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SAMMANFATTNING
Bakgrunden till denna rapport är den omstrukturering som präglar Skånes näringsliv.
Industrisysselsättningen har den senaste tioårsperioden minskat kraftigt medan
företagstjänsterna expanderat. Liknande förhållanden kan observeras för i stort sett samtliga
OECD-länder och det senaste decenniet har inneburit det största sysselsättningstappet för
tillverkningsindustrin någonsin för flera länder. Trots en fallande sysselsättning inom
tillverkningsindustrin läggs konkreta policyförslag fram på europeisk och nationell nivå med
inriktning att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft. Dessa policyinsatser har sin grund
inte minst i industrins betydelse för varuproduktionen och exporten som medför att industrin i
flera hänseenden är avgörande för att finansiera vår gemensamma välfärd samt bidrar med
sysselsättning i flera andra sektorer. Antalet sysselsatta inom Skånes tillverkningsindustri har
nästan halverats sedan 1989 för att 2013 uppgå till cirka 61 000 personer. Trots en förväntad
fortsatt minskning av sysselsättning i tillverkningsindustrin framöver i Skåne enligt den prognos
som arbetats fram för 2022, kommer behovet av personer med teknisk utbildning att öka. Det
ökade behovet har sin grund i såväl en ökad efterfrågan på teknisk kompetens inom
tjänstenäringarna som att industrins effektivisering och ökade inslag av automatisering medfört
att enklare arbetstillfällen utan krav på utbildningsbakgrund försvinner i snabb takt. I takt med
att konjunkturen vänder uppåt igen kommer industrins behov av kvalificerade kompetenser att
öka både från gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan.
Genomgående kan vi observera en stigande utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin i Skåne
och övriga Sverige. Ett exempel på detta är att industrin, trots att det totala antalet anställda
inom tillverkningsindustrin minskat kraftigt under de senaste fyra åren, har anställt fler med
yrkeshögskoleutbildning. Denna tendens är synlig även i Skåne. Samtidigt har andelen
sysselsatta inom tillverkningsindustrin i Skåne med kortare än 3-årig gymnasieutbildning minskat
med 10,5 procentenheter under 2000-talet medan andelen med eftergymnasial utbildning har
ökat med 5,5 procentenheter.
I syfte att klargöra hur denna omstrukturering påverkat de prioriterade industrisegmenten i
Skåne och därmed få fram ett kunskapsunderlag kring framtida kompetensbehov för dessa
segment har en fördjupad kompetenskartläggning genomförts. Kartläggningen har fokuserat på
vilka specifika kompetenser som efterfrågas inom industrisegmenten i Skåne vad gäller anställd
personal för att företagen ska kunna utveckla sin produktion/verksamhet och i förlängningen
stärka sin konkurrenskraft. Studien kompletterar för detta syfte en fördjupad statistisk analys av
maskinvaru-, livsmedels- och värmeteknikindustrin med strategiska rundabordssamtal med
företagsrepresentanter för de två sistnämnda segmenten utifrån framtagen branschstatistik. Av
metodmässiga skäl togs ett val tidigt i projektet att avgränsa företag inom miljöteknik till den i
Skåne framträdande delbranschen Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation
utom för hushåll, kallad värmeteknikbranschen. På samma sätt kom projektet till insikt om att
lärdomar från detta industrisegment var giltiga även för maskinindustrin och det konstruerade
segmentet leverantörer till ESS och MAX IV, varför lärdomar från rundabordssamtalen med
framförallt värmeteknikbranschen anses giltiga även för dessa två delbranscher.
Den fördjupade analysen av livsmedelsindustrin i Skåne visar på att:
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Livsmedelsindustrin har en hög koncentration till Skåne men från 1989 till 2012 har
antalet sysselsatta minskat med 56 procent. För riket under samma tidsperiod har
livsmedelindustrin minskat i antalet anställda med drygt 66 procent.



Liksom för riket är de stora livsmedelsföretagen i Skåne få men sysselsätter flest
personer. Enbart 7 procent av arbetsställena har fler än 50 anställda, men samlar närmare
70 procent av den totala sysselsättningen



För att klara strukturomvandlingen kommer kompetensförsörjningsinsatser att krävas,
dock efterfrågas i dagsläget främst kompetensutvecklingsinsatser som ett resultat av
lågkonjunkturen. Andelen med eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik och
naturvetenskap i livsmedelsindustrin är samtidigt något högre i Skåne (9 procent) jämfört
med riket (7 procent), Västra Götaland (7 procent) och Stockholm (8 procent). Samtidigt är
andelen med eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik och naturvetenskap
betydlig lägre än genomsnittet för hela tillverkningsindustrin i Skåne (15 procent).



För livsmedelsindustrin i Skåne kan vi observera en stigande utbildningsnivå. Andelen
sysselsatta med kortare än 3-årig gymnasieutbildning har minskat med nära 14 procent
under 2000-talet. Samtidigt har utbildningsnivån ökat mer inom livsmedelsindustrin än inom
tillverkningsindustrin i sin helhet.



Förstudien visar på att det finns ett behov av att ytterligare klargöra
livsmedelsindustrins rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov på kort och
längre sikt än vad som ryms inom ramen för aktuell förstudie. Arbetet bör syfta till att
förtydliga önskvärda kopplingar till utbildningssystemets olika delar för att i förlängningen
genomföra trovärdiga informationsinsatser om branschens framtida karriärsmöjligheter för
studenter och studievägledare.

De rundabordssamtal som genomförts med representanter för tillverkande företag inom
livsmedelsbranschen bekräftar bilden av en bransch där betydligt högre kompetenskrav gäller än
vad som existerade för 15-20 år sedan. De utbildningsgrupper som företagen lyfter fram som
särskilt relevanta för framtida rekryteringar och där behovet är som störst innefattar;
automationstekniker och automationsingenjörer (Yrkeshögskolenivå), drift- och
underhållstekniker, gymnasiekompetens från teknik-, Industritekniska eller el- och
energiprogrammen. Även behov av civilingenjörer, tekniker och reparatörer med kompetenser
inom styr- och reglerteknik samt automation lyfts fram. Företagen efterfrågar även att generiska
kunskaper och ett förhållningssätt kring att arbeta i en produktionsmiljö som präglas av ett
ständigt förbättringsarbete (lean, 5S) inkluderas i större utsträckning i utbildningarna på
exempelvis yrkeshögskolan och gymnasienivå.
Gällande miljöteknikbranschen är sysselsättningen mer jämnt distribuerad över Sverige med
mindre regionala koncentrationer än vad som gäller för exempelvis livsmedelsindustrin eller life
science och IKT-branschen. Skånes miljöteknikindustri har samtidigt tydliga historiska kopplingar
till livsmedelsindustrin där tekniker som värmeväxling, vätskehantering och separation samt
processautomation bidragit till att en stor del av den svenska exportinriktade VA-teknikbranschen
finns lokaliserade i södra Sverige. Baserat på denna identifierade nisch inom
miljöteknikbranschen i Skåne har vi för uppdraget valt att fokusera på företag inom segmentet
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Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
(Värmeteknikbranschen). För denna delbransch kan följande reflektioner göras:


Värmeteknikbranschen är starkt koncentrerad till Skåne med 26 procent av
sysselsättningen. Räknar vi in de sydliga länen (Skåne, Jönköping, Kronoberg, Halland och
Blekinge) återfinns hela 60 procent av branschens sysselsättning i regionen. I Skåne är
branschen i sin tur starkt koncentrerad till den västra delen av länet.



Värmeteknikbranschen i Skåne har upplevt en kraftig sysselsättningstillväxt på över 120
procent under perioden 1993 – 2008, det vill säga fram till den globala ekonomiska krisen,
för att 2012 sysselsätta knappt 2500 personer.



Den största yrkeskategorin inom värmeteknikbranschen i Skåne utgörs av montörer och
maskinoperatörer vilka till stor del har en teknisk utbildningsbakgrund av något slag. Den
enskilt största utbildningsgruppen motsvarar dagens industriprogram. Detta ligger i linje med
genomförda företagsdiskussioner där företagen i stor utsträckning rekryterar personal direkt
från gymnasiet/yrkeshögskolan för att sedan bedriva internutbildningar. Detta ställer i sin tur
krav på att kvalificerade studenter söker sig till tekniska gymnasieprogram, vilket ej
uppfattas vara fallet i dagsläget. En stor utmaning ligger därmed i att öka såväl
utbildningarnas som branschens attraktivitet bland yngre människor.



Liksom för livsmedelsindustrin uppger företagen att personalens arbetsuppgifter blivit mer
mångfacetterade vilket ställer krav på bredare kompetensprofiler. En majoritet av företagen
vid genomförda rundabordssamtal är verksamma på en internationell marknad med en
tydlig ambition att röra sig uppåt värdekedjan med alltmer avancerade produktionsmetoder.
Detta kan exempelvis innefatta att leverera varor och tjänster till avancerad
forskningsinfrastruktur som ESS och MAX IV. De specifika utbildningskompetenser som
efterfrågas för att konkurrera internationellt utgörs av produktionspersonal med hög
svetskompetens (exempelvis inom avancerade material),
maskinbearbetning/maskiningenjörer, designingenjörer, kvalitetsingenjörer (SQA) och CNCoperatörer.

Sammantaget kan hävdas att de trender som identifierats för tillverkningsindustrin som helhet
globalt är giltiga även för de prioriterade industrisegmenten i Skåne med alltmer avancerade
produktionsmetoder och högre kompetenskrav på personalen. Följande rekommendationer följer
av de slutsatser som dras i rapporten:


Smart specialisering: Givet att en stor andel av de industrivarsel som skett i Skåne sedan
krisen 2008 har inträffat i branscher med svagare internationell konkurrenskraft finns
anledning att initiera insatser för att bibehålla konkurrenskraften i de branscher där Skåne
redan idag är framstående. Värmeteknikbranschen utgör ett bra exempel på en delbransch
som varit föremål för få offentliga satsningar trots sin framstående position i regionen.



Kompetensutvecklingsinsatser: Företagen i de prioriterade industrisegmenten fokuserar i
stor utsträckning på kompetensutveckling genom utbildning av befintlig personal snarare än
rekrytering. Detta har sin bakgrund i såväl den ekonomiska krisen som personalens höga
medelålder och gällande LAS-regler. Detta föranleder ett behov av
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kompetensutvecklingsprojekt riktat till företagen, förslagsvis inom ramen för kommande
strukturfondsperiod.


Rätt utbildningsnivå: I linje med Industrirådets vision om ett ”flexibelt, högkvalitativt
utbildningssystem” är det av särskild vikt att den kompetens som utbildningssystemet
producerar motsvarar de behov som företagen faktiskt har. De rundabordssamtal som
genomförts med företagsrepresentanter för värmetekniksbranschen och livsmedelsindustrin
visar på vikten av att inte överutbilda utan istället ”höja lägstanivån” och säkra en
grundkompetens som senare blir föremål för vidare kompetensutvecklingsinsatser, vilket
ligger i linje med OECD:s rekommendationer i den Territorial Review som genomfördes för
Skåne 2012. Detta behov blir särskilt synligt utifrån bilden att trots ett kraftigt minskat antal
anställda inom tillverkningsindustrin totalt under de senaste fyra åren som en följd av den
internationella lågkonjunkturen, har industrin anställt fler med yrkeshögskoleutbildning.



Flexibilitet i utbildningssystemet: Nuvarande utformning av kommunal vuxenutbildning
innebär att individer som fullföljt sina gymnasiestudier har mycket begränsade möjligheter
att senare i livet komplettera med nödvändiga ämnen och kurser inom exempelvis
teknikämnena för fortsatt utbildning i syfte att byta yrke. Önskvärt vore ett system som i
större utsträckning möjliggör för individer att växla till ett tekniskt yrkesspår. Vidare önskas
en närmare samverkan mellan kommuner på regional eller delregional nivå med frisök inom
yrkesvux, såsom idag sker inom ramen för Skåne Nordväst.



Ökad attraktivitet: Strukturomvandlingen av tillverkningsindustrin har föranlett en stigande
utbildningsnivå inom industrin även i Skåne som bör mötas med fortsatta insatser för att
stärka de tekniska utbildningarnas attraktivitet och säkerställa att utbildningsnivån samt
innehåll ligger i linje med företagens efterfrågan. Att visa upp en modern
produktionsanläggning för blivande studenter, yrkesvägledare och lärare i tekniska ämnen är
exempel på insatser som bör prioriteras.



Fördjupad analys: En ytterligare fördjupning av genomförd förstudie tillsammans med
representanter från värmeteknikbranschen och livsmedelsindustrin och andra branscher
såsom förpackningsindustrin är av särskilt intresse för att identifiera relevanta
utbildningssatsningar inom framförallt Teknikcollege och yrkeshögskolan. Kopplat till det
sistnämnda ligger även ett ökat fokus på yrkeshögskolan som trots industrins vikande
sysselsättning har ökat antalet anställda med denna utbildningsbakgrund de senaste fyra
åren. Analyserna bör genomföras med tydliga inslag av uppsökande arbete där fältstudier
genomförs vid företagen inkluderat intervjuer med produktionsansvariga och företagsledare
på plats hos företagen.



Stärkt samverkan med bransch- och klusterorganisationer: Vi ser ett behov av att
stärka samarbetet mellan det regionala kompetensplattformsuppdraget och de regionala
bransch- och klusterorganisationerna med syfte att bättre fånga upp de behov som finns för
framtida utbildnings- och kompetensutvecklingssatsningar. I detta bör Teknikcollege ha en
närmre koppling till inte minst klusterorganisationerna för att identifiera och utveckla nya
utbildningar som företagen efterfrågar, i likhet med den YH-utbildning i förpackningsteknik
som lanserades 2012 där klusterorganisationen Packbridge deltog i det förberedande arbetet.
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Teknikcollege Skåne har genom Kommunförbundet Skåne gett Ramböll Management Consulting
(RMC) i uppdrag att genomföra en kompetenskartering av fyra industrisegment i Skåne
bestående av tillverkande företag inom miljöteknik, företag som avser leverera varor till
forskningsinfrastruktur likt ESS och MAX IV samt livsmedels- och maskinvaruindustrin.
Förstudien har genomförts inom ramen för Europeiska Regionala Strukturfondsprogrammet under
perioden oktober 2013 till maj 2014. Teknikcollege Skåne har tillsammans med
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Teknikföretagen, IF Metall, Unionen, Skånes
Livsmedelsakademi, Livsmedelsföretagen samt Sustainable Business Hub varit delaktiga i
rapportens framtagande.
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1.

