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1. Inledning
1.1 Om denna text
Detta är en utökad sammanfattning av rapporten Samverkan och
organisering för kompetensomställning
i fordonsindustrin. Den följer samma struktur som den ursprungliga
rapporten men har ett kraftigt förminskat innehåll. Informationen är
därför ej fullständig. Den fullständiga rapporten kan laddas ned på
https://www.businessregiongoteborg.se/sites/default/files/downloadable
_files/slutrapport-samverkan-och-organisering-forkompetensomstallning-2019.02.06.pdf En sammanställning av rapportens
rekommendationer återfinns i den ursprungliga rapportens kapitel 6.
Detta kapitel återfinns ej i denna text.

1.2 Om förstudien och rapporten
Fordonsindustrin står inför stora utmaningar i sin kompetensförsörjning.
För att möta utmaningarna och bistå fordonsindustrin har ett partnerskap
av offentliga aktörer bildats. Styrgruppen består av Västra
Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionen (GR), Business Region
Göteborg (BRG) och Göteborgs Stads Arbetsmarknad och
Vuxenutbildningsförvaltningen (ArbVux). Det finns dessutom en
referensgrupp bestående av representanter från fordonsindustrin (OEMföretag, teknikkonsulter och leverantörer), Teknikföretagen,
Fordonskomponentgruppen (FKG) och Chalmers.
Styrgruppen beslutade år 2019 att genomföra en förstudie. Denna rapport
presenterar resultaten från den sista av förstudiens två faser, som
fokuserade på att besvara följande frågor:
1. Vilka aktörer medverkar/bör medverka och vad är deras behov
och förutsättningar för en sådan medverkan?
2. Hur bör en framtida organisation vara utformad?
Rapporten bygger på de resultat, som redovisades i förstudiens fas 1
Teknikskifte och kompetensomställning i fordonsindustrin, som
i sin tur fokuserade på att besvara följande fråga: Vilka behov och
förutsättningar finns hos fordonsindustrin kring kompetensväxling med
fokus på utveckling av bilar, inte minst elbilar och självkörande fordon?
Resultaten från förstudiens fas 1 redovisades också i en rapport, vilken kan
laddas ned från https://www.businessregiongoteborg.se/sv/node/2743
Arbetet med förstudiens två faser har letts från GR och har genomförts av
Anders Pettersson (förstudieledare), Hans Larsson och Martin Hagvall.
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1.3 Metod
Förstudien och rapporten har tagits fram i dialog med styrgruppen under
tidsperioden från september till december, 2019. Den har baserats
huvudsakligen på semi-strukturerade intervjuer med representanter från
offentliga organisationer, branschorganisationer, OEM-företag och
utbildningsanordnare, med efterföljande analys. Fullständiga listor över
dokumentation och intervjuer finns i originalrapportens Bilaga 1.

2. Bakgrund
En bakgrund till fordonsindustrins utmaningar kring
kompetensomställning återges dels i den fullständiga rapporten, dels i den
tidigare rapporten Teknikskifte och kompetensomställning i
fordonsindustrin, som utgör förstudiens första del.

