbildningsprogram revideras årligen av
ämnesansvariga, programansvariga och kursansvariga.
Interna och externa aktörer medverkar. Varje program
har branschråd där externa intressenter deltar. Man
kan kanske se en tendens att teknikkurserna ändras i
större omfattning än andra områden.

Inom YH Myndigheten finns Yrkeshögskolans
arbetsmarknadsråd, som bistår med information
inom yrkeshögskoleområdet. För närvarande finns
inte någon av organisationerna ovan i rådet. Varje YH
utbildning har en ledningsgrupp med ordförande från
näringslivet.

Man samarbetar med gymnasieskolor i Västmanland
och Sörmland. Varje utbildningsområde/program/kurs
har samverkan inom sitt område. Några av de större
förändringarna under de senaste åren är förnyade
civilingenjörsprogram inom industriell ekonomi och i
produktion och produktdesign. Högskolan har varje år
en relativt omfattande studentrekrytering inför
ansökningsperioderna. Informationskampanjer kring t
ex forskning och forskarutbildning för att öka intresset
för teknik och forskning.

Teknikföretagen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer
samarbetar i många frågor t ex ta fram rapporter, öka
intresset för teknik och påverka UKÄ.

Andra universitet och högskolor kan ha andra rutiner.

På arbetstagarsidan är strukturen gammaldags
hierarkisk med i princip traditionella arbetare i ett
fack, tjänstemän allmänt i en annat, arbetsledare i ett
fack för den rollen och mer avancerat utbildade som
tex civilingenjörer ofta i ett examensbaserat fack.

Arbetsmarknaden - vertikala och horisontella silos?
Om man betraktar arbetsmarknadens parter från ett
systemperspektiv kan man förstå hur parterna delat
upp sina roller och vilka man företräder, har ett tungt
historiskt arv. Något som i sig kan skapa hinder för
utvecklingen framåt.

Enkätsvar
Hela 71 % av företagen har någon form av samverkan
med högskolan. Vår följdfråga var anledningen till
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Samverkan för öka kompetens
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Fig 4.10 Företagens svar på samverkan för ökad kompetens

Varför samverka med högskola?
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För utbildning För rekrytering För utveckling För inspiration

Fig 4.11 Företagens svar på varför man samverkar med
Högskolan

Fig 4.12 Företagens svar på engagemang i utbildning i
framåt

Fig 4.13 Företagens svar på engagemang i
lärlingsutbildning om 5 år

Fig 4.16 Företagens svar på att anställa elevingenjörer
om 5 år

Om 5 år, kommer ni ha
elevingenjörsutbildning?

Om 5 år, kommer ni ha
lärlingsutbildning?
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Ett exempel på gränsdragning och den stelhet det
medför är när för ett arbetes tid på olika platser
mäts för avgöra tillhörighet, 51% vid maskin eller vid
skrivbord.

Kompetenskarläggningen för varje yrke/funktion
visar en stor ökning av kompetensnivå. Kommer
företagen att lösa detta med internutbildning?
Varför är intresset så lågt hos företagen att använda
sig av högskola/universitet som utbildare?

När ett arbete förändras pga omvärldstrycket och
som vi sett, t ex för montering mot mer högre
utbildning krävs, hur klarar det fackliga systemet av
sådana vertikala rörelser i sin horisontella struktur?

Vi ställde även frågan till företagen om deras
intresse att ha elevingenjörsutbildning om 5 år. 5 %
svarade helt, 35 % delvis och 9 % inte alls. 55 % av
företagen svarade vet ej.

Arbetsgivarsidan är mer branschindelad och en
arbetsgivarorganisation möter alla fackförbund
verksamma i sin bransch. Men arbetsgivarsidan
vertikala indelning i historiska branscher kan också
medföra stelhet i förändring. Ett sådant exempel är
Teknikföretagen och IT & Telekomföretagen inom
Almega. När traditionella industriföretag förflyttar
sig från t ex verkstad till mjukvaruutveckling eller
tjänster har detta lett till att flera storföretag nu är
med i bägge nämnda exempel. Med digitaliseringens förändring av allt fler branscher där då
gränsdragningar tunnas ut, kan den vertikala
indelning begränsa viktiga horisontella rörelser.

55 % av företagen samverkar med gymnasieskolan.
Det finns en lång tradition att ställa upp med LIAplatser för elever från gymnasiets yrkesprogram. Vi
har förstått att det idag är svårt att få elever att söka
till Yrkesprogrammen t ex Industritekniska
programmet. Många kommuner saknar utbildningen
helt. Därför ställde vi frågan om intresset av
lärlingsutbildning på företagen och 5 % svarade helt,
41 % delvis och 13 % inte alls. Den största andelen,
46 %, svarade vet ej.
31 % av företagen samverkar med YH-utbildningar.
En tredjedel av en YH-utbildning ska genomföras på
en arbetsplats, APL. Utbildningarna tas fram i
samverkan mellan företag och utbildningsanordnare.
Att ta emot studenter från utbildningen borde vara
ett bra sätt att rekrytera. Antalet studenter och
platser ökar på YH-utbildningar med teknikinriktning.
Fler företag borde vara intresserade att ta emot
studenter de närmaste åren.

Vilket intresse har företagen av att engagera sig i
utbildning framåt i tiden?
Hela 69% av företagen avser att engagera sig mer.
23% ligger kvar på samma nivå som idag och 13% vet
inte. Inget företag svarade att engagemanget skulle
minska. Är svaret en bild av att företagen ser sig mer
tvungna att vara mer delaktiga i utbildning för att få
rätt framtida kompetens?

Företagens samverkan med grundskolan ligger på 32
%, 1 % högre jämfört med YH. Nivån är högre än
förväntat. Många företag ställer upp för att sprida
kunskap om teknik för att få fler elever intresserade
av teknikutbildningar och om hur det är att arbeta
inom industrin.