INLEDNING
Tillverkningsindustrin i Sverige står direkt för cirka 18 procent av bruttonationalprodukten (BNP),
77 procent av exporten och 13 procent av sysselsättningen1. Industrins indirekta effekter på
ekonomi och arbetstillfällen i andra branscher och sektorer är betydligt större. Trots
tillverkningsindustrins betydelse för svensk ekonomi har dess del av BNP och inte minst andel av
den totala sysselsättningen minskat såväl i Sverige som i övriga OECD-länder de senaste 30
åren. Paradoxalt nog ligger delar av förklaringen till denna nedgång i tillverkningsindustrins höga
produktivitetstillväxt där exempelvis inslag av ökad automatisering gjort produktionen mindre
personalintensiv. En annan viktig förklaring till det minskade antalet industrisysselsatta är att
industrin under lång tid outsourcat tjänsterelaterade verksamheter, vilket fått som följd att vi
idag ser en annan typ av arbetsdelning mellan tillverkning och tjänsteproduktion. Samtidigt
pågår sedan ett antal år tillbaka en policydiskussion om en så kallad återindustrialisering av
Västvärlden som ett resultat av faktorer som nya och mer avancerade produktionsmetoder,
ökade lönekostnader i exempelvis BRIC-länderna, högre energikostnader, globala värdekedjor
och behov av att förlägga produktion närmre slutkund. I den offentliga debattens kärna ligger
även en ökad insikt om tillverkningsindustrins betydelse för sysselsättning inom andra sektorer
såsom tjänstesektorn och dess avgörande bidrag till vår gemensamma välfärd genom inte minst
varuexporten.
En grundförutsättning för tillverkningsindustrins framtida konkurrenskraft är att den bemannas
av kompetent arbetskraft med förmåga att delta i och dra nytta av den strukturomvandling som
just nu omger denna. Industrirådet, en sammanslutning av ledande företrädare för svenska
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn, lyfter fram
kompetensförsörjning som ett av fyra områden att prioritera för en industristrategi för Sverige. I
Industrirådets vision har Sverige ”ett flexibelt, högkvalitativt utbildningssystem som ger elever
och studenter i gymnasieskolan, yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan, kunskaper som gör
dem attraktiva för företagen.” Grundförutsättningar är här att kompetensen till och inom
industrin ständigt måste utvecklas i takt med att företagens kompetensbehov förändras samt att
det för Sverige som välutvecklat höglöneland ställs högre krav på kompetensförsörjning än i flera
andra länder.2 Insatser inom detta område är efterfrågat för att Skåne och övriga Sverige ska
behålla sin attraktivitet för lokalisering av avancerad tillverkning med höga förädlingsvärden.
Situationen i Skåne kan i detta hänseende antas vara särskilt allvarlig. En nyligen framtagen
rapport visar exempelvis att tillverkningsindustrin i Skåne vuxit långsammare jämfört med
utvecklingen i riket och övriga storstadslän mellan 1985-2007, att produktivitetstillväxten har
varit långsammare och att industrisysselsättningen har minskat snabbare.3 Som ett resultat av
utvecklingen har Kommunförbundet Skåne i samarbete med en rad regionala aktörer identifierat
fyra industrisegment bestående av livsmedelsindustrin, miljötekniksektorn, maskinindustrin och
leverantörer till forskningsanläggningarna ESS och Max IV där en fördjupad förstudie kring
branschernas kompetensbehov skall analyseras med syfte att stärka dess kompetensförsörjning
och konkurrenskraft på sikt. Uppdraget har genomförts av Ramböll Management Consulting i
1

SCB, Nationalräkenskaper och Regionalräkenskaper, Region Skånes beräkningar

2

Industrirådet (2014). Industrirådets syn på kompetensförsörjning.

3

WSP (2013). Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne.
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nära samarbete med Teknikcollege Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne samt
Sustainable Business Hub, Livsmedelsakademin, Livsmedelsföretagen, Teknikföretagen IF Metall
och Unionen. Studien grundar sig på fördjupade bransch- och yrkesanalyser baserade på
statistiska material för identifierade branscher liksom rundabordssamtal med
företagsrepresentanter för dessa. Syftet i det kortare perspektivet är att erhålla en ökad insikt
om delbranschernas kompetensbehov som kunskapsunderlag för utbildningssystemet att formera
nya insatser kring.

1.1

Syftet med förstudien
Kompetenskartering skånsk industri är en förstudie inom ramen för Europeiska Regionala
Strukturfondsprogrammet. Projektägare är Kommunförbundet Skåne och med i projektet sitter
Region Skåne, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne,
Teknikföretagen samt kommunerna Eslöv, Helsingborg, Hässleholm och Landskrona. Samtliga
aktörer är aktiva inom Teknikcollege Skåne, vars regionala styrgrupp även fungerat som
styrgrupp för förstudien. Teknikcolleges grundidé om att utveckla utbildningar inom teknik och
industri utifrån de krav som industrin ställer på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå ligger
väl i linje med aktuell förstudie. Förstudien syftar till att göra en kompetenskartering av tre
segment av skånsk industri, bestående av:


Livsmedelsindustrin



Maskinvaruindustrin (inklusive leverantörer till ESS/Max IV)



Tillverkande företag inom miljöteknik

Karteringen ska fokusera på vilka specifika kompetenser som efterfrågas inom dessa
industrisegment i Skåne vad gäller anställd personal för att företagen ska kunna utveckla sin
produktion/verksamhet och i förlängningen stärka sin konkurrenskraft. Projektet sätter därmed
kvantitativa utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser i relation till djupare diskussioner med
berörda företag. Inom ramen för detta syftar även projektet till att utveckla och pröva metoder
för att samla kompetensefterfrågan inom prioriterade branschsegment, vilken i förlängningen kan
tillämpas även på andra branschsegment.

1.2

Teknikcollege
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och
företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.
Genom ett nära samarbete med företagen i Skåne utformas innehållet i utbildningar så att det
passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och
kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala
och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras. Bakom Teknikcollege står Industrirådet
(Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och möbelföretagen,
Industriarbetsgivarna, Innovations- och kemiindustrierna, GS-facket, Sveriges Ingenjörer och
Unionen).
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1.3

RMC:s uppdrag
RMC har i uppdrag att processleda och genomföra arbetet med att ta fram en förstudie kopplat
till de tre prioriterade segment av tillverkningsindustrin som listas ovan. Kortfattat syftar RMC:s
uppdrag till att:


Konkretisera de kompetensutmaningar och behov som omger de utvalda branschsegmenten



Formulera möjliga utbildningsinsatser (YH-utbildning, uppdragsutbildning, framtida
ERUF/ESF-projekt eller annat) inom dessa branschsegment



Föra en översiktlig diskussion kring hur ett mer systematiskt kompetenskarteringsarbete kan
göras i framtiden



Skapa närmre samarbeten mellan utbildningsaktörer och företagen i regionen för att på sikt
möjliggöra fortsatt utveckling och ökad konkurrenskraft bland berörda företag.

Att beskriva de kompetensutmaningar och behov som präglar identifierade segment inom
tillverkningsindustrin kräver dock att utvecklingen i sektorn som helhet tas i beaktande. Det
ligger därmed även i RMC:s uppdrag att sätta de övergripande trender som omger
tillverkningsindustrin i ett sammanhang såväl nationellt som regionalt och applicera denna
kunskap på berörda branschsegment.

1.4

Studiens genomförande och disposition
Uppdraget har genomförts i fyra övergripande steg. Dessa steg innefattar en
skrivbordsundersökning kring tillverkningsindustrins historiska utveckling och betydelse, en
fördjupad analys av utvalda branschsegment, rundabordssamtal med företagsrepresentanter för
utvalda branschsegment samt en sammanfattande analys kopplat till såväl de resultat som
studien genererat och den metod som applicerats.
Studiens disposition följer en logik där industrins utveckling och betydelse på ett övergripande
plan först beskrivs för att i nästa steg belysa aktuella policyinsatser riktat till
tillverkningsindustrin. Efterföljande avsnitt ger en övergripande bild av tillverkningsindustrin i
Skåne innan en mer detaljerad analys av de prioriterade industrisegmenten tar vid. De slutsatser
som dras presenteras i studiens avslutande del tillsammans med de metodologiska lärdomar som
redovisas i bilaga 1.
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2.

TILLVERKNINGSINDUSTRINS BETYDELSE OCH
UTVECKLING
I följande kapitel diskuteras tillverkningsindustrins betydelse för Sveriges fortsatta ekonomiska
utveckling samt de huvudsakliga trender som präglat industrin de senaste decennierna.
Genomgången följs av en översiktlig presentation av den centrala roll som kompetensfrågan
spelar för industrins framtida konkurrenskraft samt de policyinitiativ som just nu sker med
koppling till tillverkningsindustrin på global, europeisk och nationell nivå.

2.1

Tillverkningsindustrins betydelse
Syftet med att identifiera utbildningsinsatser för att i förlängningen stärka tillverkningsindustrins
konkurrenskraft i Skåne tar sin utgångspunkt i en syn på tillverkningsindustrin som avgörande
för fortsatt regional utveckling. Den diskussion som förs nedan bör därmed ses som
kontextualiserande för de diskussioner som senare i rapporten tas upp kopplat till de i studien
identifierade industrisegment.
Tillverkningsindustrin en förutsättning för välfärd
Ett mindre land som Sverige har varit och är beroende av export av varor för sitt framtida
välstånd. Sveriges överlägset viktigaste exportvaror återfinns samtidigt inom
tillverkningsindustrin.4 Varuproduktionen, det vill säga innefattande tillverkningsindustrin, svarar
för drygt 70 procent av den samlade exporten och cirka en tredjedel av tjänsteexporten kommer
även den från industrin. År 2011 svarade tillverkningsindustrin för 18 procent av Sveriges
samlade förädlingsvärde.5 Detta kopplar i sin tur till begreppet intäktsbasen,6 det vill säga
producerade varor och tjänster till marknader utanför en region/län, vilka genererar intäkter och
skapar förutsättningar för sysselsättning i kommersiell och offentlig service i regionen som till
största del består av tillverkningsindustrin. Om den producerande verksamheten försvinner från
orten, försvinner därmed också den ekonomiska basen för den lokala infrastrukturen av tjänster.7
En stark produktionssektor bidrar därmed till ekonomisk tillväxt som bär upp ekonomin i många
svenska regioner.
Tillverkningsindustrin genererar sysselsättning i andra sektorer
År 2012 arbetade totalt 590 000 personer i tillverkningsindustrin8 vilket motsvarar 13 procent av
Sveriges samlade sysselsättning. År 1985 arbetade dock drygt 930 000 personer i industrin,
vilket då motsvarade närmare 22 procent av den samlade sysselsättningen. Men att antalet
personer som är direkt sysselsatta i industrin har blivit färre innebär inte att industrins betydelse
för Sveriges välfärd och konkurrenskraft nämnvärt skulle ha minskat. En viktig förklaring är att
industrin är betydligt mer produktivitetsdriven än tjänstesektorn. Under perioden 1993 till 2010
ökade arbetsproduktiviteten i tillverkningsindustrin med 115 procent, vilket är betydligt högre än
den genomsnittliga arbetsproduktivitetsökningen på 86 procent för det privata näringslivet totalt
4

VINNOVA (2010). Effektanalys av stöd till startegiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri. VA 2010:05

5

SCB, Regionalräkenskaperna

6

Region Blekinge (2009). Intäktsbasen. Nyckeln till Blekinges tillväxt.