3. Aktörernas behov, förutsättningar och
intressen
Tre kategorier av intressenter har identifierats enligt nedan.

3.1 Näringslivet
Bland fordonsindustrins företag ingår dels producenter (OEM-företag)
såsom Volvo Cars, Volvo Group m.fl., men även ett stort antal leverantörer
av produkter och tjänster liksom bransch- och arbetsgivarorganisationer.
Det är prioriterat att utöka de tekniska kunskaperna hos Sveriges
fordonsindustris 30 000-40 000 ingenjörer inom i första hand områdena
elektrifiering, AI och självkörande bilar (AD).
I samtal och intervjuer med de olika intressenterna har fyra tydliga behov
framträtt.
Behov 1 – Bättre överblick av utbud och kvalitet på utbildningar
Företag saknar en god överblick och helhetsbild över existerande utbud
och saknar därför möjlighet att kontinuerligt överblicka vad av värde som
erbjuds och vad som är på gång.
Behov 2 – Nya utbildningar inom områden som inte täcks av befintligt
utbud
Företagen upplever att det saknas fullgoda utbildningsalternativ för att
täcka alla behov inom de tre teknikområdena. Det finns således ett behov
av att utveckla och erbjuda nya utbildningar, som är generella för många
företag.
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Behov 3 – Stöd och hjälp med att förstå kompetensomställningens
konsekvenser för företagen och medarbetarna
Det finns ett behov hos företagen av stödjande insatser, primärt gentemot
små och medelstora företag. Detta kan t.ex. innebära coaching som stödjer
företagen i deras omvärldsbevakning samt identifiering och kartläggning
av medarbetarnas behov av kompetensomställning.
Behov 4 – Samverkan och finansiering
Utifrån de tre ovan beskrivna behoven så uttrycker företagen ett stort
behov av att samverka kring kompetensomställningen.
Det handlar delvis om att samverka och samarbeta mellan företagen
genom att t.ex. skapa stordriftsfördelar kring utbildningar. Det finns
vidare ett behov av samverkan mellan företagen och utbildningsanordnare
för att säkerställa matchningen mellan utbud och efterfrågan. Likaså kan
företag och offentliga aktörer samverka för att driva på processer kring
omställningen både nationellt och regionalt. Ytterligare ett område där det
finns behov av samverkan är att identifiera möjligheter kring extern
finansiering och att bedriva påverkansarbete kopplat till omställningen.

3.2 Utbildningsanordnare
Utbildningsanordnare kan indelas i kategorierna högskolor/universitet,
Yrkeshögskola (YH) och övriga. Flera av dessa bedriver redan idag
kompetensutveckling som har kopplingar till fordonsindustrin och de nya
teknikområdena.
I dialoger och intervjuer har sju utmaningar identifierats avseende
utbildningsanordnarnas förutsättningar att bistå företagen i deras
kompetensomställning.
Utmaning 1: Samverkan med näringslivet i att genomföra utbildningar
YH-anordnare och andra aktörer har sedan länge utvecklat och genomfört
utbildningar med industrins direkta medverkan. För högskolor/universitet
är detta också numera vanligt förekommande men det finns ofta
utmaningar med att förankra och knyta dessa arbetssätt till
institutionerna. En generell utmaning ligger också i att samverka med små
och medelstora företag och inte bara med de större företagen.
Utmaning 2 – Helhetsgrepp kring näringslivets behov
Anordnare saknar överlag helhetsgrepp, systematik, mandat, uppdrag,
gemensamma plattformar och kontaktytor avseende hur man kan svara
mot industrins behov som helhet i anslutning till
kompetensomställningen.
Utmaning 3: Erfarenheter av relevant uppdragsutbildning
Anordnarna har varierande erfarenhet av att bedriva uppdragsutbildning
av det slag som förmodas bli nödvändigt för att kunna svara mot
industrins behov.
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Utmaning 4: Tidsåtgång och kompetensförsörjning för nya utbildningar
Anordnarna menar att det kan ta från 2-3 månader till 9-12 månader att
starta en ny utbildning.
En flaskhals är tillgången till kompetent personal. Högskolor/universitet
använder som regel existerande intern kompetens, som den kan utnyttja
endast då det är möjligt att frigöra denna. Andra anordnare saknar ofta
intern kompetens men detta leder också till fokus på och öppenhet till att
hyra in den kompetens som behövs för att uppfylla uppdraget.
Utmaning 5: Administrativ beredskap
Många anordnare saknar en central organisation, som arbetar med
genomförande av uppdragsutbildning. Det finns också brister avseende
tillgången till kvalificerad administrativ personal, s.k.
utbildningskoordinatorer, som kan avlasta de sakkunniga (såsom
akademiker).
Utmaning 6: Fyllda utbildningar
Anordnare har ibland svårigheter med att nå ut effektivt med information
om utbildningar och att fylla utbildningsplatser, även i de fall då
utbildningarna har tagits fram i direkt samverkan med industrin.
Utmaning 7: Finansieringsmodeller
De krav som ställs för finansiering av utbildningar ser mycket olika ut.
Kurser som ger högskolepoäng och YH-poäng finansieras med statliga
medel men är tydligt reglerade, med oundvikliga villkor kring antagning,
examination, m.m. För övriga utbildningar, särskilt de som finansieras
direkt av industrin, råder större flexibilitet men där kan det också finnas
större osäkerhet kring kvalitetssäkring.

