
Klubbkonferens pass Kompetensförsörjning



• Namn

• Arbetsplats

• Vad vill jag ha ut av detta pass



Arbetsmarknadspusslet



Bakgrund

Kompetensutveckling fungerar inte i praktiken

• Unionens kongress 2015

”…att Unionen under nästa kongressperiod ska 
skapa fokus på medlemmarnas rätt till individuell 
kompetensutveckling och 
rätt till att vara anställningsbara”

• Unionens strategiska inriktning 2016-2019

Ge individen makt och inflytande över sitt 
arbetsliv och sin karriär 

Skapa förutsättningar att öka det fackliga 
engagemanget på våra arbetsplatser.

• Unionens handlingsprogram 2016-2019

Vi fortsätter kraftfullt att driva trygghets- och 
omställningsfrågorna samt varje medlems rätt 
till kompetensutveckling

Vi vill fånga medlemmarnas engagemang på ett 
bättre sätt och erbjuda nya former för fackligt 
arbete

Unionens medlemmar ska genom medlemskapet 
fortsätta utvecklas



Kompetensutveckling fungerar inte i praktiken

• Fyra av tio tjänstemän har inte genomfört några kompetensutvecklande insatser de 
senaste tolv månaderna

• Fyra av tio genomförde kompetensutveckling utan att ha en plan för den (ad hoc)

• Bara omkring en fjärdedel av tjänstemännen har genomfört kompetensutveckling utifrån 
en strategisk plan

• Endast omkring en fjärdedel av tjänstemännen har genomfört kompetensutveckling som 
hade tydliga individuella mål

• Fler än hälften saknar en plan för sin kompetensutveckling, upprättad i samverkan med 
sin chef



• Jobbar ni strategiskt med kompetensförsörjning?

• Rekrytering eller utveckling av redan anställda?

• Kompetensförsörjningsplan

• Koppling till individuella utvecklingsplaner

• Strategiska insatser för att säkra nyckelkompetens



Men ger systematik och strategi någon konkret effekt?

I företag som analyserar sitt 

kompetensbehov genomförs kurser 

i högre grad än i företag som inte 

genomför behovsanalys

(SCB Temarapport Utbildning 2018)



SCB: TEMARAPPORT 2018:1 UTBILDNING



Men lönar det sig ekonomiskt?



Resultat från Växtkraft Mål 4 
– Effekter av kompetensutveckling i små företag

• Ökad produktivitet ger 
intäktsökningar

• Ökad årlig avkastning

• Fler anställda

• Personalen involveras

• Nyckelpersoner utbildas i 
processen 

• Skriftlig rapportering krävs



Ett genomtänkt och strategiskt arbete med 
organisationens kompetensförsörjning kan bidra till

• Ökad kundnytta

• Ökad effektivitet, lönsamhet och hållbarhet 

• Ökade förutsättningar att hantera framtiden





• Skelettet/strukturen för systematiskt 
arbetsmiljöarbete

• Forskning om arbetsplatsnära 
kompetensutveckling

• TRS: Beprövade workshopsbeskrivningar 

• SIS standard för kompetensförsörjning

SKILLmodellen är ett pussel med fyra bitar



SKILL i praktiken – flexibelt och lokalt anpassat, grund från SAM

• Medarbetarinflytande 
• Samverkan
• Kopplas till arbete som 

redan sker

Affärsplan

Strategi

Verksamhetsmål



Pilotprojekt – företagets ansvar

• Investera tid och engagemang under ett gemensamt arbete

• Erbjuder fackliga organisationer möjlighet att delta aktivt

• Använder de kunskaper som skapas i syfte att utveckla sin kompetensförsörjning



Pilotprojekt – stöd under processen

• Konsultstöd under genomförandet (Coinnovate)

• Stöd till implementering av nyutvecklad modell för systematiskt 
kompetensförsörjningsarbete

• Årliga uppföljnings-/utvecklingsmöten rörande modellen

• Sekretessavtal/NDA vid behov



Pilotprojekt – förväntat resultat

• Kunskap om företagets kompetensbehov utifrån omvärldsanalys och 
kompetenskartläggning

• Modell, arbetssätt och plan för fortsatt arbete och lärande

• Ökat engagemang och kunskap kring kompetensförsörjningsfrågor på företaget

• Processtöd och strategiskt stöd i arbetet

• Bättre beredskap för framtiden
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Pilotprojekt –Processen

Beslutsmöte

•Syfte och 
möjligheter

•Nuvarande 
arbetssätt

•Behov i 
framtiden

•Beslut

•Planering av 
processen

Strategimöte

•Omvärld

•Strategi

•Mål

•Befattningar

•Roller

•Nuvarande och 
framtida 
kompetensbehov

Workshop 
Omvärld, 
kompetensbehov & 
gapanalys•Kompetensinven

tering på 
gruppnivå

•Kriterier för 
självskattning 
och gapanalys

Implementerings
workshop

•Avstämning mot
affärsplan, 
strategi, 
verksamhetsmål 
och behovsanalys

•Vad krävs för att 
implementera 
systematik i 
kompetensförsör
jningen

Uppföljning

•Resultat

•Utvärdering

Beräknad tidsåtgång totalt 3-6 månader



SKILL ökar möjligheten att behålla och 
utveckla kompetens i verksamheten

Förmågan att 

• attrahera

• rekrytera

• utveckla 

• behålla 

rätt kompetens påverkar möjligheterna att nå framgång, 

utvecklas och hävda sig i konkurrensen 



Namn siw.ahlfort@unionen.se

Ombudsman & coach

E-post regionen norrbotten@unionen.se

Rådgivning 0770-870 870