7

IVA (2005). Produktionens betydelse. Produktion för konkurrenskraft – Panelrapport. April 2005

8

Källa: SCB, RAMS. Tillverkningsindustrin inkluderar här även sysselsatta inom gruvdrift.
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under samma period.9 Samtidigt genererar tillverkningsindustrin indirekt sysselsättning i andra
branscher beroende på outsourcing eller en överflyttning av verksamheter från industri till
tjänstesektorer. Tidigare genomförda analyser för Skåne och Västra Götaland pekar på att en
produktionsökning i tillverkningsindustrin indirekt, genom insatsleveranser från andra branscher,
genererar betydande sysselsättning i andra branscher. För Övrig varuproduktion (primärt
Byggindustri och råvaruproduktion) och tjänstebranscherna är den indirekta sysselsättningen i
andra branscher mindre än hälften så stor.10 Om man för tillverkningsindustrin samtidigt räknar
in den andel av de affärsrelaterade och finansiella tjänsterna som säljs direkt till
tillverkningsindustrin skiljer sig Sverige från andra europeiska länder i avseendet att antalet
industrirelaterade jobb faktiskt ökar. En jämförelse med övriga av EU:s första 15 medlemsländer
(EU-15) visar även att tillväxten inom tillverkningsindustrin är den främsta förklaringen till
Sveriges höga tillväxt jämfört med EU-15 sedan 1993.11
Tillverkningsindustrin en central del för övergången till ”kunskapssamhället”
I den allmänna debatten lyfts inte sällan övergången till kunskapssamhället som avgörande för
Sveriges utveckling och framtida konkurrenskraft. I grunden handlar det om att
kunskapsinnehållet i de varor och tjänster vi producerar blir allt högre, vilket ställer krav på
investeringar i utveckling och allt högre kunskapskrav på företagens anställda.
Tillverkningsindustrin innehar här en särställning och år 2011 svarade tillverkningsindustrin för
50 procent av Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling,12 främst för att
vidareutveckla produkter och produktionsprocesser. Samtidigt kan vi observera en ökning av
högskoleutbildade i allmänhet och forskarutbildade i synnerhet som andel av företagens FoUpersonal inom tillverkningsindustrin, vilket tydligt understryker den vikt som
kompetensförsörjning av relevant utbildad personal har för sektorns fortlevnad och
konkurrenskraft.13

2.2

Är vi på väg mot ett tjänstesamhälle?
Inte bara i Sverige utan i en stor del av OECD-länderna minskar antalet direkt sysselsatta inom
tillverkningsindustrin. Exempelvis beräknas att USA förlorade drygt 40 procent av arbetstillfällena
inom tillverkningsindustrin mellan år 1979 och 2009 och det senaste decenniet har inneburit det
största sysselsättningstappet för landets tillverkningsindustri någonsin.14 En jämförelse mellan ett
antal nordeuropeiska länder visar att minskningen av sysselsatta inom industrin går att
observera i samtliga ekonomier mellan 1980-2005. Minskningen stannade dock av i framförallt
Sverige, Finland och Tyskland sedan 1995 för att sedan accelerera ytterligare under krisen 2008.
Den svaga internationella konjunkturen sedan 2008 förklarar delvis den nedgång som
tillverkningsindustrin i Sverige upplever än idag.
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Figur 1: Industrins sysselsättningsutveckling i sex länder sedan 1980 15

Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin i Sverige är sedan lång tid tillbaka mindre än
inom tjänstesektorn, samtidigt som tjänstesektorn växer och industrisektorn minskar sett till
antal sysselsatta. Detta föranleder ofta en diskussion om att svensk tillverkningsindustrins på sikt
kommer att minska till den grad att dess betydelse blir försumbar, vad somliga valt att benämna
ett ”postindustriellt samhälle”. En sådan uppfattning grundar sig dock ofta i en felaktig
uppfattning om förhållandet mellan tjänste- och varuproduktionen. En viktig förklaring till att allt
färre sysselsatta återfinns inom industrin är de ovan nämnda produktivitetsökningarna inom
industrin, vilka för tjänstesektorn är betydligt svagare. Inom detta ligger även aspekter av ökad
automatisering och effektivisering. Minskningen av tillverkningsindustrins andel av den totala
sysselsättningen i Sverige sedan 1970-talet beror vidare till stor del av den massiva utbyggnaden
av offentlig sektor som lett till att tjänstesektorerna ökat sin andel av total sysselsättning.16 En
ytterligare förklaring till den minskade sysselsättningen ligger i att industriföretagen ökat sin
koncentration på kärnverksamheten och outsourcat olika stödtjänster vilket föranlett att
tjänstesektorn – inte minst kunskapsintensiva företagstjänster – ökat kraftigt under de senaste
decennierna. Den ökade globala konkurrensen och framväxten av tillverkningsindustrin i länder
som Kina, Indien och Brasilien har resulterat i att flertalet av de mer arbetsintensiva branscherna
slagits ut och att delar av produktionen som ej uppvisar tillräckliga produktivitetsökningar
omlokaliserat till låglöneländer.
Denna förändring är till stora delar ett uttryck för en förändrad arbetsdelning mellan
tillverkningsindustrin och tjänstebranscherna.17 Detta återspeglas inte minst i statistiken nedan

15

Danmarks Vækstråd (2011). Danmark som produktionsland. Muligheder og udfordringer for danske fremstillingserhverv

16

Braunerhjelm, P. (1996). Den globala svenska verkstadsindustrin. Från Duvemåla till HoChi Minh-staden.

17

WSP (2013). Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne.
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för perioden 1989-2011 där samspelet mellan nedgången i tillverkningsindustrin och ökningen i
antalet sysselsatta inom producenttjänster blir särskilt tydligt.
Figur 2: Sysselsättningen i olika näringsgrenar i riket. År 1989 - 2012 18
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Som framgår av figur 2 ovan har antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin minskat över tid,
samtidigt som sysselsättningen inom sektorn producenttjänster ökat kraftigt. Här ingår både
kunskapsintensiva branscher som forskning och utveckling, IT-konsulter, finansiella tjänster etc.
men även städbolag, bevakning och bemanningsföretag. Den starka sysselsättningstillväxten
inom producenttjänster förklaras till stor del av industrins outsourcing av tjänsteproduktion som
tidigare var integrerade i tillverkningsföretagens egen verksamhet.19 Detta innebär att många
tjänster utanför tillverkningsindustrin är helt beroende av densamma för sin verksamhet. Detta
är bakgrunden till de studier som visar att för varje person som direkt sysselsätts i
tillverkningsindustrin är det ytterligare 1,18 personer i övriga branscher som indirekt arbetar för
möjliggöra denna produktion.20 Samtidigt säljer och exporterar tillverkningsindustrin allt mer
tjänster, antingen genom att tjänsterna integreras i varan, eller genom att de säljs som ett
komplement till denna.
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En sådan ”tjänstefiering” av industrin innebär att tjänster kommit att bli viktigare både i och
omkring varutillverkningen.21 Studier har exempelvis pekat på att tjänsteerbjudande står för
mellan 25 och 50 procent av intäkterna i några av världens största tillverkningsföretag.22 Genom
specialisering och outsourcing har tjänstesektorn och industrin (tillverkande företag) därmed
blivit mer beroende av varandra.23 Gränsen mellan vad som är ”vara” och ”tjänst” håller alltså på
att suddas ut. Istället för att uppfatta ”tjänst” som annorlunda än en ”vara” finns både en
”tjänstefieringstrend” inom industrin och tendenser till ”produktifiering” bland tjänsteföretag.24

2.3

Ökade kompetensbehov i industrin
Frågan om tillverkningsindustrins kompetensförsörjning är relevant av ett flertal anledningar
kopplat till industrins framtida konkurrenskraft. För det första har utbildningsnivån inom
tillverkningsindustrin i Sverige ökat betydligt de senaste två decennierna. Samtidigt bidrar
framväxten av nya industriländer i exempelvis Asien, vars specialisering ofta ligger inom
industriell tillverkning, till att utmaningarna och konkurrensen inom detta segment kan sägas
vara särskilt stort.25
Framväxten av globala värdekedjor tvingar i sin tur fram krav på att företagen specialiserar sig
ytterligare med ökade kunskapskrav som resultat och att produktionsdelar som ej fordrar
högkvalificerad arbetskraft förflyttas till regioner med lägre personalkostnader.26 Somliga forskare
menar att detta redan skett, dock på bekostnad av svenska arbetstillfällen där svenska
multinationella företag expanderar mer avancerade aktiviteter utomlands som ett resultat av
förlorade komparativa fördelar inom avancerad produktion.27
Kopplat till ovan kan ett antal reflektioner göras. Tillverkningsindustrin har blivit allt mer
kunskapsintensiv vilket innebär att kompetens och innovation blir allt viktigare och att
arbetskraftskostnader, delvis på grund av ökade automatiseringsinslag, minskar i betydelse. Av
totalt 565 000 anställda i tillverknings- och gruvindustrin i Sverige arbetar 27 procent i yrken
som kräver någon form av eftergymnasial utbildning. Inkluderas även yrken inom
ledningsfunktioner ökar andelen till 34 procent. Industrin domineras av yrkesgrupper inom
process- och maskinoperatörsarbete, hantverksarbeten samt yrken som kräver kortare
högskoleutbildning. I den senare gruppen ingår ingenjörer och tekniker. Dessa grupper utgör 58
procent av samtliga anställda inom industrin.28
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Tabell 1: Anställda (16-64 år) med naturvetenskapliga produktionstekniska kompetenser på olika nivåer
i riket, År 2012. 29

Yrke Inriktning Naturvetenskap och Teknik
Teoretisk specialistkompetens med teknisk inriktning
Tekniker och ingenjörer
Gruv-, bygg- och anläggningsarbete
Metallhantverk,reparatörsarbete m.m.
Finmekaniskt och grafiskt hantverk m.m.
Hantverk inom livsmedel, möbeltillverkning och textil
Processoperatörsarbete
Maskinoperatörs- och monteringsarbete

Tillverkningsindustrin Näringslivet totalt
Antal
Antal
40 462
171 493
56 646
175 118
16 947
137 727
51 084
118 009
4 059
9 467
7 510
13 179
40 190
51 308
149 888
182 703
366 786
859 004

Andel anställda
i industrin (%)
23,6%
32,3%
12,3%
43,3%
42,9%
57,0%
78,3%
82,0%
42,7%

Yrken med inriktning mot naturvetenskapliga och tekniska kompetenser dominerar inom
tillverknings- och gruvindustrin. Men efterfrågan på dessa kompetenser är betydande även inom
andra branscher. Av Sveriges drygt 4 miljoner anställda arbetar 860 000 i sådana yrken, vilket
motsvarar 21 procent av samtliga anställda år 2012. Ser vi till yrken som kräver teoretisk
specialistkompetens, såsom civilingenjörer och dataspecialister samt tekniker och ingenjörer är
det både i absoluta och relativa tal fler som arbetar i andra branscher kopplat till
företagstjänster, information och kommunikation samt inom byggbranschen. De för
tillverkningsindustrin centrala kompetenser som civilingenjörer och dataspecialiseter utgör
därmed viktiga yrkesgrupper för angränsande branscher såsom inom företagstjänster och
informations- och kommunikationsteknik, varför utbildningssatsningar för dessa grupper kommer
flera näringsgrenar till godo.
Ser vi till utvecklingen mellan 2008-2012 för de yrkesgrupper som återfinns inom tillverkningsoch gruvindustrin, det vill säga sedan starten av den globala lågkonjunkturen, kan vi utläsa att
samtliga yrkesgrupper utom de som kräver längre teoretisk specialistkompetens har minskat
under perioden. Störst har minskningen varit inom gruppen process- och maskinoperatörer.
Efterfrågan på yrken som kräver teoretisk specialistkompetens har i motsats till övriga
yrkesgrupper dock ökat. Utvecklingen går i linje med trenden att andelen anställda i svenska
teknikföretag med en längre högskoleutbildning ökat med 140 procent de senaste 17 åren,
medan andelen med enbart en grundskoleutbildning har halverats. En definitionsändring i
utbildningsstatistiken år 2000 medför dock att en jämförelse av utvecklingen före och efter år
2000 bör göras med försiktighet.
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Figur 3: Utbildningsnivå i teknikföretag, 1993-2010 30

Samtidigt som efterfrågan av tekniska kompetenser på sikt ser ut att öka som följd av faktorer
som ökad automatisering och alltmer avancerade produktionsprocesser, brottas somliga
ingenjörs- och teknikutbildningar med ett lägre söktryck än vad de demografiska
förutsättningarna medger. I ett såväl kortare som längre perspektiv blir det därmed av särskild
vikt att den kompetens som utbildningssystemet producerar motsvarar de behov som företagen
faktiskt har. Detta kan i sin tur ske såväl genom satsningar på nya utbildningar på gymnasial och
eftergymnasial nivå eller innehållsmässiga förändringar i befintliga sådana. Exempel på det
sistnämnda är ett ökat inslag av projektbaserade arbetsmoment inom civilingenjörsutbildning vid
flera av landets lärosäten eller de förändringar inom en utbildning som en
Teknikcollegecertifiering medför (exempelvis etablerad och stabil samverkan med det tekniska
näringslivet, samlad arbetsdag för de studerande och arbete i team).
Särskilt intressant för diskussionen om nya utbildningar är den trend vi kan observera för
Yrkeshögskoleutbildningar, tidigare Kvalificerade yrkeshögskoleutbildningar (KYYH). I ett nyligen
framtaget PM31 går att utläsa att även om det totala antalet anställda inom tillverkningsindustrin
har minskar kraftigt under de senaste fyra åren som en följd av den internationella
lågkonjunkturen, har industrin anställt fler med yrkeshögskoleutbildning. Denna tendens är giltig
även för Skåne. Då det är en relativt ny utbildningsform utgör KYYH-utbildade en mycket liten
andel av samtliga förvärvsarbetande, motsvarande drygt 1,6 procent i riket. Dock kan vi
observera en kraftig ökning av antalet förvärvsarbetande anställda med KYYH-utbildning
motsvarande en ökning på 30 000 personer eller 88 procent på fyra år i riket. Procentuellt har
ökningen varit lika stor i Skåne som för riket under samma period. I absoluta tal ökade gruppen i
Skåne med 4 200 personer. För industrianställda där det totala antalet anställda har minskat, har
samtidigt antalet anställda med en KYYH-utbildning ökat med cirka 2 600 personer i industrin
mellan 2008-2012. Störst har ökningen varit på personer med utbildningar med inriktning mot
teknik och tillverkning. De KYYH-utbildade med inriktning mot teknik och tillverkning med

30

Figur hämtad från Teknikföretagen (2012). Vilka ingenjörer behövs? Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar. Notera

dock att SCB år 2000 genomförde en större förändring av klassificeringen i utbildningsstatistiken vilket innebar att utbildningsnivån
enligt Utbildningsregistret ökade kraftigt år 2000. Tidsseriebrottet innebär att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste
göras med stor försiktighet.
31

Region Skåne (2014). Tillverkningsindustrin rekryterar allt fler från Yrkeshögskolan. PM framtaget av Anders Axelsson, 10 april

2014.
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anställning inom industrin återfinns främst bland yrken med direkt koppling till produktion såsom
tekniker och ingenjörer, maskinoperatörer, metallhantverk och processoperatörer.
De KYYH-utbildade med inriktning mot teknik och tillverkning och som är anställda inom industrin
i Skåne återfinns främst bland yrken med direkt koppling till produktion som tekniker och
ingenjörer, maskinoperatörer, tekniker inom metallhantverk och processoperatörer.
Figur 4. KYYH-utbildade med inriktning teknik och tillverkning efter yrke i Skåne 2012 32

Tekniker och ingenjörer
Maskinoperatörs- och monteringsarbete
Metallhantverk,reparatörsarbete m.m.
Teoretisk specialistkompetens med teknisk inriktning
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller
motsvarande kunskaper
Yrke okänt
Kontors- och kundservicearbete
Processoperatörsarbete
Ledningsarbete
Gruv-, bygg- och anläggningsarbete
Hantverk inom livsmedel, möbeltillverkning och textil
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete
Finmekaniskt och grafiskt hantverk m.m.