3.3 Offentliga aktörer
Den tredje identifierade kategorin av aktörer är olika offentliga
organisationer såsom Västra Götalandsregionen (VGR),
Göteborgsregionen (GR), Business Region Göteborg (BRG), Göteborgs
Stad och RISE (Research Institutes of Sweden AB).
Det finns ett starkt offentligt regionalt och nationellt intresse av att
fordonsindustrin är framgångsrik i kompetensomställningen då det annars
kommer att få stora negativa konsekvenser för hela samhället, med
arbetslöshet och minskad tillväxt som resultat.
De offentliga aktörernas roll i kompetensomställningen kan sammanfattas
i tre mervärden.
Mervärde 1 – Agera som en neutral aktör utifrån helhetsperspektiv
Det finns ingen aktör bland företagen eller bland utbildningsanordnarna
som bedöms ha förtroende, kapacitet och mandat att agera som en neutral
aktör och att driva på i kompetensomställningen utifrån ett
samhällsperspektiv, utan vinstintresse. Flera av företagen har istället
specifikt lyft fram vikten av att de offentliga aktörerna medverkar utifrån
ett neutralitetsperspektiv och att de offentliga aktörerna därmed blir en
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garant för att skapa förutsättningar för samverkan i enlighet med
företagens behov.
Mervärde 2 – Bidra till effektiv kompetensomställning
Det finns ett behov bland företagen av samverkan mellan olika aktörer för
att t.ex. kunna uppnå stordriftsfördelar vid utbildningar och en matchning
mellan behov och tillgången av utbildningar. Här ingår även att bidra med
nödvändig ”infrastruktur” t.ex. i form av processer som säkerställer
utbildningarnas tillgänglighet, kvalitet, relevans och effektivitet.
Mervärde 3 – Bidra till finansiering
De offentliga aktörerna kan på olika sätt bidra till finansiering av
utbildningar av företagens medarbetare. Detta kan dels utgöra finansiella
resurser regionalt, nationellt eller internationellt (EU), som bekostar hela
eller delar av de kostnader som finns kring att delta i utbildningar. Det kan
dels bestå i att det offentliga bistår med att identifiera
finansieringsmöjligheter och att stötta företagen att få tillgång till
finansieringen, t.ex. i form av påverkansarbete och hjälp med att skriva
ansökningar.

4. Identifierade verksamheter och
insatser
Totalt har 11 verksamheter identifieras vilka har indelats i fyra områden
där samverkan bedöms vara viktiga att arbeta med för att bli framgångsrik
i kompetensomställningen.

4.1 Område 1: Strategisk analys
Verksamhet 1: Genomföra omvärldsbevakning
Branschrepresentanter uttrycker behov av coachning/stöd till SME-företag
när det gäller omvärldsbevakning, exempelvis avseende teknikskiftets
omfattning och hastighet.
Verksamhet 2: Identifiera behov och utbud av utbildningar
För att identifiera behov erfordras en fortlöpande kartläggning,
identifiering och prioritering av de konkreta kompetensbehov som olika
företag har inom teknikområdena. För att identifiera utbud erfordras en
kontinuerlig kartläggning av det utbildningsutbud som finns, som skulle
kunna komma företaget till del. Resultatet av dessa två kartläggningar
leder också till att eventuella gap identifieras.

7 (12)

Verksamhet 3: Tillhandahålla vägledning och coaching för
företagen
En viktig verksamhet kan bli att tillhandahålla vägledning och coachning
till företagen i deras arbete med att identifiera de enskilda medarbetarnas
behov av kompetensomställning.

