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Förord	
	
Ett	 absolut	 krav	 för	 att	 en	 industrisektor	 ska	 överleva	 och	 blomstra	 är	 att	
det	 finns	 kompetent	 personal	 att	 tillgå,	 både	 idag	 och	 på	 sikt.	 Ett	 företag	
som	 inte	 tror	 sig	 kunna	 rekrytera	 lämplig	 personal	 gör	 självfallet	 inga	
satsningar	 utan	 söker	 sig	 snarare	 någon	 annanstans.	 Därför	 är	 det	 ett	
intresse	både	hos	enskilda	 företag,	 regionala	myndigheter	och	andra	att	 se	
till	att	kompetensförsörjningen	är	så	optimal	som	möjligt.		
	
De	frågor	som	denna	rapport	försöker	besvara	är:	

• Hur	kemiindustrin	i	Västra	Götaland	upplever	tillgången		
på	kunnig	personal.		

• Är	man	orolig	för	framtida	möjligheter	att	rekrytera?		
• Vilka	kompetenser	tror	man	blir	flaskhalsar?	
• Vilka	blir	lätt	att	rekrytera?		
• Hur	ser	man	på	utbildningar	som	finns	i	regionen		
–	är	de	anpassade	till	företagens	behov?	

	
Västsvenska	Kemi-	och	Materialklustret	ser	som	en	av	sina	viktigaste	roller	
att	 främja	 en	 god	 kompetensförsörjning	 inom	 kemiområdet	 i	 Västra	
Götalandsregionen.	 Syftet	med	denna	utredning	 är	 att	bidra	 till	 att	 ge	 svar	
på	 de	 utmaningar	 kemiindustrin	 står	 inför	 avseende	 framtida	 kompetens-
försörjning,	men	också	att	 ge	underlag	 för	 en	mer	kontinuerlig	dialog	med	
företagen	kring	efterfrågestyrd	kompetensförsörjning.	
	
Ett	 förarbete	 till	 denna	 rapport	 har	 utförts	 av	 Ecoplan	 AB	 på	 uppdrag	 av	
Västsvenska	Kemi-	och	Materialklustret.	Ecoplan	har	gjort	intervjuerna	som	
utgör	ett	av	underlagen	för	rapporten.	
	
En	 arbetsgrupp	 bestående	 av	 Lars	 Josefsson,	 Västsvenska	 Kemi-	 och	
Materialklustret,	Anders	Thelander,	Borealis,	Göran	Hilmersson,	Göteborgs	
universitet	 och	 Krister	 Ström,	 Chalmers	 tekniska	 högskola,	 har	 författat	
rapporten.	
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Tack	till	de	som	bidragit	till	denna	rapport:	
• Arbetsgruppen	för	kompetensutveckling	och	kompetensförsörjning.	
• Representanter	från	Västsvenska	Kemiindustrin	som	har	medverkat		
i	undersökningen	på	olika	sätt.	

• Ecoplan.	
• De	som	ställt	upp	med	värdefulla	intervjuer.	

Västsvenska	Kemi-	och	Materialklustret	1	

	 	

																																								 																					
1	www.johannebergsciencepark.com/kemiochmaterialklustret	

Inom	det	Västsvenska	Kemi-	och	Materialklustret	samverkar	aktörer	
från	näringslivet,	forskningssidan	och	det	offentliga	med	den	över-
gripande	ambitionen	att	bidra	till	en	hållbar	utveckling	och	tillväxt.	
Sedan	1/1	2016	är	Johanneberg	Science	Park	värdorganisation	för	
klustret.			
	
Syftet	med	klustret	är	att	utveckla	och	stärka	samarbetet	mellan	de	
deltagande	parterna,	samt	att	initiera	innovations-	och	utvecklings-
projekt	inom	prioriterade	områden.	Det	ligger	en	styrka	i	samman-
sättningen	av	parter	inom	klustret,	vilket	möjliggör	branschöver-
skridande	samarbeten.	Här	samlas	aktörer	från	kemi-,	energi-	åter-
vinnings-	och	skogsbranschen.	Här	finns	också	hela	värdekedjan	
samlad,	med	representanter	för	näringsliv,	akademin,	institut	och	
offentliga	parter	–	vilket	vi	menar	är	en	förutsättning	för	att	lyckas	
med	en	hållbar	kemi.		
	
Projektet	finansieras	av	Europeiska	regionala	utvecklingsfonden	och	
Västra	Götalandsregionen.	
	
Västsvenska	Kemi-	och	Materialklustret	driver	frågor	som	är	knutna	
till	infrastruktur,	teknikutveckling	och	kunskapsuppbyggnad.	Man	
har	prioriterat	fyra	fokusområden,	som	alla	styr	mot	en	biobaserad	
ekonomi,	genom	innovations-	och	teknikutveckling	samt	
kunskapsuppbyggnad:	

•	Förnybara	råvaror	till	kemi-	och	materialprodukter		
			samt	fordonsbränslen	
•	Resurs-	och	energieffektivitet	
•	Återvinning	
•	Kompetensutveckling	och	kompetensförsörjning	
	

Klustret	driver	dessa	frågor	genom	att	delta	i	eller	arrangera	mötes-
platser	som	seminarier,	företagsträffar,	möten	med	beslutsfattare	
samt	genom	att	initiera	eller	delta	i	innovations-	och	utvecklings-
projekt.	Det	sker	även	samverkan	med	aktörer	utanför	klustret	samt	
andra	kluster	i	Sverige	och	Europa.	



6	
	

Sammanfattning	
	
Rapporten	visar	de	utmaningar	kemiindustrin	står	 inför	avseende	framtida	
kompetensförsörjning,	 men	 ger	 också	 underlag	 för	 en	 fortsatt	 dialog	 med	
företagen	kring	efterfrågestyrd	kompetensförsörjning.		
	
Många	 branscher	 fordrar	 kemi	 och	 kemiteknisk	 kompetens,	 särskilt	 viktig	
är	 den	 inom	 det	 som	 vanligtvis	 benämns	 som	 processindustri.	 Process-
industrin	brukar	delas	upp	i:	

• Kemi-	och	plastindustri	(hit	räknas	också	läkemedelsproduktion).	
• Massa-	och	pappersindustri.	
• Livsmedelsindustri.	
• Gruvindustri.	
• Järn-	och	stålindustri.	
	
Processindustrin	 består	 alltså	 av	 många	 branscher	 med	 inbördes	 likheter	
och	 olikheter.	 Den	 totala	 processindustrin	 har	 liten	 import	 av	 insatsvaror	
varför	den	bidrar	till	en	hög	till	nettoexport,	över	60%,	och	till	cirka	30%	av	
landets	 totala	export.	Processindustrin	är	med	andra	ord	en	betydande	del	
av	svensk	exportindustri.	
	
Många	av	företagen	är	etablerade	utanför	storstadsregionerna	och	sysselsätter	
cirka	 320	000	 personer.	 Förutom	 dessa	 sysselsätts	 underleverantörer,	
maskintillverkare,	 konsulter	 osv.	 En	 anställd	 i	 processindustrin	 genererar	
sysselsättning	 för	 ytterligare	 två	 personer.	 I	 denna	 kompetensrapport	
diskuteras	 enbart	 kemi-	 och	plastindustri	 ej	 närliggande	 industri	 som	massa-	
och	pappersindustri.		
	
Förutom	 litteraturstudier	 har	 djupintervjuer	 genomförts	 med	 ett	 tjugotal	
företag	 och	 flera	 andra	 aktörer.	 Tre	 workshops	 har	 också	 genomförts	 där	
såväl	 industri,	 myndigheter	 som	 akademi	 medverkade,	 för	 att	 diskutera	
slutsatser	och	olika	åtgärder.		
	
Undersökningen	 visar	 att	 rekrytering	 till	 kemiindustrin	 idag	 främst	 sker	
lokalt	 eller	 regionalt	 vilket	 tyder	 på	 en	 i	 stort	 sett	 god	 tillgång	 på	 lämplig	
kompetens	 i	 regionen.	 Närheten	 till	 Chalmers	 tekniska	 högskola	 och	
Göteborgs	 universitet	 är	 en	 viktig	 förutsättning	 för	 kompetensförsörjning	
av	personer	med	högre	examina.		
	
Intervjuerna	ger	inte	någon	entydig	bild	av	att	det	råder	brist	på	kompetent	
personal	 i	 dagsläget.	 Däremot	 finns	 det	 en	 utbredd	 oro	 för	 kompetens-
försörjningen	 på	 fem	 till	 tio	 års	 sikt.	 Tydligast	 gäller	 detta	 tillgången	 på	
driftspersonal/operatörer,	 ingenjörer	 och	 tekniker	 inom	 underhåll,	 drift,	
maskin,	el,	instrument	och	automation.		
	
Troligen	kommer	konkurrens	med	andra	branscher	uppstå	här,	 framförallt	
med	fordonsindustri,	skog,	kraft	och	värme	samt	Life	Science,	men	även	på	
grund	 av	 de	 stora	 infrastrukturprojekt	 som	 kommer	 prägla	 regionens	
arbetsmarknad	de	närmaste	tjugo	åren.	
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Behovet	 av	 spetskompetens	 är	 störst	 i	 företag	 som	 fokuserar	 på	 produkt-
utveckling	 och	 innovation.	 Många	 av	 de	 stora	 företagen	 i	 undersökningen	
har	 snarare	 tyngdpunkt	 i	 produktion	 av	 bulkprodukter	 och	 där	 har	
tillgången	på	hög	spetskompetens	inom	forskning	och	utveckling	(FoU)	inte	
lika	stor	vikt	för	företagens	överlevnad.	Däremot	kan	spetskompetens	inom	
andra	områden	vara	av	stor	vikt.	Företag	med	mer	FoU	i	verksamheten	har	
ett	 behov	 av	 högre	 utbildad	 personal,	 eftersom	 deras	 spetskompetens	 är	
avgörande	för	företagens	långsiktiga	utveckling.		
	
Mindre	företag	uppger	att	de	ofta	har	svårt	att	rekrytera	för	att	täcka	ett	visst	
kompetensbehov	 och	 att	 de	 sällan	 har	 möjlighet	 att	 tillsvidareanställa	 mer	
kvalificerad	 personal.	 Samtidigt	 lyckas	 de	 oftare	 täcka	 sitt	 kompetensbehov	
på	 andra	 sätt,	 exempelvis	 med	 hjälp	 av	 bemanningsföretag,	 inhyrda	
konsulter,	 internutbildning	 eller	 genom	 stöd	 från	 eller	 samarbete	 med	
leverantören.			
	
Oro	finns	hos	de	intervjuade	för	kemiämnets	allmänt	låga	status	i	samhället.	
Flera	 intervjuade	 företag	 bedömer	 också	 att	 dagens	 gymnasieskola	 inte	
klarar	 att	 leverera	 tillräckligt	 hög	 kompetens	 inför	 framtiden.	
Teknikcollege,	 som	 är	 certifierade	 av	 Industrirådet,	 har	 alltid	 närings-
livsanknytning	över	inriktningarna.	Det	förefaller	ge	en	bättre	kvalitetsnivå,	
medan	 de	motsvarande	 gymnasieprogram	utan	 teknikcollegecertifikat	 ofta	
inte	anses	ha	förmåga	att	upprätthålla	en	acceptabel	nivå.			
	
Kartläggningen	 diskuterar	 också	 olika	 vägar	 framåt	 för	 att	 säkra	 framtida	
kompetensförsörjning,	 bland	 annat	 generella	 åtgärder	 för	 att	 främja	
intresset	 för	 kemiutbildning,	 samt	 åtgärder	 som	 har	 att	 göra	 med	 över-
gången	från	fossilbaserad	produktion	till	biobaserad	och	cirkulär	ekonomi.		
	
För	att	stärka	industrin	i	framtiden	behövs	nya	inriktningar	på	Gymnasienivå	
och	Yrkeshögskolenivå.	

Gymnasienivå		
För	att	göra	framtida	operatörer	och	drifttekniker	anställningsbara	behöver	
kursutbudet	 inom	 Industritekniska	 programmet	 med	 processinriktning	
öppnas	 upp.	 Det	 behövs	 ett	 mer	 relevant	 urval	 och	 fler	 ämnen	 inom	 de	
kurser	som	är	valbara	i	programmet.	Skolverket	behöver	hantera	frågan	om	
valbara	 kurser	 och	 särskilda	 avsteg	 från	 kursplanerna	 för	 att	 skapa	
utbildningar	 som	 är	 relevanta	 för	 näringslivet,	 som	 det	 väl	 fungerande	
upplägget	 för	TUNA2.	En	väg	kan	också	vara	att	 jobba	vidare	på	det	 förslag	
som	 fanns	 men	 som	 drogs	 tillbaka	 att	 lägga	 över	 IN-Process	 till	
Teknikprogrammet	 (TE)	 vilket	 skulle	 öppna	 upp	 för	 fler	 kurser	 att	 välja.	
Även	möjligheten	 att	 utöka	programmen	 till	 3	200	–	3	500	poäng	 skulle	 ge	
nya	möjligheter	med	mer	praktik.	
	
För	 underhållspersonal	 behöver	 Industritekniska	 programmet	 förbättras.	
Det	måste	 bli	 attraktivt	 att	 läsa.	Det	 behövs	 en	 klarare	 utgång	 än	 i	 dagens	
inriktningar.	
	

																																								 																					
2	TUNA	är	förkortningen	för	"Teknisk	Utbildning	med	Näringslivs	Anknytning"	



8	
	

En	tydlig	utgång	inom	svets,	en	underhåll/mekanisk	för	roterande	och	statisk	
utrustning,	skärande	bearbetning,	 instrumentkunskap	och	automation.	Helst	
också	med	fler	poäng	som	ger	möjlighet	till	fler	ämnen	och	mer	praktik	inom	
utbildningen.	
	
Inom	Gymnasieingejörsprogrammet	behövs	det	en	ny	yrkesutgång	inom	kemi	
(laborativ	 och	 analytisk	 kemi)	 och	 en	 ny	 inom	 driftteknik	 (processteknik)	
som	 ytterligare	 valmöjlighet	 utöver	 de	 fyra	 utgångar	 som	 finns	 i	 dag.	
Skolverket	och	det	nationella	programrådet	för	Industritekniska	programmet	
behöver	hantera	denna	fråga.	

Yrkeshögskolenivå	
Det	 behövs	 ett	 förändrat	 söksätt	 för	 att	 få	 utbildning.	 I	 dag	 ges	 det	
statsbidrag	endast	 för	 två	klasstarter.	Detta	är	 för	kortsiktigt	 för	att	kunna	
rekrytera	 lärare,	 lokaler	 och	 få	 till	 en	 långsiktig	 elevutgång	 till	 branschen.	
Det	 finns	 förslag	 på	 förändringar	 som	 kan	 underlätta	 om	 de	 kommer	 till	
stånd.	Det	behövs	större	möjlighet	till	långsiktigt	planerad	utbildning.	

Högskolenivå	–	ingenjör	och	civilingenjör	
Vid	intervjuer	och	efterföljande	diskussioner	framgår	att	högskoleingenjörer	i	
kemiteknik	är	en	viktig	kategori.	Kommande	pensionsavgångar	inom	de	mer	
tekniska	 operativa	 kompetenserna,	 ”gamla	 gymnasieingenjören”,	 förväntas	
fyllas	av	högskoleingenjörer.	De	examinerade	högskoleingenjörerna	kommer	
inte	 att	 täcka	 det	 framtida	 behovet.	 Den	 ”nya	 gymnasieingenjören”	 har	 inte	
motsvarande	kompetens	på	grund	av	avsaknad	av	kompetens	inom	kemi	och	
kemiteknik.	 Civilingenjörsutbildade	 inom	 kemiteknik	 efterfrågas	 av	 kemi-
industrin	men	man	har	 observerat	 att	 tillgången	 på	 utbildade	 är	 lägre	 idag.		
Sammantaget	pekar	de	 intervjuade	på	att	Chalmers	är	ett	nav	 för	utbildning	
och	forskning	och	är	en	viktig	aktör	för	Västra	Götalandsregionens	kemi-	och	
kemitekniska	verksamhet.	Kemiindustrin	uttrycker	samtidigt	en	oro	över	en	
framtida	 brist	 på	 kompetens	 inom	 teknikområdet	 både	 på	 högskole-	 och	
civilingenjörsnivå.	

Högskolenivå	–	kemist	
Kemistyrket	 har	 en	 förhållandevis	 låg	 profil	 i	 dagens	 samhälle	 samtidigt	
som	 prognoserna	 för	 arbetstillfällen	 inom	 området	 får	 betraktas	 som	
mycket	 goda.	 Utifrån	 intervjuerna	 med	 representanter	 i	 industrin	 i	 Väst-
sverige	 tycks	 kunskapen	 om	 Göteborgs	 universitets	 utbildning	 inom	
kemiområdet	vara	mycket	begränsad,	vilket	kan	bero	på	att	det	är	relativt	få	
studenter	 som	 examineras	 med	 kemi	 som	 huvudämne.	 Samtidigt	 har	
mastersstudenter	 och	 forskarutbildade	 kemister	 en	 mycket	 djup	
kunskapsbas	 som	 kan	 utgöra	 en	 vital	 tillgång	 för	 forsknings-	 och	
utvecklingsavdelningarna	inom	den	kemiska	industrin.	Ett	allvarligt	hot	för	
kemistutbildningarnas	 fortlevnad	 är	 de	 senare	 årens	mycket	 låga	 söktryck	
till	 dessa	 utbildningar.	 Här	 behövs	 samordnade	 insatser	 från	 både	
avnämare,	 skolor	 och	 olika	 utbildningsaktörer	 för	 att	 höja	 intresset	 men	
också	status	för	kemistyrket.				
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1.	Metod	och	avgränsningar	
	
Metoden	 för	 hur	 arbetet	 utförts	 har	 i	 huvudsak	 varit	 kvalitativ	med	 djup-
intervjuer	 av	 representanter	 för	 företag	 och	 andra	 utvalda	 nyckelaktörer.	
Detta	 för	 att	 kunna	 komplettera	 de	 undersökningar	 som	 redan	 finns	 som	
har	 mer	 kvantitativ	 inriktning.	 För	 att	 kunna	 spegla	 respondenternas	
åsikter	 och	 reflektioner	 mot	 fakta	 har	 även	 en	 inventering	 av	 tillgänglig	
litteratur,	utredningar	och	prognoser	gjorts.	Den	presenteras	i	avsnitt	2	–	4.	
	