Diskussion

På 1970-talet blev yrkesutbildning en fråga för
skolväsendet, en reform som genomfördes i
samverkan med arbetsmarknadens parter. I enkäten
har vi sett att företag samarbetar med skolan eller
helt tar över utbildningar i egen regi.
Hur samverkar då företagen med
utbildningssystemet?
Den högsta andelen för samverkan har Högskola,
71%. Vid en följdfråga om anledningen till
samverkan uppgav 51 % rekrytering som var den
största andelen. 44 % angav för att få inspiration.
Många högskolor/universitet bjuder in till kortare
seminarier vilket attraherar företagen. Tillgång på
expertis och för utveckling låg på 38 %. Företag i
geografisk närhet till universitet/högskola tar ofta
emot studenter i olika projekt och har även kontakt
med den forskning som finns. Att samverkan för
utbildning, 19 %, låg lägst förvånade mest.

Endast 14 % av företagen avstår att samverka med
de olika skolformerna.

84

Rekommendationer
“Vi har svart bälte I strukturomvandling”
Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet
20180201
Här följer ett antal rekommendationer och förslag på
lämpliga policys. De är resultat av analysen av kartläggning, enkät och omfattande studier gjorda samt
100-tals intervjuer och diskussioner med personer i
ledande befattningar på företag, aktiva inom
nationella aktörer, institut och kompetenscentra och
med forskare.

Stärk det regionala samarbetet runt gymnasieutbildning och fortsättning i Yrkeshögskola och
Yrkesvux. Tydliggör skillnader och överlapp mellan
YH och högskolans mer yrkesinriktade utbildningar.
Ge högskolan en roll som verktyg i karriärsväxling
och kompetensutveckling för anställda. Våga testa i
kursplaner för att främja utveckling.

1. Ett extra analyssteg behövs – och en aktör för
det
Kartläggningen har påvisat bilden av en akut,
strukturell och accelererande kompetensbrist. Att
använda historiska framskrivningar såsom SCB’s är
inte tillräckligt underlag för att inrikta utbildningssystemen eller som grund för strategisk planering av
vidareutbildning på företag. De statistiskt grundade
framskrivningar har begränsningar för att beskriva
framtidsbehov, det behövs ett analyssteg till. Ett
analyssteg som tar in den pågående utveckling och
förändringstryck, aktivt lyssnar av behov och trender
samt validerar dem. Vår kartläggning har påbörjat
detta och vår rekommendation är att fortsätta
utveckla denna typ av kartläggning och analys. Det
vore av stort värde för Sverige om en neutral och
nationell aktör kunde få ett statligt uppdrag att
löpande ansvara och genomföra det steget. Då
skulle Sverige kunna se till att vara bättre rustad
inför framtiden, företag bättre hitta den kompetens
de behöver för utvecklas och få hjälp med
inriktningen på den viktiga vidareutbildningen.

3. Företagens behov måste få påverka
Kartläggningen ger en tydlig bild av kompetensförskjutning framåt. Företag, dvs de framtida
arbetsgivarna, borde få påverka utbildningssystemen. Regeringens utredare har föreslagit att
lärosätena ska skapa arenor för regelbunden och
systematisk samverkan med arbetslivets
representanter om dimensionering av högskolans
utbildning.
UKÄ yttrande (41) är emot detta och anser att
studenter är mest motiverade och bäst lämpade
avgöra vilka utbildningar som bör finnas.

4. Systemförluster
När kraven på kompetens är ”minst eftergymnasial”
är det besvärande att 20-25% inte fortsätter utbilda
sig efter årkurs 9. Därtill finns ett stort bortfall av de
som inte slutför sina gymnasiestudier. Ser man sen
på t ex civilingenjörsutbildningarna är det under 50%
som tar ut examen. Det blir mycket lite kvar.

2. Skapa en helhetssyn på utbildningssystemet
Tänk helheten: Hur får vi tillräckligt av individer att
snirkla sig igenom utbildningssystemet, både
grundutbildning och kompetenshöjande vidareutbildning, för att möta teknik- och industriföretagens behov?
Anpassa utbildningar efter samhällets och industrins
utveckling genom ett starkare samarbete mellan
arbetsgivare och utbildningssystemen.
Gör alternativ och vägar i utbildning överblickbart
och begripligt för arbetsgivare såväl som sökande
elever, inte minst vilka kompetenser som uppnås
och till vilken nivå.

Se utbildningssystemen som ett produktionssystem.
Om man har ett påtagligt produktionsbortfall går
man till roten med varför och eliminerar källan till
det. Många undersökningar har funnit flera
statistiska förklaringar men vad har gjorts för ta bort
eller skapa vägar runt orsakerna? Här borde
omfattande forskning satsas. Mönster och
förutfattade meningar sätts redan i tidig ålder varför
insatser bör göras redan i grundskolans låg- och
mellanstadium.
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Diskussion

En tydlig rekommendation är att skyndsamt skapa
ovan nämnda arenor.

“Matte, teknik och naturvetenskapliga ämnen
får mindre pengar än humaniora. Anslagen till
matte, teknik och naturvetenskap går ner år
från år”
Ulrika Lindstrand, Ordförande Sveriges Ingenjörer,
Industridagen 20180205

6. Skapa incitament för livslångt lärande
Kostnaderna för att byta ut resurser med fel
kompetens till nya med rätt är omfattande, både för
företag och samhälle. Det borde därför finnas
utrymme för att premiera ett livslångt lärande som
en del av sitt arbete. För en del på arbetsmarknaden
finns redan såndant utrymme i tid och lön, Inte
minst som krav för karriärutveckling. Exempel är
läkare eller inom IT-industrin där licensiering av
konsulter i nya plattformar och teknologier är ett
konkurrensmedel.
Arbetsmarknadens parter borde kunna bli överens
om att det i arbetsbeskrivningar skall det livslånga
lärande skrivas in.

