Workshop framtidens
kompetensförsörjningssystem
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Agenda
10.00: Välkommen och introduktion
10.15: PiiA Academy; resultat så här långt
10.45: Hur stämmer resultaten med mina eller mina
kunders utmaningar? Hur löser vi dem?

12.00: Gemensam lunch
13.00: Så gör jag, Bernt Henriksen, Prevas

13.30: Digitaliseringen – nya möjligheter och utmaningar
13.40: Hur ska vi möta framtidens kompetensbehov?
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PiiA
Processindustriell IT och Automation
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Om PiiA
Ett strategiskt innovationsprogram finansierat av
VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och
Formas
Syfte; att gynna tillväxt genom att stärka svensk
processindustri inom teknikområdet samtidigt som
branschens leverantörer utvecklar sin innovationsförmåga

Ska uppnås genom samverkan mellan
Slutanvändare inom processindustrin, dess leverantörer samt
akademin
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Om PiiA som styrkeområde:

Basindustrier och leverantörer från en mängd branscher
New SOA solution from BnearIT
Oryx at
World Demolition Summit
Optimized production
processes at LKAB

New cleantech
solutions at
Boliden

New forest harvester
from Komatsu

New logistics
solution from
Fältcom

Om PiiAs övergripandeutmaning:

Att få ihop marknadskrafter för maximal tillväxt & förnyelse
Teknik- &
Systemleverantörer

Akademi
& Institut

Industri &
Myndigheter

Basindustrin

Process
Innovation
Ägare | Styrelse

Företagsledning
FoU

PiiA+

Ägare | Styrelse

Digitalisering

Product
Innovation

Marknad | Försäljning
Service

Företagsledning

PiiA Academy
PiiA Analysis
PiiA Projects
PiiA Research

FoU
Produktion
Underhåll

marknad

PiiA Academy
Kompetensbehov och kompetensförsörjning
för konkurrenskraft och strategisk förnyelse
Etablering av kompetensplattform för området
processindustriell IT och automation
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Satsning på kompetens och kompetensförsörjning

Insatser med olika tidshorisont
Insatsområde:
(olika
tidsfokus)

Komp.försörjn.processen
(WP2)

Komp.behov
och Kursutbud
(WP3)

Utbildningssamverkan
(WP4)

Intresseväckande
(ej med)

Effektivare proc
för vidareutb.,
rekrytering, etc.

Kursutbud som
matchar
framväxande
komp.behov

Effektiv utb.samv.
med UoH/gymn
(mobilitet,
kunsk.överföring)

Ökat intresse för
området inom
utb.systemet

PiiA Academys
insatser

Formulera
best practices
för processen

Identifiera gap
mellan behov
och utbud

Presentera goda
exempel

Ej med i projektet

Avsedda
PiiA-effekter

Upprätthållen,
stärkt processeffektivitet

Konkurrenskraft
gm bättre PiiAanvändning

Kapacitetsförstärkning
långsiktigt

Kapacitetsförstärkning
långsiktigt

3-6 mån

6-12 mån

12-48 mån

5-10 år

Målsättningar
med insatser

Return of
investment

Uppdraget från PiiA

Effektiv kompetensförsörjning
Hur identifieras och fångas kompetensbehov?
Vilka alternativa sätt nyttjar företagen för att försörja dessa behov?
Vilka aktörer och roller är centrala för processen?
Hur arrangeras och organiseras dessa processer?
Identifiera brister och möjligheter inom kompetensförsörjning.
Beskriva Best-practice: Främst kompetensförsörjningsprocesser
men också integrerade produktions-/lärandemiljöer
Beskriva lärprocesser (inkl. modeller för livslångt lärande) och
utbildningsformer anpassade till PiiA-området
Kartlägga och beskriva framgångsrika aktörer, nationellt och
internationellt

Uppdraget från PiiA

Framväxande kompetensbehov
Vilka är de roller som agerar inom de olika faserna?
Vilka är de kärnkompetenser som dessa behöver?
Vilka är deras ”pains” som kan ha viss kompetenskoppling?

Vilka är de utbildningar som möter dessa behov?
Koppling identifierad kärnkompetens
Koppling identifierade ”pains”

Kartlägga PiiA-kompetensbehov hos industri- och leverantörsföretag
Undersök och värdera ACM för svenska förhållanden
Kategorisera/klassificera utbud, behov, kurslerantörer, framtida
kompetensbrister, etc
Identifiera gap mellan kursutbud och kompetensbehov
Initiera kursutveckling kopplad till dessa gap

Validera utbud/behov med företag och PiiAs industriråd

Uppdraget från PiiA

Former för effektiv utbildningssamverkan
Hur jobbar man inom olika företag/branscher för att öka
studenters/elevers intresse för sitt område?
Hur bedrivs deras teknik- och kunskapsöverföring?
Vilka modeller finns för mobilitet?
Vilka engagemang har olika företag i utb.pgm på UoH och
gymnasieskolor?
Kartlägga/analysera goda exempel på utbildningssamverkan
Skapa beskrivningar av identifierade BestPractice
Identifiera och initiera insatser för förstärkt kompetensmobilitet
Kommunicera goda exempel i skrift- och webbform

PiiA Academy
Resultat så här långt
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Metodik och upplägg
Skapa problembild

Köra workshops

Genomföra intervjuer

Parter vi
hittills
intervjuat:
Från leverantörer,
processindustrier,
automationskonsulter och
kursleverantörer

Validera, vidareutveckla

Analysera och värdera

Resultat så här långt
Kompetensbehov kan uppstå på olika sätt
Teknikutveckling, nyinstallation utrustning/system, myndighetskrav,
pensionsavgångar, etc.