Bland	huvudsakliga	källor	kan	nämnas:	

• Nationella	inventeringar	av	kemiindustrin	i	Sverige.	
• Utbildnings-	och	arbetsmarknadsprognoser	för	Västra	Götaland	med		
sikte	på	2025.	

• SCB:s	prognosinstitut.	
• Arbetsförmedlingens	återkommande	enkätundersökningar	bland	företag.		
• ECEG	(Kemiindustrins	europeiska	arbetsgivarorganisation).	
	
Djupintervjuer	 genomfördes	 med	 ett	 tjugotal	 företag	 under	 perioden	
september	 2015	 till	 januari	 2016.	 Intervjuerna	 var	 semistrukturerade	 och	
utgick	 från	 ett	 enklare	 frågeformulär	 (se	 bilaga	 2).	 Formen	 gav	 stort	
utrymme	för	den	som	intervjuades	att	utveckla	egna	tankar	kring	företagets	
personalrekrytering.	 De	 flesta	 tillfrågade	 har	 varit	 mycket	 villiga	 att	 dela	
med	sig	av	sina	kunskaper	och	intervjuerna	har	ofta	varat	i	över	den	timme	
som	avsatts.	En	utmaning	har	varit	att	nå	mindre	företag,	som	har	svårt	att	
avsätta	tid.		
	
Analysen	bakom	denna	rapport	bygger	på	kvalitativt	material	och	baseras	på	
ett	begränsat	urval	av	 företag.	Metoden	att	genomföra	djupintervjuer	valdes	
framför	att	”scanna	av”	ett	större	antal	aktörer.	På	så	sätt	fångas	både	bredare	
och	 djupare	 perspektiv	 in,	 vilket	 oftast	 inte	 är	 möjligt	 genom	 exempelvis	
enkäter.		
	
Som	 komplement	 till	 enskilda	 intervjuer	 har	 tre	 workshops	 hållits	 med	
inbjudna	 från	 industri,	 akademi,	 myndigheter,	 med	 flera.	 Dessa	 har	 ägt	 rum	
som	halvdagsmöten	den	20	november	2015,	12	januari	samt	23	februari	2016.	
	

	
	
Figur	1.	Processbild	över	arbetet	med	kartläggningen.	
	
Som	 beskrivs	 i	 figur	1	 har	 analysarbetet	 genomförts	 i	 en	 längre	 process.	 Slut-
satserna	 har	 utgått	 från	 vad	 företagen	 har	 sagt	 i	 de	 kvalitativa	 intervjuerna,	
speglat	mot	fakta	från	andra	sammanställningar	som	presenteras	i	avsnitt	2	–	4.	
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Rekommendationer	 och	 slutsatser	 har	 även	 diskuterats	 i	 de	 workshops	 som	
genomförts	under	arbetets	gång.		

Hur	gjordes	urvalet	av	företag?		
Kemiindustrin	 är	 integrerad	 i	 många	 branscher	 och	 är	 länkade	 till	 andra	
sektorer	vilket	gör	att	definitionen	av	kemiindustrin	inte	alltid	är	enkel.		
	
Den	 definition	 av	 kemiindustrin	 som	 används	 i	 denna	 kartläggning	 är	
densamma	 som	 i	 den	nationella	 inventeringen	 (Mossberg	 2013,	 2016).	 Ett	
undantag	är	dock	att	företag	inom	sektorn	"Life	Science"	exkluderats,	då	en	
motsvarande	studie	av	denna	sektor	redan	genomförs	på	uppdrag	av	Västra	
Götalandsregionen	(VGR	2014).	
	
Bland	 de	 företag	 som	 har	 intervjuats	 finns	 dock	 även	 andra	 aktörer	 inom	
intresseområdet	 kemi	 och	 material.	 Här	 innefattas	 den	 traditionella	
kemiindustrin	 men	 även	 företag	 som	 är	 verksamma	 inom	 återvinning,	
energiområdet	 samt	 cellulosaindustrin.	 Dessa	 sektorer	 konkurrerar	 med	
den	 traditionella	 kemiindustrin	 om	 delvis	 samma	 kompetens.	 Även	
bemanningsföretag	och	konsulter	har	ingått	i	studien.	Ambitionen	har	varit	
att	 nå	 både	 stora	 och	 små	 företag.	 Urvalet	 har	 innefattat	 allt	 från	 mikro-
SME 3 	upp	 till	 stora	 företag,	 likaså	 eftersträvades	 en	 bra	 fördelning	
geografiskt	 över	hela	 regionen.	Detta	 för	 att	 se	hur	kompetensutbudet	och	
behovet	skiljer	sig	i	olika	delar	av	regionen.	Slutliga	val	av	vilka	som	skulle	
intervjuas	gjordes	i	samråd	med	Västsvenska	Kemi-	och	Materialklustret.	
	
De	intervjuade	personerna	är	ansvariga	för	kompetensförsörjning	exempelvis	
HR-chefer	eller	VD.	

Övriga	aktörer	som	har	intervjuats	
Förutom	 företag	 har	 även	 personer	 i	 ledningen	 för	 kemiinstitutionerna	 på	
Chalmers	 och	 Göteborgs	 universitet	 intervjuats	 samt	 Arbetsförmedlingens	
branschansvariga,	 Molekylverkstan	 i	 Stenungsund	 samt	 en	 studerande	 på	
Chalmers.	Flera	av	dessa	aktörer	har	också	medverkat	vid	workshops.	4	

Vilka	kompetensbehov	har	vi	frågat	om?	
Kemiindustrin	 har	 självklart	 behov	 av	 en	mängd	 olika	 kompetenser.	 I	 den	
här	 rapporten	 diskuterar	 vi	 i	 första	 hand	 den	 som	 rör	 kemisk	 och/eller	
teknisk	 kompetens.	 Uttrycket	 kemikompetens	 används	 i	 bred	 bemärkelse,		
och	 gäller	 laborativt	 arbete,	 arbete	 i	 drift	 och	 underhåll	 av	 kemiska	
produktionsprocesser	 såväl	 som	 utvecklings-	 och	 forskningsarbete	 inom	
kemi-	och	materialområdet.		
	
Övrig	 kompetens	 som	 behövs	 för	 att	 driva	 ett	 företag,	 t.ex.	 administrativ,	
ekonomisk,	 eller	 juridisk	kompetens,	 har	däremot	 inte	 inkluderats.	Allmän	
ledningskompetens,	både	chefs-	och	projektledarkompetens	har	berörts	av	
flera	företag	och	finns	därför	delvis	med.	

																																								 																					
3	Mikro	SME,	enligt	EUs	definition,	har	färre	än	10	anställda	
4	Bilaga	1	listar	de	aktörer	som	intervjuats,	samt	deltagare	vid	workshops.		
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2.	Bakgrund	
 
Kemiindustrin	i	Sverige	exporterar	cirka	75	procent	av	det	den	producerar.	
Med	en	stor	exporthandel	och	med	en	stor	import	av	råvaror	är	den	svenska	
kemiindustrin	mycket	beroende	av	vad	som	sker	 i	omvärlden.	Den	svenska	
kemiindustrin	är	betydande	och	bidrar	i	hög	omfattning	till	exportvärdet	för	
Sverige.	
	
Den	 aggregerade	 exporten	 (i	 100	 MSEK)	 för	 produkter	 som	 tillverkats	 av	
den	svenska	kemiindustrin	presenteras	 i	Figur	2.	Det	bör	noteras	att	dessa	
siffror	 inte	 är	 direkt	 jämförbara	med	 export	 associerad	 till	 de	 företag	 som	
ingår	 i	 denna	 studie	 eller	 i	 den	 nationella	 studien	 (Mossberg	 2016),	 men	
figuren	 ger	 ändå	 en	 indikation	 om	 betydelsen	 av	 kemiindustrin	 som	 en	
viktig	exportindustri	för	Sverige.		
	

	
	
Figur	2.	 Aggregerad	 exportdata	 för	 produkter	 som	 framställts	 av	 kemiindustrin	
mellan	 åren	 1998	–	2015.	 Det	 fyllda	 området	 visar	 den	 absoluta	 exporten	 i	 1	000	
MSEK	(vänster	axel)	och	linjerna	visar	exporten	i	förhållande	till	den	totala	svenska	
exporten	i	%	(höger	axel).	Gult	representerar	 läkemedel,	blått	representerar	andra	
kemiska	produkter	och	den	svarta	linjen	representerar	den	kemiska	industrin	totalt.	
(Figur	från	Mossberg	2016)	
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Figuren	visar	att	för	år	2015	så	stod	kemiindustrin	som	helhet	för	cirka	17%	av	
den	 totala	 svenska	 exporten	 (inklusive	 läkemedel	 och	mineraloljeprodukter).	
Detta	 kan	 jämföras	 med	 till	 exempel	 fordonsindustrin	 och	 massa-	 och	
pappersindustrin	 (exklusive	 trä	 och	 träprodukter)	 som	under	 samma	år	 stod	
för	11%	respektive	8%.		
	
Figuren	 visar	 exporten	 för	 den	 svenska	 kemiindustrin	 som	 helhet	 och	 är	
inte	möjlig	 att	 bryta	 ner	 på	 regional	 nivå.	 Dock	 är	 det	 rimligt	 att	 anta	 att	
kemiindustrin	 i	 Västra	 Götaland	 står	 för	 en	 väsentlig	 del	 av	 exportvärdet	
(på	olika	sätt)	eftersom	regionen	har	ett	betydande	antal	av	 landets	större	
produktionsanläggningar	så	väl	som	drygt	en	fjärdedel	av	de	anställda	inom	
kemiindustrin	 (se	 Mossberg	 2016	 för	 en	 mer	 ingående	 beskrivning	 av	
strukturen	på	kemiindustrin	i	Västra	Götaland).	
	
De	 stora	 oljeexporterande	 länderna,	 exempelvis	 Saudiarabien,	 USA,	
Ryssland	 och	 övriga	 arabvärlden,	 bygger	 ut	 sin	 petrokemiska	 industri	 för	
att	 fånga	 mer	 av	 värdekedjan,	 snarare	 än	 enbart	 agera	 oljeexportör.	
Utvecklingen	 av	 teknik	 för	 att	 utvinna	 skifferolja	 har	 ruckat	 på	 en	mängd	
antaganden	om	framtiden	och	har	 fått	oljepriset	att	dala	 till	historiskt	 låga	
nivåer.		
	
Råvarubasen	 för	 kemiindustrin,	 som	 traditionellt	 varit	 fossil,	 är	 ifrågasatt	
av	 miljöskäl	 och	 såväl	 industri	 som	 samhället	 i	 övrigt	 söker	 nya	
produktionsbaser,	 som	 icke	 fossil,	 cellulosabaserad	 råvara	 eller	 genom	
återvunnet	material.	 	 Det	 innebär	 en	 utmaning	 för	 den	 kemiska	 industrin.	
Till	 exempel	 utvecklar	 cellulosaindustrin	 nya	 produkter	 och	 koncept	 som	
kan	slå	sig	in	på	den	traditionella	plastmarknaden.		

Den	västsvenska	arbetsmarknaden	
Västsverige	och	övriga	landet	upplever	för	närvarande	en	stark	konjunktur	
på	 arbetsmarknaden.	 Arbetsförmedlingens	 årliga	 utfrågning	 av	 företag	 i	
Västra	 Götalandsregionen	 (VGR)	 inför	 2016	 visar	 på	 en	 stark	 framtidstro	
(Arbetsförmedlingen	 2015).	 Arbetsgivarna	 är	 överlag	 mycket	 optimistiska	
och	många	ser	ett	behov	att	anställa.	Den	västsvenska	industrin	är	betydligt	
mer	positiv	än	riksgenomsnittet.		
	
Även	 på	 utbildningsområdet	 finns	 mycket	 att	 glädjas	 åt.	 En	 långsiktig	
tendens	är	att	andelen	av	VGRs	befolkning	(25	–	64	år)	med	eftergymnasial	
utbildning	har	ökat	 från	22	 till	 38	procent	de	 senaste	20	åren.	 (VGR	2011)	
VGR	 har	 också	 en	 jämförelsevis	 stor	 andel	 20-åringar	med	 grundläggande	
högskolebehörighet.	 En	 paradox	 är	 dock	 att	 det	 jämfört	 med	 andra	
storstadsregioner	är	en	lägre	andel	som	börjar	läsa	på	högskola	inom	tre	år	
efter	gymnasiet.	Samtidigt	som	andelen	högskoleutbildade	ökar,	ökar	alltså	
andelen	som	avslutar	grundskolan	utan	behörighet	till	gymnasieskolan.		
	
Efterfrågan	på	arbetskraft	utan	gymnasieutbildning	kommer	sannolikt	fort-
sätta	att	minska	de	kommande	tio	åren.	Detta	medför	en	ökad	polarisering.		
	
Den	starka	konjunkturen,	där	företagen	ställer	allt	hårdare	krav	på	utbildning	
och	 yrkeserfarenhet,	 gör	 att	 arbetsgivare	 inte	 finner	 den	 kompetens	 de	
efterfrågar,	 samtidigt	 som	 många	 personer	 är	 fortsatt	 arbetslösa.	 Brist	 på	
arbetskraft	 riskerar	 att	 hämma	 sysselsättningsutvecklingen	 och	 bromsa	
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tillväxten	exempelvis	 inom	 teknikområdet.	 (Af	2015a).	 Samtidigt	har	 antalet	
nyanlända	från	utlandet	överträffat	alla	förväntningar	under	det	senaste	året.		
	
Många	 av	 de	 flyktingar	 som	 anländer	 till	 Sverige	 har	 både	 yrkeserfarenhet	
och	utbildning,	vilket	påverkar	bedömningarna	inför	framtiden.	Osäkerheten	
är	dock	fortfarande	stor	om	vilken	betydelse	flyktingmottagandet	kommer	ha	
för	rekryteringen	av	olika	yrkesgrupper.	

Hur	påverkas	kompetensbehovet	över	tid?	
Det	 finns	 ett	 antal	 studier	 som	 har	 försökt	 göra	 en	 långsiktig	 kvantitativ	
prognos	 på	 utvecklingen,	 men	 det	 råder	 ingen	 generell	 konsensus.	
Studierna	 är	 övervägande	 internationella	 vilket	 gör	 det	 svårt	 att	 koppla	
resultaten	 till	 en	 specifik	 region.	De	är	dock	av	hög	 relevans	med	 tanke	på	
att	 kemiindustrin	 är	 en	 i	 högsta	 grad	 internationell	 industri	 med	 många	
utlandsägda	företag.		
	
EU-kommissionen	har	försökt	ta	ett	samlat	grepp	på	den	utmaningen	genom	
att	sammankalla	en	”High	Level	Group	of	Chemical	Industry”	för	att	diskutera	
tillväxtfrämjande	åtgärder	och	hur	Europa	ska	behålla	sitt	kompetensmässiga	
försprång.	 I	 sin	 slutrapport	 (COM	2009)	 uttryckte	 gruppen	 en	 tydlig	 oro	 för	
kompetensförsörjningen:	
	

”I	många	EU-regioner	har	branschen	stora	svårigheter	att	hitta	
kvalificerad	personal,	även	om	bilden	inte	är	entydig.	Det	gäller	främst	
kemiingenjörer	men	i	mindre	utsträckning,	också	kemister.	I	sin	efter-
frågan	på	ingenjörer	(inte	bara	kemiingenjörer)	möter	branschen	mycket	
stark	konkurrens	från	andra	sektorer,	bland	annat	tjänstesektorn.	
Bristen	är	särskilt	relevant	för	små	och	medelstora	företag,	som	i	
allmänhet	rapporterar	betydligt	större	rekryteringsproblem	än	stora	
företag,	liksom	regioner	med	mindre	kemiindustrinärvaro.”	
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3.	Västsvensk	kemiindustri	–	vilka	arbetar	där?	
	
Som	underlag	 för	 att	 beskriva	 nuläget	 i	 Västsvensk	 kemiindustri	 avseende	
utbildningsnivåer,	 yrkeskategorier	 och	 demografi	 har	 utdrag	 gjorts	 för	
Västra	Götaland	ur	den	nationella	 inventeringen	(Mossberg	2013	och	2016),	
vilka	presenteras	kort	i	följande	stycken.	
	
Det	vi	i	detta	avsnitt	kallar	VGRs	kemiindustri	 följer	därmed	den	avgränsning	
som	 används	 i	 den	 nationella	 inventeringen.	 Dock	 har	 tillverkning	 av	
läkemedel	och	farmaceutiska	produkter	exkluderats	i	vår	studie.	Det	innebär	
att	följande	huvudsakliga	branschgrupper	ingår	i	de	figurer	som	presenteras	i	
detta	avsnitt:	

• Raffinaderier	(inklusive	fetter):	oljeraffinaderier,	produktion	av		
oljor	och	fetter.		