0

20

40

60

80

100

120

Viktigt att understryka i diskussionen om kompetens och industrins konkurrenskraft är att en
viktig del i företagens kompetensutveckling sker genom utbildning av befintlig personal. För detta
är nya typer av uppdragsutbildningar eller deltagande i projektbaserade kompetensinsatser
(ex.exempelvis inom ramen för strukturfonderna) två intressanta exempel på insatser. I den här
rapporten fokuserar vi dels på kompetensförsörjningsfrågan utifrån utbildningssystemets roll,
dels den kompetensutveckling av befintlig personal som företagen ansvarar för – hur man på
global, europeisk och nationell nivå arbetar med insatser för att stärka tillverkningsindustrins
konkurrenskraft, med särskilt fokus på kompetensinriktade insatser, beskrivs kort nedan.

2.4

Policyinsatser för återindustrialisering
Trots fallande sysselsättning inom tillverkningsindustrin i flera OECD-länder förs på flera håll en
debatt om en så kallad återindustrialisering av västvärlden. Begrepp och faktorer som additiv
tillverkning, ökade lönekostnader i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), ökad
automatisering och högre energikostnader, globala värdekedjor och behovet för produktionen att
ligga närmre slutkund är centrala i diskussionen om denna återindustrialisering. Det finns dock
tvivlare för denna industriella renässans som menar på att uppgången enbart är giltigt för

32

SCB, Region Skånes beräkningar
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enskilda delbranscher samt är en förhoppning grundat på teoretiska antagande snarare än något
som kan styrkas i exempelvis arbetsmarknadsstatistiken.33
I kärnan av den förda diskussionen läggs dock konkreta policyförslag fram på flera håll
internationellt med inriktning på den tillverkande industrin. I följande avsnitt ges en kortare
inblick i de policyinitiativ som genomförts med koppling till den tillverkande industrin på EU-nivå,
i USA samt i Sverige.
2.4.1 Policyinsatser på EU-nivå
Industripolitiken är ett prioriterat område på EU-nivå, inte minst på grund av att
tillverkningsindustrin står för 80 procent av EU:s export och sysselsätter cirka 30 miljoner
personer34. Industripolitiken i EU har dock länge varit dominerat av sektorspecifika och riktade
åtgärder dels mot särskilt starka industrier och dels mot industrier som av olika anledningar varit
i behov av stöd. Bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952 kan i detta avseende
ses som början på en gemensam politik som sedan dess kännetecknats av ett vertikalt
angreppsätt där särskilda branschsegment premierats.35 EU:s industripolitik präglas fortfarande
av riktade åtgärder gentemot exempelvis jordbrukssektorn men faktorer som utökad global
handel, konkurrenskraftiga utvecklingsländer och svag sysselsättningstillväxt har varit
bidragande till en förändring i synen på inte minst tillverkningsindustrin. Under 2012 satte EUkommissionen i meddelandet Industrial revolution brings industry back to Europe som mål att
tillverkningsindustrins bidrag till EU:s BNP år 2020 ska öka till 20 procent, från dagens 15
procent. Målet ska uppnås genom att ta ett helhetgrepp på EU-nivå byggt på fyra grundpelare;
investeringar i innovation, bättre marknadsvillkor, bättre tillgång till finansiering och kapital samt
investeringar i människor och kompetens.36 I kommissionens efterföljande meddelande om En
europeisk industriell renässans som lades fram i januari 2014 uppmanar kommissionen samtliga
medlemsländer att inse industrins viktiga roll för att skapa tillväxt och sysselsättning, men även
vikten av att integrera industrirelaterade konkurrensfrågor i alla politikområden.37
Att det förekommer åtgärder med inslag av både horisontell som vertikal karaktär på EU-nivå
kan förklaras av flera faktorer. Industripolitiken samverkar och överlappar med andra
politikområden som t.ex. utbildnings- och forskningspolitiken, vilket tydliggörs av att satsningen
på tillverkningsindustrin är ett av sju initiativ som ingår i en bredare Europa 2020-strategi. När
det gäller utbildningsfrågorna enades 2010 medlemsstaternas utbildningsministrar, de europeiska
arbetsmarknadsparterna och Europeiska kommission om mål inför 2020. Ett mål avser att stärka
yrkesutbildningens attraktionskraft. Satsningarna på att stärka yrkesutbildningarna motiveras
med att Europas ställning som världens största exportör av industriprodukter kräver en
yrkesutbildning i världsklass.38

33

Morgan Stanley (2013). US Manufacturing Renaissance: is it a masterpiece or a (head) fake? Morgan Stanley Blue paper

34

European Commission. Factories of the Future PPP: towards competitive EU manufacturing
Foreman-Peck, James (2006). Industrial policy in Europe in the 20 th century. EIB Paper
European Commission, A stronger European industry for growth and economic recovery, COM (2012) 582
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European Commission, For a European Industrial Renaissance, COM/2014/014
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2.4.2 Policyinsatser i USA
I USA spelar tillverkningsindustrin en viktig roll för landets ekonomi. Enligt USA:s motsvarighet
till SCB består sektorn av nästan 300 000 företag som tillsammans anställer 11 miljoner personer
och utgör 60 procent av landets totala exportintäkter.39 Likt situationen inom EU har dock
tillverkningsindustrin i USA upplevt en negativ utveckling. Sedan 2001 har handelsbalansen av
avancerade industriprodukter specifikt visat på underskott. År 2003 låg underskottet på 17
miljarder amerikanska dollar för att år 2010 öka till USD 81 miljarder.40 Mot bakgrund av denna
utveckling och en allt lägre sysselsättning inom tillverkningsindustrin lanserade president Barack
Obama i juni 2010 satsningen Advanced Manufacturing Partnership. Satsningen innebar att USA
genom samverkan mellan stat, forskning och industrin tog ett helhetsgrep om
tillverkningsindustrins framtid. Enligt den rapport som publicerades året därefter, 2012,
identifierades följande områden som särskilt viktiga för att stärka industriernas konkurrenskraft:


Främja innovation



Säkra kompetensförsörjning



Stärka företagsklimatet

Policyrekommendationer kategoriserades därefter och omfattades av bland annat en uppmaning
om att inrätta ett nätverk bestående av nationella tillverknings- och innovationsinstitut,
investeringar i utbildningar för avancerad tillverkning, metoder för utvärdering av
tillverkningsplattformar samt förslag på skatter, regleringar och energipolitik som skulle bidra till
att jämna ut de globala spelreglerna för inhemska tillverkare.41 I dagsläget ansvarar The
Advanced Manufacturing Partnership Committee 2.0 för implementeringen av
rekommendationerna.42
2.4.3 Policyinsatser i Sverige
Den svenska industripolitiken går mot en liknande utveckling som i resterande EU och USA.
Aktörer från industrisektorn, forskningsinstitut och politiker är eniga om att innovation, forskning
och kompetensutveckling är vägen framåt för svensk tillverkningsindustri. Samstämmigheten går
att tyda i den forsknings- och innovationsagenda som togs fram i samverkan mellan
Teknikföretagen, Svenska Produktionsakademien och forskningsinstitutet Swerea. I agendan
förslås en offensiv satsning med Vinnova som huvudman inom de strategiska områdena;
forskning, innovation och utbildning.43 Sveriges regering ställer sig dock kritisk mot EUs
målsättning om att tillverkningsindustrin ska stå för 20 procent av BNP år 2020 och menar att
alla sektorer är i behov av att stärka sin konkurrenskraft samt att industri och tjänster idag är
integrerade och utgör en helhet som är svår att skilja åt.44
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http://www.census.gov/newsroom/releases/pdf/cb13-tps.97_measuring_america.pdf

40

Executive Office of the President, President´s council of Advisors on Science and Technology. June 2011. Report to the
president on ensuring American leadership in advanced manufacturing.
41

Executive Office of the President, President´s council of Advisors on Science and Technology. July 2012. Report to the

president on capturing domestic competitive advantage in advanced manufacturing.
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http://www.manufacturing.gov/amp.html
Teknikföretagen (2011). Svensk Produktion 2025 – Strategisk forsknings-, och innovationsagenda för att möta de globala

utmaningarna.
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Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Rådets möte, kommenterad dagordning. Februari 2014
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I en rapport från Vinnova konstateras att vägen framåt för tillverkningsindustrin är en satsning
på ökat kunskapsinnehåll och kunskapsbaserad tillverkning där offentliga investeringar på
forskning och utveckling och innovationsfrämjande åtgärder ses som en förutsättning för
sektorns konkurrenskraft.45 I Sverige har debatten kring tillverkningsindustrin fokuserat på precis
dessa områden genom framtida satsningar på innovation, forskning och utbildning. Samtidigt har
tillverkningsindustrins betydelse för den svenska ekonomin åter kommit i fokus. Under Vinnovas
årskonferens 2013 konstaterade exempelvis Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova, att
”... produktion är en oerhört viktig förutsättning för utveckling och välstånd”46 och dåvarande
näringsministern Annie Lööf (C) skriver i en debattartikel från 2013 att ”industrin utgör
ryggraden i den svenska ekonomin”, där ministern poängterar hur nya industrinationer bidragit
till en hårdare global konkurrens varför Sverige måste arbeta långsiktigt med utmaningar som
kompetensförsörjning och innovationskraft.47
2.4.4

Insatser för kompetensförsörjning i Skåne

Regional kompetensförsörjning är i praktiken ett utvecklingsområde som kopplar samman
arbetsmarknadsfrågor, utbildning och näringslivsutveckling och delar av integrationsfrågorna. I
januari 2010 beslutade regeringen att det skulle etableras regionala kompetensplattformar i alla

län, med syfte att stärka kunskapsuppbygganden och behovsanalyserna samt främja samverkan
inom kompetensförsörjningsområdet. I Skåne är det Region Skåne som ansvarar för uppdraget.
Enligt regeringsuppdraget är syftet med kompetensplattformarna att bidra till:


Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet



Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet



Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt



Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de
olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS)
Kompetensförsörjningsfrågan är ett tydligt exempel på ett utvecklingsområde som går tvärs över
flera av ovan nämnda politikområden och hänger tydligt samman med tillväxtutmaningarna. För
att kunna skapa utveckling på detta område krävs en tydlig samverkan mellan kommunal,
regional och statlig nivå.
Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) bilades 2012 i syfte att säkra denna samverkan. KoSS
består av en styrgrupp respektive arbetsgrupp med representanter från: Arbetsförmedlingen,
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne (ordförande), Länsstyrelsen Skåne samt de skånska
universiteten och högskolorna genom Lärosäten Syd.
Kompetenssamverkan Skånes uppgift är att vara rådgivande åt sina uppdragsgivande
organisationer. Kompetenssamverkan Skåne är inte ett beslutsfattande organ utan ett
samverkande organ med följande uppgifter:

45

VINNOVA. 2010:05. Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
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VINNOVA-nytt. Utgåva #1.14. Tema: Små och medelstora företag. 1 februari 2014.

47

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2126038-sa-utvecklar-vi-svensk-industri?m=print
22



Kraftsamla offentliga aktörer i Skåne och när möjligt agera samlat i dialog med
regeringskansli och statliga myndigheter



Forum för utvecklingsdiskussioner och dialog



Identifiera och genomföra analyser och kunskapsutveckling



Samverka kring regionala målbilder och omvärldsbevakning



Samverka med andra aktörer i utbildnings- och kompetensfrågor

Prioriterade områden
Baserat på resultaten i Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020,
OECD:s Skåneanalys och ytterligare analyser kring Skånes utveckling har aktörerna i KoSS enats
om att det finns åtta prioriterade områden att arbeta med för att stärka Skåne ur ett
kompetensförsörjningsperspektiv:


Insatser för att främja utlandsföddas möjligheter på arbetsmarknaden



Insatser för att främja en könsintegrerad arbetsmarknad



Insatser för att främja ungas väg till utbildning och arbete



Insatser för att främja lärar-, utbildnings-, och skolutveckling



Insatser för att främja intresset för teknik- och naturvetenskapliga utbildningar



Insatser för att främja kompetensförsörjning inom vård och omsorg



Insatser för att främja samverkan mellan arbetslivet och utbildningssystemen



Insatser för att främja och utveckla vuxenutbildningen
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TILLVERKNINGSINDUSTRIN I SKÅNE – EN ÖVERBLICK
I syfte att kontextualisera senare beskrivningar av de tre prioriterade branschsegmenten
presenteras nedan en överblick av tillverkningsindustrin i Skåne och dess historiska utveckling.
I Sverige har antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin och övriga varuproducerande
sektorer halverats på 50 år. En liknande bild är giltig även för Skåne där antalet sysselsatta inom
tillverkningsindustrin ensamt nästan halverats sedan 1989 (-46 procent). År 2012 sysselsatte
tillverkningsindustrin i Skåne drygt 61 000 personer. I figur 5 nedan illustreras denna utveckling
och knyter an till tidigare diskussion om tjänstesektorns alltmer dominerande roll.
Figur 5: Antal sysselsatta tillverkningsindustri, övrig varuproduktion och tjänster i Skåne 1989-2012 48
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Figur 5 ovan ger en bild av tillverkningsindustrins samlade utveckling sedan slutet av 1980-talet.
Utvecklingen har dock inte präglat alla delbranscher inom tillverkningsindustrin i samma
utsträckning och Skånes tillverkningsindustri är starkt präglat av den historiskt framstående
livsmedelsindustrin och jordbruket. Närmare en fjärdedel av rikets jordbruk och
livsmedelsproduktion återfinns i Skåne, mätt i antal anställda såväl som i förädlingsvärde.49 Ur ett
historiskt perspektiv har de flesta livsmedelsbranscherna utvecklats ur hemtillverkning som
sedermera industrialiserats. Exempelvis uppstod Felix ur Håkanssons ättiksfabrik i Eslöv, Tetra
Pak genom provserier i mejeribranschen, Frigoscandia genom Findus, och så vidare. Fortfarande i
dagens Skåne stämmer ett mycket stort antal industriella verksamheter in på beskrivningen om
ett symbiotiskt förhållande mellan jordbruk och industri. Minst 30 procent av industrierna i länet
uppskattas ha en stark koppling till jordbruket. Verksamheterna spänner från livsmedelsindustrin,
till tillverkning av dräneringsrör, handelsgödsel, mekaniska verkstäder, förädlings- och