4. Högre utbildning
Basåret finns på flera högskolor och har visat sig vara
en effektiv väg för elever som saknar behörighet att
komplettera och sen välja en teknisk utbildning. En
väg speciellt framgångsrik i att låta tjejer komma
fram (42). Basårsverksamheten på högskolor bör
finansiellt säkras.

Diskussion

Universitet och högskolor är väl lämpliga att ta ett
kliv framåt och ta en roll i företagens och dess
individers vidareutbildning. Med det stora behovet,
väl understruket av vår kartläggning, är detta viktigt
för samhället. Om vi inte lyckas kommer
arbetsmarknaden delas och på sikt samhällets
välstånd äventyras. Då är det viktigt att högskolornas
incitament för vidareutbildning är tillräckliga. Idag är
högskolorna mer belönade om de på sina campus
har heltids nybörjarstudenter i fleråriga linjer.
Tillräckliga incitament för att göra högskolor
motorer i det livslånga lärandet behövs.

Det livslånga lärande är speciellt viktigt sett över
olika generationer, eller mer bestämt när
generationer konkurrerar. Tänk när dagens
generation grundskoleelever kommer ut på
arbetsmarknaden. De som använt digitalt gränssnitt
redan innan de kunde tala, programmerade i 3:an
och kan den senaste sociala plattformen. Hur fort tar
de upp tekniska nyheter jämfört med generationen
som tyckte mobiltelefon var nåt nytt. Alla
generationer måste få hänga med.

I kartläggningens resultat ses hur snabbt förskjutning
mot andra kompetenser sker. En fråga då är hur
matchar det då med långa, t ex 5 åriga, utbildningar
med i huvudsak statiskt innehåll? Behöver långa
utbildningar bli mer modulära och ett sätt att
påbörja ett livslångt lärande som tas i etapper med
perioder av arbete emellan? Utmana de traditionella
uppdelningarna av utbildningsprogram och
forskningsområden

7. Bryt en gång för alla ner barriärer för
talangreserven
Metoo# har tänt ljuset på felaktiga manliga miljöer.
Det återstår mycket arbete i det. Nolltolerans även
mot chargong och dålig humor måste i företagen ses
på samma sätt, styras upp i alla processer, som t ex
drogmissbruk på arbetsplatsen.

Då trycket framåt enligt kartläggningen är högst mot
högskoleutbildade inom teknik föreslås en utökning
av antalet platser.

Ett förslag är att i de mentorupplägg som alltmer
sprids inom företag, se till att det är erfarna kvinnor
som är mentorer till yngre män i karriären.

5. Utöka YH
Yrkeshögskolan ingår i den kartläggningen mest
eftertraktade ”eftergymnasial” nivå. YH är ett gott
initiativ som bygger på samarbete mellan
utbildningsanordnare och företag. Öka därför
antalet platser samtidigt som insatser för att säkra
kvalitet måste göras.

Ett annat sätt att påverka könssegregeringen vore
att se på ekonomiska incitament som t ex
avskrivning av studielån om man genom att utbilda
sig och arbetar i ett yrke med sned könsfördelning,
motverkar det.
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Med tanke på att förarlösa bilar kommer allt närmare kan
man överväga att lägga ner inriktningen förarutbildning
inom Fordonsprogrammet i gymnasieskolan. Mer lämpligt
att äldre personer än 17-åringar får den möjligheten inom
Yrkesvux.

8. Reformera gymnasieskolan
Kartläggningen pekar på att teknik- och industriföretag helst ser att man har nått eftergymnasial
utbildningsnivå för i princip alla jobb. Gymnasiet har
då mer uppgiften att förbereda för eftergymnasiala
studier.

I gymnasieskolan, liksom i grundskolan, bör elever få egen
arbetsmarknadskunskap, både de som går en yrkesinriktning och de och väljer högskoleförberedande. Visst
finns det svårigheter att ordna praktikplatser till alla i
gymnasieskolan men då kan andra vägar prövas som
konkreta grupparbeten runt olika företag inklusive
studiebesök eller projektarbete med koppling till företags
produkter. Yrkeslärare bör alternera som lärare i skolan
och i arbete ute på företag.

Men gymnasieskolans linjer/program har stått stilla i
nästan 25 år. Under den tiden har bara något
enstaka nytt program sett dagens ljus. Ändå har de
senaste 25 åren förändrat arbete, kompetenskrav
och världen betydande. Några nedslag på förslag till
förbättring.
För högre teknisk utbildning är ofta gymnasiegrunden behörighet från Naturvetenskapsprogrammet (Na) eller Teknikprogrammet (T). Dessa
omfattar bl a mycket matematik, den mest
avancerade på gymnasiet. Detta kan vara ett hinder
för många, som kan tänka sig en framtid inom
industrin, men som tvekar just p g a av
matematiken. Hur vore det med ett nytt program,
teknikorienterat och högskoleförberedande, men en
med mindre avancerad matematik. För många
högskoleutbildningar inriktade mot nyare områden
inom teknik, t ex IT, skulle det väl räcka. Det hade då
funnits fler vägar till jobb inom teknik- och
industriföretag.

Integrerat digitalt lärande
Kartläggningen pekar på ett omfattande vidareutbildningsbehov. Möjligheterna att möta en sådan
omfattande volym hänger helt ihop med möjligheterna till
integrerat digitalt lärande. För det behövs metodik,
didaktik, kurssystem och kursprogram. Arbetsmarknadens
parter och högskolor behöver samverka för att få fram
arenor dit företag och individer kan vända sig och få
tillgång till ett integrerat digitalt lärande anpassat efter
företagens kompetensbehov.