• Bioraffinaderier:	produktion	baserat	på	bioråvaror,	exempelvis		
företag	som	producerar	etanol,	biodiesel,	biogas.	

• Baskemikalier:	
- Basplastframställning.		
- Baskemikalier.	
- Övriga:	Industrigaser,	torris	m	m.	

• Kemiska	produkter:	
- Färg,	lim,	lack	mm.		
- Hygien-	och	städprodukter.		
- Bekämpningsmedel	och	gödning.		
- Övrigt,	sprängmedel,	konstfiber	m	m.		

	
De	flesta	kemiföretagen	i	Västra	Götaland	har	sin	huvudsakliga	verksamhet	
inom	 produktion	 och	 utveckling	 av	 baskemikalier	 eller	 raffinaderi.	
Kemiföretagen	 i	 Stenungsund	 producerar	 polymerer	 i	 obearbetad	 form	
samt	olika	baskemikalier.	En	av	Sveriges	största	biodieselanläggningar,	ägd	
av	Perstorp	AB,	ligger	också	i	Stenungsund.		
	
I	 Göteborg	 har	 både	 Preem	 och	 St1	 raffinaderier,	 vilka	 producerar	 både	
traditionella	 fossila	 drivmedel	 och	 mindre	 mängder	 biodrivmedel	 (HVO	
respektive	 Etanol).	 Preem	 har	 också	 ett	 större	 raffinaderi	 i	 Lysekil.	 Vid	
sidan	av	dessa	 stora	 företag,	 sett	både	 till	 antal	 anställda	och	exportvärde,	
finns	en	mängd	företag	av	varierande	storlek.		
	
År	 2013	 var	 totalt	 5	516	personer	 anställda	 inom	det	 som	definierats	 som	
den	 tillverkande	 kemiindustrin	 i	 Västra	 Götaland	 (8	130	 personer	 om	
anställda	 inom	 tillverkning	 av	 läkemedel	 och	 farmaceutiska	 produkter	
inkluderas).	Det	kan	 jämföras	med	~18	500	 i	hela	riket	(~33	000	personer	
inklusive	tillverkning	av	läkemedel	och	farmaceutiska	produkter).		
	
Med	cirka	30%	av	de	anställda	i	riket	är	Västra	Götaland	således	en	betydande	
region	för	svensk	kemiindustri.		
	
Figur	3	 visar	 de	 tio	 vanligaste	 yrkeskategorierna	 för	 de	 anställda	 i	 kemi-
industrin	 i	 Västra	 Götaland	 år	 2013.	 Den	 vanligaste	 yrkeskategorin	 var	
processoperatörer,	 vilka	 utgjorde	 cirka	 en	 fjärdedel	 av	 samtliga	 anställda.	
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Jämfört	med	riket	som	helhet	är	den	relativa	andelen	process-	och	maskin-
operatörer	högre	i	Västra	Götaland.	
	

	
Figur	3.	De	tio	vanligaste	yrkena	inom	kemiindustrin	i	Västra	Götaland	2013.		
	
Figur	4	 illustrerar	 hur	 ålderssammansättningen	 för	 de	 anställda	 i	 kemi-
industrin	 i	 Västra	 Götaland	 har	 utvecklats	 mellan	 år	 2007	 och	 år	 2013.	
Medelåldern	 inom	 kemiindustrin	 är	 relativt	 hög	 och	 den	 har	 också	 ökat	
markant	under	perioden	2007	till	2013,	illustrerat	av	en	tydlig	förskjutning	
av	tyngdpunkten	i	åldersstrukturen	åt	höger	i	figuren.		
	
Det	är	främst	 i	åldersspannet	30	–	44	år	som	antalet	anställda	har	minskat.	
De	största	ökningarna,	både	 i	absoluta	och	relativa	 tal,	 återfinns	 i	det	allra	
översta	åldersspannet,	anställda	 i	åldern	60+.	 Jämfört	med	hela	 riket	är	de	
anställda	 i	 Västra	 Götaland	 i	 genomsnitt	 något	 äldre	men	 den	 strukturella	
förändringen	i	åldersstrukturen	mellan	2007	och	2013	är	likartad.		
	
Förändringen	 i	 åldersstruktur	mellan	år	2007	och	år	2013	kan	delvis	bero	
på	 de	 strukturella	 förändringar	 som	 kemiindustrin	 har	 genomgått	 under	
denna	 period	 så	 som	 högre	 grad	 av	 outsourcing	 och	 nedläggningar	 eller	
neddragningar	 där	 bland	 annat	 turordningsregler	 i	 större	 grad	 påverkar	
anställda	med	kortare	anställningstid.		

	
	 Figur	4.	Åldersstruktur	för	anställda	inom	kemiindustrin	i	Västra	Götaland	2013.		
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Figur	5	visar	hur	de	anställda	i	kemiindustrin	i	Västra	Götaland	är	fördelade	
på	olika	utbildningsnivåer	år	2007	och	år	2013.	Mer	än	hälften	(~61%)	av	de	
som	arbetade	 inom	kemiindustrin	år	2013	saknade	en	akademisk	bakgrund,	
samtidigt	 har	 andelen	 med	 eftergymnasial	 utbildning	 ökat	 jämfört	 med	 år	
2007	(då	64%	ej	hade	högre	utbildning).		
	
Jämfört	 med	 riket	 som	 helhet	 är	 det	 en	 lägre	 andel	 av	 de	 anställda	 i	 Västra	
Götaland	som	har	en	eftergymnasial	utbildning	längre	än	tre	år.	Främst	är	det	
kategorierna	med	kortast	utbildningstid,	d.v.s.	anställda	med	tvåårig	gymnasial	
utbildning	eller	lägre,	som	har	minskat	mellan	åren	2007	och	2013.		
	
Den	största	ökningen	återfinns	 för	anställda	med	en	eftergymnasial	utbild-
ning	på	motsvarande	kandidatnivå	eller	högre.	
	

	
								
Figur	5.	Anställdas	utbildningsnivå	inom	kemiindustrin	i	VGR.	
	
När	 det	 kommer	 till	 könsfördelningen	 för	 de	 anställda	 i	 kemiindustrin	 i	
Västra	 Götaland	 är	 cirka	 28%	 kvinnor,	 i	 antal	 motsvarar	 det	 drygt	 1	500	
personer	 (om	 produktion	 av	 läkemedel	 och	 farmaceutiska	 produkter	
inkluderas	 är	 siffran	 istället	 cirka	 38%	och	 3	000	 personer).	 Detta	 ligger	 i	
linje	 med	 andel	 kvinnor	 i	 svensk	 kemiindustri	 som	 helhet	 (29%	 om	
produktion	av	läkemedel	och	farmaceutiska	produkter	exkluderas).		
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Kvinnorna	är	fördelade	över	alla	yrkeskategorier	men	har	i	större	utsträckning	
än	männen	en	eftergymnasial	utbildning.		
	

	
	
Figur	6.	De	fem	vanligaste	yrkestitlarna	bland	kvinnor	inom	kemiindustrin	i	Västra	
Götaland	2013.	
	
Precis	 som	 i	 riket	 som	 helhet	 så	 är	 det	 slående	 att	 andelen	 kvinnor	 med	
eftergymnasial	 utbildning	 inom	 kemiindustrin	 är	 betydligt	 högre	 än	 för	
män,	vilket	visas	i	Figur	7.	Detta	kan	även	ses	indirekt	om	man	jämför	topp-
fem	 yrkeskategorier	 för	 samtliga	 anställda	 i	 Figur	3	 med	 topp-fem	 yrkes-
kategorier	 för	kvinnor	 i	Figur	7.	Dock	är	det	 totala	antalet	män	med	högre	
utbildning	 fler	 än	 antalet	 kvinnor	 med	 motsvarande	 utbildning	 eftersom	
branschen	fortfarande	är	mansdominerad.		
	
Sett	 till	 de	 strukturella	 förändringar	 som	presenteras	 i	 figurerna	ovan	kan	
detta	dock	förväntas	förändras	över	tid.	Då	den	genomsnittliga	utbildnings-
nivån	 ökar	 och	 kvinnor	 är	mer	 välrepresenterade	 i	 segmenten	med	 högre	
utbildning	borde	andelen	kvinnor	kunna	förväntas	öka.		
	
Någon	 sådan	 förändring	 kan	 dock	 inte	 observeras	 om	 andelen	 kvinnor	
anställda	 i	 kemiindustrin	 år	2007	 jämförs	med	år	2013.	Andelen	kvinnor	 i	
kemiindustrin	 har	 under	 denna	 tid	 varit	 relativt	 konstant	 (gäller	 både	
Västra	 Götaland	 och	 riket	 som	 helhet	 samt	 både	 om	 läkemedel	 och	
farmaceutiska	produkter	inkluderas	i	analysen	eller	ej).	
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Figur	 7.	 Utbildningsnivå	 i	 förhållande	 till	 kön	 inom	 Kemiindustrin	 i	 VGR.	
Utbildningsnivån	graderas	från	1-7	där	1	=	förgymnasial	utbildning	kortare	än	9	år	
och	7	=	forskarutbildning,	se	indelningen	i	figur	5.	
	
En	 mer	 detaljerad	 redogörelse	 för	 kemibranschen	 i	 Västra	 Götaland	 och	
riket	 som	 helhet	 återfinns	 i	 den	 tidigare	 nämnda	 nationella	 inventeringen	
(Mossberg	2013	och	2016).	 	
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4.	Utbudet	av	kemi-	och	teknikutbildningar	i	
Västra	Götaland	

	
Här	 beskrivs	 gymnasiala	 och	 eftergymnasiala	 utbildningar	 som	 erbjuds	 i	
Västra	Götaland.	

Gymnasieskola	och	Teknikcollege	

Flera	 av	 gymnasieskolorna	 som	 har	 teknisk/naturvetenskaplig	 inriktning	
har	valt	att	delta	i	teknikcollege,	där	kommunerna	arbetar	tillsammans	med	
företag	för	att	skapa	attraktiva	utbildningar.	Teknikcollege	är	en	samling	av	
gymnasiala	 och	 eftergymnasiala	 utbildningar	 som	 ges	 av	 certifierade	
utbildningsanordnare.	 Bakom	 Teknikcollege	 står	 Industrirådets	 parter.			
I	 Västra	 Götaland	 finns	 teknikcollegeutbildningar	 i	 alla	 fyra	 regionerna	
Sjuhärad,	Fyrbodal,	Skaraborg	och	Göteborgsregionen.		

• I	Fyrbodal	finns	för	närvarande	utbildningar	på	fyra	platser:	i	Munkedal	
finns	en	processteknisk	utbildning	i	direkt	anslutning	till	pappersbruket	
och	på	gymnasieskolorna	i	Trollhättan,	Lysekil	samt	Vänersborg	erbjuds	
några	olika	inriktningar	mot	svetsteknik,	processindustri,	produktdesign,	
automation	med	flera.	

• I	Sjuhärad	erbjuds	teknikcollegeutbildningar	på	gymnasieskolorna	i	Mark,	
Borås	och	Ulricehamn	med	liknande	inriktning	som	de	i	Fyrbodal	som	
nämns	ovan.	

• I	Skaraborg	erbjuds	utbildningar	på	gymnasieskolorna	i	Falköping,	
Skövde,	Mariestad,	Lidköping	och	Vara	med	inriktningar	mot	bland	annat	
svetsteknik,	produkt-	och	maskinteknik	samt	informations-	och	
medieteknik.	

• I	Göteborgsregionen	erbjuds	idag	gymnasiala	utbildningar	på	gymnasie-
skolor	i	Göteborg,	Alingsås,	Kungsbacka,	Kungälv	och	Stenungsund.	
Dessutom	finns	flera	eftergymnasiala	utbildningar	på	såväl	Göteborg	
Tekniska	College,	Nösnäsgymnasiet	i	Stenungsund	och	på	Yrkeshögskolan	
i	Kungsbacka.	Munkedal	har	också	utbildning	inom	pappers	och	massa	
som	ger	kompetens	att	arbeta	inom	kemiindustrin.	Förutom	de	inrikt-
ningar	som	erbjuds	i	de	övriga	regionerna	erbjuds	här	även	bland	annat	
driftssäkerhet	och	underhåll,	CAD-design	samt	konstruktion,	och	
produktionslogistik.		

Yrkeshögskola	och	f.d.	KY-utbildning	

Yrkesutbildningar	 kallades	 tidigare	 kvalificerad	 yrkesutbildning	 (KY-utbild-
ning),	 men	 har	 sedan	 2009	 bytt	 till	 Yrkeshögskoleutbildningar	 (YH-ut-
bildningar).	 Det	 finns	 totalt	 168	 YH-utbildningar	 i	 Västra	 Götalandsregionen,	
som	 drivs	 av	 privata	 aktörer,	 landsting/region,	 kommunala	 skolor	 eller	
högskolor/universitet.	De	står	under	tillsyn	av	Myndigheten	för	yrkeshögskolan.	
	
Några	få	av	utbildningarna	i	Västra	Götaland	har	inriktning	mot	kemiindustrin	
som	processteknik,	automation	och	el.	 	YH-utbildningarna	har	ofta	en	stor	del	
av	utbildningen	 som	praktik	 som	sker	ute	på	 företag.	 Flera	 av	 företagen	 som	
intervjuats	 erbjuder	 praktik	 samt	 är	 med	 och	 påverkar	 YH-utbildningarnas	
innehåll.	
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Validering	av	kunskaper	på	gymnasie-	och	YH-nivå	

Idag	 finns	det	möjlighet	 att	 validera	kompetens	på	olika	nivåer.	 Industrins	
parter	 har	 med	 en	 stor	 grupp	 referensföretag	 tagit	 fram	 en	 industri-
gemensam	modell,	 Industriteknik	Bas,	 för	validering	av	den	grundläggande	
kompetens	som	behövs	för	att	arbeta	på	ett	svenskt	 industriföretag.	Därtill	
utvecklas	 en	 påbyggnad	 till	 modellen	 för	 den	 generella	 industri-
kompetensen:	Automation	Bas.	Industrins	branscher	arbetar	även	parallellt	
med	 att	 utveckla	 yrkesspecifika	 branschmodeller	 i	 enlighet	 med	
Myndigheten	 för	 yrkeshögskolans	 standard	 för	 branschvalidering.	 Bakom	
branschmodellen	 för	operatörer	 inom	processinriktad	 industri	 (som	kemi-,	
plast-	 och	 läkemedelsproduktion)	 står	 Innovations-	 och	 kemiindustrierna	
(IKEM)	och	IF	Metall	i	samarbete	med	Livsmedelsföretagen	med	motpart.		
	
Valideringsmodellerna	 används	 för	 kompetensinventering,	 rekrytering,	
vidareutbildning,	 omställning	 och	 ska	 kopplas	 till	 utbildningsinsatser	
liksom	 yrkesintroduktionsanställningar	 och	 snabbspår	 för	 nyanlända	
svenskar.	 En	 viktig	 målsättning	 med	 validering	 är	 att	 skapa	 ett	 större	
underlag	med	fler	anställningsbara	operatörer	i	såväl	regionen	som	landet.	

Chalmers	Tekniska	Högskola	

Chalmers	Tekniska	Högskola	erbjuder	flera	utbildningar	i	kemi.	Mest	relevant	
för	 kemiindustrin	 är	 självfallet	 den	 utbildning	 som	 ges	 vid	 Institutionen	 för	
Kemi	och	kemiteknik	och	Institutionen	för	Biologi	och	bioteknik.	De	består	 i	
dagsläget	av	fyra	ingenjörsprogram.	

• Högskoleingenjör	Kemiteknik	 	 	 180	högskolepoäng	
• Civilingenjör	Kemiteknik	 	 	 	 300	högskolepoäng	
• Civilingenjör	Kemiteknik	med	fysik		 	 300	högskolepoäng	
• Civilingenjör	Bioteknik		 	 	 	 300	högskolepoäng	
	
Chalmers	har	även	flera	mastersprogram,	internationella	utbildningar	på	två	år	
och	 120	 högskolepoäng	 som	 bygger	 på	 en	 tidigare	 grundutbildning	 på	 180	
högskolepoäng.	 Inom	 kemi	 är	 det	 mest	 intressant	 med	 mastersprogrammen	
Innovative	&	Sustainable	Chemical	Engineering	och	Materials	Chemistry.	
	
Totalt	 inom	 alla	 programmen	 inom	 kemi	 och	 kemiteknik,	 vilket	 organisa-
toriskt	 inkluderar	 mastersprogrammen	 ovan	 och	 utbildningen	 inom	 bio-
teknik,	går	cirka	700	studenter.	
	
Forskning	är	en	mycket	viktig	del	av	Chalmers	verksamhet	och	det	finns	cirka	1	
000	forskarstuderande,	doktorander,	vid	Chalmers.	Forskarutbildningen	leder	
till	 en	 licentiat-	 och/eller	 en	 doktorsexamen.	 Bland	 Chalmers	 cirka	 1	000	
forskarstuderande	 finns	 omkring	 160	 industridoktorander.	 Chalmers	
definierar	 en	 industridoktorand	 som	 en	 forskarstuderande	 som	 har	 en	
anställning	 vid	 ett	 företag	 och	 inom	 ramen	 för	 sin	 tjänst	 genomgår	
forskarutbildning	 vid	 Chalmers	 eller	 en	 forskarstuderande	 inom	 de	 områden	
där	det	finns	formaliserade	samarbetsavtal	med	industrin.	
	