48

Tillverkningsindustri = avser både IKT och exkl. IT, Tjänster = samtliga typer av tjänster (distributionstjänster, offentliga tjänster,

producenttjänster etc.)
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Henning, M., Moodysson, J. & Nilsson, M. (2010). Innovation och regional omvandling. Från skånska kluster till nya kombinationer.
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utsädesföretag.50 Detta reflekteras även när vi studerar sysselsättningen i tillverkningsindustrins
olika delbranscher, där livsmedels- och maskinindustrin är två dominerande segment.
Figur 6: Skånes tillverkningsindustri 2012, sysselsatta utifrån delbranscher 51
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I tabell 2 nedan ger vi en mer detaljerad bild av de största delbranscherna i Skåne utifrån antal
sysselsatta och andel av den totala sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Under 2012 var
livsmedelsindustrin den största delbranschen med närmare 12 000 sysselsatta (cirka 19 procent
av totala sysselsättningen inom tillverkningsindustrin). Tillsammans innefattar de fem främsta
delbranscherna drygt hälften av antal sysselsatta inom tillverkningsindustrin i Skåne.
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Tabell 2: Främsta branscher inom tillverkningsindustrin i Skåne 2012 52

5 största branscher

Förvärvsarbetande

Sysselsättningsandel

dagbefolkning, 16+ år,

av hela tillverknings-

2012

industrin 2012, %

Livsmedelsframställning (inkl. drycker)

11 617

19,0%

Tillverkning av övriga maskiner

7 954

13,0%

Tillverkning av metallvaror utom maskiner

5 633

9,2%

4 281

7,0%

3 725

6,1%

och apparater
Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter
Tillverkning av andra icke-metalliska
mineraliska produkter

Som en indikator på konkurrenskraften för delbranscherna inom den skånska
tillverkningsindustrins kan måttet specialiseringskvot användas. I andra studier av skånska
branschers konkurrenskraft utgår specialiseringskvoten från kvoten mellan produktion och
förbrukning av de varor som produceras inom branschen. På detta sätt kan kvoten tolkas som ett
uttryck för komparativa fördelar (kvot som överstiger 1 innebär nettoexport) eller komparativa
nackdelar (kvot som understiger 1 innebär nettoimport) i branschens produktion.53 Utifrån detta
beräknas hur stor del av regionens industrisysselsättning som återfinns i branscher med
komparativa fördelar för att då visa på att cirka 35 procent av Skånes industrisysselsättning 2007
återfanns i branscher med komparativa fördelar. Detta är betydligt lägre jämfört med Västra
Götaland, Stockholm och riket och innebär att industrisysselsättningen i Skåne i lägre grad än i
övriga riket återfinns i branscher med komparativa fördelar, med det mått som används. Detta
kopplas tydligt ihop med den sysselsättningsminskning som skett inom industrin i Skåne. Av den
totala minskningen av Skånes industrisysselsättning mellan 1985 och 2007 ägde närmare 90
procent rum i branscher med svag internationell konkurrenskraft.
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv väljer vi här att studera specialiseringskvoten utifrån
kvoten mellan den relativa sysselsättningen i branschen i Skåne och den relativa
sysselsättningen i branschen i Sverige (inklusive Skåne). I ett första steg beräknas andelen
sysselsatta i branschen ifråga i Skåne (till exempel livsmedels- eller maskinvarubranschen) i
relation till den totala sysselsättingen i Skåne. I nästa steg beräknas motsvarande andel för hela
riket. Därefter divideras andelen sysselsatta i branschen i Skåne med andelen sysselsatta i
branschen i riket. Detta genererar en specialiseringskvot som visar huruvida sysselsättningen i
relativa termer är större eller mindre i Skåne jämfört med Sverige som helhet.


Om den är högre än 1 innebär att Skåne är relativt specialiserat inom branschen
(i termer av sysselsättning)

52
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WSP (2013). Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne.
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Om den är lägre än 1 innebär att riket (eller jämförelseobjektet) är relativt
specialiserat inom branschen, i jämförelse med Skåne

Figur 7: Specialiseringskvot för sysselsättningen inom tillverkningsindustri Skåne, 2007 och 2011 54
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Tolkningen av figuren ovan är att Skånes tillverkningsindustri, i termer av sysselsättning, är
relativt specialiserat inom åtta av totalt 24 branscher (2011). I fyra branscher är
specialiseringskvoten högre än 1,5: livsmedelsframställning, tillverkning av kemikalier och
kemiska produkter, tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter och annan
tillverkning. Den sistnämnda är högt specialiserad i Skåne och består framförallt av
medicintekniska industrier såsom industri för medicinska och dentala instrument och tillbehör
med drygt 1500 anställda samt tandteknikerlaboratorier med drygt 700 anställda.
En viktig förutsättning för utvecklingen av en konkurrenskraftig skånsk tillverkningsindustri
baserad på alltmer avancerade produktionsmetoder ligger som tidigare nämnts i industrins
framtida kompetensförsörjning. De ”enkla” arbetsuppgifterna blir allt färre och yrkeskraven ökar i
takt med ökande automatiseringsinslag inom tillverkningsindustrin. Om vi studerar
utbildningsnivån inom tillverkningsindustrin framgår att trenden i Skåne i stort följer den som
observeras på nationellt plan, det vill säga att de anställdas utbildningsnivå stiger och följaktligen
att allt fler yrkeskategorier kräver en längre utbildning. Andelen sysselsatta inom
tillverkningsindustrin i Skåne med kortare än 3-årig gymnasieutbildning har minskat med nära
11,5 procentenheter under 2000-talet. Andelen med 3-årig gymnasieutbildning har samtidigt
vuxit med cirka 5 procentenheter medan andelen med eftergymnasial utbildning har ökat med 6
procentenheter. Värt att understryka är att denna förändring har skett under en tolvårsperiod
och att ökningen därmed är betydande och förväntas fortsätta även på sikt.
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Figur 8: Utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin i Skåne 2000-2012 (andel av sysselsatta) 55
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Utifrån den bild som målas upp ovan framgår det tydligt att möjligheterna för Sverige att globalt
konkurrera i den allt kunskapsintensivare tillverkningsindustrin delvis är avhängt industrins
framtida kompetensförsörjning. I de aktuella prognoser som gjorts såväl för riket som för Skåne
kan vi vidare utläsa att efterfrågan på kvalificerade tekniska kompetenser kommer att öka. Enligt
prognosen för Skåne finns en risk att det uppstår brist på både ingenjörer (både från högskola,
yrkeshögskola samt gymnasiet) och kvalificerade tekniker och industriarbetare med 4 800
respektive 3 600 personer år 2020. Skåne står i detta avseende inte rustat att möta den alltmer
framträdande konkurrensen.
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Statistiknot: data för hela perioden bygger på rAps-RIS. För perioden 2000-2008 har vi använt SNI 2002 (rAps-branscherna:

förvärvsarbetande 16+ år efter utbildning 12 grupper och bransch), för perioden 2009-2011 har vi använt SNI 2007 (U-grupperna:
förvärvsarbetande 16+ år efter utbildning 12 grupper och bransch).
Vi har skapat tre utbildningsgrupper: Kortare än 3-årig gymnasieutbildning (samtliga inriktningar), 3-årig gymnasieutbildning (minst 3
år, samtliga inriktningar) och Eftergymnasial utbildning (kortare än, minst eller längre än 3 år, samtliga inriktningar)
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Figur 9: Prognos över tillgång och efterfrågan på ingenjörer i Skåne till 2020 56

I avsnittet ovan har vi gett en översiktlig bild av tillverkningsindustrin i Skåne som visar på
sektorns utveckling mot att bli alltmer kunskapsintensiv med närmare samverkan med
tjänstenäringarna och högre utbildningskrav. I följande kapitel flyttar vi fokus från de
övergripande trenderna som berör tillverkningsindustrin till tre prioriterade delbranscher inom
tillverkningsindustrin bestående av livsmedel-, miljöteknik- samt maskinvaruindustrin. Analysen
innefattar en närmare statistisk redogörelse av delbranscherna samt resultaten från de
rundabordssamtal som genomförts med företagsrepresentanter för respektive delbransch.
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Region Skåne/Näringsliv Skåne (2012). Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020
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4.

PRIORITERADE INDUSTRISEGMENT I SKÅNE
I Skåne har tre ”industrisegment” av särskild vikt valts ut till stor del på grund av de har en stark
specialisering i Skåne och ingår i en lång industritradition i regionen. Dessa tre segment består
av miljöteknikbranschen, livsmedelsindustrin samt maskinindustrin med särskilt fokus på de
teknikföretag som har potential att bli framtida leverantörer till European Spallation Source (ESS)
och Max IV, främst manifesterade genom mekaniska verkstäder med avancerad tillverkning.
Dessa segment är i sin tur inte helt frånskilda varandra och det finns exempel på mekaniska
verkstäder som kan placeras inom miljöteknikbranschen och vilka samtidigt levererar varor eller
tjänster till MAX IV. Då den statistiska analysen och kontakt med företag visat att gruppen
leverantörer till ESS och MAX IV är svåra att fånga på statistisk väg och visat sig ha nära
kopplingar till övriga industrisegment genomförs ingen enskild analys av denna grupp. De
slutsatser som dras kopplat till maskinvaruindustrin och miljöteknikssegmentet anses dock vara
giltig även för gruppen leverantörer till ESS och MAX IV, inte minst då företag som i dessa
grupper återfinns i de ramavtal för leverans av varor och tjänster till forskningsanläggningarna
som granskats. Liknande beslut har tagits för miljötekniksbranschen som i praktiken är en sektor
som rymmer flera olika branscher enligt SCB:s officiella branschnomenklatur, varför fokus i
denna studie ligger på ett av Skånes styrkeområden inom miljöteknikområdet bestående av
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll, fortsättningsvis
kallad värmeteknikbranschen. Inom denna kategori återfinns företag som Alfa Laval, Nibe och
Swep.
I följande avsnitt presenteras först detaljerad branschstatistik för livsmedelsindustrin,
värmeteknikbranschen och maskinvaruindustrin samt resultatet från de rundabordssamtal med
företagsrepresentanter som genomförts för de två förstnämnda industrisegmenten.

4.1

Livsmedelsindustrin
Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och EUs största. Sektorn har en
mycket stor andel små företag, dock står ett fåtal stora företag för huvuddelen av produktionen.
Inom livsmedelsindustrin är slakt- och köttvaruindustrin störst utifrån omsättning och
produktionsvärde, medan sektorn bageri- och mjölprodukter har flest företag och anställda.
Totalt ökar antalet företag i livsmedelsindustrin nationellt medan antal sysselsatta fortsätter att
minska, främst i de större företagen.57 Livsmedelsindustrin har varit under stor press i spåren av
finanskrisen 2008. Under 2013 stod livsmedelsindustrin för en femtedel av alla varsel i industrin
och nästan hälften av livsmedelsindustrins varsel under året gällde skånska arbetstillfällen. 58
Detta bör dock ses i ljuset av livsmedelsindustrins starka koppling till Skåne och det faktum att
45 procent av hela Sveriges omsättning inom livsmedelsindustrin sker i landskapet. Skåne har en
lång tradition av jordbruk och livsmedelsproduktion och regionens tillverkningsindustri är starkt
präglat av den historiskt framstående livsmedelsindustrin och jordbruket. Närmare en fjärdedel
av rikets jordbruk och livsmedelsproduktion återfinns i Skåne, mätt i antal anställda såväl som i
förädlingsvärde.59 I Skåne finns flera internationella och svenska aktörer, till exempel Findus,
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Jordbruksverket (2012). Marknadsöversikt – livsmedelsindustrin. Rapport 2012:42

58

www.livsmedelsforetagen.se/livsmedelsindustrin-viktig-for-skane/

59

Henning, M., Moodysson, J. & Nilsson, M. (2010). Innovation och regional omvandling. Från skånska kluster till nya kombinationer.
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Danisco Sugar, Orkla, Unilever, Nestlé, Lantmännen, Culinar, Absolut Company, Skånemejerier
och Scan. Genom Lunds universitet och Lantbruksuniversitetet i Alnarp har Skåne hälften av
Sveriges samlade forskningsresurser inom livsmedel.
4.1.1

Sysselsättningsutveckling i livsmedelsindustrin

Livsmedels- och dryckesindustrin sysselsätter totalt 56 000 personer i Sverige varav cirka knappt
12 000 i Skåne. Industrin genererar samtidigt indirekt arbetstillfällen inom transport och
partihandel. Partihandel med inriktning mot livsmedel sysselsätter exempelvis totalt 33 000
personer nationellt varav 6 000 i Skåne. Starka historiska band finns även med förpacknings- och
processbranschen där företag som Alfa Laval och Tetra Pak är framstående exempel i Skåne.
Sysselsättningsutvecklingen i Skåne sedan 1989 visar att livsmedelsindustrin minskat i antalet
sysselsatta från 20 892 till 11 701 år 2012, det vill säga en minskning med 56 procent. För riket
under samma tidsperiod har livsmedelsindustrin minskat i antalet anställda med drygt 66
procent.
Figur 10: Sysselsättningsutvecklingen inom livsmedelsindustrin i riket och Skåne 1989 till 2012 60
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Livsmedelsindustrin är starkt koncentrerad till Skåne och sysselsättningen inom
livsmedelsindustrin är i relativa termer dubbelt så hög i Skåne jämfört med i övriga Sverige.61
Framställning av drycker sysselsätter i relativa termer ungefär lika många i Skåne som i övriga
Sverige.62 Liksom för riket är de stora livsmedelsföretagen i Skåne få men sysselsätter flest
personer. Mer än hälften (61 procent) av alla arbetsställen har 0-4 anställda, men dessa
sysselsätter endast 3 procent av branschens samtliga anställda i regionen. På samma vis har
enbart 7 procent av arbetsställena fler än 50 anställda, men dessa samlar närmre 70 procent av
den totala sysselsättningen. De fem största företagen inom livsmedelsindustrin Skåne är Scan
AB, Fazer Bageri AB, Orkla, Atria Supply AB och Findus Sverige AB.
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SCB, rAps-RIS