Det finns flera gymnasieutbildningar som med stor
sannolikhet leder till arbetslöshet. På vissa ställen i
landet är yrkeslinjerna Industriteknik och Handel &
administration exempel på detta. Det är fel att lura
in elever på sådana linjer och det är fel investering
av samhället att bekosta det. Men borde sätta upp
kriterier för varför en utbildning skall finnas och sen
systematiskt gå igenom och värdera hela gymnasieutbudet av linjer i syfte att lyfta och modernisera
vissa, behålla vissa men lägga ner vissa.

Återuppfinn HR funktionen
Det är dags att mer arbeta med kompetensstrategier ute
på företagen och koppla dessa till de behov som
företagens affärsplan ger.
Låt företagen ta ansvar för en del av SYV-funktionen i
skolan
Arbetet som SYV:are är tvåfalt: reaktivt dvs fråga elever
vad de är intresserade av och vilka vägar som finns för det,
samt även proaktivt: Berätta vilka olika jobb som finns ute
hos företagen (och vilka som inte finns). Ett konkret
förslag är att en del SYV:are hämtas från företagen.
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För yrkesprogrammen bör staten säkra ett basutbud men
också tillåta att regionala variationer får finnas om
näringslivsbehov föreligger. Ett exempel är det arbete som
STUNS gör i Uppsala om utbildning för personal i Life
Science produktion (43).

Bilaga metod och
metodutveckling

Metoden har i rapporten redovisats i delar i
samband med resultat och analys av varje del. Här
ges nu sammansatt och generell beskrivning av
metoden som en helhet.

tankemässigt i sin framtid. Vi utvecklade för kartläggningens enkät därför en metod att de som
svarar får först positionera sig i idag och i framtiden.
Vi bad företagen att positionera sig idag, var de tror
de är om 5 respektive 10 år. De fick göra det i 4
olika skalor. De representerar olika inriktningar eller
”kultur” av verksamheten. Med ”kultur” menas om
man arbetar med utveckling, produktion eller både
och. Tankesätt kan också styras av vad för typ av
produkt eller tjänst man tar fram. Processer för t ex
mekaniktillverkning kan skilja sig från mjukvaruutveckling. Skalornas indelning är från mer manuellt
till alltmer automatiserat, mer digitalisering och
utnyttjande av ny teknk.

Vår metod har principiellt sett två bärande steg. Ett
första steg som positionerar den svarande i sin
framtid och ett andra steg att i den positionen göra
sin bedömning på kompetensbehov
Resultatet blir både en kompetensbehovskartläggning och en kartläggning av hur företagen tror
de utvecklas i att utnyttja digitaliseringen.
Kartläggningarna har ett empiriskt förhållningssätt
genom att vi samlar in data och utvärderar det.
Analys baseras på den insamlade informationen. Vår
utgångspunkt är t ex inte en hypotes som prövas
utan att förutsättningsfritt mäta.

Ett företag kan få finnas i en skala, eller i flera skalor.
Det kan också vara så att längre fram så går
företaget in i fler skalor pga. breddad eller ändrad
inriktning eller utveckling.
När vi utvecklade skalorna utgick vi från tillgänglig
forskning och nationella program som Industrie 4.0
(Tyskland) (16) och OECD’s Smart Production (17).

Undvika backspegeln
Det är påtaglig risk att om man frågar efter ett
framtida behov, får man svaret på dagens eller
gårdagens. Vi vill positionera den som svarar

Bilagor
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Fig XX Utveckling/förvaltning av mjukvara eller tjänster
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Fig xx Exempel på en skala
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”Jag vet att jag ligger väl framme i mycket.
Men när jag fyllde i enkäten, insåg jag att på
ett område är vi inte så långt fram som jag
trodde och som jag borde vara. Där måste
jag nu satsa på utbildning för att vässa oss.
Tack för den insikten!”. VD Elektronikföretag.
Vad är kompetens?
En av de viktigaste, kanske de allra viktigaste,
resurserna för företag idag är personalen och dess
kunskaper och kompetenser. Fackföreningen
Ledarna definierar kompetens som ”färdigheter eller
egenskaper man använder för att uppnå det som
krävs i en given situation” (ledarna.se). Den är
operationell och direkt knuten till användning.
beskrivning. Kan kompetenser inte vara indirekta
och vilande? Alltså snarare de en individ eller
organisation har, än vad de använder. Sådana
kompetenser är dock inte lika lätta att fånga
analytiskt, utan de förbli ofta i bakgrunden och
oobserverade.

yrke egentligen har en utbildning avsett för annat
yrke.
Ett annat sätt att närma sig frågor om framtida
kompetensbehov är istället att mer direkt försöka
närma sig de färdigheter och egenskaper hos
arbetskraften som kommer att efterfrågas (eller som
vi tror kommer efterfrågas) i framtiden. Ett exempel
på internationell nivå kommer från World Economic
Forum som diskuterar vilka färdigheter som kommer
att bli viktigare inom många yrken i framtiden (15).
Alltså ett exempel där man betonar skiften i
kompetensbehovet i termer av färdigheter, istället
för definierade yrken. Sådana undersökningar kan
göras kvantitativt, exempelvis genom enkäter och
det är vad vi gjort i vår kartläggning.

Kompetenser kan kan både handla om formellt
dokumenterade färdigheter och egenskaper
förvärvade till exempel genom utbildning, och
sådana förvärvade i andra sammanhang, ofta genom
förvärvandet av praktiska erfarenheter. Kompetens
kan även användas för vad som nästan skulle kunna
kallas för medfödda egenskaper, även om de väl så
mycket går att odla fram. Exempel är naturlig
nyfikenhet, inställning och varför inte tävlingsinstinkt. Det vi kallar för en individs kompetens
utgörs ofta av en kombination av alla dessa.