Vid	institutionen	för	Kemi	och	kemiteknik	finns	120	doktorander,	cirka	30	post	
docs	 samt	 omkring	 50	 lärare/forskare.	 Forskarutbildning	 bedrivs	 inom	 tre	
forskarskolor	 –	Kemiteknik	 med	 29	 doktorander,	Kemi	 med	 55	 och	Material-
vetenskap	med	71	doktorander.	Cirka	14	doktorander	är	 industridoktorander	
vid	 institutionen.	 Institutionen	 bedriver	 framgångsrik	 forskning	 som	 ofta	 är	
gränsöverskridande	 och	 i	 nära	 samarbete	 med	 industri,	 institut	 och	 andra	
lärosäten.	 Forskningen	 bedrivs	 på	 avdelningsnivå,	 genom	 delaktighet	 i	
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Chalmers	 styrkeområden	 och	 institutionens	 forskningscentra.	 Institutionen	
deltar	 i	 fem	av	Chalmers	 åtta	 styrkeområden	och	 attraherar	 forskningsmedel	
från	 styrkeområdena.	 Institutionens	 kompetenscentra	 samordnar	 forskning	
och	 nyttiggörande	 genom	 samverkan	 över	 traditionella	 institutionsgränser,	
med	andra	lärosäten	och	näringslivet.	

Chalmers	Professional	Education	

På	 Chalmers	 finns	 även	 vidareutbildning	 genom	 Chalmers	 Professional	
Education,	 som	 är	 Chalmers	 organisation	 för	 anpassade	 utbildningar	 för	
yrkesverksamma.	 Chalmers	 Professional	 Education	 ordnar	 skräddarsydda	
utbildningar	 för	 företag	 eller	 anpassade	 kurser	 och	 utbildningar	 för	
specifika	 grupper	 inom	 både	 teknik	 och	 ledarskap.	 Chalmers	 Professional	
Education	 har	 som	 mål	 att	 erbjuda	 utbildningar	 inom	 alla	 Chalmers	
styrkeområden	 där	 kemifrågan	 kommer	 in	 i	 flera	 så	 som	 i	 material-
vetenskap	och	energi,	produktions-	och	processteknik.	

Göteborgs	Universitet		

På	 Institutionen	 för	 kemi	 och	 molekylärbiologi	 erbjuder	 Göteborgs	 uni-
versitet	 utbildning	 inom	 kemi	 enligt	 Bolognastrukturen	 med	 kandidat-
utbildning	följt	av	masterutbildning.	Programmen	inriktar	sig	dels	mot	kemi,	
vilket	inkluderar	grundläggande	aspekter	samt	bio-	och	miljökemi,	och	dels	
mot	 organisk	 kemi	 och	 läkemedelskemi.	 Därtill	 erbjuder	 institutionen	 en	
studiegång	 som	 ger	 en	 dubbel	 examen	 i	 kemi	 respektive	molekylärbiologi	
vilken	 ger	 behörighet	 till	 institutionens	 samtliga	masterutbildningar	 inom	
dessa	ämnesområden.	
	
Antalet	 antagna	 studenter	 till	 kemiprogrammen	 vid	 Göteborgs	 universitet	
har	 fluktuerat	 under	 åren	med	 ett	 totalt	 antal	mellan	 37	 och	 76	 program-
studenter.	 Studenter	 antagna	 till	 fristående	 kurser	 utgör	 ytterligare	 en	
studentgrupp.	 Därutöver	 undervisas	 blivande	 receptarie-	 och	 apotekar-
studenter	 i	kemi,	motsvarande	40	respektive	80	helårsstudenter	per	år.	På	
masternivå	 utgör	 flera	 av	 kurserna	 delar	 av	 masterprogram	 på	 civil-
ingenjörsutbildningarna	 på	 Chalmers	 tekniska	 högskola,	 vilket	 framförallt	
gäller	biokemi	men	även	oorganisk	kemi.	
	
Kandidatutbildning	kemi	180	hp	
Kandidatutbildning	läkemedelskemi	180	hp	
Masterutbildning	kemi	120	hp	
Masterutbildning	organisk	kemi	och	läkemedelskemi	120	hp	

Högskolan	Väst	

Vid	Högskolan	 i	Väst	 i	Trollhättan	ges	en	maskiningenjörsutbildning	riktad	
mot	såväl	industriproduktion	som	produktutveckling	(180	hp).		

Högskolan	i	Borås	

Vid	 Högskolan	 i	 Borås	 ges	 en	 högskoleingenjörs	 utbildning	 inom	 tillämpad	
bioteknik	 på	 180	hp.	 	 Utbildningen	 innehåller	 en	 mindre	 del	 kemitekniska	
ämnen.	Vid	högskolan	bedrivs	också	en	tvåårig	utbildning	till	Högskoletekniker	
i	energi-	och	processteknik	förlagd	till	Campus	Varberg.	
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5.	Tillgång	och	efterfrågan	på	kemikompetens	i	
VGR	–	kvantitativa	bedömningar	

 
Inom	ramen	för	denna	kartläggning	har	inga	nya	kvantitativa	bedömningar	
av	 tillgång	 och	 efterfrågan	 gjorts.	 De	 relevanta	 kvantitativa	 studier	 som	
finns	refereras	därför	nedan.	
	
20%	av	landets	industrisysselsatta	återfinns	i	Västra	Götalands	län.	Antalet	
förvärvsarbetande	 i	 åldern	 16–	64	 år	 uppgår	 till	 närmare	 122	000	 i	 länet,	
varav	mer	än	hälften	arbetar	 i	Göteborgsregionen.	 Industrin	 i	regionen	har	
stor	bredd,	men	nationellt	sett	har	verkstadsindustrin	sitt	främsta	fäste	här.	
Av	de	industrisysselsatta	i	länet	arbetar	hela	54%	inom	verkstadsindustrin,	
som	i	sin	tur	domineras	av	fordons-/transportmedelsindustrin.	
	
Yrkesskickliga	personer	med	flera	kompetenser	och	traditionell	hantverks-
skicklighet	 är	 särskilt	 eftertraktade.	 Suget	 efter	 ingenjörer	 och	 tekniker	
samt	 civilingenjörer	 är	 ett	 återkommande	 tema	 i	 Arbetsförmedlingens	
prognoser	baserat	på	företagsintervjuer	(Af	2015a).	
	
Yrkesområdet	”Installation,	drift,	underhåll”	påverkas	av	utvecklingen	inom	
industrin	 medan	 andra	 har	 en	 starkare	 koppling	 till	 byggverksamhet.	
Samtliga	yrken	inom	området,	undantaget	vaktmästare,	förutsätter	normalt	en	
yrkesförberedande	gymnasieutbildning.	Arbetsförmedlingen	sammanfattar:		
	

”Sammantaget	väntas	jobbmöjligheterna	inom	yrkesområdet	vara	goda	
under	året	medan	antalet	sysselsatta	bedöms	vara	oförändrat	på	ett	års	sikt.	
Sysselsättningen	inom	området	hålls	bland	annat	tillbaka	genom	att	
tillgången	på	utbildad	och	erfaren	arbetskraft	är	för	liten.”	(Af	2015b)	

	
Förhållandevis	 stora	 pensionsavgångar	 väntas	 inom	 industrin	 samtidigt	
som	 intresset	 bland	 unga	 att	 välja	 en	 gymnasieutbildning	 med	 inriktning	
mot	industrin	under	lång	tid	har	varit	svalt.		
	

”För	flera	av	yrkena	inom	yrkesområdet	är	rekryteringsbasen	teknik-	
eller	industritekniska	programmet	där	Teknikcollege	är	ett	värdefullt	
tillskott.	Nuvarande	utbildningsvolymer	bedöms	ändå	inte	vara	
tillräckliga	för	att	möta	behovet	av	kvalificerade	yrkesarbetare	inom	
industrin	på	fem	och	tio	års	sikt.	Exempel	på	yrken	där	utbudet	av	
arbetskraft	är	för	lågt	i	förhållande	till	efterfrågan	är	verktygsmakare,	
svetsare	och	CNC-operatörer.	Flera	av	dessa	yrken	karaktäriseras	
dessutom	av	ökade	kompetenskrav	–	återkommande	krav	hos	arbets-
givarna	är	goda	kunskaper	i	matematik	och	IT.”	

	
Eftersom	många	av	de	kompetenser	som	kemiindustrin	har	behov	av	delas	
med	 andra	 industrisektorer	 är	 det	 intressant	 att	 titta	 på	hur	 stor	 andel	 av	
befolkningen	 som	 har	 kemisk/teknisk	 utbildning	 idag.	 Här	 pratar	 vi	 alltså	
både	om	dem	som	har	anställning	idag	och	om	dem	som	har	sådan	examen	
men	saknar	anställning.		
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I	 SCB-rapporten	 Ingenjörerna	 –	 En	 djupanalys	 av	 ingenjörsutbildade	 och	
personer	 med	 ett	 ingenjörsyrke	 (SCB	 2013)	 diskuteras	 ingående	 vilken	
utbildningsbakgrund	 som	 personal	 i	 olika	 yrkeskategorier	 har,	 baserat	 på	
den	 nationella	 yrkes-	 och	 utbildningsstatistiken.	 Det	 är	 uppenbart	 att	 det	
inte	 finns	några	enkla	 samband	mellan	examenstitlar	och	vad	man	 faktiskt	
arbetar	 som.	 Exempelvis	 är	 det	 inom	 yrkesgruppen	 civilingenjörer	 endast	
40%	 som	 de	 facto	 har	 en	 civilingenjörsutbildning.	 Ytterligare	 26%	 har	 en	
gymnasie-	 eller	 högskoleutbildning.	 Övriga	 34%	 har	 inte	 någon	 ingenjörs-
utbildning	alls.	
	
Eftersom	 sambandet	 mellan	 examenstitel	 och	 den	 yrkesbenämning	 man	
senare	har	är	minst	sagt	flytande	är	det	 intressant	att	se	hur	stora	de	olika	
utbildningsgrupperna	är	och	hur	efterfrågan	på	dessa	förändras	över	tid.		

Kompetensförsörjningssystemet	
Utbildningarna	 måste	 fungera	 i	 relation	 till	 arbetsmarknadens	 krav	 på	
kompetens,	både	akademins	och	näringslivets	behov.	Här	fordras	utbildningar	
på	 gymnasie-,	 högskole-/universitets-	 och	 forskarutbildningsnivå.	 Ett	 sätt	 att	
beskriva	 kompetensförsörjningssystemet	 kan	 göras	 utifrån	 innehåll	 av	
teoretiskt	och	praktiskt	innehåll	i	utbildningarna,	se	figur	8.	
	

 
	
Figur	8.	Utbildningar	inom	kemi	och	kemiteknikområdet	avseende	profil	av	
teoretiskt	och	praktiskt	innehåll	i	utbildningen.	
 
Tekniker	 svarar	 för	 drift-	 och	 underhåll	 av	 energi-	 och	 produktionssystem	
medan	 Högskoleingenjörer	 svarar	 för	 utveckling	 av	 känd	 kunskap/teknik,	
produktion,	 konstruktion	 och	 utveckling	 och Civilingenjörer	 svarar	 för	
utveckling	 och	 nyttiggörande	 av	 ny	 kunskap/teknik.	Kemisten	har	 ett	 djupare	
kunskapsinnehåll	inom	kemi	men	saknar	kemiteknik	i	sin	utbildning.	
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Högskoleingenjören	ska	inte	ses	som	en	”liten”	civilingenjör	eller	ett	mellanting	
mellan	gymnasieingenjör	och	civilingenjör	utan	har	egna	unika	utbildningsmål.	
I	figuren	8	finns	också	indikerat	den	”gamla”	gymnasieingenjörsutbildning	som	
är	nedlagd	sedan	1992.	
	
Den	nya	och	gamla	gymnasieingenjörens	kunskapsinnehåll	är	olika	och	bör	
inte	 blandas	 ihop.	 Nya	 gymnasieingenjören	 bör	 snarare	 anses	 vara	 en		
avancerad	tekniker	än	ingenjör.	
	

 

Tekniker	

Industritekniska	 programmet	 vid	 gymnasieskolorna	 Nösnäs	 och	Munkedal	
är	 direkt	 inriktade	 mot	 operatörsutbildning	 kemiindustrin.	 16	–	18	 elever	
per	skola	och	år	går	ut.		
	
Yrkeshögskolan	 i	 Stenungsund	 har	 en	 inriktning	 mot	 kemiindustri	 med		
24	elever.		

Civilingenjör	

Civilingenjörsutbildning	 inom	 kemiteknik	 bedrivs	 inom	 två	 program	 på	
Chalmers	 –	Kemiteknik	 (K)	och	Kemiteknik	med	 fysik	 (Kf).	Till	 dessa	båda	
program	 antas	 ca	100	 studenter	 årligen	 varav	 cirka	 60%	 antas	 till	
Kemiteknik.	 Antalet	 förstahandssökande	 har	 varit	 relativt	 stabilt	 sedan	
2010	 trots	 minskande	 ungdomskullar,	 se	 figur	 9.	 I	 figuren	 visas	 även	
antagningsuppgifterna	 för	 civilingenjörsprogrammet	 i	 Bioteknik	 (Bt)	 och	
högskoleingenjörsprogrammet	i	Kemiteknik	(Ki).	
	

Kemi	eller	kemiteknik?	
• Kemi	behandlar	grundvetenskaperna	inom	oorganisk	och	organisk	
kemi,	fysikalisk	kemi,	analytisk	kemi	samt	biokemi.	

	
• Kemiteknik	behandlar	hur	man	omvandlar	och	förädlar	råvaror	till	
produkter	i	stor	skala.	Centrala	ämnen	är	här	reaktions-,	energi-	och	
separationsteknik.	

	
Samspelet	mellan	kemi	och	kemiteknik	är	viktigt.	Kompetens	 fodras	i	
allt	 från	 naturens	 minsta	 byggstenar	 till	 industriella	 processer	 som	
drivs	på	ett	hållbart	sätt.	
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Figur	9.	Antal	förstahandssökande	till	program	inom	kemi-	och	bioteknik	på	
Chalmers.	
	
I	 ett	nationellt	perspektiv	 är	 rekryteringen	god	 till	 programmen.	 I	 figur	10	
visas	hur	många	som	antagits	till	programmen	sedan	2010.		
	

 
Figur	10.	Antal	antagna	till	program	2010-2016.	
 
Antalet	utbildningsplatser	är	55	 för	Kemiteknik	respektive	35	 för	Kemiteknik	
med	 fysik.	 Motsvarande	 siffra	 för	 Bioteknik	 är	 60	 och	 högskoleingenjörs-
programmet	i	Kemiteknik	25.	
	
Civilingenjörsprogrammen	 på	 Chalmers	 följer	 Bolognastrukturen,	 en	
kandidatdel	på	 tre	år	följt	av	en	masterdel	på	två	år.	Den	avslutande	delen	
väljs	 inför	 år	 fyra.	En	 student	på	Kemiteknikprogrammet	har	möjlighet	 att	
välja	 mellan	 10	 olika	mastersprogram	 och	 en	 student	 på	 Kemiteknik	med	
fysik	programmet	13	mastersprogram.	Studenterna	får	sin	examen	inom	det	
grundprogram	man	är	antagen	till.	Cirka	80%	av	studenterna	på	Kemiteknik	
väljer	 att	 läsa	 mastersprogram	 inom	 kemi/kemiteknikområdet	 och	 cirka	
20%	av	studenterna	på	Kemiteknik	med	fysik	gör	motsvarande	val.	
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Figur	 11.	 	 Antal	 examina	 på	 program	 inom	 kemi-	 och	 bioteknik	 sedan	 Läsåret	
1999/2000.	
 
Figur	11	visar	examina	som	utfärdats	under	de	senaste	16	 läsåren.	Antalet	
examinerade	 från	 Kemiprogrammet	 har	 sjunkit	 över	 tid	 då	 färre	 sökt	
programmet	 vilket	 också	 lett	 till	 att	 antalet	 utbildningsplatser	 sjunkit.	
Bioteknikprogrammet	 startade	 1999	med	 30	 platser	 och	 har	 byggts	 ut	 till	
att	 idag	 omfatta	 60	 antagningsplatser.	 Examina	 pendlar	 runt	 40	 med	 en	
högre	examination	under	några	läsår.	Högskoleingenjörsprogrammet		i	 	Kemi-
teknik	 hade	 ett	 lågt	 söktryck	 under	 åren	 2004	 och	 2005.	 Examination	 har	
under	 senare	 år	 ökat.	 För	 Kemiteknik	 med	 fysik	 programmet	 har	 antalet	
examina	de	senaste	åren	varit	över	20.		
	
I	publikationen	Utbildnings-	och	arbetsmarknadsprognos	för	Västra	Götaland	
med	 sikte	 på	 2025	 framgår	 att	 civilingenjörsutbildade	 inom	 kemi-,	 bio-,	
material-,	 och	 geoteknik	 är	 i	 balans	 fram	 till	 2025.	 Det	 är	 en	 nackdel	 att	
samtliga	utbildningar	behandlas	samlat	varför	det	kan	vara	brist	inom	något	
ämnesområde	 och	 överskott	 inom	 ett	 annat	 utan	 att	 det	 framgår	 av	
statistiken.	

Högskoleingenjör	

Högskoleingenjörsutbildning	 i	 kemiteknik	 bedrivs	 idag	 på	 Chalmers	 och	
Kungliga	 Tekniska	 Högskolan	 (KTH).	 Högskoleingenjörerna	 har	 funnit	 sin	
plats	 i	 det	 kemitekniska	 näringslivet.	 Ett	 30-tal	 studenter	 antas	 till	
utbildningen	 varje	 år.	 Examinationen	 har	 de	 senaste	 åren	 varit	 cirka	 25	
varje	år,	se	figur	11.	En	del	av	de	som	tar	ut	sin	examen	väljer	att	läsa	vidare	
på	mastersprogram.		
	