4.2 Område 2: Utbildningsinsatsernas förutsättningar
Verksamhet 4: Genomföra och utveckla utbildningar i
samverkan
Det är viktigt att företagens medarbetare får möjlighet att i största möjliga
utsträckning delta i de utbildningar som redan finns. Möjligheter till
samverkan och synergier mellan olika anordnare bör utforskas.
Utbildningar som finansieras externt med offentliga medel genom
gemensamma insatser bör genomföras av den aktör, som har bäst
förutsättningar att ge goda resultat, och med full insyn från alla aktörer.
Verksamhet 5: Kvalitetssäkra utbildningar
Examination/certifiering och utvärdering är viktiga framgångsfaktorer,
liksom hur certifiering av kompetens kan underlättas.
Verksamhet 6: Standardisera utbildningsutbudet
Standardisering innebär att varje insats svarar mot specifika, definierade
kompetensområden och kan, i princip, genomföras oberoende av en
specifik arbetsgivare eller utbildningsanordnare. Det finns många fördelar
med standardisering och företag har uttryckt intresse för detta, som en
process som sker parallellt med att utbildningar utvecklas och genomförs.
Verksamhet 7: Kartlägga och validera kompetenser
Validering av medarbetares kompetens bidrar till att säkerställa
effektivitet i genomförandet av rätt utbildningar för rätt medarbetare.
Verksamhet 8: Etablera former för utbildning inom
specialiserade/avancerade kunskaper
Gemensamma insatser kring kompetensomställning inom specialiserade
kunskaper kan vara till fördel i flera sammanhang, t.ex. vid etablering av
en gemensam infrastruktur/marknadsplats kring utbud och efterfrågan
samt för att finansiera, utveckla och utnyttja laborativa miljöer, testbäddar
för att öka tillgången och minska kostnaderna.

4.3 Område 3: Infrastruktur för samverkan kring
utbildningar
Verksamhet 9: Etablera en digital marknadsplats
Det finns en stor potential i att utveckla och tillhandahålla en teknisk
infrastruktur (marknadsplats) för att matcha ihop utbud och efterfrågan
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och därigenom möjliggöra synlighet för både företag och
utbildningsanordnare. En viktig del i det fortsatta arbetet blir initialt att
utveckla marknadsplatsen och att föra dialog med utbildningsanordnare
för att säkerställa att utbudet publiceras på marknadsplatsen. Detta bör
sedan följas av ytterligare funktionalitet.

4.4 Område 4: Externa förutsättningar
Verksamhet 10: Driva påverkansarbete
Företag ser ett behov av att driva påverkansarbete gentemot politiska
företrädare på såväl svensk som europeisk nivå. Finansiellt stöd och
regelverk som stödjer kompetensomställning är primära frågor för företag
i påverkansarbetet. Detta är i behov av samordning för att bli
verkningsfullt.
Verksamhet 11: Söka extern finansiering
Företag uttrycker behov av stöd genom extern finansiering. De ser positivt
på befintliga finansieringsinstrument, dock finns utmaningar kopplade till
de existerande finansieringskällorna som exempelvis Svenska ESF-rådet.
Samordning kan spela en viktig roll, inte minst för små och medelstora
företag.

5. Struktur för gemensam organisering
5.1 Uppdrag
De 11 verksamhetsområdena (kapitel 4) fungerar som en
uppdragsbeskrivning för en gemensam organisering kring
kompetensomställningen. En gemensam nämnare för dessa
verksamhetsområden bör vara ett övergripande varumärke, eller koncept,
som har ett samlat namn (exempelvis ”Fordonsakademin”).
Vid intervjuerna har det i de flesta fall framförts att en gemensam
organisering initialt under en etableringsfas (som beskrivs mer nedan) bör
ha ett regionalt västsvenskt fokus. Samtidigt har också vikten av en
nationell dimension lyfts fram, inklusive samordning med och inkludering
av andra fordonskluster i landet.

5.2 Gemensam organisering (roller och ansvar)
Organisering för genomförande av verksamhetsområdena kan ske enligt
tre alternativa modeller.
Alternativ 1: En aktör är både samordnare och utförare
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I rollen som samordnare koordineras och administreras samordningen
mellan de ingående verksamhetsområdena. I rollen som utförare
genomförs de olika verksamhetsområdena (dock ej anordnande av
utbildningar).
Alternativ 2: En aktör är samordnare, med flera utförare
I rollen samordnare koordineras och administreras samordningen mellan
verksamhetsområdena. Därutöver svarar aktören, under styrgruppens
ledning, för uppföljning och utvärdering av samtliga ingående
verksamhetsdelar. Utförandet av varje enskilt verksamhetsområde sker
dock av den eller de aktörer som bedöms vara bäst lämpade för detta, på
basis av uppdrag, som har tilldelats av en gemensam styrgrupp.
Alternativ 3: Ingen gemensam samordnare
Olika aktörer svarar för olika verksamhetsområden och samordnar och
genomför dessa individuellt. De svarar själva för uppföljning och
utvärdering. Aktörerna samverkar på de sätt och enligt de premisser som
de enas om sinsemellan, till exempel genom ett samarbetsorgan som
svarar för informations- och erfarenhetsutbyte.
Rekommendation för det fortsatta arbetet
Av ovan nämnda tre alternativ för organisering rekommenderas
Alternativ 2 vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