Det gäller också att ta hänsyn till mycket bredare
förändringar i organisationsstrukturer.
Kompetensers tillämpning och kompetensbehov är
inte fristående från förändringar i de organisatoriska
strukturer inom vilka de används. Om en montörs
arbetsuppgift i handmontering förändras till att
arbetsleda robotar med viss artificiell intelligens, vad
säger det om kompetensförflyttning för montören?

Ett exempel är den amerikanska databasen O*NET
som beskriver detaljerat vilka färdigheter som
specifika yrken omfattar, och balansen mellan dem
(16). Sammansättning av personer med olika yrken
inom en bransch, och framtida efterfrågan på yrken
där, är alltså ett sätt att på omvägar studera

Ett kompletterande sätt att analysera kompetensstrukturer är att fokusera på människors utbildning.
Problemet med detta analyssätt är att vi inte vet om
personen verkligen använder de kompetenser som
utbildning ger, i sitt yrke. Eller att en person i ett
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Relationer mellan omvandlingstryck, kompetenser,
yrken och funktioner
Låt oss börja med hur kompetenser förhåller sig till
yrken? Vårt synsätt är att det finns en koppling
mellan färdigheter och yrken, och olika yrken har
olika balans mellan de färdigheter, eller
kompetenser, som yrket omfattar.

Hur kartlägger vi kompetens?
Kompetensbehov kan betraktas och analyseras ur
flera perspektiv. Dessa är ofta kopplade till olika
metodval. Analyser som använder sig av officiell
statistik, ofta kopplat till olika typer av prognoser,
närmar sig ofta frågan ur perspektivet av efterfrågan
på specifika yrken.

kompetenssammansättningen och kompetensbehov, men det blir att mäta på ett indirekt sätt

En ändrad eller ny funktion ändrar efterfrågan på
vissa kompetenser på arbetsmarknaden. Funktionen
skall ju resurssättas med rätt kompetens. Beroende
på hur dessa kompetenser är fördelade i olika yrken i
ekonomin, förändras också efterfrågan på de
berörda yrkena. Detta är ett förhållningssätt som
illustrerar att numerär efterfrågan beror på
omvandlingstryck.

Man kan sammanfattningsvis teckna följande enkla
modell för att illustrera förhållandena mellan
omvandlingstryck, kompetens, funktioner och yrken.
Omvandlingstrycket i ekonomin gör att funktioner i
företagens verksamhet måste ändras eller nya
skapas. En funktion ”gör något” i och för företaget.

Efterfrågan på viss
kompetens

Funktion

yrket. Omvandlingstrycket förflyttar, fördelar om
och lägger till i yrkens kompetensprofiler. Detta
leder till efterfrågan på relevant kompetens.

Samtidig kan man se omvandlingstryck som något
som fortplantar sig ner på yrkesnivå, och inte bara
har kvantitativa numerära konsekvenser i
efterfrågan på yrken, utan även i kvalitativa inom
Omvandlingstryck

Omvandlingstryck på
viss funktion

Omvandlingstryck på
visst yrke

Från ett kommunikativt perspektiv är yrken
tacksamma. Inte minst när det blir en etikett av ”vad
är jag” och tex uppmärksammade böcker ropar ut
att hälften av dagens yrken försvinner. Andra
debattörer överträffar varandra i hitta på nya yrken
som tex robotpsykolog.
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Efterfrågan på viss
kompetens

Tex kallar vi en ”låda” Produktionsteknik/tekniker
idag och även om 5 och 10 år, men ger svarande
möjlighet att fördela om, till och med lägga till,
kompetenser som karakteriserar yrket.
Så vårt förhållningssätt är att omvandlingstryck gör
att funktioner ändras eller kommer till. Det leder till
förändringstryck på yrken som avspeglar sig i efterfrågan på kompetenser för det yrket. Vi använder
det kommunikativa att se yrke som en ”låda” av
kompetenser som används för fylla en funktion.

För hålla vår enkät rimlig i storlek för mottagarna
skulle kunna svara, använde vi yrken eller funktioner
som ”lådor” för kompetenser som för varje
kompetens den svarande fick bedöma intresse av.
Omvandlingstryck

Efterfrågan på visst
yrke

Omvandlingstryck på
viss funktion

Omvandlingstryck på
visst yrke
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Efterfrågan på viss
kompetens
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Omvandlingstryck

Steget på vägen: Yrken och funktioner
Hur fångar man upp vilka funktioner, eller de yrken
som resurser i funktionen skall ha, för fylla
företagens behov att möta omvärldstrycket? Det
finns en så stor mängd av olika yrken att fråga efter
behov av alla blir opraktiskt.

kompetens. Det är lätt att begränsa sin syn på vad
färdigheter är till att vara sådant som går lätt att
mäta. Men då hamnar vi ofta i det som kan kallas för
yrkesmässig kompetens, t.ex. hur bra en programmerare är i ett programspråk, en montör på att
montera med en momentnyckel och en designer på
att utforma med ett viss CAD-verktyg. Sådana
yrkesmässigt kopplade kompetenser kallar vi i vår
rapport för ”hårda kompetenser”. Dessa
kompetenser är nödvändiga och måste alltid
stämmas av att de finns tillräckligt för att möta de
yrkesmässiga kompetensbehoven i den funktion
företaget avser använda den rekryterade i. Att hård
kompetens är lätt att mäta hänger ihop med att det
går att redovisa uppnådd formell utbildning eller
arbetsresultat från tidigare.

