KOMPETENSKOLLEN
Tillsammans skapar vi en stark och konkurrenskraftig svensk industri!

Svensk industri behöver kvalificerad
arbetskraft för att konkurrera!
För att säkerställa att vi har rätt kompetens har företag, fackförbund, näringslivs- och
intresseorganisationer tillsammans skapat industriteknik bas – en branschgemensam
modell för validering av industriell baskompetens.
För att hjälpa er att komma igång och få en bättre bild av hur ert kompetensbehov ser ut,
samt ta reda på hur ni jobbar med kartläggning och kompetensutveckling, har Lernia tagit
fram kompetenskollen, en guide och ett underlag för dig som vill säkra kompetensen!

Omvärld, teknik och arbetsprocesser
i kontinuerlig utveckling
Likt arbetsmarknaden är vår omvärld i ständig förändring. Konkurrensen om kvalificerad
personal ökar, samtidigt som tillgången minskar. Att våga tänka nytt och vara öppen för
innovation och intern kompetensutveckling är därför affärskritiskt för alla som vill
driva en konkurrenskraftig verksamhet.
Framtidens kompetenskår och talanger är flexibla, vill möta utmaningar och de har ofta
högre acceptans för förändring. Deras rädslor handlar snarare om att fastna eller att bli
uttråkade. Som arbetsgivare är det därför viktigt att låta medarbetarna bli en del av
förändringsprocessen och utvecklas tillsammans med företaget.
Chefens ansvar blir att identifiera vilken kompetens som finns, vilken som kommer att
behövas i framtiden samt motivera och kompetensutveckla den personal som finns.

Kompetensutveckling
Medarbetare behöver känna att de både utvecklas och lär sig nya saker för att hålla
motivation och engagemang uppe. Det finns dock en relativt stor andel idag som varken
anser sig ha nytta av sin utbildning eller möjlighet att skaffa sig den kompetens de anser
att de behöver.
Medarbetarutveckling gynnar inte enbart de enskilda individerna utan hela organisationen.
Det är med andra ord en investering för alla intressenter att satsa på kompetensutveckling,
särskilt för arbetsgivare som vill vara attraktiva på arbetsmarknaden.
Konkurrens om kvalificerad arbetskraft blir alltmer intensiv och fler och fler får svårt att
hitta den kompetens som efterfrågas. När det blir svårare att hitta kompetensen externt,
behöver man allt oftare utveckla den internt.
Som arbetsgivare är det därför viktigt att veta vilken kompetens som finns och vilken man
kommer att behöva inom den närmsta framtiden. Därefter bör man lägga upp en strategi för
hur extern rekrytering och intern kompetensutveckling tillsammans kan fylla dessa behov.

Kontinuerligt lärande och
kompetensutveckling blir
framgångsfaktorer
Var fjärde industrianställd upplever att det är svårt att skaffa
den kompetens som krävs för att öka sin attraktivitet på
arbetsmarknaden.
2 av 5 industrianställda anser att det är arbetsgivarens ansvar
att medarbetare kompetensutvecklas.
3 av 4 industriarbetsgivare anser att kompetensutveckling är
viktigt för att nå verksamhetens affärskritiska mål.
4 av 5 industriföretag anser att det är utmanande att säkerställa
den kompetens som behövs för de närmsta fem åren.

Kunskap är en färskvara

Idag har 7 av 10 industriarbetare rätt
kompetens och utbildning för sina
arbetsuppgifter och de krav som ställs.

Utan validering av existerande
kunskaper samt kontinuerlig
kompetensutveckling kommer den
siffran att sjunka till 5 av 10 inom 3 år.

Hur jobbar ni med kompetensutveckling?
Välj på skalan nedan mellan 1–4 i vilken utsträckning:
Är en kontinuerlig kompetensutveckling en viktig del i bolaget strategi?
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
Vet ni vilken kompetens ni behöver idag och imorgon?
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
Har ni dokumenterad koll på vilken kompetens era medarbetare har?
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
Säkerställer ni att nya medarbetare har tillräcklig kompetens för att utföra jobbet?
1☐ 2☐ 3☐ 4☐
Jobbar ni aktivt med att visa att ni är en bra arbetsgivare för att locka rätt kompetens?
1☐ 2☐ 3☐ 4☐

Hur jobbar ni med kompetensutveckling?
1–10 p. – Kul att ni vill komma igång med er kompetensutveckling. Det är aldrig för sent att börja och ett
viktigt första steg är att se över vilken kompetens som finns och vilken som kommer att behövas. Efter
genomgången blir det lättare att sätta tydliga mål, ta fram en plan och förankra arbetet internt.
10–15 p. – Bra jobbat, ni har tagit de första stegen mot att säkra kompetensen! Se till att visa resultaten av er
kompetensutveckling och berätta om lyckade exempel för att få med er hela organisationen. Ett enkelt sätt
är att visa uppskattning och den utveckling som sker är att validera sin personal via en branschstandard.
16–18 p. – Ni har förstått vad som krävs för att fortsätta vara konkurrenskraftiga i en föränderlig värld.
Att satsa på och investera i era medarbetares kontinuerliga utveckling ger både ökade kunskaper, högre
produktivitet och större lojalitet. Det är dock viktigt att få en formell bekräftelse på den kunskap som finns.
Industriteknik bas är en bra början och ger er en roadmap för framtida kompetensutveckling inom
organisationen.
19–20 p. – Ni och era medarbetare är redo för framtiden! Se dock till att kontinuerligt fortsätta den
utveckling och utbildning som sker och glöm inte att validera den kunskap som era medarbetare samlat
på sig! Då vet ni också vilka kunskapskrav som bör ställas vid rekrytering och nyanställning.

Vi står bakom Industriteknik bas

Industriteknik Bas med Lernia

Få hjälp och stöd av ett certifierat testcenter
Boka en gratis konsultation med Lernia
Ta ett första steg mot att säkra kompetensen för
framtiden genom att boka en gratis konsultation med
en expert från Lernia. Lämna namn, företagsnamn och
kontaktuppgifter så kommer vi att höra av oss så fort
vi kan.
konsultation@lernia.se
0771-650 600