Identifieras oftast via medarbetarsamtal (affärsområdes-, linjeeller avdelningschefer)
Identifierat kompetensbehov leder till
Kompetensutvecklingsinsats (oftast genom intressanta projekt)
Nyrekrytering (ses som en separat process)
Anlitande av extern kompetens (ses som en separat process)

I många fall är kompetensförsörjningsprocessen ganska
informell; rollbeskrivningar, dokumentation av kompetens,
individuella utvecklingsplaner hanteras i mån av tid…

Resultat så här långt
Merparten kompetensutveckling sker i form av 70:20:10
On-the-job-training (70)
Reflektion, feedback från chefer/kollegor (20)
Formella utbildningar (10)
Blir lätt osystematiskt och svårt att dokumentera

Förhållandevis oproblematiskt att identifiera
kompetensbehov och hitta utbildningar
En 4-årig gymnasieutbildning inom teknikområdet
efterlyses av många

Resultat så här långt
ACM-modellen, yrkesroller
Automation Technician
Automation Sales/Marketing Professional
Control Systems Engineer
Automation Network Engineer
Control Software Engineer
Enterprise Integration Engineer

Resultat från intervjuerna
Mer passande för kunderna än leverantörerna, men stämmer inte
helt då de flesta företag har bredare roller än modellen visar
Litet intresse för certifiering enligt ACM. Man certifierar sig på
andra sätt, t.ex. för produkter eller som projektledare

ACM vs svenska benämningar
ACM

Sverige

Kommentar

Automation Technician Professional

Instrumenttekniker,
Instrumentmekaniker

Automation Sales/Marketing

Säljare styrsystem &
automationslösningar,
Teknisk säljare

Control Systems Engineer

Systemingenjör,
UH-ingenjör inriktning system,
instrument

Automation Network Engineer

Nätverkstekniker, IT-tekniker

Control Software Engineer

Systemtekniker,
Applikationsutvecklare styrsystem

Enterprise Integration Engineer

Arkitekt integrering, Systemarkitekt Ofta mix egen
kompetens och
leverantörsstöd

Endast hos
leverantörerna

Ofta på IT-avd

Resultat så här långt
”Pains” och utmaningar
Generationsväxlingar, och effektiva former för
erfarenhetsöverföring
Skapa gedigen processkunskap, både hos industri- och
leverantörsföretag
Krympande marginaler gör det svårt för leverantörer att ge Rookiesar
erfarenhet
Att lära upp ”de nya” tar tid även för industrin

Många saknar en utbildning motsvarande gymnasieingenjör – alla
behöver inte vara civilingenjörer
Leverantörerna tycker det saknas beställarkompetens
Kunderna klagar på kvalitetsbrister - hänger det ihop med
föregående punkt!?

Resultat så här långt
Idéer och förslag
Riktade utbildningar för beställarkompetens
Funktionsbeskrivningar som ett sätt att stärka beställningar
Produktionsmiljöer som även kan stötta effektivt lärande
Workplace-learning metodik för effektivare ”70-lärande”
Branschgemensamma kurser för stärkt processkunskap
Branschsamordning för bättre praktikplatser
Breda organiserade former för utbildningssamverkan
Stärkta innovations- och tillväxtförmågor genom
forskningssamverkan
Ledningskurser om pågående digitalisering

Grupparbete
Hur stämmer resultaten med mina eller mina kunders utmaningar?
Hur hanterar vi dem?
Gruppindelning
Grupp 1

Tomas Karlsson
Tommy Klevin
Madeleine Martinsen
Martin Kurdve
Rolf Carlsson
Thomas Karlsson
Ulla Folgerö

Grupp 2

Albert Abirached
Annika Norrvik
John Andersson
Linda Mägi
Malin Rosqvist
Tommy Bylund

Grupp 3

Antje Russberg
Bernt Henriksen
Eva Bjälkander
Kaj Lööf
Magnus Månson
Mia Lindh
Per Staffan Boström

Redovisning på blädderblock 10 minuter/grupp

Framtidens
kompetensförsörjningssystem?
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Resultat så här långt
”Pains” och utmaningar
Säkerhetsaspekter. När mer blir uppkopplat och allt fler vi kunna
”accessa” olika system oavsett var man befinner sig
Måste både kunna hantera digitaliseringen och den snabba
tekniska utvecklingen samtidigt som mycket utrustning fortfarande
är gammal
Kunskap om och förmåga att bedöma effekter av digitalisering
Genom att stort fokus ligger på befintliga tekniker blir det lite tid till ”det
nya”

Digitalisering - Industrial Internet
Hyper connectivity: a living network of the world’s machines, data & people

Increasing system intelligence through embedded software … advanced
sensors, controls and software applications
Democratization of data … high frequency, real-time data
Predictive algorithms … physics-based analytics …
deep domain expertise on big industrial data
Connecting people at work or on the move; Supporting
more intelligent design, higher service quality operations,
predictive maintenance, life-long learning …

Källa: General Electric

Grupparbete
Vilka är dina största kompetensutmaningar relaterade till
framtiden, t.ex. digitaliseringen, IoT, Industri 4.0 …?
Hur arbetar ni för att möta era framtida kompetensbehov?
Gruppindelning
Grupp 1

Tomas Karlsson
Tommy Klevin
Madeleine Martinsen
Martin Kurdve
Rolf Carlsson
Thomas Karlsson
Ulla Folgerö

Grupp 2

Albert Abirached
Annika Norrvik
John Andersson
Linda Mägi
Malin Rosqvist
Tommy Bylund

Grupp 3

Antje Russberg
Bernt Henriksen
Eva Bjälkander
Kaj Lööf
Magnus Månson
Mia Lindh
Per Staffan Boström

Redovisning på blädderblock 10 minuter/grupp