Vi har utifrån skalorna på var företag tror de
befinner sig nu och i framtiden, valt ut ett antal för
varje skala centrala yrken/funktioner. Därtill
identifierat några generella samt i enkäten gjort det
möjligt för de svarande att lägga till egna förslag.
För att säkerställa val av yrken, yrkenas innehåll och
kompetensnivå gick vi igenom ett antal jobbannonser i tidningar och på Internet. Vi använde oss
av Arbetsförmedlingens ”Yrke och Framtid” samt
facklig information. Flera yrken har också ingått i
tidigare kartläggningar av EFF (18), Östra
Mellansverige 2025 utbildnings- och arbets-marknadsrapport (6) och IT & Telekomföretagen
(10) med flera, varifrån värdefull information kunnat
hämtats.

Men de hårda yrkeskompetenserna blir inte speciellt
användbara om de inte kombineras med andra
färdigheter; som att fatta beslut, tala övertygande,
vara öppen för förändring och arbeta bra i grupp.

Alla valda yrken/funktioner fick många val och
indikerar att vi valt ut dem någorlunda passande.
Hade ett yrke/funktion blivit mycket lite valt skulle
det indikera att det yrket inte längre var så efterfrågat. Ett mycket begränsat antal svarande hade
tagit möjligheten att lägga till ett annat yrke.

Men det är svårare att enkelt mäta dessa. Det finns
ingen standardiserad ”certifiering” av tex drivkraft
eller förmåga att se helheten. Dessutom kan det lätt
bli obekvämt och röra sig nära en luddig gräns
mellan person och kompetens. Färdigheter som att
inspirera, planera eller driva på betraktas ofta som
en del av någons personlighet och alltså något man
som arbetsgivare eller chef inte har rätt att lägga sig
i. Men så är det ju bara om vi anser att de här
kompetenserna är något man inte kan öva upp.
Ledarskapsutbildning inom militären är ett tydligt
exempel på att generella och mjuka kompetenser
kan övas upp.

Olika sorters kompetens
En fråga som ofta kommer upp vid rekrytering är hur
svårt det är att bedöma kompetens. Eller, snarare
om hur svårt det är att bedöma viss typ av
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Vi kallar de ”andra färdigheterna” för generella och
mjuka kompetenser.

World Economic Forum ”The Future of Jobs” 2017 (15),

Vi har använt denna studie som utgångspunkt och
lagt till respektive generaliserat några frågeställningar för att passa vår enkät.

Hårda kompetenser
För varje funktion eller yrke vi valt har för yrket
identifierats fyra karakteristiska hårda kompetenser.
Vårt fokus är kompetensbehov och som tidigare
diskuterats är det omställningstryck, som via
påverkad funktion i företaget och yrken, möts upp
med utvecklad kompetens.

WEF listar 10 förmågor som arbetsgivare kommer
eftertrakta 2020. I ordning nerifrån:
Plats 1 - Komplex problemlösning är fortfarande vad
arbetsgivare anser som den främsta kompetensen.

I enkäten fick de svarande för varje hård kompetens
ange bedömt värde efter skala:
0 = ointressant,
1 = kanske eller bra för en mindre del av av de som
arbetar i denna funktion,
2 = viktigt för många
3 = mycket viktigt, både bredd och spets.
Detta gjordes för idag och om 5 respektive 10 år.

Plats 2 - Kritiskt tänkande är en grundläggande
färdighet som behåller en hög efterfrågan.
Plats 3 - Det accelererande trycket av ny teknologi
behövs kreativa människor att göra något , nya
produkter och tjänster, av det.
Plats 4 -”People management” är motivera andra,
utveckla anställda och identifiera bäst lämpade för
jobbet.
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I det följande redovisas, per funktion eller yrke,
medelvärde för varje hård kompetens för idag, om 5
respektive 10 år.

Plats 5 - Koordinera med andra. En social förmåga
att justera vad man gör pga relation till andra.

Generella och mjuka kompetenser
World Economic Forum har publicerat rapporten
”The Future of Jobs” WEF 2017 (15), där man baserat
på en enkät från mer än 350 arbetsgivare i 9
industrisektorer och i de 15 största ekonomierna i
världen.

Plats 6 - Emotionell intelligens är en social
kompetens som bla annat går ut på att förutse andra
människors reaktion och varför. Något robotar
kommer ha svårt att bemästra, i alla fall inte på ett
tag.
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”När jag fyll i enkäten insåg jag att vi måste
tänka om och göra ett nytt
utbildningsprogram för våra
kollektivanställda. Jättebra att tvingas
reflektera.”
HR-chef

Plats 7- Bedömningsförmåga och beslutsfattande är
kopplad till ”systemfömåga”, att kunna analysera
bred data inför beslut.
Plats 8 - Serviceinställning. Att aktivt se efter
möjligheter att hjälpa andra är något datorer
fortfarande har svårt att bemästra. Det omfattar att
läsa andras tankar och reaktioner för nå bäst
resultat.
Plats 10 - Kognitiv flexibilitet som är förmågan att
simultant tänka på flera olika koncept, dvs blanda
olika förmågor.

Engagemang och drivkraft

•

Samarbeta & förhandla

•

Praktiskt problemlösare, kreativ fixare

Kunna lösa komplexa problem

•

Engelska

•

Analytiskt förmåga, kunna modellera

•

Presentation & kommunikation

•

Förmåga att se helheten, lösa behov

•

Projektledning & ledarskap

Vi är intresserade av stora förändringar och i
analysen ser därför till de förändringarna från
dagens behov som är större än 25%. Nivån är vårt
val och bedömning. Inom 25% kan det mycket väl
vara nämnd överskattning
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•

•

Överskattningsrisk
I bedömningen av behov i framtid bör man väga in
den naturliga risken för överskattning. Som det väl
kända exemplet att om man frågar folk med körkort
om de kör bättre och säkrare än medelföraren,
svarar långt mer än häften att de gör.