I	 SCBs	 Arbetskraftsbarometer	 samlas	 högskoleingenjörer	 inom	 kemi-,	 bio-	
och	 materialteknik	 inom	 en	 grupp	 varför	 det	 är	 svårt	 att	 uttala	 sig	 om	
behoven	 inom	 de	 enskilda	 disciplinerna.	 Från	 statistiken	 finner	 man	 att	
80%	 av	 arbetsgivarna	 anser	 att	 det	 är	 balans	 alternativt	 brist	 på	
yrkeserfarna	 högskoleingenjörer.	 Inom	 kemiindustrin	 väntas	 stora	
pensionsavgångar	 av	 gymnasieingenjörer	 de	 kommande	 åren.	 Dessa	
förväntas	 delvis	 ersättas	 av	 högskoleingenjörer	 inom	 kemiteknik.	 Det	 är	
inte	rimligt	att	tro	att	de	ersätts	med	”nya”	gymnasieingenjörer.				

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

A
nt

al
 e
xa
m
in
a	

Läsår	

K	

Kf	

Ki	

Bt	



	 	

27	
	

Kemist	

De	senaste	20	åren	har	cirka	40	studenter	examinerats	varje	år	från	Göteborgs	
universitets	 program	 i	 kemi	 och	 läkemedelskemi.	 Kemiprogrammet	 och	
läkemedelskemiprogrammet	erbjöds	 fram	 till	 och	med	2006	och	har	därefter	
ersatts	 av	 kandidatprogrammen	 i	 kemi	 respektive	 läkemedelskemi	 samt	
masterprogrammen	i	kemi	respektive	organisk	kemi	och	läkemedelskemi	med	
något	färre	examinerade	studenter	per	år,	se	figur	13.		
	
Flertalet	 av	 dem	 som	 tar	 ut	 sin	 kandidatexamen	 läser	 vidare	 på	 något	 av	
mastersprogrammen	 i	 kemi	 som	 i	 stora	 delar	 kopplar	 till	 universitetets	
forskning	och	applikationer	av	kemisk	kunskap.		
	
Många	 av	 de	 masterutbildade	 kemisterna	 fortsätter	 med	 en	 forskar-
utbildning,	ofta	 stannar	de	kvar	på	Göteborgs	universitet.	 Institutionen	 för	
kemi	 och	 molekylärbiologi	 har	 en	 stark	 forskningsprofil	 med	 många	
framstående	 grupperingar	 inom	 olika	 kemiinriktningar.	 Forskarutbild-
ningen	 sysselsätter	 drygt	 70	 doktorander,	 varav	 cirka	 hälften	 inom	 kemi	
inklusive	biokemi.	
	

	
	
Figur	12	Antalet	antagna	studenter	till	de	olika	kemiprogrammen	på	GU	
	
År	2014	fanns	det	cirka	1	600	yrkesverksamma	kemister	i	Västra	Götalands-
regionen.	 Arbetslösheten	 bland	 kemister	 är	 idag	 cirka	 4,5%	 och	 den	
beräknas	minska	med	påtaglig	risk	för	brist.	Detta	beror	på	att	antalet	som	
tagit	 ut	 examen	 i	 kemiämnet	 har	 minskat	 stadigt	 de	 senaste	 åren,	 inom	
några	år	beräknas	knappt	20	studenter	ta	ut	en	kemiexamen	vid	Göteborgs	
universitet	per	år	(prognos	för	2015	–	2025).	
	
Av	 dem	 som	 genomgått	 en	 kemistutbildning	 arbetar	 cirka	 75%	 som	
kemister	 	 med	 arbetsuppgifter	 som	 motsvarar	 utbildningen.	 Den	 största	
andelen	 av	 kemisterna	 arbetar	 inom	 läkemedelsindustrin	 (25%),	 inom	
eftergymnasial	 utbildning	 (15%)	 och	 som	 tekniska	 konsulter	 (10%).	
Könsfördelningen	 inom	 yrket	 är	 jämn	 utan	 tecken	 på	 att	 det	 kommer		
att	 förändras.	 Kvinnor	 arbetar	 oftare	 i	 den	 praktiska	 verksamheten		
som	 ingenjörer	eller	 tekniker	medan	männen	 i	 större	utsträckning	arbetar	
som	lärare.			
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Figur	13	Antalet	examinerade	på	de	olika	kemiprogrammen	på	GU	

	
Lärarprogrammet	

För	 att	 säkra	 god	 tillgång	på	 intresserade	 studenter	 som	är	 väl	 förberedda	 för	
högskolestudier	inom	kemi	behövs	skickliga	kemilärare.		När	det	gäller	den	lång-
siktiga	kemikompetensen	inom	utbildning,	industri	och	forskning	har	lärare	som	
undervisar	i	skolans	olika	stadier	en	ytterst	viktig	roll	att	fylla.	
	
Enligt	Skolverket	(Regeringsuppdrag,	Skolverket	Dnr	2014:725)	är	behovet	
av	nyexaminerade	lärare	med	kemikompetens	till	årskurs	7	–	9	för	perioden	
2015	–	2029	cirka	6	500.	Det	motsvarar	cirka	400	per	år	samtidigt	som	det	
endast	examineras	ett	tjugotal	kemilärare	årskurs	7	–	9	per	år	i	hela	landet.	
Med	 tanke	på	 att	många	 som	utbildar	 sig	 till	 lärare	 också	 lämnar	 sitt	 yrke	
inom	 kort	 innebär	 det	 att	 det	 är	 en	 stor	 brist	 av	 kemikompetenta	 lärare	 i	
dessa	årskurser.		
	
Utan	 kompetenta	 lärare	 inom	 grundskolan	 blir	 det	 svårt	 att	 förbereda	
eleverna	 och	 få	 dem	 intresserade	 av	 kemiämnet	 vilket	 är	 en	 förutsättning	
för	 vidare	 ämnesstudier.	 Vad	 gäller	 gymnasielärare	 så	 är	 bristen	 mindre	
kritisk,	 men	 baserat	 på	 antalet	 förestående	 pensioneringar	 och	 ökande	
elevkullar	bör	det	utbildas	 cirka	50	st	gymnasielärare	 i	kemi	per	år	 för	att	
säkerställa	kemikompetensen	bland	ämneslärare		
	
För	 drygt	 tio	 år	 sedan	 var	 det	 balans	mellan	 antalet	 utbildade	 kemilärare	
och	 behovet,	 men	 de	 senaste	 åren	 har	 en	 begynnande	 brist	
uppmärksammats.	 (Regeringsuppdrag,	 Skolverket	 Dnr	 2014:725;	 UKÄ	
rapport	2015/17	Ämnen	i	lärarstudenternas	examina).	Under	2014	utbildades	
42	 gymnasielärare	 i	 kemi	 i	 Sverige	 vilket	 inte	 täcker	 behovet	 av	
examinerade	kemilärare.	 Skolverket	har	beräknat	att	det	behövs	 cirka	530	
lärare	 som	 tar	 examina	 i	 kemi	 under	 perioden	 2015	–	2019.	 Redan	 2014	
beräknades	 inte	 lärarutbildningen	 täcka	 behovet	 då	 det	 förväntades	 att	
endast	 370	 kemilärare	 skulle	 examineras	 2015	–	2019.	 Sedan	 2014	 har	 en	
tydlig	 fortsatt	minskning	av	antagna	kemilärarstudenter	observerats	vilket	
kan	förväntas	bidra	till	en	ökad	brist.	
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Brist	inom	VGR	på	kemikompetens	
Slutsatserna	av	de	kvantitativa	bedömningarna	kan	sammanfattas:	

• Det	är	redan	idag	en	brist	på	kemilärare	(och	lärare	med	ämnes-
kombination	kemi).	Det	gäller	både	grund-	och	gymnasieskola.		
Prognosen	är	att	denna	brist	kommer	att	öka.	

• Processoperatörer/drifttekniker,	är	bristyrken	redan	idag.	Regionens	
näringsliv	ser	en	ökad	brist	i	framtiden,	på	grund	av	pensioneringar	och	
expansioner	av	anläggningar	samt	fler	branscher	som	efterfrågar	mot–
svarande	kompetenser.		Parallellt	har	platserna	på	dessa	utbildningar	
minskat.		

• Den	”nya”	gymnasieingenjörsutbildningen	(där	de	första	examinerades	
2016)	kommer	ej	att	möta	behovet.		Antalet	elever	är	väldigt	lågt	och	
dessutom	är	kompetensnivån	ej	jämförbar	avseende	kemi	och	teknik–
innehåll	med	den	”gamla”	gymnasieingenjören.		

• Stora	pensionsavgångar	bland	yrkesgrupper	med	examen	som	gymnasie–
ingenjör	måste	ersättas.	Med	den	ökade	automatiseringsgraden	fodras	
mer	kvlificerad	kompetens.	Därför	finns	det	nu	och	i	framtiden	ett	ökat	
stort	behov	av	högskoleingenjörer	i	kemiteknik.	Detta	kommer	dock	inte	
att	täcka	kompetensbehovet.	Cirka	30%	av	de	examinerade	fortsätter	sina	
studier	på	masterprogram.	

• För	civilingenjörer	med	inriktning	mot	kemiteknik	har	antalet	första-
handssökande	varit	konstant	på	en	låg	nivå	de	senaste	fem	åren.	Antalet	
examinerade	har	minskat.	Cirka	80%	av	de	examinerade	går	till	energi-
/kemiområdet.	

• Kemistutbildningen	på	Göteborgs	universitet	står	inför	stora	utmaningar.	
Det	är	få	förstahandssökande	och	samtidigt	minskar	antalet	examinerade.		
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6.	Intervjusvar:	Hur	upplever	företagen	
kompetensförsörjningen?		
	
För	att	få	en	bättre	bild	av	hur	kompetensförsörjningen	ser	ut	och	upplevs,	
har	 en	 kompletterande	 bild	 inhämtats	 i	 denna	 kartläggning	 genom	 djup-
intervjuer.	
	
Intervjuerna	 har	 pågått	 under	mellan	 30	minuter	 och	 1,5	 timme,	 där	 före-
tagen	 har	 fått	 ett	 stort	 utrymme	 att	 resonera	 och	 lägga	 in	 synpunkter	 och	
perspektiv.	 Nedan	 	 finns	 en	 sammanställning	 av	 det	 som	 huvudsakligen	
framkommit	 från	 intervjuerna.	 Detta	 utgör	 uppfattningar,	 intryck	 och	
åsikter	 som	 de	 intervjuade	 har	 uttryckt.	 Vi	 som	 har	 tolkat	 och	 analyserat	
intervjuerna	 har	 inte	 ”rättat”	 åsikter	 eller	 uppfattningar	 i	 nedanstående	
redovisning	utan	försöker	förmedla	en	rättvisande	bild	av	vad	som	sagts.	
	
De	huvudsakliga	frågorna	vi	sökt	svar	på	har	varit:	

• Vilken	kemikompetens	söker	företagen?		
• Hur	ser	de	intervjuade	på	utbildningar	som	finns	i	regionen	och	är	de	
anpassade	till	företagets	behov?	

• Hur	upplevs	tillgången	på	kunnig	personal?		
• Finns	en	oro	för	framtida	möjligheter	att	rekrytera?	Vilka	kompetenser	tror	
man	i	så	fall	blir	flaskhalsar	och	vilka	kompetenser	blir	lätt	att	rekrytera?		

Hur	ser	företagen	på	olika	utbildningar?	
Generellt	 framstår	 företagen	 som	 nöjda	 med	 den	 kompetens	 som	 idag	
erbjuds	 via	 utbildningarna	 och	 eleverna/studenterna	 upplevs	 som	 väl	
förberedda	 för	 sina	 arbeten	 efter	 sina	 respektive	 utbildningar.	 Alla	
beskriver	 att	 viss	 arbetsplatsutbildning	 behövs,	 men	 framhåller	 inte	 detta	
som	 ett	 problem	 utan	 som	 en	 självklar	 förutsättning.	 Nedan	 följer	 de	
viktigaste	 synpunkterna	 som	 har	 lyfts	 i	 intervjuerna.	 De	 som	 har	 givit	
synpunkterna	 kan	 givetvis	 basera	 sina	 svar	 på	missuppfattningar	men	 det	
är	i	så	fall	hur	de	uppfattar	verkligheten.		
Gymnasieskolan	

• Flera	lyfter	vikten	av	industriinriktad	gymnasieutbildning	och	många	
samarbetar	med	olika	skolor.	

• Flera	framför	en	oro	över	en	upplevd	sämre	kvalitet	i	gymnasie-
programmen.	Diskussionen	om	att	Sverige	faller	i	internationell	
jämförelse	(illustrerat	av	den	så	kallade	PISA-undersökningen)	går	
igen	även	här.		

• En	åsikt	som	framförs	är	att	det	delvis	är	utbildningsreformer	på	
gymnasieområdet	som	har	framkallat	den	lägre	kvaliteten.	När	den	
tidigare	fyraåriga	utbildningen	till	gymnasieingenjör	avskaffades	1992		
var	tanken	att	öka	antagningen	till	universiteten.	Men,	menar	någon,		
för	teknikutbildningen	blev	det	en	vattendelare	där	gymnasieelever		
utan	intresse	eller	möjlighet	att	läsa	på	universitet	slutade	med	enbart		
en	gymnasieexamen	på	tre	år.	Dessa	menas	ha	sämre	förutsättningar		
att	klara	industrins	krav.	
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Kommentar:	 I	 och	 med	 införandet	 av	 GY11	 så	 förändrades	 utbildnings-
systemet	 radikalt.	De	 nya	 utgångarna	 är	 inte	 samma	 som	 tidigare	 och	 inte	
heller	 ämnesinnehållet	 i	 programmen.	 Detta	 gör	 att	 man	 upplever	 en	
”sämre”	 kompetens	 hos	 de	 elever	 som	 går	 ut.	 Problemet	 är	 att	 gymnasie-
skolorna	levererar	det	som	de	skall	enligt	 läroplanen	men	denna	står	inte	i	
paritet	med	det	som	näringslivet	 förväntar	sig.	För	att	rätta	till	detta	krävs	
att	 näringslivet	 aktivt	 deltar	 för	 att	 påverka	 ämnesinnehåll	 och	 struktur.	
Påverkan	 bör	 ske	 både	 i	 skolans	 programråd	 lokalt,	 genom	 Teknikcollege	
regionalt	och	genom	Skolverkets	nationella	programråd.		
	
TUNA-utbildningen 5 	vid	 Nösnäs-gymnasiet	 i	 Stenungsund	 fungerade	 väl	
men	 lades	 ned.	 Utbildningen	 var	 tydligt	 inriktad	 mot	 den	 kemiska	
processindustrin.	 Utbildningen	 ersattes	 av	 Industritekniska	 programmet	
Process.		
	

Yrkeshögskolan	

• Yrkeshögskolan	framhålls	av	många	intervjuade	som	mycket	viktig	för	
företagens	kompetensförsörjning	och	flera	uttrycker	ett	engagemang	för	
dennas	utveckling	och	inriktning.	

• En	åsikt	som	framförs	om	YH-utbildningar	är	att	de	styrs	för	mycket	av	
politikerna	och	att	utbildningarna	därmed	är	ganska	oflexibla.	Först	tar	
det	tid	att	definiera	vad	man	vill	utbilda	kring	och	att	ansöka	om	detta.	
Sedan	kan	det	ta	flera	år	att	få	godkännande.	Utbildningen	får	sedan	starta	
med	två	omgångar/klasser.	Ledtiderna	gör	att	de	kompetensbehov	som	
fanns	när	man	startade	processen	ofta	har	ändrats	när	eleverna	väl	är	
klara.	Det	måste	till	snabbare	hantering	överlag.		

• Ett	annat	problem	som	lyfts	är	att	man	som	utbildningsanordnare	måste	
söka	på	nytt	för	att	få	medel	att	fortsätta	ge	utbildningen.	Det	ger	brist	på	
långsiktighet.	

	
Kommentar:	Ett	förslag	ligger	nu	till	beslut	med	start	1	januari	2017	att	det	
skall	bli	möjligt	att	godkänna	 fler	starter	än	 två	 för	att	ge	en	 flexiblare	och	
mer	långsiktigt	YH.	Detta	vore	ett	stort	steg	i	rätt	riktning.	
	

Högskole-	och	gymnasieingenjör	

• Ett	av	kemiföretagen	anger	att	de	riktar	sig	allt	mer	mot	högskole-
ingenjörer	då	de	upplevs	ha	fått	en	allt	större	bredd	i	sin	utbildning		
under	senare	år.			

• Många	uppfattar	högskoleingenjörerna	som	ett	mellanskikt	mellan		
den	gamla	gymnasie-	och	civilingenjörskompetens.		

• Vissa	uttrycker	osäkerhet	om	vad	titeln	står	för	och	innehåller.	
	
Kommentar:	Högskoleingenjörsutbildningen	har	egna	utbildningsmål.	Titeln	
är	på	 akademisk	nivå	 till	 skillnad	 från	gymnasieingenjören,	dessutom	 jäm-
förbar	på	internationell	Bachelornivå.	

	

																																								 																					
5	TUNA	är	förkortning	för	”Teknisk	Utbildning	med	Näringslivs	Anknytning”	
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Civilingenjörer	i	kemiteknik	

• Många	lyfter	att	den	starka	grunden	som	utbildningen	har	är	det	
viktigaste.	Med	en	stabil	bas	kan	man	enklare	vidareutvecklas,	vilket	
känns	viktigare	än	att	man	kommer	med	en	viss	specifik	kompetens		
(den	varierar	ändå	så	mycket).	