61

SNI10 och SNI11, kvot 2007: 2,09; kvot 2011: 1,97

62

kvot 2007: 0,95; kvot 2011: 1,23
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Tabell 3: Sysselsättning i Skånes livsmedelsindustri utifrån storleksklass arbetsställe 2012 63
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Om vi studerar livsmedelsindustrins branschstruktur utifrån antal sysselsatta framkommer att ett
antal delbranscher står för en betydande del av sysselsättningen. Dessa delbranscher utgörs av
Bagerier med de två största företagen Fazer Bageri AB (Lund) och Pågen AB (Malmö), Annan
frukt-, bär- och grönsaksindustri bestående av bland annat Procordia Food AB (Tollarp), Findus
Sverige AB (Bjuv, Helsingborg) och Bring Frigo AB (Staffanstorp, Helsingborg) samt
Köttstyckerier där Scan AB (Kristianstad) och KLS Ugglarps AB (Hörby, Trelleborg) är stora
arbetsgivare.
Figur 11: Livsmedelsindustrins branschstruktur i Skåne 2012 (antal sysselsatta) 64
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rAps-RIS; Observera att enligt rAps-RIS finns inga anställda i arbetsställen med 0 anställda.
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Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är vi intresserade av att även studera de vanligaste
yrkeskategorierna inom livsmedelsindustrin i Skåne. I tabellen nedan kan vi utläsa att olika typer
av maskinoperatörer och montörer utgör de absolut mest framträdande yrkeskategorier inom
livsmedelsindustrin i Skåne, för vilka en särskild specialgranskning görs i efterföljande avsnitt.
Figur 12: De 20 största yrkeskategorierna inom Livsmedels- och dryckesindustrin i Skåne (antal
sysselsatta) 65
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Utbildningstrender inom livsmedelsindustrin

Andelen med eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik och naturvetenskap i
livsmedelsindustrin är något högre i Skåne (9 procent) jämfört med riket (7 procent), Västra
Götaland (7%) och Stockholm (8%). Samtidigt är andelen med eftergymnasial utbildning med
inriktning mot teknik och naturvetenskap betydlig lägre än genomsnittet för hela
tillverkningsindustrin i Skåne (15%). Med andra ord präglas livsmedelsindustrin i Skåne av en
högre utbildningsnivå än livsmedelsindustrin i riket, men en betydligt lägre utbildningsnivå med
inriktning teknik och naturvetenskap jämfört med övrig tillverkningsindustri i Skåne.
I Figur 13 nedan utgår vi från den vanligaste yrkeskategorin inom livsmedelsindustrin i Skåne
bestående av maskinoperatörer och montörer och studerar utbildningsbakgrunden för denna
yrkeskategori. En tydlig bild som framträder är att förhållandevis många har en allmän
utbildningsbakgrund eller en utbildningsbakgrund som ej är direkt kopplat till yrket som sådant,
exempelvis samhällsvetenskap, juridik, handel, administration. Om vi jämför
utbildningsbakgrunden för maskinoperatörer och montörer inom livsmedelsbranschen med
65

SCB, Skånedatabasen
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exempelvis värmeteknikbranschen är det tydligt att andelen med teknisk utbildningsbakgrund är
betydligt högre i den senare och att andelen med allmän utbildning är betydligt lägre. En möjlig
förklaringsfaktor till den höga andelen anställda med allmän utbildning (avser folkskola,
grundskola eller motsvarande) inom livsmedelsindustrin i Skåne ligger troligen i de anställdas
högre medelålder.
Figur 13: Vanligaste utbildningar för Maskinoperatörs- och monteringsarbete i livsmedelsbranschen i
Skåne66
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För livsmedelsindustrin i Skåne kan vi samtidigt observera en stigande utbildningsnivå. Andelen
sysselsatta inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri med kortare än 3-årig
gymnasieutbildning har minskat med nära 15 procentenheter under 2000-talet. Samtidigt har
utbildningsnivån ökat mer inom livsmedelsindustrin än inom tillverkningsindustrin i sin helhet på
så sätt att andelen sysselsatta med eftergymnasial utbildning har ökat med 9 procentenheter
jämfört med 6 procentenheter för tillverkningsindustrin totalt. Den bild som målas upp i
ovanstående figur bör därmed ta in den trend som präglar inte bara tillverkningsindustrin
generellt utan även livsmedelsindustrin specifikt med allt högre utbildningsnivåer och krav.
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SCB, Skånedatabasen
34

Figur 14: Utbildningsnivå inom Livsmedelsindustrin i Skåne (inklusive dryckesvaru- och tobaksindustrin)
2000-2012 (andel av sysselsatta)67
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Kompetensutmaningar för livsmedelsindustrin i Skåne

Ovan återgiven branschstatistik presenterades och diskuterades vid ett rundabordssamtal hos
Region Skånei Malmö den 12 mars 2014 med representanter från Pågen, Lyckeby Culinar, KLS
Ugglarps, Absolut, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsakademin, Region Skåne samt Teknikcollege
Skåne. Samtalen modererades av Ramböll Management Consulting. Diskussionen med utvalda
företag inom livsmedelsindustrin i Skåne syftade till att skapa en bättre bild över branschens
utveckling och kompetensbehov. Fokus låg på större tillverkande företag inom
livsmedelsindustrin med syfte att bidra med inspel för utformning av framtida
utbildningssatsningar. I följande avsnitt presenteras företagsrepresentanternas bild av branschen
utifrån de huvudsakliga frågeställningar som diskussionerna kretsade kring.
Förändringar i branschen utifrån ett utbildnings- och kompetensperspektiv
Generellt sett finns en bild bland företagen att branschens utveckling bidragit till betydligt högre
kompetenskrav idag än vad som existerade för 15-20 år sedan. Dock finns det fortfarande inslag
av relativt okvalificerade jobb men dessa enklare arbeten blir allt färre. För exempelvis maskinoch processoperatörer ställs idag betydligt högre krav på relevant teknisk
utbildningsbakgrund/teknisk förståelse för anställning än vad som var fallet för 10-15 år sedan.
Relevant utbildningsbakgrund utgörs här av till exempel teknik-, industritekniska- eller el- och
energiprogrammen på gymnasial nivå. Det är således inte teknisk utbildning från högskolenivå
som efterfrågas i första hand. Denna bild av branschen och vad det innebär att arbeta i en
modern produktionsmiljö har ej nått ut till allmänheten och de som idag gör sina utbildningsval.
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Statistiknot: data för hela perioden bygger på rAps-RIS. För perioden 2000-2008 har vi använt SNI 2002: SNI15 (livsmedels- och

dryckesvaruindustri)+SNI16: (tobaksindustri). På så sätt får vi direkt jämförbarhet med U03 “Framställning av livsmedel, drycker och
tobak”, som vi använder för perioden 2009-2011.
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Ett uppdrag ligger därmed på skolan och studie- och yrkesvägledarna att tillsammans med
livsmedelsbranschen tydligare beskriva vad det innebär att arbeta inom tillverkande industri idag.
När vi talar om kompetensfrågor inom produktionen lyfter de berörda företag fram behovet av
mer systematiska insatser för kompetensutveckling snarare än frågor kring utbildningssystemet.
För denna grupp handlar det snarare om att höja lägstanivån och säkerställa en teknisk
grundförståelse för de personer som efter gymnasiet tar arbete i produktionen snarare än att
rekrytera specialistkompetens för dessa uppgifter.
Fokus på kompetensutveckling
Kopplat till företagens kompetensförsörjning ligger fokus i nuläget som nämnts snarare på
internutbildning än på rekrytering och mycket av kompetensutvecklingen sker som anställd vid
företagen. För somliga områden (se nedan) krävs dock en grundläggande teknisk förståelse. För
detta kan både YH- och gymnasieingenjörer vara relevanta. För enskilda företag som deltog i
rundabordssamtalen finns ett mycket begränsat behov av högutbildad personal, dessa hyrs
istället in för teknik och underhållsarbete. Leverantörer av maskiner till livsmedelsföretagen
verkar samtidigt framförallt utanför branschen vilket medför att expertkunskap för drift och
underhåll ofta inte finns inom livsmedelsbranschen eller är anställd hos livsmedelsföretagen.
Övergripande existerar ingen utpräglad ingenjörskultur i bland tillverkande företag inom
livsmedelsindustrin jämfört med tillverkningsindustrin i övrigt eller med den närbesläktade
förpackningsindustrin.
Företagens rekryteringsbehov och kompetensutmaningar
De utbildningsgrupper som företagen lyfter fram som särskilt relevanta för framtida rekryteringar
och där behovet är som störst innefattar:
-

Automationstekniker och automationsingenjörer (yrkeshögskolenivå)

-

Drift- och underhållstekniker

-

Civilingenjörer

-

Reparatörer med kompetenser inom styr- och reglerteknik samt automation

-

Grundläggande teknisk kompetens (personer med relevant certifiering (el), gymnasial
nivå innefattande teknik-, industritekniska eller el- och energiprogrammen)

Inte sällan är det dock en kombination av ovan kompetenser som främst efterfrågas. Exempelvis
lyfter flera företag att en automationstekniker med elbehörighet vore en optimal lösning.
Yrkeshögskolan lyfts även fram som en intressant rekryteringsgrund, gärna med koppling till el
och automation där företagen ser ett stort behov framöver. YH-utbildningen för
automationsingenjörer i Hässleholm är en sådan prioriterad utbildning som lyfts fram.
Det existerar betydliga skillnader bland företagen i hur attraktiva de är för yngre arbetssökande.
Det är också fortfarande få kvinnor i branschen med koppling till tekniska yrken. Tidigare
rekryterade exempelvis Absolut en betydande andel kvinnor från Lernia eller utifrån erfarenheter
från liknande arbetsställen, men att nå denna grupp direkt från utbildningarna är idag en
utmaning givet den mindre andel kvinnor som studerar tekniska utbildningar. Det finns även
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svårigheter med att rekrytera ingenjörer och andra högskolegrupper för de få arbetstillfällen som
erbjuds, inte minst beroende av bristande möjligheter att konkurrera lönemässigt med andra
branscher.
Företagens inspel till utbildningsaktörerna
För relevanta utbildningar på gymnasienivå (exempelvis Industritekniska programmet) och inom
ramen för YH-utbildningar efterfrågas att produktionsfilosofier som Lean och 5S inkluderas i
större utsträckning. Företagen efterfrågar även att mer generiska kunskaper och att
förhållningssättet kring att arbeta i en produktionsmiljö som präglas av ett ständigt
förbättringsarbete inkluderas i utbildningarna. Arbetet med ständiga förbättringar lyftes i princip
av samtliga deltagande företag.
Det finns idag ett mindre antal tekniska utbildningar med koppling till livsmedel på
yrkeshögskolenivå. För hösten 2014 startar tolv utbildningar med livsmedelsinriktning i Sverige,
däribland Livsmedelsteknik (en utbyggnad av den tidigare YH-utbildningen till läke- och
livsmedelstekniker som anordnades av Folkuniversitet i Lund och Lunds tekniska högskola).
Företagen ser att det finns betydande skillnader med att arbeta med livsmedel än andra
insatsvaror varför grundläggande kunskaper kopplat till detta efterfrågas.
Flera av företagen har en hög genomsnittsålder och yngre medarbetare försvinner först vid
händelse av varsel och neddragningar. Flertalet företag har en genomsnittsålder för
anställningstid i företaget på över tio år vilket kopplat till lagen om anställningsskydd ses som ett
hinder för nyutveckling. Den stora utmaningen för företagen ligger därmed snarare i intern
kompetensutveckling av befintlig personal än vid rekrytering. Under rundabordssamtalen
diskuterades därför behovet av insatser för kompetensutveckling av redan anställda i branschen.
Ett förslag som framfördes vid mötet är att Region Skåne tillsammans med branschföreträdare
undersöker förutsättningarna för att initiera ett kompetensutvecklingsprojekt med
medfinansiering från kommande strukturfonder med fokus på branschens kompetensutveckling.
Ett sådant projekt måste dock baseras på en ännu tydligare behovsbild från branschen där
ytterligare tongivande företag i regionen inkluderas.
Ytterligare insatser som diskuterades var att branschen och företagen med stöd från Region
Skåne bör genomföra informationsinsatser riktade till grundskolan i syfte att öka intresset för
branschen. Insatserna innefattar även studiebesök vid företagen. Detta kopplas även till att
undersöka möjligheten för studie- och yrkesvägledare samt yrkeslärare inom tekniska ämnen att
besöka företagen. Slutligen finns ett behov av att närmre undersöka behov och möjligheter för
att regionalt tackla de hinder som finns för personer med studieförberedande gymnasieutbildning
att ställa om och utbilda sig till relevanta yrkesinriktade utbildningar som elektriker,
automationstekniker, etcetera via yrkesvux eller yrkeshögskoleutbildningar.
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4.2