De 11 generella och mjuka kompetenserna i enkäten
är:
Kritiskt förhållningssätt

Nyfikenhet & öppenhet

Vi har bett de svarande ge poäng efter en fast skala
till de 5 som de ser som de viktigaste. Vi har i det
bett dem peka ut den viktigaste, deras första val.
Många svarande har framfört att detta moment var
det svåraste i hela enkäten. Att tvingas prioritera och
välja bort. Men det var just poängen för att fånga
vad som är viktigast.

Så långt WEF. Vi har utifrån dessa utvecklat 11 st
generella och mjukakompetenser till enkäten. Bland
annat har omfattande djupintervjuer diskuterat vilka
egenskaper som söks för idag och vad blir mer
avgörande framåt. Inte minst varför har diskuterats.
Valet av de 11 är i stor utsträckning en omförpackning av de 10 från WEC till ett svenskt
sammanhang.

•

•

Om författarna

Jan Lindoff, Doff & Co
Jan Lindoff har över 25 års erfarenhet från ledande
befattningar nationellt och internationellt. Jan har
arbetat i flera branscher och uppdrag inom
Industrin. Jan står bakom ett större antal analyser
och utredningar om näringsliv, branscher och
teknologier. Jan är VD för Doff Invest

Susann Karlsson, SKA utveckling
Susann Karlsson har under många år arbetat med
vuxenutbildning inriktad mot tekniska utbildningar.
Hon startade sitt yrkesverksamma liv 1977 på AMUgruppen, statens utbildningsverksamhet för
arbetslösa. Där arbetade hon som lärare och
utbildningsledare för el-teletekniska och svetstekniska utbildningar. AMU-gruppen var tidiga med
modulindelade läroplaner och genomförde även
företagsutbildningar.

Jan har gjort näringslivsanalyser åt ett antal
kommuner och regioner i Mellansverige. Andra
exempel är analyserat fordonsindustrin i östra
Mellansverige . Lett flera projekt om utveckling av
utbildning, tex lyfta högskoleutbildning givet
digitaliseringen, få mer IT och programmeringskunskap in i grundskolan samt öka näringslivets
exponering till elever. Som analytiker utrett bla
tillväxtföretag i Stockholms län, samt
kommersialisering av forskningsresultat från
högskolor.

Sedan 90-talet har Susann haft insikt i teknikföretagens kompetensutveckling. Hon har genomfört kompetenskartläggningar och tagit fram
utbildningsförslag och genomfört företagsutbildningar.
Susann har varit delägare i utbildningsföretaget
Kunskapscompaniet, under åren 1993 – 2001. Där
arbetade hon bl.a. med utveckling av kursplaner,
ansökningar till YH Myndigheten och samverkan
med Komvux.
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Jan är också mentor, rådgivare åt styrelser och
ägare, nationellt och internationellt.

Sedan 2008 har Susanns arbete varit inriktad på i
första hand teknikföretags behov av kompetensutveckling. Arbetet har inneburit kompetenskartläggningar, utveckling av kurser och val av
utbildare. Susann har arbetat som projektledare,
utbildningsleverantör och som stödperson till
företag i ett antal EU-projekt inom Europeiska
Socialfonden. Under den här perioden har hon även i
Eskilstuna Fabriksförenings regi arbetat med två
kompetenskartläggningar inom industri och logistik.

Jans industribakgrund spänner över, exempel: Global
koordinator för Logicas och sen CGI’s industrisektorn
(20BSEK omsättning/år och 20k anställda) och med
ett stort antal av världens ledande industriföretag
som kunder inom områdena digitalisering, ITtjänster, Supply Chain, produktion och
produktledning.
Interim CTO and CIO, för en global mobiloperatör,
CTO and CIO, Mobile Financial Services Ltd
VD för Mind TIME AB, ett konsultbolag med ett
hundratal konsulter.
Produktområdeschef på Ericsson med P/L ansvar för
alla mobila bredbandsstandarder. Medlem av
Ericsson Group Product Council.
Produktionschef tillverkning av integrerade kretsar.

Susann arbetar sedan många år som extern
utbildningsadministratör i ett större industriföretag.
Där har hon möjlighet att hålla sig uppdaterad i de
teknikförändringar som sker.
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Mälardalen Industrial Technology
Center

MITC - Mälardalen Industrial Technology Center är
ett initiativ som utgår ifrån regionens struktur med
en betydande teknikindustri. MITC består av 10
partners med ca 5.500 anställda och Mälardalens
Högskola. Verksamheten är inriktad på att stödja och
utveckla industri, akademi och samhälle med fokus
på konkurrenskraft och kompetensutveckling där
samproduktion mellan företag och akademins
forskning och utbildning är prioriterad.
Verksamhetens fokusområden är mot
Produktutveckling, Produktionssystem, Innovation
och Hållbarhet. Mot bakgrund av de industriella
utmaningarna så är det framåtriktade arbete inriktat
på det industriella systemets behov av ökad
digitalisering, ny teknik och ökad automation.
Utmaningarna driver behovet av att ständigt
säkerställa kompetens och dess utveckling. Ett
tydligt exempel på ett MITC projekt är TransMission
som fokuserar på den nya tekniken i tunga fordons
drivlina mot hybrid- och eldrift. Parallellt med drift
av riktade projekt erbjuder MITC program för ett
stort antal SME företag i regionen.