• Flera	lyfter	att	de	utbildningar	som	har	den	efterfrågade	kompetensen		
är	endast	Kemiteknik	och	Kemiteknik	med	fysik,	medan	t.ex.	bioteknik-
utbildningen	inte	ger	den	efterfrågade	processteknikkompetensen.	

• Två	företag	nämner	att	det	kanske	går	lika	bra	att	använda	maskin-
ingenjörer,	men	ingen	av	dem	har	provat	detta.	

Kemister		

• Kemister	examinerade	från	universitetet	talar	företagen	generellt	mycket	
lite	om.	De	nämns	varken	vid	frågan	om	vad	företagen	har	för	kompetens	
idag	eller	vilket	framtid	kompetensbehov	som	behövs.	Det	bekräftas	också	
av	arbetsmarknadsstatistik,	där	kemisternas	arbetsmarknad	till	största	
delen	är	offentliga	aktörer,	samt	läkemedelsindustri.		

Laboratoriepersonal	

• Såväl	större	som	mindre	kemiföretag	i	regionen	har	behov	av	laboratorie-
personal,	för	exempelvis	kvalitets-	och	miljökontroll.	Vanliga	beskriv-
ningar	här	är	laboratorieingenjörer	och	laboratorietekniker.		

• En	viss	oro	för	rekryteringen	märks	bland	företagen	i	synnerhet	i	
Stenungsund.	Genomförda	utbildningsreformer	upplevs	även	här	som		

• ett	problem.	Den	tidigare	laboratorieassistentutbildningen	har	avskaffats,	
och	ersatts	till	del	av	biomedicinsk	analytiker.	Dessa	företag	är	dock	mer	
fokuserade	på	Life	Science-sektorn	än	traditionell	processindustri.			

• Någon	uttrycker	att	avvecklingen	av	inriktningen	mot	laborativ	verk-
samhet	på	Nösnässkolan	i	Stenungsund	har	gjort	det	svårare	att	finna	
lämplig	kompetens	lokalt.		

	
Kommentar:	Denna	utbildning	lades	ner	på	grund	av	brist	på	elever	och	nya	
GY11.	

Forskningskompetens	

• Inga	kommentarer	framkom	kring	forskarutbildningen.	

Hur	upplevs	tillgången	på	personal	nu	och	i	framtiden?	
Var	upplevs	en	brist	idag?	

• Några	företag	menar	att	de	haft	svårt	att	tillsätta	tjänster	och	upplever		
en	brist	idag.		

• Vid	intervjutillfället	menade	några	företag	att	det	inte	råder	en	brist		
idag.	De	anser	sig	ha	tillgång	till	den	kompetens	de	efterfrågar.		

• Ett	konsultföretag	konstaterar	att	kemiteknisk	processkompetens	numer	
efterfrågas	av	andra	än	kemiföretagen	i	Stenungsund.	Exempel	som	nämns	
är	skogsindustrin,	återvinningsbolagen	samt	vatten/avlopp	där	stora	in-
vesteringar	måste	göras	de	kommande	åren.		

• Små	företag	uppger	att	de	ofta	har	svårt	att	rekrytera	för	att	täcka	ett	visst	
kompetensbehov.	Men	de	lyfter	också	fram	svårigheter	att	behålla	kompetent		
personal	då	de	inte	har	lika	många	karriärvägar	och	inte	kan	konkurrera	
med	löner	och	andra	villkor.			
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Var	har	man	oro	för	framtida	brist?	6	

• Operatörer,	underhållspersonal	som	elektriker,	instrumenttekniker,	
automationstekniker,	mekanisk	underhållspersonal	upplevs	som	an-
nalkande	bristyrken	av	flera	av	kemiföretagen.	Den	oro	som	uttrycks	är	
dels	att	antalet	gymnasieutbildade	i	teknik	minskar.	Dels	att	konkurrens	
förekommer	från	andra	industrisektorer	till	exempel	i	fordonsindustrin.		

• Konsultföretag	menar	att	de	redan	idag	har	ett	större	tryck	på	erfaren	
personal	som	rekryteras	av	industrin	och	av	närliggande	sektorer.	Detta	
befaras	vara	första	tecknet	på	en	ännu	större	brist	inom	den	klassiska	
kemibranschen	framöver,	där	företag	från	flera	branscher	rycker	i	samma	
kompetens.	

• Flera	befarar	en	framtida	brist	på	civilingenjörer	med	kompetens	från	
Kemiteknik	och	Kemiteknik	med	fysik.	De	har	märkt	av	ett	minskat	sök-
tryck	på	utannonserade	tjänster	och	befarar	att	de	snart	inte	kommer	att	
ha	kompetenta	sökande	att	välja	på.	

• Flera	av	företagen	uttrycker	en	oro	för	den	långsiktiga	förmågan	för	gym-
nasiet	att	förse	universitet,	högskolor	och	industrin	med	tillräckligt	antal.		

• Både	företagen	och	andra	aktörer	som	intervjuats	uttrycker	en	känsla	av	
låg	attraktionskraft	särskilt	bland	yngre.	Industrin	upplever	sig	själva	som	
en	anonym	bransch	vilket	påverkar	intresset	bland	ungdomar	att	söka	sig	
till	kemiindustrin.		

• Företagen	är	bekymrade	över	den	framtida	tillgången	på	högskole-
ingenjörer	inom	kemi.			

• Inte	sällan	är	det	mindre	företag	som	särskilt	uttrycker	ett	behov		
av	att	rekrytera	spetskompetens	med	forskarutbildning.	

• Inom	de	stora	kemiföretagen	i	Stenungsund	uttrycks	det	inte	i	intervjuerna	
att	man	upplever	något	stort	problem	med	kompetensförsörjning	på	forskar-
utbildad	personal	idag.	De	menar	att	de	får	tillgång	till	den	kompetens	de	
behöver.	En	anledning	som	anges	är	att	i	några	av	de	stora	internationella	
koncernerna	finns	centrala	funktioner	med	forskningskompetens,	som	
utnyttjas	för	att	serva	fabrikerna	i	olika	länder.		

Hur	rekryterar	företagen?	
• Företagen	beskriver	att	de	främst	rekryterar	lokalt	eller	regionalt.		
• I	Stenungsund	är	det	vanligare	att	företagen	uttrycker	att	de	framförallt	
rekryterar	lokalt,	från	andra	företag	inom	kemiföretagen	i	Stenungsund.	
Några	menar	att	det	inte	sker	aktivt,	men	att	utfallet	ändå	blir	på	det	sättet.	

• Företag	utanför	Stenungsund	beskriver	i	större	grad	en	rekryteringsbas	
nationellt	eller	internationellt	avseende	personal	med	akademisk	bakgrund.	

• För	personal	med	gymnasiebakgrund	beskriver	samtliga	företag	en	
framförallt	lokalt	baserad	rekrytering.	

• Chalmers	framstår	som	dominerande	i	rekryteringsbakgrunden	för	
personal	med	högre	utbildning.	

• Flera	beskriver	svårigheter	att	rekrytera	kemikompetens	från		
andra	regioner.		

	

																																								 																					
6	I	 intervjuerna	har	 företagen	kommenterat	hur	de	ser	på	kompetensförsörjningen	på	5-10	
års	sikt.	Det	har	varit	svårare	att	få	åsikter	på	längre	sikt,	varför	avgränsningen	här	hamnat	
just	på	5-10	år.	
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Hur	ser	företagen	på	dialogen	med	utbildarna?	
En	 aspekt	 på	 företagens	 försörjning	 av	 högre	 kompetenser	 är	 dialogen	
mellan	 företag	 och	 högskola	 eller	 universitet.	 Genom	 decennierna	 har	 en	
flora	 av	 kontaktskapande	 aktiviteter	 utvecklats.	 För	 Chalmers	 har	 följande	
nämnts	i	de	intervjuer	vi	genomfört:		

• Examensarbete	
• Masterprogram	
• Industridoktorander	
• Programråd	
• Instutitionsråd	
• Chalmers	Professional	Education	
• Portalen	Career	Service	
• Arbetsmarknadsdagar	(exempelvis	KARM)	
• Adjungerade	Professorer	eller	Professor	of	the	practise	
	
De	 som	 beskriver	 ett	 samarbete	 kring	 forskning	 och	 utbildning	 nämner	
framförallt	Chalmers.	Generellt	är	dessa	företag	mycket	nöjda	med	dialogen	
och	kontakterna	med	akademin.	
	
Examensarbetet	vid	utbildningen	ses	av	samtliga	tillfrågade	som	en	effektiv	
väg	 att	 fånga	 upp	 studenter,	 ett	 tillfälle	 för	 båda	 parter	 att	 prova	 ut	 om	
relationen	 fungerar,	 något	 som	 sedan	 kan	 leda	 till	 anställning.	 Examens-
arbete	 framhålls	 i	 intervjuerna	 både	 som	 ett	 sätt	 för	 företagen	 att	 nå	
studenter	 och	 ett	 sätt	 för	 universitetet	 att	 få	 signaler	 om	 behov	 som	
företagen	har.		
	
Flera	 av	 företagen	 uppger	 dock	 att	 de	 minskat	 antalet	 examensarbetare	
över	 tid,	 då	 man	 inte	 anser	 sig	 ha	 tillräckligt	 med	 tid	 att	 handleda	 dem.	
Detta	 i	sin	tur	beror	på	att	organisationerna	har	”slimmats”	av	ekonomiska	
skäl.	Att	man	anlitar	färre	examensarbetare	är	något	man	beklagar,	”Vi	biter	
oss	själv	i	svansen”	som	en	företagsrepresentant	uttrycker	det.	
	
Hur	dialogen	med	gymnasieskolan	 fungerar	 finns	det	olika	bilder	 av.	Vissa	
är	 nöjda	 med	 sin	 dialog,	 andra	 är	 mindre	 nöjda.	 Det	 verkar	 vara	 lokala	
förutsättningar	som	styr	detta.		
	
Några	har	kommenterat	dialogen	med	yrkeshögskolan.	Med	den	dialogen	är	
man	generellt	nöjd,	men	som	tidigare	beskrivits	finns	det	ett	missnöje	med	
myndighetsstyrningen,	där	resultatet	blir	oflexibelt.	Nya	direktiv	är	på	gång	
med	 eventuellt	 genomslag	 1	januari	 2017,	 vilket	 innebär	 att	 man	 skall	
kunna	få	tillstånd	för	fler	starter	än	de	två	som	gäller	i	dag.		
	

Chalmers	beskrivning	av	kontaktytor	med	näringslivet		
Mastersprogrammen	 vid	 Chalmers	 erbjuder	 stora	 möjligheter	 för	 studen-
terna	 att	 lära	 känna	 företagen	 genom	 att	 innehållet	 utformas	 i	 dialog	med	
företag	i	regionen.		
	
Industridoktorander	är	ett	sätt	för	företag,	såväl	som	för	anställda	vid	berört	
företag,	 att	 utvecklas.	 Personer	 genomgår	 en	 forskarutbildning	 på	 ett	 uni-
versitet	men	behåller	 samtidigt	 sin	 tjänst	på	 sitt	 företag.	 Inget	av	de	 inter-
vjuade	 företagen	 har	 emellertid	 sagt	 sig	 använda	 denna	 form	 av	 kontakt	
mellan	akademi	och	företag.		
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Programråd,	 eller	 ledningsgrupp	eller	 styrgrupp	 för	utbildningen,	har	både	
Chalmers	Tekniska	Högskola,	YH-utbildningen	och	Teknikcollege.	Det	är	ett	
av	 flera	sätt	att	 få	en	kontinuerlig	och	organiserad	kontaktyta	mellan	 före-
tagen	och	utbildningsanordnaren.	

Arbetsgrupp	 är	 ytterligare	 en	 form	 av	 kontaktyta	 mellan	 företag	 och	
akademin.	 I	 Västra	 Götaland	 finns	 bland	 annat	 Västsvenska	 Kemi-	 och	
Materialklustret	där	Johanneberg	Science	Park	är	värdorganisation,		
	
Alumnienkäter	visar	vart	studenterna	går	
Chalmers	 skickar	ut	 enkäter	 till	 de	utexaminerade	 studenterna	 tre	 år	 efter	
examina.	 Det	 är	 relativt	 få	 som	 utexaminerats,	 men	 de	 flesta	 har	 valt	 att	
svara	på	enkäten.	Ett	undantag	är	de	utexaminerade	högskoleingenjörerna	
där	antalet	är	så	få	så	att	resultaten	blir	svåranvända.	
	
Det	 är	 tydligt	 att	 merparten	 av	 studenterna	 får	 jobb	 och	 stannar	 kvar	 i	
Göteborgsregionen,	 75	–	100%	 av	 de	 svarande	 uppger	 att	 de	 verkar	 i	
Göteborgsregionen	(som	nog	skall	tolkas	lite	vidare	än	de	tolv	kommunerna	
runt	Göteborg	som	vanligtvis	benämns	Göteborgsregionen,	eftersom	övriga	
val	är	Malmö-	eller	Stockholmsregionen	eller	annan	ort).	
	
Civilingenjörer	 från	 Kemiteknik	 och	 Kemiteknik	 med	 fysik	 har	 till	 stor	
utsträckning	fått	jobb	direkt	efter	sin	examen.	Över	80%	har	fått	jobb	inom	
ett	 år.	 De	 flesta	 arbetar	 inom	 privata	 företag,	 minst	 två	 tredjedelar	 som	
genomsnitt.	 Ingenjörerna	 från	 Kemiteknik	 arbetar	 oftast	 inom	 process-		
och	 kemiteknik,	 medan	 ingenjörerna	 från	 Kemiteknik	 med	 fysik	 finns		
inom	 något	 fler	 branscher.	 Förutom	 process-	 och	 kemiteknik	 är	 båda	
grupperna	huvudsakligen	 även	 verksamma	 inom	energiområdet,	 forskning	
samt	 inom	 skogsindustrin.	 Runt	 två	 tredjedelar	 har	 gjort	 sitt	 exjobb	 inom	
något	företag.	
	

Göteborgs	Universitets	beskrivning	av	kontaktytor	med	näringslivet		
Enligt	 intervju	 med	 utbildningsansvarig	 börjar	 de	 studenter	 som	 läst	
Kemiprogrammet	 på	 Göteborgs	 universitet	 i	 första	 hand	 inom	
läkemedelsindustrin	 eller	 forskar	 vidare.	 Göteborgs	 universitet	 har	 inte	
motsvarande	 uppföljning	 som	 Chalmers	 har	 på	 utexaminerade	 studenter.	
Göteborgs	universitet	har	 inte	heller	samma	tradition	som	Chalmers	av	att	
erbjuda	 företag	 stöd	 genom	 exjobb,	 eller	 vise	 versa	 att	 erbjuda	 företag	
kontakt	 med	 studenter	 via	 exjobb,	 förutom	 i	 samarbete	 med	 några	 få	
företag,	t.ex.	AstraZeneca	och	Akzo	Nobel.	
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7.	Diskussion	och	slutsatser	
	
Att	 ”matcha”	 tillgången	 och	 efterfrågan	 på	 arbetskraft	 över	 tid	 är	 en	 given	
politisk	målsättning	och	ett	väl	bevakat	område	inom	samhällsvetenskaperna.	
Samtidigt	 finns	 som	 vi	 sett	 stora	 svårigheter;	 strukturomvandlingar	 och	
tekniksprång,	 internationella	 konjunktursvängningar,	 demografiska	 för-
ändringar,	med	mera,	som	gör	det	notoriskt	svårt	att	uttala	sig	om	framtiden.	
Det	 framgår	av	detta	arbete	att	medelåldern	 inom	den	kemiska	 industrin	är	
förhållandevis	hög	och	att	den	ökat	betydligt	under	perioden	2007	till	2013.	
Den	största	ökningen	kan	ses	hos	anställda	i	åldern	60+.	En	betydande	andel	
av	dessa	är	gymnasieingenjörer	från	fyraårig	teknisk	linje.	Vi	kommer	därför	
att	se	ett	ökat	rekryteringsbehov	inom	den	närmaste	tioårsperioden.		
	
Matchning	 handlar	 bara	 till	 viss	 del	 om	hur	 den	 formella	 utbildningsnivån	
passar	företagens	behov.	Vilken	utbildning	en	person	har	speglar	självfallet	
inte	all	kompetens.		
	
Några	faktorer	som	spelar	in	på	kompetensförsörjningen	är:	

• Utbudet	av	utbildningar	i	regionen,	antal	studieplatser	samt	söktryck.	
• Kompetensmatchning	gentemot	industrins	behov.	
• Demografiska	faktorer,	gammal	arbetskraft	kontra	ung	och	nyutbildad.	
• Rekryteringsområdets	utbredning.	
• Migration	av	arbetskraft	mellan	länder	och	regioner.	
• Utvecklingen	inom	andra	branscher	som	konkurrerar	om	samma	
arbetskraft.	

• Effekter	av	automatisering	inom	produktion.	
• Industrins	allmänna	tillväxtcykler.	
	
Mycket	 kompetens	 ligger	 också	 i	 arbetslivserfarenhet,	 så	 kallad	 ”tyst”-
kunskap	 (tacit-knowledge),	 praktiska	 kunskaper	 och	 så	 vidare.	 För	 denna	
typ	av	kompetens	finns	stora	mätsvårigheter.	
	