Miljöteknik med fokus på värmeteknik
De senaste åren har intresset ökat för teknik som innebär mindre belastning på människor och
ekosystem bland såväl investerare, politiker som allmänheten. Cleantech, eller företag
verksamma inom miljötekniksektorn är ingen tydligt statistiskt avgränsad bransch som kan
fångas på strikt kvantitativ väg i offentlig statistik utan snarare ett teknikområde som rymmer
flera olika branscher. Den numera allmängiltiga definitionen från EU (inom Environmental
Technology Action Plan) för miljöteknik är teknik som är miljömässigt bättre än standarden på
marknaden. Definitionen är relativ. Den ger inga hänvisningar om vilka teknikslag eller
verksamhetsområden som avses. Problemet uppstår därmed i gränsdragningen för när ett enskilt
företag kan sägas ha en inriktning mot miljöteknik eller inte.
VINNOVA genomförde nyligen en kartläggning av företag inom miljötekniksektorn i Sverige där
även regionala nedslag gjordes.68 I studien framgår att miljötekniksektorn inkluderar många
både stora och små företag med egen FoU, vilket är naturligt då företagen som inkluderas
utvecklar och säljer teknik som ska vara bättre än standard. Den svenska miljöteknikbranschen
har utvecklat en stark position inom områden som avfallsteknik, luftkvalitet, bioenergi,
värmetekniker (fjärrvärme och värmepumpar), eltransmission och automation av byggnader.
Vinnova-studien visar att det för miljöteknikbranschen finns mindre regionala koncentrationer än
inom life science, informations- och kommunikationsteknik och fordonsbranscherna.
Miljöteknikbranschen är därmed relativt väl distribuerad över hela Sverige. Ser vi till södra
Sverige är det dock möjligt att identifiera en jämförelsevis en hög andel anställda inom
segmenten vattenkvalitet samt energi- och resursåteranvändning/effektiviseringar i byggnader.
Sydsveriges miljöteknikindustri har till stor del rötterna i teknikutveckling för livsmedelsindustrin.
Under första delen av förra seklet fanns en stor mängd sockerbruk, stärkelsefabriker, brännerier,
mejerier och slakterier i Skåne. Tre generiska tekniker som växte fram kring livsmedelsindustrin
var:
• Värmeväxling
• Vätskehantering, separation
• Processautomation, styr- och reglerteknik
Dessa generiska tekniker spreds till förpackningsindustri, medicinsk teknik och miljöteknik där de
vidareutvecklades och förädlades för nya områden. En stor del av den svenska exportinriktade
VA-teknikbranschen finns även lokaliserade i södra Sverige med stora värmeväxlartillverkare som
Alfa Laval, Swep och Heatex.
Baserat på denna identifierade nisch inom miljöteknikbranschen i Skåne och problemen att
avgränsa miljöteknikbranschen har vi för uppdraget valt att fokusera på företag inom det
statistiska segmentet Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för
hushåll (SNI28250) samt ett kvalitativt urval av värmeväxlartillverkare som faller under andra
statistiska klassificeringar. Vi har valt att kalla denna grupp för värmeteknikbranschen då den
berör olika sätt att reglera temperatur.
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VINNOVA (2013). Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. VA Analys 2013:06

38

4.2.1

Sysselsättningsutveckling i värmeteknikbranschen

Värmeteknikbranschen i Sverige, det vill säga Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och
ventilation utom för hushåll, är starkt koncentrerad till Skåne med 26 procent av
sysselsättningen. Räknar vi in de sydliga länen (Skåne, Jönköping, Kronoberg, Halland och
Blekinge) återfinns hela 60 procent av branschens sysselsättning i regionen. I Skåne är
branschen i sin tur starkt koncentrerad till den västra delen av länet och Lund ensamt svarar för
48 procent av sysselsättningen inom värmeteknikbranschen i Skåne.
Tabell 4: Fördelning av arbetsställen och sysselsättning inom SNI2850 i Skåne år 201269

Delregion
Nordvästra Skåne

Andel av arbetsställen
25%

Andel av sysselsatta
29%

Sydvästra Skåne

55%

60%

Nordöstra Skåne

14%

4%

Sydöstra Skåne

7%

7%

Jämfört med livsmedels- och maskinvaruindustrin arbetar en större andel av de anställda i
värmeteknikbranschen i arbetsställen med över 50 anställda. Cirka en femtedel (18 procent) av
arbetsställena har fler än 50 anställda, vilka samtidigt sysselsätter cirka 80 procent av de totalt
antal anställda i branschen. Fler än hälften (59 procent) av arbetsställena har 0-9 anställda, men
dessa sysselsätter endast 4 procent.
Om vi studerar sysselsättningsutvecklingen i maskinindustrin som helhet och i
värmeteknikindustrin i Skåne specifikt kan vi se att båda upplevt en kraftig sysselsättningstillväxt
under perioden 1993 – 2008, det vill säga fram till den globala ekonomiska krisen.
Maskinindustrin växte snabbare i Skåne än i riket mellan 1993-2008 och för värmeteknikindustrin
var ökningen under samma period över 120 procent.
Figur 15: Sysselsättningstillväxt i Maskinindustrin som helhet och i värmeteknikindustrin i Skåne under
perioden 1993 - 2008 70
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De 20 största yrkeskategorierna svarar för 75 procent av samtliga anställda i
värmeteknikbranschen i Skåne. Inom dessa kan vi utläsa ett fåtal dominerande yrkeskategorier
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bestående av olika former av maskinoperatörer, montörer, civilingenjörer, maskiningenjörer och
maskintekniker.
Figur 16: De största produktionstekniska yrkena inom värmeteknikbranschen i Skåne 2012 71
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Om vi studerar de vanligaste utbildningarna för den största yrkeskategorin Montörer och
maskinoperatörer ovan kan vi utläsa att en teknisk utbildningsbakgrund av något slag dominerar.
Detta skiljer sig kraftig vid en jämförelse med motsvarande yrkeskategorier för
livsmedelsindustrin där allmän och icke-teknisk utbildningsbakgrund är relativt vanligare. Den
enskilt största utbildningsgruppen (industriutbildning) motsvarar dagens industriprogram. Allmän
utbildning står för enbart 16 procent av utbildningsbakgrunden för yrkeskategorin montörer och
maskinoperatörer inom värmeteknikbranschen i Skåne.
Tabell 5: Utbildningsbakgrund montörer och maskinoperatörer inom värmeteknikbranschen i Skåne 72

Utbildningsbakgrund

Antal

Andel

Industrutbildning (Industri-, maskinteknik och verkstadsteknik)

69

23%

Elektro- och datateknisk utbildning vid gymnasium eller yrkesskola

24

8%

Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola

20

7%

Övriga utbildningar inom teknik och tillverkning

44

15%

Allmän utbildning (folkskola, grundskola eller motsvarande)

47

16%

Högskoleförberedande utbildning, gymnasiet

32

11%

71
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Okänd inriktning

18

6%

Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

16

5%

Övriga utbildningar

26

9%

296

100%

Totalt

4.2.2

Kompetensutmaningar för värmetekniksbranschen i Skåne

Ovan återgiven branschstatistik presenterades och diskuterades vid ett rundabordssamtal på
Ideon i Lund den 11 mars 2014 med representanter från Multichannel, Power Heat, Backer, Alfa
Laval, Kisab, Setrab, Lunds tekniska högskola, Sustainable Business Hub, Region Skåne samt
Teknikcollege Skåne. Samtalen modererades av Ramböll Management Consulting. Diskussionen
med utvalda företag inom värmeteknikbranschen i Skåne syftade till att skapa en bättre bild över
branschens utveckling och kompetensbehov. Fokus låg på tillverkande företag inom
värmeteknikbranschen med syfte att bidra med inspel för utformning av framtida
utbildningssatsningar. I följande avsnitt presenteras företagsrepresentanternas bild av branschen
utifrån de huvudsakliga frågeställningar som diskussionerna kretsade kring.
Branschens attraktivitet – en förutsättning för framtida kompetensförsörjning
Flera av företagen rekryterar i stor utsträckning personal direkt från gymnasiet. Detta ställer i sin
tur krav på att fler kvalificerade och motiverade ungdomar söker tekniska utbildningsinriktningar
på gymnasiet. I dagsläget uppfattas det dock som att exempelvis industriprogrammet attraherar
relativt sett svagare elever. Företagen är samstämmiga kring att det därmed ligger en stor
utmaning i att göra tillverkningsindustrin och relevanta utbildningsprogram mer attraktiva för
yngre personer i anslutning till att de gör sina utbildningsval i grundskolan. En möjlig
förklaringsfaktor ligger i att det uppfattas existera en förlegad bild av industrin bland allmänheten
och även bland lärare i yrkesförberedande ämnen. Arbetsuppgifter som det för 10-15 år sedan
krävdes en ingenjör för att utföra genomför idag ordinarie produktionspersonal.
Marknadsföringsarbete av denna förändring genom studiebesök och visa upp moderna
produktionsmiljöer är två viktiga insatsområden framöver.
Förändringar i branschen utifrån ett utbildnings- och kompetensperspektiv
Företagen uppger att det ständiga förändringsarbetet inom branschen leder till att
arbetsuppgifter av enklare karaktär försvinner allt mer. En ytterligare trend är att personalens
arbetsuppgifter är mer mångfacetterade idag än tidigare vilket ställer krav på bredare
kompetensprofiler. Detta gäller inte minst i produktionsmiljön där krav på bred
produktionsteknisk kompetens som möjliggör för personalen att rotera blir särskilt viktigt.
Förutom de tekniska färdigheterna krävs att personalen har kunskaper inom administration, sälj
och språk. Företagen understryker att dessa mjukare kompetenser blir allt viktigare, inte minst
för de mindre företagen där personalen roterar i än större utsträckning och exempelvis enskilda
montören har ett viktigt säljansvar.
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Företagens rekryteringsbehov och kompetensutmaningar
En majoritet av företagen är verksamma på en internationell exportmarknad med en tydlig
ambition att röra sig uppåt värdekedjan med alltmer avancerade produktionsmetoder och ökad
effektivitet. Detta ställer stora krav på personalens kompetens. Specifika utbildningskompetenser
som generellt sett efterfrågas av företagen utgörs framför allt av:


Produktionspersonal med hög svetskompetens (exempelvis inom avancerade material)



Maskinbearbetning/maskiningenjörer



Designingenjörer



Verktygsmakare



Kvalitetsingenjörer (SQA)



CNC-operatörer



Produktionspersonal med kompetens inom CAD



Underhållspersonal

Företagens inspel till utbildningsaktörerna
Att arbeta projektbaserat i team och bygga en förståelse för det förändringsarbete som ständigt
sker i industrin är viktiga element att inkludera i teknikutbildningarna, exempelvis inom ramen
för Teknikcollege. I detta arbete är lärare inom teknikämnena en kritisk faktor där kunskap om
förändringsarbete, teknikinnehåll och om nya tekniker kan vara bristfällig. Lärarna måste därför i
större utsträckning besöka företagen och bilda sig en förståelse för hur en modern
produktionsmiljö ser ut. Deltagande företag ställer sig positiva till att ta emot och anordna
sådana besök för yrkeslärare inom tekniska ämnen. Även LTH uppger sig vara intresserade av att
utveckla och sprida uppdragsutbildningar inom teknikområdet, exempelvis för konstruktörer.
Värmeteknikbranschen uppfattas trots sin storlek vara en ”osynlig” bransch som inte varit mål för
större offentliga satsningar. Viktiga framtida insatser ligger i att närmre undersöka
utbildningsmöjligheter inom svetsområdet (LTH, YH/Yrkesvux) och gemensamma
kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för kommande Strukturfondsperiod i likhet med
projekten Cate (cateproject.se) och Skåneakademier (skaneakademierkristianstad.se) från vilka
företag i gruppen har positiva erfarenheter.
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4.3

Maskinindustrin
Ett ytterligare prioriterat segment inom skånsk industri är maskinindustrin som utgör en
övergripande och bredare sektor än övriga segment som vi fokuserar på i aktuell rapport.
Företag som återfinns inom maskinindustrin kan exempelvis vara verksamma inom miljöteknik
eller som leverantörer till ESS och Max IV. Exempelvis är ABB och SWEP AB klassificerade som
tillhörande maskinindustrin om vi tittar på den statistiska huvudgruppen SNI28, men kan likväl
sägas falla under kategorin miljöteknikföretag. På samma vis är andra maskinföretag som RFR
Solutions antagna som leverantörer till MAX IV inom ramavtal mekanisk tillverkning och faller
således inom detta segment.
Ser vi till industriproduktionens sammansättning i riket stod maskinindustrin för 13,1 procent av
det totala förädlingsvärdet i tillverkningsindustrin under 2011. Med Maskinindustrin åsyftas här
huvudgruppen Tillverkning av övriga maskiner (SNI28) och innefattar företag som ABB AB,
Swegon AB, Sandvik Srp AB, Cejn AB och Dresser Wayne AB vilka utgör de fem största företagen
inom maskinindustrin i Skåne. Liksom för flera andra branscher spelar dessa större företag en
betydande roll för sysselsättningen inom maskinvaruindustrin i Skåne. Mer än hälften (59%) av
alla arbetsställen tillhörande maskinindustrin i Skåne har 0-4 anställda, men dessa anställer
totalt endast 5 procent samtidigt som de arbetsställen med fler än 50 anställda (8% av alla
arbetsställen) samlar två tredjedelar av det totala antalet anställda.
Tabell 6: Anställda i maskinindustrin i Skåne utifrån storleksklass arbetsställe

Storleksklass arbetsställe
(antal anställda)

Andel av arbetsställen, %

73

Andel av anställda, %

0

38%

2%

1-4

21%

3%

5-9

13%

5%

10-49

20%

25%

50-249

7%

35%

250-

1%

31%

Ser vi till vad som utmärker maskinindustrin i Skåne framträder den tidigare analyserade
delbranschen Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll, i
rapporten benämnd som värmeteknikbranschen. Denna delbransch sysselsätter 27 procent av
hela maskinindustrin i Skåne. Ser vi till orterna där de tre största företagen inom respektive
kategori har sitt säte framgår en tämligen god spridning i regionen, dock med LandskronaHelsingborg som ett tydligt centrum.
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Tabell 7: Vad utmärker maskinindustrin i Skåne?74

5 största
delbranscherna
(SNI på 5siffernivå)

Antal
sysselsatta
2011

Sysselsättningsandel av hela
maskinindustrin
2011, %

De 3 största företagen

Industri för
maskiner och
apparater för kyla
och ventilation utom
för hushåll

2 144

27%

ABB AB (Landskrona)
Swegon AB (Tomtelilla)
Swep International AB (Landskrona, Malmö)

Industri för övriga
specialmaskiner

1 087

14%

AB Ph. Nederman & Co (Helsingborg)
PMC Hydraulics AB (Ystad, Helsingborg)
Mectec Elektronik AB (Malmö)

Industri för jordoch
skogsbruksmaskiner

753

10%

Höörs Plåt AB (Höör, Malmö)
Rosenqvist Mek. Verkstad AB (Gärds Köpinge,
Helsingborg)
Björkemar Construction & Consulting Bcc AB
(Landskrona)

Industri för lyft- och
godshanteringsanor
dningar

676

9%

Marco AB (Ängelholm)
Tollo Linear AB (Kristianstad)
Knapp AB (Åstorp)

Industri för
maskiner för allmänt
ändamål

636

8%

Dinair AB (Svalöv)
RFR Solutions AB (Landskrona)
Scanjet Marine AB (Sjöbo)

På grund av förändrade branschindelningar är det svårt att med säkerhet uttala sig om precisa
förändringar i utbildningsnivå över tid för maskinindustrin som helhet. Dock kan vi i statistiken
observera att andelen sysselsatta med kortare än 3-årig gymnasieutbildning minskat över tid
inom maskindustrin och andelarna med längre utbildning stiger, inte minst sedan 2008 där
trenden tyder på att andelen med eftergymnasialutbildning sannolikt kommer utgöra den största
utbildningsgruppen inom maskinindustrin framöver.