MITCs långsiktiga arbete skapar förutsättningar att
stötta de industriella företagen med
kompetensutveckling från Mälardalens högskola på
akademisk nivå. Dessutom sker samarbeten för att
möta behovet av fortbildning.
“Tillverkningsindustrins höga ekonomiska
förädlingsvärde är viktigt för samhället, ett
industrijobb genererar två till tre jobb inom andra
företag och branscher. Investeringar och satsningar
på tillverkningsindustrin och dess kompetens är
mycket viktiga för att klara av framtidens industriella
utmaningar”

Michael Rydell, Verksamhetsledare MITC
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Genom MITCs partners och nätverk av
samverkanspartners skapas goda förutsättningar för
att genomföra kartläggningar av de framtida
behoven och dess långsiktiga utveckling, samtidigt
som vi säkerställer och distribuerar den befintliga
kompetensen inom industri och akademi. Via riktad
information och resultatspridning av behoven guidar
MITC aktörerna mot satsningar som drivs av ny
teknik och snabb utveckling. MITC koordinerar
forsknings- och utvecklingsprojekt samt genomför
riktade aktiviteter för att stimulerar
verksamheternas teknik- och
kompetensutvecklingen.
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djupanalys av ingenjörsutbildade och personer med
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Underhållsteknik - Generella och mjuka kompetenser
Mjukvaru- och Datasupport - Förändring utbildningsnivåer
Mjukvaru- och Datasupport - Förändringar från dagens nivå
Mjukvaru- och Datasupport - Utveckling hårda kompetenser
Mjukvaru- och Datasupport - Generella och mjuka kompetenser
Nätverksteknik/Infrastruktur- Förändring utbildningsnivåer
Nätverksteknik/Infrastruktur - Förändringar från dagens nivå
Nätverksteknik/Infrastruktur- Utveckling hårda kompetenser
Nätverksteknik/Infrastruktur- Generella och mjuka kompetenser
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51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
71
71

3:31
3:32
3:33
3:34
3:35
3:36
3:37
3:38
3:39
3:40
3:41
3:42
3:43
3:44
3:45
3:46
3:47
3:48
3:49
3:50
3:51
3:52
3:53
3:54
3:55
3:56
3:57
3:58
3:59
3:60
3:61
3:62
3:63
3:64
3:65
3:66
3:67
3:68
3:69
3:70

72
73

3:71
3:72

74
75
75

4:1
4:2
4:3

76

4:5

76

4:5

76

4:6

79
80
80
83
83
83
83
83

4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:16

Nätverksteknik/Infrastruktur- Generella och mjuka kompetenser
Ingenjörsarbete datasäkerhet - Förändring utbildningsnivåer
Ingenjörsarbete datasäkerhet - Förändringar från dagens nivå
Ingenjörsarbete datasäkerhet - Utveckling hårda kompetenser
Ingenjörsarbete datasäkerhet - Generella och mjuka kompetenser
Konstruktion - Förändring utbildningsnivåer
Konstruktion - Förändringar från dagens nivå
Konstruktion - Utveckling hårda kompetenser
Konstruktion - Generella och mjuka kompetenser
Utvecklingsarbete data/elektronik - Förändring utbildningsnivåer
Utvecklingsarbete data/elektronik - Förändringar från dagens nivå
Utvecklingsarbete data/elektronik - Utveckling hårda kompetenser
Utvecklingsarbete data/elektronik - Generella och mjuka kompetenser
Ingenjörsarbete testning - Förändring utbildningsnivåer
Ingenjörsarbete testning - Förändringar från dagens nivå
Ingenjörsarbete testning - Utveckling hårda kompetenser
Ingenjörsarbete testning - Generella och mjuka kompetenser
Systemvetare/Mjukvaruarkitektur - Förändring utbildningsnivåer
Systemvetare/Mjukvaruarkitektur - Förändringar från dagens nivå
Systemvetare/Mjukvaruarkitektur - Utveckling hårda kompetenser
Systemvetare/Mjukvaruarkitektur - Generella och mjuka kompetenser
Programmering - Förändring utbildningsnivåer
Programmering - Förändringar från dagens nivå
Programmering - Utveckling hårda kompetenser
Programmering - Generella och mjuka kompetenser
Systemintegration/Testledning - Förändring utbildningsnivåer
Systemintegration/Testledning -Förändringar från dagens nivå
Systemintegration/Testledning -Utveckling hårda kompetenser
Systemintegration/Testledning -Generella och mjuka kompetenser
Projektledning - Förändring utbildningsnivåer
Projektledning - Förändringar från dagens nivå
Projektledning - Utveckling hårda kompetenser
Projektledning - Generella och mjuka kompetenser
Teknisk säljare - Förändring utbildningsnivåer
Teknisk säljare -Förändringar från dagens nivå
Teknisk säljare -Utveckling hårda kompetenser
Teknisk säljare -Generella och mjuka kompetenser
Sammanställning yrken/funktioner och efterfrågad utbildningsnivå
Hårda kompetenser högst värde idag - högst värde om 10 år
Hårda kompetenser lägst värde idag - lägst värde om 10 år
Human excel at/Cognitive system excel at/IBM, presented at Sthlm Tech
Fest 20170905
Sammanställning av generella och mjuka kompetenser
Gymnasieskolans antagning, program inriktade mot teknik, 2016,
Skolverket
Scanias Student Intro och Traineeprogram, Scania
Val till gymnasiet ht 2017, Skolverket statistik 2017
Gymnasiskolans program, högst/lägst andel som arbetar i yrket.
Regionförbundet Sörmland
Eftergymnasial utbildning, högst/lägst andel som arbetar i yrket.
Regionförbundet Sörmland
Högskoleutbildning, högst/lägst andel som arbetar i yrket.
Regionförbundet Sörmland
Utbildningsinvå bland inrikes- och utrikes födda män - kvinnor, 25 - 64 år,
2015, SCB
Företagens svar på aktiviteter för att öka integrationen
Företagens svar på aktiviteter för att öka kvinnors intresse
Företagens svar på samverkan för ökad kompetens
Företagens svar på varför man samverkar med Högskolan
Företagens svar på engagemang i utbildning i framåt
Företagens svar på engagemang i lärlingsutbildning om 5 år
Företagens svar på att anställa elevingenjörer om 5 år

Bilagor
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