En	 faktor	 som	 Chalmers	 har	 lyft	 fram	 är	 att	 Arbetsförmedlingens	 statistik	
inte	 är	 tillräckligt	 detaljerad	 för	 att	 kunna	 fungera	 som	 ett	 underlag	 för	
utbildare	och	studenter.		
	
I	publikationen	Utbildnings-	och	arbetsmarknadsprognos	för	Västra	Götaland	
med	 sikte	 på	 2025	 framgår	 att	 civilingenjörsutbildade	 inom	 kemi-,	 bio-,	
material-,	 och	 geoteknik	 är	 i	 balans	 fram	 till	 2025.	En	brist	 är	 att	 samtliga	
utbildningar	 behandlas	 samlat	 varför	 det	 kan	 vara	 brist	 inom	 något	
ämnesområde	och	överskott	 inom	ett	annat.	Motsvarande	problematik	kan	
observeras	 i	 SCBs	 Arbetskraftsbarometern	 där	 civilingenjörsutbildning	
anges	samlat.	
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När	 intervjusvaren	 vägs	 samman	 och	 jämförs	med	 tidigare	 studier	 kan	 en	
rad	slutsatser	dras	som	vi	utvecklar	och	diskuterar	nedan:	

• Kemiindustrin	i	Västsverige	är	stark	och	jobbar	på	att	bli	fossiloberoende.	
• Oro	för	framtida	resursbrist.	
• Små	företag	har	svårare	med	kompetensförsörjningen.	
• Generell	oro	för	skolans	utbildning	i	kemi.	
• Chalmers	är	ett	väl	fungerande	nav.	
• Kemiföretagen	i	Stenungsund	ett	väl	fungerande	kluster.	
	 	 	

Kemiindustrin	i	Västsverige	är	stark	och	jobbar	på	att	bli	
fossiloberoende	
Kemiindustrin	 i	Västsverige	 är	 stark.	 Stora	 investeringar	har	 skett	de	 sista	
åren	och	företagen	har	stora	planer	för	framtiden.	Kemiindustrin	jobbar	på	
att	 bli	 fossiloberoende.	 En	 hel	 del	 har	 skett	 bl.a.	 inom	 fordonsbränsle.	 Det	
gäller	 t.ex.	 Preems	 satsning	på	biodiesel,	 Perstorps	RME	produktion,	 ST1:s	
etanol	 och	 biogassatsningar.	 Det	 finns	 visioner	 och	 planer	 för	 en	 fortsatt	
satsning	på	att	använda	mer	förnybar	och	återvunnen	råvara.	För	att	kunna	
göra	dessa	satsningar	så	behövs	det	kompetenta	medarbetare.	
	
Företagen	 ger	 inte	 en	 entydig	 bild	 av	 att	 det	 nu	 är	 en	 brist	 på	 kompetent	
personal.	Några	menar	uttryckligen	att	det	inte	råder	en	brist.	Andra	menar	
att	de	haft	svårt	att	tillsätta	tjänster	eller	uppfattar	ett	sug	efter	framförallt	
erfaren	personal	med	kemikompetens.		
	
Varför	vissa	upplever	en	brist	men	inte	andra	kan	ha	flera	orsaker.	Det	finns	
ibland	 självklara	 förklaringar,	 såsom	 att	 företagen	 som	 inte	 upplever	 brist	
inte	heller	är	i	en	situation	när	intervjun	genomförs	där	de	behöver	anställa	
särskilt	många	och	därmed	 inte	har	 en	 aktuell	 bild.	 Företag	 som	beskriver	
att	de	misslyckats	i	sina	rekryteringar	kan	ha	erbjudit	sämre	villkor,	 i	 form	
av	lön,	deltidstjänst	eller	vikariat.	Men	det	finns	även	andra	orsaker	som	vi	
kan	 anta	 påverkar.	 De	 företag	 som	 tar	 in	 examensarbetare	 eller	
doktorander	 beskriver	 genomgående	 i	 intervjuerna	 hur	 detta	 är	 en	 god	
rekryteringsgrund.	 Vissa	 företag	 som	 i	 intervjun	 har	 uttryckt	 en	 svårighet	
att	rekrytera	har	samtidigt	sagt	att	de	inte	tar	in	examensarbetare	eftersom	
de	 inte	 har	 tid	 att	 prioritera	 handledningen.	 Troligen	 kan	 det	 vara	 en	
bidragande	orsak	 till	 att	 vissa	 företag	har	 svårare	 att	 ”knipa	de	bra	 ingen-
jörerna”	direkt	från	högskolan.		
	
Denna	kartläggning	visar	att	rekryteringen	främst	sker	lokalt	eller	regionalt	
vilket	tyder	på	en	i	stort	sett	god	tillgång	på	lämplig	kompetens.	Nationella	
prognoser	 tyder	 också	på	 att	 utbildningen	 av	 civilingenjörer	 är	 i	 nivå	med	
den	 förväntade	 efterfrågan.	 Eftersom	 den	 rekrytering	 som	 sker	 i	 stor	
omfattning	är	regional	är	närheten	till	Chalmers	tekniska	högskola	en	viktig	
förutsättning	 för	 kemiindustrins	 kompetensförsörjning	 av	 personer	 med	
högre	examina.		

Oro	för	framtida	kompetensbrist	
De	flesta	som	arbetar	inom	kemiindustrin	saknar	en	akademisk	examen.	Det	
finns	 en	 uttrycklig	 oro	 för	 brist	 på	 operatörer	 med	 gymnasiekompetens	
eller	 YH-kompetens	 inom	 fem	 till	 tio	 år.	 Detta	 är	 särskilt	 aktuellt	 då	
ungdomskullarna	från	gymnasiet	väntas	minska	fram	till	år	2019.		Tydligast	
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uttryckt	är	bristen	på	operatörer	i	Stenungsund,	men	detsamma	gäller	även	
processingenjörer,	 högskoleingenjörer	 i	 kemi	 och	 civilingenjörer	 inom	
produktionen,	 underhåll,	 maskin	 el	 och	 automation.	 Troligen	 kan	 en	
konkurrens	med	 andra	 branscher	 i	 praktiken	 uppstå	 för	 dessa	 kategorier.	
Framförallt	 anställer	 fordonsindustrin	 många	 med	 nämnd	 kompetens	 i	
regionen.	 Men	 även	 de	 stora	 infrastrukturprojekt	 som	 väntas	 prägla	
regionens	 arbetsmarknad	 de	 närmaste	 20	 åren	 kommer	 att	 innebära	 en	
ökad	efterfrågan	på	många	ingenjörer.		
	
Även	 för	 kompetens	 med	 högre	 utbildning	 finns	 det	 en	 oro	 för	 en	
annalkande	bristsituation.	Konsultföretag	upplever	 redan	nu	ett	generellt	
större	efterfrågan	på	högskoleutbildade	med	kemikompetens.	Eftersom	de	
exponeras	gentemotot	kunderna	inom	exempelvis	industrin	kan	de	lättare	
rekryteras	över.	Efterfrågan	på	erfaren	personal	utgör	ett	första	tecken	på	
en	 mer	 generell	 brist	 inom	 en	 yrkeskategori.	 Antalet	 ansökningar	 per	
tjänst	 har	 sjunkit	 vilket	 vissa	 företag	 uttrycker	 som	 är	 ett	 tecken	 på	
vikande	tillgång.	
	
När	det	gäller	forskningskompetens	är	oron	inte	lika	utbredd.	En	avgörande	
skillnad	 avseende	 kompetensbehov	 med	 forskarutbildning	 står	 att	 finna	 i	
huruvida	 företagen	 har	 tyngdpunkt	 i	 produktutveckling	 eller	 innovation.	
Företag	med	mer	FoU	 i	 den	 svenska	verksamheten	har	 ett	 behov	 av	högre	
utbildad	 personal,	 då	 deras	 spetskompetens	 är	 avgörande	 för	 företagens	
långsiktiga	 utveckling.	 De	 är	 naturligtvis	 mycket	 känsligare	 för	 minskad	
kompetensförsörjning	 från	 akademin	 och	 rekryterar	 också	 mer	 nationellt	
eller	 internationellt.	 Dessa	 företag	 har	 nödvändigtvis	 inte	 så	 stort	 antal	
anställda	 idag,	men	symboliserar	en	kommande	kemiindustri	som	är	viktig	
att	 värna	 om.	 Men	 just	 denna	 typ	 av	 kompetens,	 inom	 FoU,	 har	 ingen	
intervjuad	uttryckt	bekymmer	kring	att	finna	idag.		

Små	företag	har	svårare	med	kompetensförsörjningen		
Små	 företag	 uppger	 oftare	 att	 de	 har	 svårt	 att	 rekrytera	 för	 att	 täcka	 ett	
visst	 kompetensbehov.	 De	 kanske	 inte	 har	 möjlighet	 att	 erbjuda	 en	 full	
tjänst	 vilket	 försvårar	 rekryteringen.	 De	 lyfter	 också	 fram	 svårigheter	 att	
behålla	kompetent	personal	då	de	inte	har	lika	många	karriärvägar	och	inte	
kan	konkurrera	med	 löner	och	andra	villkor.	Detta	har	även	 framkommit	 i	
många	andra	undersökningar,	för	flera	branscher.	
	
Samtidigt	 verkar	 de	 intervjuade	 mindre	 företagen	 lyckas	 täcka	 sitt	 kom-
petensbehov	på	andra	sätt.	Det	är	med	hjälp	av	bemanningsföretag,	inhyrda	
konsulter,	 internutbildning	 eller	 genom	 stöd	 från	 eller	 samarbete	 med	
leverantören.			
	
De	 skulle	 även	 kunna	 samarbeta	 med	 forskningsinstitut	 och	 akademin	 i	
högre	utsträckning.	Här	behövs	hjälp	med	ingångar	och	kontaktvägar.		

Generell	oro	för	skolans	utbildning	i	kemi		
Det	är	väl	känt	bland	företagen	att	gymnasiekullarna	minskar	fram	till	2019	
och	 att	 teknik-	 och	 kemiintresset	 är	 lågt.	 Antalet	 ämneslärare	 i	 kemi	 är	
historiskt	 lågt	 och	 söktrycket	 till	 högre	 kemiutbildning	 är	 också	 lågt	 i	
förhållande	 till	 andra	 ingenjörsutbildningar.	 Kemiundervisning	 bedrivs	 på	
gymnasieskolorna	inom	ramen	för	naturvetenskap-	och	teknikprogrammen.	
Här	har	skolledarna	ett	stort	ansvar	 för	att	se	 till	att	rätt	ämneskompetens	
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finns	 hos	 lärarna	 inom	 kemiämnet.	 Lärarkompetensen	 samt	 skolornas	
utrustningsnivå	 på	 den	 nya	 gymnasieingenjörsutbildningen	 måste	 särskilt	
beaktas	ur	kvalitetssynpunkt.	
	
Företagen	har	en	känsla	av	att	kemiämnet	har	 låg	attraktionskraft,	 särskilt	
bland	 yngre	 som	 därmed	 inte	 lockas	 till	 högre	 utbildning	 inom	 kemi-
området.	 Kemiindustrin	 upplever	 sig	 själva	 som	 anonyma,	 en	 upplevelse	
som	 delas	 av	 industrin	 generellt,	 men	 kemiindustrin	 är	 särskilt	 utsatt.	 En	
förklaring	 till	 anonymiteten	 kan	 vara	 att	 kemiföretag	 sällan	 har	 direkt-
kommunikation	 med	 enskilda	 konsumenter	 utan	 agerar	 inom	 business-	
to-business.		
	
Intresset	 för	 att	 studera	 kemi	 har	 varit	 lågt	 under	 lång	 tid	 och	 det	 på-	
går	många	aktiviteter	för	att	öka	intresset	för	ämnet.	Exempel	är	satsningar	
som	 gjordes	 under	 Kemins	 År	 2011,	 försök	 med	 att	 väcka	 intresse	 tidigt	
med	 förskolematerialet	 om	 drakflickan	 Berta,	 Kemilådor,	 branschens		
årliga	 satsning	 på	 ”Kemins	 dag”,	 Berzeliusdagarna,	 Scheeledagarna,	
Stenungsundsföretagens	projekt	Hållbar	Kemi	2030,	Molekylverkstan	 samt	
initiativ	som	tas	ifrån	Chalmers	och	Göteborgs	universitet.	Trots	många	års	
satsningar	 för	 att	 öka	 intresset	 för	 naturvetenskap	 generellt	 kan	 man	
konstatera	 att	 söktrycket	 till	 kemiutbildningar	 fortsätter	 att	 vara	 lågt.	 Det	
kan	 samtidigt	 konstateras	 att	 söktrycket	 till	 utbildningarna	 inom	
kemiområdet	på	Chalmers	har	varit	konstant	trots	mindre	ungdomskullar.	
	
Det	 behövs	 uppenbart	 fler	 åtgärder	 som	 främjar	 den	 långsiktiga	
kompetensförsörjningen.	 För	 att	 låna	 ett	 uttryck	 från	 idrottsvärlden;	 både	
satsa	på	bredd	och	elit.	När	det	gäller	bredden	så	är	grund-	och	gymnasie-
skolan	givetvis	en	nyckel.		
	
Det	 är	 viktigt	 att	 visa	 upp	 kemiföretagen	 som	 attraktiva	 arbetsgivare	med	
många	 spännande	 utmaningar	 när	 det	 gäller	 nya	 processer	 och	 produkter	
baserade	 på	 förnyelsebara	 råvaror	 med	 funktionalitet	 som	 är	 bättre	 än	
dagens.	 Här	 har	 gymnasieskolan,	 högskola	 och	 universitet	 samt	
kemibranschen	ett	gemensamt	ansvar	att	visa	upp	framtidens	kemiindustri.	

Chalmers	är	ett	väl	fungerande	nav		
En	 stor	 del	 av	 av	 rekryteringen	 till	 kemiföretagen	 sker	 regionalt.	 Det	 kan	
bero	på	att	personal	från	andra	regioner	inte	är	villig	att	flytta	till	regionen,	
vilket	 några	 beskriver	 som	 ett	 faktum	 särskilt	 för	 Mälardalen.	 Men	
framförallt	 är	 det	 troligt	 att	 tillräckligt	 med	 kompetens	 finns	 tillgänglig	
regionalt	eller	lokalt.		
	
De	 flesta	 ingenjörer	 inom	 kemiindustrin	 kommer	 från	 Chalmers.	 Det	 finns	
också	 ett	 utbyte	 mellan	 Chalmers	 och	 företagen	 via	 examensarbetare	 och	
forskningsprojekt.	 Det	 är	 tydligt	 från	 intervjuer	 att	 Chalmers	 upplevs	 som	
ett	väl	förankrat	nav	i	företagens	sökande	efter	akademisk	kompetens.		
	
Företagen	 verkar	 också	 vara	 nöjda	 med	 den	 kompetens	 som	 erbjuds	 via	
utbildningarna	 och	 de	 examinerade	 ingenjörerna	 upplevs	 som	 väl	 för-
beredda	 för	 sina	 arbeten	 efter	 sina	 respektive	 utbildningar,	 även	 om	man	
efterlyser	bredare	och	djupare	kompetens	inom	vissa	områden.	
	
Samtidigt	 verkar	 det	 finnas	 en	 osäkerhet	 kring	 nya	 ingenjörstitlar	 och	 deras	
användbarhet.	De	 flesta	 företagen	har	en	klar	uppfattning	om	civilingenjörers	
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förmåga	 och	 kompetens.	 Ett	 skäl	 är	 säkerligen	 att	 många	 av	 de	 som	
rekryterar	 har	 en	 egen	 civilingenjörsutbildning	 att	 jämföra	 med.	 Flera	
uttrycker	 att	 traditionen	 till	 stora	 delar	 styr	 rekryteringsbasen.	 Här	 bör	
dock	 noteras	 att	 civilingenjörsutbildningen	 har	 ändrats	 under	 senare	 år	
beroende	 på	 Bolognaupplägget	 på	 utbildningarna	 med	 ett	 stort	 urval	 av	
masterprogram	där	 studenterna	kan	 skapa	egna	profiler	på	 sin	utbildning.	
Högskoleingenjörer	 utbildas	 idag	 på	 två	 lärosäten	 inom	 kemiteknik,	
Chalmers	 och	KTH.	 	Många	 företag	 anställer	 högskoleingenjörer	 och	 dessa	
har	 funnit	 sin	 plats	 i	 näringslivet.	 Industrin	 måste	 bli	 medveten	 om	 de	
förändringar	som	skett	inom	den	högre	utbildningen.	
	
Att	det	numera	åter	utbildas	gymnasieingenjörer	med	fyra	års	studier	är	ett	
ganska	 okänt	 faktum	 bland	 företagen.	 Denna	 gymnasieingenjörsutbildning	
ska	 inte	 jämföras	med	 den	 sedan	 1992	 nedlagda	 fyraåriga	 tekniska	 linjen.	
Den	 nya	 gymnasieingenjören	 är	 en	 yrkesutgång.	 Ingen	 av	 de	 fyraåriga	
yrkesutbildningarna	 har	 en	 kemiteknikutgång.	 	 Däremot	 finns	 det	 en	 ut-
gång	inom	automation	som	är	relevant	för	kemiföretagen.	
	
Det	 finns	 en	 utbredd	 förvirring	 kring	 den	 utexaminering	 som	 sker	 från	
yrkeshögskolan.	 Reformerna	 har	 bidragit	 till	 osäkerhet	 bland	 företag	 om	
vilken	 kompetens	 man	 egentligen	 får	 när	 man	 rekryterar	 från	 YH-
utbildningen.	
	