5.3 Juridisk form för organiseringen
Organisation
Organisering kan ske genom att bilda en ny organisation eller att låta en
befintlig organisation axla rollen. En viktig invändning mot att initialt
skapa en ny organisation är att det kommer att ta tid att enas kring
formerna för en ny organisation (juridisk form, ägandeskap, inflytande
m.m.), vilket försenar processen med att arbeta med de olika
verksamheterna. Slutsatsen är därför att etablerande av en ny organisation
med stor sannolikhet är ett bra alternativ på sikt, men att det inledningsvis
är bättre att låta en befintlig organisation agera samordnare.
I en inledande så kallad etableringsfas är det naturligt att någon av de
offentliga aktörerna tar på sig detta samordningsansvar. Arbetet med
samordning bör bedrivas i projektform med fokus på att under en
begränsad tidsperiod (t.ex. 2-3 år) bidra till att de olika
verksamhetsområdena startar upp och fullföljs.

Samordnande organisation under etableringsfasen
På basis av en inventering bland befintliga offentliga aktörer om vilken
som är mest lämpad att inledningsvis samordna det gemensamma arbetet
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är den sammantagna bedömningen att Göteborgsregionen (GR) har de
bästa förutsättningarna för detta. GR har redan stor erfarenhet,
omfattande kompetens, en etablerad roll och ett tydligt mandat av att
arbeta med utbildningsfrågor i allmänhet och med kompetensutveckling i
synnerhet.
BRG har ett mandat och uppdrag att arbeta med näringslivsutveckling i
Göteborgsregionen och det bedöms som viktigt att BRG även fortsatt har
huvudansvaret för att koordinera och samordna dialogen med
näringslivet.

5.4 Styrning
För den operativa styrningen bör en styrgrupp etableras med ett tydligt
mandat att fatta inriktningsbeslut för den projektorganisation som föreslås
etableras. I styrgruppens uppdrag ingår bland annat att fatta beslut kring
val av utförare av olika verksamhetsdelar. Ett annat viktigt uppdrag är att
utreda och planera för övergången till en självständig organisation.
Styrgruppen bör bestå av representanter från näringslivet och från
offentliga aktörer.
En viktig roll för strategisk diskussion kring inriktning samt förankring av
verksamheten har en referensgrupp. Den nuvarande referensgruppen kan
utgöra grund för en ny referensgrupp, men sammansättningen bör ses
över.

5.5 Finansiering
Finansiering av det gemensamma projektet
Utöver genomförandet av de 11 verksamheterna krävs en viss
grundfinansiering under etableringsfasen. Bedömningen är att det på kort
sikt inte finns många alternativ utöver Västra Götalandsregionen (VGR)
som kan tillhandahålla merparten av en sådan projektfinansiering. Andra
aktörer kan dock tillskjuta resurser till mindre delar och/eller med eget
arbete.
För en permanent organisation efter etableringsfasens avslutande behöver
en grundfinansiering också säkerställas. Här har företagsrepresentanter,
främst från de större företagen, signalerat (i intervjuer) att de kan tänka
sig att bidra med en sådan grundfinansiering givet att organisationen
fungerar tillfredsställande och att den bistår företagen i sin
kompetensomställning.

Finansiering av verksamhetsområdena
I fas 1 presenterades en övergripande beräkning av kostnaderna för att
genomföra kompetensomställningen som helhet, där det också framkom
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att arbetstid i samband med utbildningar utgör den överlägset största
delen av kostnaderna. Här redogörs också för kostnader för den
gemensamma organiseringen.
I intervjuer och analyser har ett flertal olika finansieringsmodeller
noterats. De olika modellerna har olika mycket relevans beroende på
vilken av de 11 verksamheterna som är aktuell. Det är också troligt att ett
flertal olika modeller kommer att kombineras i genomförandet.

12 (12)