Kemiföretagen	i	Stenungsund	

Perstorp	 är	 det	 enda	 av	 de	 stora	 kemiska	 industrierna	 i	 Stenungsund	 som	
har	huvudkontoret	i	Sverige,	men	Akzo	Nobel	har	viss	FoU	och	Borealis	har	
sitt	Innovation	Center	för	kabelutveckling	i	Stenungsund.		Dessa	företag	har	
ett	stort	behov	av	 fortsatt	kompetensförsörjning	 i	 form	av	spetskompetens	
för	att	kunna	ligga	i	framkant	inom	sina	respektive	områden.	Kemiföretagen	
i	 Stenungsund	 uttrycker	 även	 i	 högre	 grad	 än	 övriga	 företag	 en	 brist	 på	
operatörer	och	driftspersonal.		Flera	av	dem	beskriver	en	ålderspuckel	med	
kommande	pensionsavgångar	i	närtid.	
	
Att	 lösa	 denna	 bristsituation	 är	 för	 kemiföretagen	 mycket	 viktig,	 annars	
kommer	 konkurrenskraften	 att	 minska.	 En	 trend	 verkar	 vara	 att	 flera	
branscher,	 såsom	skogsindustrin	med	sina	biobaserade	råvaror	närmar	sig	
kemiindustrin.	 Samtidigt	 konkurrerar	 man	 om	 personal	 med	 samma	
kompetens.	 Båda	 branscherna	 behöver	 operatörer,	 drifts-	 och	 underhålls-
personal	samt	även	högskole-	och	civilingenjörer.	

Kompetensöverföring	mellan	branscher	och	geografiska	
områden		
Det	är	 inte	enbart	en	styrka	att	kompetensförsörjningen	 i	så	hög	grad	sker	
regionalt	 och	 lokalt.	 I	 intervjuerna	 framstår	 det	 som	 att	 huvuddelen	 av	
rekrytering	 till	 juniora	 tjänster	 sker	 från	 samma	 lärosäte	 (Chalmers)	 och	
mer	sällan	från	andra	branscher.		
	
Många	av	företagen	arbetar	på	en	internationell	marknad.	Det	finns	företag	
som	vittnat	om	hur	rekryteringar	med	internationell	bakgrund	med	svensk	
kompletterande	utbildning	har	varit	mycket	 framgångsrika.	Andra	berättar	
om	 att	 framtida	 behov	 kan	 vara	 större	 just	 avseende	 internationell	
erfarenhet	 då	 företag	 önskar	 växa	 på	 exportmarknaden.	 En	 ökad	
internationell	erfarenhet	är	därför	önskvärd.		
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För	kemiföretagen	i	Stenungsunds	del	kan	vi	utläsa	från	intervjuerna	att	det	
finns	 en	 hög	 grad	 av	 samstämmighet	 kring	 att	 samtliga	 närhetsfaktorer	
spelar	 roll.	 Det	 har	 många	 fördelar	 när	 det	 gäller	 potentiella	 samarbeten	
mellan	 företagen.	 Företagen	 uttrycker	 själva	 att	 de	 rekryterar	 i	 hög	 grad	
från	samma	lärosäten,	från	samma	utbildningar,	från	varandra.		
	
Samtidigt	 luckras	gränserna	mellan	branscher	upp	både	ämnesmässigt	och	
marknadsmässigt.	 Kompetens	 inom	 kemi	 behövs	 inom	 många	 branscher.	
Exempelvis	 skogsnäringen,	 fordons-	 och	 verkstadsindustrin,	 läkemedel,	
livsmedel,	återvinning,	energi	mm.	
	
Flera	 stora	 forskningsprogram	 och	 samarbeten	 är	 inriktade	 på	 att	 främja	
nya	 kemitekniska	 produkter	 och	 produktionsmetoder	 anpassade	 för	 ett	
ekologisk	 hållbart	 samhälle.	 För	 att	 klara	 klimatmålen	 så	 måste	 vi	 jobba	
både	med	effektiviseringar	och	med	att	skapa	nya	material.	Dessa	material	
kan	 vara	 gjorda	 på	 biobaserade	 råvaror	 såväl	 som	 gjorda	 på	 återvunnet	
material.	
		
Det	 finns	 idag	 samarbeten	 mellan	 kemiindustrin	 och	 andra	 delar	 av	
näringslivet.	 Ett	 exempel	 är	 det	 strategiska	 innovationsprogrammet	
BioInnovation	 inom	 vilket	 kemiindustrin	 samverkar	 med	 flera	 andra	
industrigrenar,	 som	 skogsindustrin	 och	 textilindustrin.	 Det	 finns	 många	
argument	 att	 skapa	 branschöverskridande	 utvecklingsprojekt.	 Det	 är	
positivt	 för	 såväl	 innovationskraften	 som	 tillväxten	 om	 fler	 liknande	
strategiska	satsningar	görs	i	framtiden.	
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8.	Åtgärder	och	aktiviteter	för	att	säkra	
kemiindustrins	framtida	behov		

	
Här	beskrivs	de	åtgärder	och	aktiviteter	som	arbetsgruppen	menar	behövs	
för	 att	 säkra	 Kemiindustrins	 framtida	 kompetensbehov	 utifrån	 denna	
kompetenskartläggning.		

Insatsområdena	är	uppdelade	i	följande:		

Hållbarhet	 	

Kemiindustrin	är	grunden	 för	att	bygga	ett	 framtida	hållbart	 samhälle.	Det	
ger	möjlighet	att	fånga	ungdomarnas	stora	samhälls-	och	miljöengagemang.		
Vi	har	alla	har	ett	ansvar	att	förklara	och	kommunicera	att	kemi	är	grunden	
för	 att	 skapa	 ett	 cirkulärt	 samhälle	 byggt	 på	 förnybara	 och	 återvunna	
råvaror.	Genom	att	visa	på:	

• Kemins	plats	i	samhället	genom	konkreta	exempel	från	vår	vardag.	
• Konkreta	exempel	på	hur	man	kan	tillverka	mer	hållbara	produkter.	
Exempelvis	bioplaster,	produkter	av	material	från	skogsråvara	eller	
återvunnet	material,	förnybara	fordonsbränslen	som	biodiesel,	biogas,	
vätgas	och	el.	

• Hållbarhet	är	också	att	utveckla	dagens	teknik	genom	minskad	
materialåtgång	och	energiförbrukning.	

• Pågående	forsknings-	och	utvecklingsprojekt	inom	hållbar	utveckling.	

Marknadsföring	

För	 att	 lyckas	 med	 marknadsföringen	 av	 kemiämnet	 krävs	 en	 bredare	
samverkan	mellan	 skola,	 näringsliv,	 akademi,	 institut	 och	 science	 centers.	
Det	fodras	samordnade	aktiviteter	av	flera	slag	under	lång	tid	från	förskola	
till	 akademisk	 utbildning.	 Exempel	 på	 aktiviteter	 som	 är	 möjliga	 att	
genomföra	i	närtid:	

• Kemisatsning	på	alla	19	science	centers	i	Sverige.	Ett	förslag	från	Kungliga		
Ingenjörsvetenskapsakademien	(IVA)	är	att	skapa	en	mobil	
kemiutställning	som	kan	cirkulera	mellan	science	centers	och	som	bygger	
på	moduler	som	visar	upp	kemin	i	vardagen	och	lyfter	kemins	betydelse	
för	ett	hållbart	samhälle.		

• Synliggöra	framtida	möjliga	arbeten	inom	kemi	för	ungdomar.	”Industri-
natten”	genomförs	redan	med	positivt	resultat	i	Malmöregionen.	Överför	
konceptet	till	Västsverige	och	låt	ungdomar	få	komma	i	kontakt	med	
framtidens	spännande	jobb	och	se	de	unika	möjligheter	som	finns	inom	
kemiindustrin.		
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Nedanstående	punkter	är	aktiviteter	som	genomförs	då	och	då.	Dessa	skulle	
kunna	vidareutvecklas	och	samordnas	för	bättre	marknadsföringseffekt.	

• Öppna	arbetsplatser	för	att	visa	vad	arbetet	innebär.	Exempelvis	Öppet	Hus	
där	man	visar	företaget.	Man	kan	också	ha	aktiviteter	typ	Kemins	dag	där	
kemiföretagen	i	Stenungsund	gemensamt	visar	upp	sig	och	sin	verksamhet.	

• Riktade	aktiviteter	där	ingenjörer	eller	andra	medarbetare	besöker	skolan	
och	berättar	om	sin	industri	och	sitt	arbete.	

• Främja	den	experimentella	lusten	genom	exempelvis	Kemins	dags	lådor7.	
Öka	spridningen.	

• Bilderböcker	som	visar	på	vad	kemi	är.	Draken	Berta-boken	är	ett		
bra	exempel.	

• Tävling	i	att	lösa	problem.	Entreprenöriellt	och	experimentellt	förhåll-
ningssätt	ger	möjlighet	för	ungdomar	att	få	vara	kreativa.	

• Aktiviteter	i	bostadsområden	där	vi	idag	har	lågt	eller	obefintligt	söktryck.	
	

Aktiviteter	för	utbildning	

Denna	 kartläggning	 visar	 på	 en	 befintlig	 brist	 på	 driftoperatörer/	 drift-
tekniker	och	en	kommande	brist	på	ingenjörer	inom	kemi-	och	kemiteknik.	
Nedan	 finns	 en	 lista,	 förutom	 marknadsföringsåtgärderna,	 på	 aktiviteter	
som	kan	underlätta	att	åtgärda	bristen.		
 
 

Åtgärder	som	stöjder	eleven	

• Fortbilda	Studie-	och	yrkesvägledare	(SYV)	inom	kemi-	och	teknik-
området.	

• Förbättra	laborationsmöjligheterna	i	kemi	på	grundskola	och	gymnasium.	
• Öka	antalet	meritpoäng	för	kemi/naturvetenskapliga	ämnen	på	
gymnasiet.		

• Tydliggöra	utbildningsvägarna	för	en	framtida	anställning	i	kemiindustrin	
• Se	till	att	studenterna	uppfyller	behörighetskrav	så	att	utbildnings-
möjligheterna	inte	begränsas.	

• Öppna	upp	möjligheten	för	process/kemi	(IN,	Industritekniska	
programmet,	Process)	som	utgång	på	gymnasieingenjörsnivå.	

• Skapa	bättre	möjlighet	för	Industrilärling	(t.ex.	instrument,	statiskt	
roterande	svets).		

• Öppna	upp	möjligheten	för	omskolning.	Görs	på	gymnasium	eller		
på	yrkes	Vux).	

• Ytterligare	inriktningar	inom	gymnasieprogrammet	IN	Mekanik,		
Pump,	kompression.	

• Utveckla	webbkemi	på	nätet	som	stöd	vid	lärandet	(jfr	webmatte).	
• Läxhjälp	för	lägre	utbildningar.	Låt	gymnasieelever	vara	läxhjälp	för	
grundskolan	och	studenter	på	högskolan	vara	läxhjälp	för	gymnasieelever.	

• Satsning	på	nya	och	moderna	läromedel.	
• Industrin	öppnar	upp	för	fler	praktikplatser	och	sommarjobb.		
 
 
	 	

																																								 																					
7	Se	www.keminsdag.se	
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Tillförlitlig	statistik	

• Kvantifiera	behovet	av	drifttekniker	och	underhållspersonal.	
• Få	till	nedbruten	och	relevant	statistik.	
• Statistik	över	hur	många	som	får	jobb	efter	respektive	utbildning.	
• Vi	behöver	veta	vilka	kemiindustrin	konkurrerar	med	och	varför		
andra	branscher	är	mer	intressanta.	

 

En	förutsättning	för	fler	studenter	inom	kemi	är	fler	kemilärare	

• Betald	kompletterande	pedagogisk	utbildning	för	de	som	redan	genom-
fört	en	högskoleutbildning	inom	kemi.	

• Skapa	bättre	villkor	för	grundskole-	och	gymnasielärare	i	kemi	så	att	de	
trivs	och	utvecklas.	

 

Livslångt	lärande	

• Fortbildningskurser	inom	intressanta	kemi-	och	teknikområden.		
• Förbättra	ansökningsprocessen	för	att	få	driva	YH-utbildning.		
Det	gäller	både	antal	programstarter	och	ansökningsförfarandet.	

Satsningar	för	nyanlända	

Bland	 de	 nyanlända	 finns	 det	 stor	 och	 bred	 kompetens	 inom	 viktiga	
områden	 för	 kemiindustrin.	 Genom	 en	 bättre	 process	 så	 kan	 denna	
kompetens	komma	industrin	tillgodo	samtidigt	som	den	nyanlände	kommer	
snabbare	in	i	det	svenska	samhället.	
	

• Starta	kartläggning	och	validering	av	formell/reell	kompetens	tidigt	i	
etableringsprocessen.	

• SFI	–	bör	vara	yrkesinfärgad.	Innebär	att	man	läser	en	fackspråksinriktad	SFI.		
• Snabbspår	för	lärare	natur/kemi	med	utländsk	examen.	Beroende	på	
språkkunskap	så	kan	det	vara	en	del	av	SFI.	

• Jobbsprånget	som	initierats	av	IVA.	Praktik	för	utländska	akademiker		
som	ökar	möjligheten	för	snabbare	och	bättre	etablering.	Företagen	kan	
snabbare	tillgodogöra	sig	kompetens.	
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Kompetensförsörjning	  inom	  kemiindustrin	  i	  Västra	  Götaland	   	  	  

Intervjuguide	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  	  på	  uppdrag	  av	  Västra	  Götalandsregionen	  (VGR)	   	   Oktober	  2015	  

	  
A:	  Om	  det	  aktuella	  rekryteringsläget	  
	  

1. Vilka	  huvudsakliga	  kompetens-‐	  och	  
yrkeskategorier	  förekommer	  idag	  inom	  
företaget?	  (Exv.	  driftpersonal	  med	  olika	  
inriktning,	  underhåll,	  FoU,	  lab.)	  Vilken	  
utbildningsnivå	  har	  personalen?	  

2. Vilka	  kompetenser/utbildningsinriktningar	  är	  
mest	  kritiska	  för	  företagets	  fortsatta	  
verksamhet/utveckling?	  

3. Vilka	  kompetenser	  upplever	  ni	  är	  lätt	  resp.	  
svårt	  att	  rekrytera	  idag?	  

4. Hur	  väl	  förberedda	  för	  arbete	  inom	  branschen	  
anser	  du	  att	  de	  som	  nu	  examineras	  från	  
skolor	  och	  universitet	  är?	  	  

5. Hur	  viktig	  är	  tillgången	  på	  kompetens	  lokalt	  
och	  regionalt	  för	  ert	  beslut	  att	  vara	  verksam	  i	  
regionen?	  	  

	  

B:	  Kort-‐	  och	  långsiktiga	  behov	  
	  

6. Vilka	  utbildningsinriktningar	  (exempelvis	  
kombinationer	  av	  kompetenser)	  och	  nivåer	  
(exv.	  yrkesgymnasier,	  högskolor)	  behövs	  i	  
regionen	  för	  att	  matcha	  ert	  rekryteringsbehov	  
idag?	  

7. På	  vilket	  sätt	  kommer	  utvecklingen	  i	  er	  
bransch	  (exempelvis	  ökad	  automatisering)	  att	  
förändra	  efterfrågan	  på	  kompetens	  framöver	  
(5-‐10	  års	  sikt)?	  Hur	  förändras	  åldersstrukturen	  
bland	  de	  anställda?	  

8. 	  Vilka	  utbildningar/områden	  ser	  ni	  framförallt	  
att	  utbildningsanordnare	  behöver	  öka	  
platsutbudet	  av?	  Finns	  det	  helt	  nya	  
utbildningar	  som	  ni	  skulle	  vilja	  se	  i	  regionen?	  
Större	  förändringar	  som	  behöver	  göras?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

C.	  Kompetensförsörjning,	  rekrytering	  
	  
9. Vilka	  strategier	  för	  kompetens-‐försörjning	  

använder	  ni	  er	  av	  idag?	  (rekrytering,	  
outsourcing,	  konsulter,	  delad	  kompetens	  
med	  andra	  företag,	  mm)	  

10. Varifrån	  rekryteras	  personal	  inom	  olika	  
kompetensområden:	  -‐	  Regionalt,	  nationellt,	  
europeiskt	  eller	  globalt?	  

11. Hur	  stor	  del	  av	  rekryteringen	  sker	  från	  andra	  
bolag	  med	  likartad	  verksamhet	  eller	  från	  
bolag	  som	  köpts	  upp	  eller	  lagts	  ner?	  

12. Hur	  arbetar	  ni	  med	  kompetensutveckling	  av	  
den	  egna	  personalen?	  

	  
	  
	  
	  
	  

D:	  Samverkan	  kring	  kompetensfrågor	  
	  
13. Hur	  viktiga	  är	  industriella	  samarbeten	  och	  

samarbeten	  med	  skolor/universitet	  
/högskolor	  för	  företagets	  kompetens-‐
försörjning?	  Inom	  vilka	  områden	  
förekommer	  samarbete?	  

	  
14. Vilket	  intresse	  har	  ni	  att	  delta	  i	  en	  

kontinuerlig	  dialog	  kring	  efterfrågestyrd	  
kompetensförsörjning	  med	  offentliga	  
aktörer	  (region,	  universitet	  och	  högskolor,	  
science	  parks	  eller	  branschråd	  mm)	  

	  
15. Vilken	  typ	  av	  regional	  samverkan	  kan	  tänka	  

er	  att	  medverka	  i	  för	  att	  diskutera	  och	  
påverka	  kompetensförsörjningen?	  (form,	  
frekvens,	  etc.)	  

Bilaga 2



	 	

46	
	

               
	