Figur 17: Utbildningsnivå maskinindustrin Skåne 2000-2012 (andel av sysselsatta) 75
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Andel av sysselsatta inom
maskindustrin, %
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Andelen sysselsatta inom maskindustrin med eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik
och naturvetenskap (kortare än 3 år + 3 år och längre) har i genomsnitt uppgått till en dryg
femtedel under perioden 2000-2008. På grund av förändrade branschindelningar är det svårt att
säkert uttala sig om nuläget men 20-25 procent av sysselsatta inom maskinindustrin uppskattas
ha eftergymnasial utbildning med denna inriktning.76
Ingenjörer och tekniker (inte enbart inkluderat eftergymnasial nivå) utgör 13 procent av samtliga
anställda på den skånska arbetsmarknaden, men variationen mellan branscher är mycket stor.
Inom tjänstenäringarna uppgår andelen ingenjörer och tekniker i genomsnitt till 6 procent medan
andelen inom hela tillverkningsindustrin ligger på 53 procent. Inom maskinindustrin är dock
andelen ingenjörer och tekniker hela 60 procent.

Figur 18: Andel ingenjörer och tekniker i olika sektorer 201177
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Statistiknot: data för hela perioden bygger på rAps-RIS. För perioden 2000-2008 har vi använt SNI 2002: SNI29: maskinindustri

som ingår i annan underavdelning. För perioden 2009-2011 har vi använt SNI 2007: U15: tillverkning av datorer, elektronikvaror,
optik, elappparatur och andra maskiner och apparater, på grund av att utbildningsstatistiken endast finns tillgänglig i denna
branschindelning efter övergången till SNI2007. Det bör alltså noteras att data för 2009-2011 innebär en ”vidare tolkning” av
maskindustrin, med inslag av IKT-tillverkning. Därför har data streckats i figuren.
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Statistiknot: data för hela perioden bygger på rAps-RIS. För perioden 2000-2008 har vi använt SNI 2002: SNI29: maskinindustri

som ingår I annan underavdelning. För perioden 2009-2011 har vi använt SNI 2007: U15: tillverkning av datorer, elektronikvaror,
optik, elappparatur och andra maskiner och apparater, på grund av att utbildningsstatistiken endast finns tillgänglig i denna
branschindelning efter övergången till SNI2007. Det bör alltså noteras att data för 2009-2011 innebär en ”vidare tolkning” av
maskindustrin, med inslag av IKT-tillverkning.
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SCB, Skånedatabasen, Region Skånes beräkningar.
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Den statistiska bild av maskinindustrin som beskrivits ovan och genomförandet av
rundabordssamtal med den största delbranschen inom maskinindustrin (här benämnd
Värmeteknikbranschen) tyder på att det rör sig om ett segment med ökade kompetenskrav.
Detta bygger såväl på företagens egna reflektioner om branschen liksom den starkt ökade
utbildningsnivån inom maskinindustrin som går att observera i statistiken där över hälften idag
har någon form av ingenjörs- eller teknisk utbildningsbakgrund. Gällande leverantörer till ESS
och Max IV, vilka också kan klassificeras som tillhörande maskinindustrin, kan vi anta att
utbildningskraven är än högre vilket även styrks i tidigare analyser på området.78

5.

SLUTSATSER
Nedan följer de slutsatser som dragits i studien med fokus på kompetensbehov inom prioriterade
branschsegment, vilket avser att fungera som underlag för att initiera framtida
utbildningssatsningar och ytterligare fördjupande studier av olika industribranschers kompetensoch utbildningsbehov.


Smart specialisering: Den sysselsättningsminskning som skett inom industrin i Skåne kan
delvis sammankopplas med att Skånes industrisysselsättning i betydligt lägre grad än övriga
riket återfinns i branscher med komparativa fördelar. Ur detta hänseende är det viktigt med
målinriktade insatser i branscher såsom livsmedelsindustrin, värmeteknikindustrin och
maskinindustrin där Skåne idag är framstående och vilka innefattar företag som verkar på en
internationell marknad.



Störst behov av grundläggande teknisk kompetens: Om vi studerar utbildningsnivån
inom tillverkningsindustrin framgår att trenden i Skåne i stort följer den som vi kan se även
på nationellt plan, det vill säga att de anställdas utbildningsnivå stiger och följaktligen att allt
fler yrkeskategorier kräver en längre utbildning. Dock måste bilden problematiseras när vi
detaljstuderar de prioriterade delbranscherna. Generellt sett finns en bild bland företagen att
branschens utveckling bidragit till betydligt högre kompetenskrav idag än vad som existerade
för 15-20 år sedan. För de enskilda företag som deltog i rundabordssamtalen finns dock ett
begränsat behov av specialiserad högutbildad personal. Det är således särskilt viktigt att
utformningen av grundläggande tekniska utbildningar inom ramen för Teknikcollege eller

Tjänstenäringarna (enligt branschaggregat grov) har som tidigare slagits ihop till en grupp och Tillverkningsindustrin avser både inkl
och exkl IKT
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Se ex. Oxford Research (2012). TA3 – förstudie kring kompetensförsörjning, samt Oxford Research (2012) Tillväxt kommer inte av

sig själv. Vikten av starka kopplingar mellan ESS och MAX IV, utbildningssystemet och industrin.
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Yrkeshögskolan motsvarar de behov som företagen uppger samt att insatser för att säkra
inflödet av yngre personer till dessa utbildningar genomförs.


Allt större fokus på kompetensutveckling: Kompetensfrågor med koppling till
produktionsprocesserna i berörda företag handlar för företagen till större del om
internutbildning/kompetensutveckling av befintlig personal snarare än kompetensförsörjning,
det vill säga tillhandahållandet av specifika kompetenser direkt från utbildningssystemet.
Insatser för kompetensutveckling av redan anställda i branschen genom exempelvis
kompetensutvecklingsprojekt med medfinansiering från kommande strukturfonder är en
möjlighet som bör följas upp, inte minst då det främst är genom internutbildning och
kompetensutveckling som företagen ser möjlighet att stärka sin konkurrenskraft.



Ständigt förbättringsarbete centralt för industrin: En trend som bekräftas av
genomförda rundabordssamtal är att personalens arbetsuppgifter blivit alltmer
mångfacetterade, vilket ställer krav på bredare kompetensprofiler. Detta gäller inte minst i
produktionsmiljön där krav på bred produktionsteknisk kompetens som möjliggör för
personalen att rotera blir särskilt viktigt. Inte sällan är det dock en kombination av ovan
kompetenser som främst efterfrågas. För relevanta utbildningar på gymnasienivå (exempelvis
industritekniska programmet) och inom ramen för YH-utbildningar efterfrågas att
produktionsfilosofier som Lean och 5S inkluderas i större utsträckning. Företagen efterfrågar
även att mer generiska kunskaper och att förhållningssättet kring att arbeta i en
produktionsmiljö som präglas av ett ständigt förbättringsarbete inkluderas i utbildningarna.
Arbetet med ständiga förbättringar lyftes i princip av samtliga deltagande företag.



Rätt utbildningsnivå: I linje med Industrirådets vision om ett ”flexibelt, högkvalitativt
utbildningssystem som ger elever och studenter i gymnasieskolan, yrkesvux, yrkeshögskolan
och högskolan, kunskaper som gör dem attraktiva för företagen” är det av särskild vikt att
den kompetens som utbildningssystemet producerar motsvarar de behov som företagen
faktiskt har. De rundabordssamtal som genomförts med företagsrepresentanter för
värmetekniksbranschen och livsmedelsindustrin visar på vikten av att inte överutbilda utan
istället ”höja lägstanivån” och säkra en grundkompetens som senare blir föremål för vidare
kompetensutvecklingsinsatser inom företagen. Att prioritera en höjd utbildningsnivå för de
med lägst utbildning snarare än att satsa på högutbildade spetsutbildningar ligger även i linje
med OECD:s rekommendationer i den Territorial Review som genomfördes för Skåne 2012.79
Av Teknikcollege certifierade utbildningar samt YH-utbildningar blir två prioriterade
utbildningsformer för skånsk tillverkningsindustri, inte minst för den nära kopplingen till
industrin. Detta blir särskilt synligt utifrån bilden att även om det totala antalet anställda
inom tillverkningsindustrin har minskat kraftigt under de senaste fyra åren som en följd av
den internationella lågkonjunkturen, har industrin anställt fler med yrkeshögskoleutbildning.



Flexibilitet i utbildningssystemet: Nuvarande utformning av kommunal vuxenutbildning
innebär att individer som fullföljt sina gymnasiestudier har mycket begränsade möjligheter
att senare i livet komplettera med nödvändiga ämnen och kurser inom exempelvis
teknikämnena för fortsatt utbildning i syfte att byta yrke. Det finns således en potential att
öka arbetskraftsutbudet inom de branscher där det finns begränsad tillgång till arbetskraft
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OECD (2012). Territorial Reviews: Skåne, Sweden 2012
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om utbildningssystemet blir mer flexibelt och utformas utifrån individers och arbetslivets
behov.80 Önskvärt vore ett system som i större utsträckning möjliggör för individer att växla
till ett tekniskt yrkesspår. Vidare önskas en närmare samverkan mellan kommuner på
regional eller delregional nivå med frisök inom yrkesvux, såsom idag sker inom ramen för
Skåne Nordväst.


Arbeta för att stärka branschens attraktivitet: Bilden av vad det innebär att arbeta i en
modern produktionsmiljö uppfattas ej ha nått ut till allmänheten och de som idag gör sina
utbildningsval. I dagsläget uppfattas vidare att exempelvis industriprogrammet attraherar
relativt sett svagare elever. Företagen är samstämmiga kring att det därmed ligger en stor
utmaning i att göra tillverkningsindustrin och relevanta utbildningsprogram mer attraktiva.
Marknadsföringsarbete av denna förändring genom studiebesök och visa upp moderna
produktionsmiljöer nämns som två viktiga insatsområden framöver.



Kompetensefterfrågan för tillverkande företag inom livsmedelsindustrin:
Livsmedelsindustrin i Skåne präglas av en högre utbildningsnivå än livsmedelsindustrin i
riket, men en betydligt lägre utbildningsnivå med inriktning teknik och naturvetenskap
jämfört med övrig tillverkningsindustri i Skåne. Utbildningsgrupper som de tillverkande
företagen inom livsmedelsindustrin lyfter fram som särskilt relevanta för framtida
rekryteringar och där behovet är som störst innefattar automationstekniker och
automationsingenjörer (yrkeshögskolenivå), drift- och underhållstekniker samt el,
automation, produktionsteknik från teknik-, industritekniska eller el- och energiprogrammen.
Även civilingenjörer och reparatörer med kompetenser inom styr- och reglerteknik samt
automation är grupper som efterfrågas.
Idag finns det få tekniska utbildningar (inom exempelvis YH) med koppling till
livsmedelsproduktion vars behov behöver undersökas närmre.



Kompetensefterfrågan för tillverkande företag inom värmeteknikbranschen:
Specifika utbildningskompetenser som efterfrågas av företagen inom värmeteknikbranschen
baserat på genomförda rundabordssamtal utgörs framför allt av Produktionspersonal med hög
svetskompetens (exempelvis inom avancerade material), maskiningenjörer, designingenjörer,
valitetsingenjörer (SQA), CNC-operatörer samt produktionspersonal med kompetens inom
CAD.
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Myndigheten för Yrkeshögskolan (2012). Myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet.
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BILAGA 1. METODOLOGISKA LÄRDOMAR
Tillvägagångssättet att identifiera ett antal industrisegment där en fördjupad statistisk
genomgång kompletteras med rundabordssamtal med företagsrepresentanter syftar till att
kvalitetssäkra, nyansera och förankra de statistiska analyser som görs och fånga de
kompetensutmaningar som företagen står inför bortom arbetsmarknadsstatistiken. Syftet med
att komplettera befintliga utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser för regionen med denna typ
av fördjupningar är att erhålla en mer nyanserad och djupgående bild av identifierade branscher
att forma framtida utbildningssatsningar på. Ett ytterligare syfte ligger i att bygga upp
kontaktytor med företagen i regionen för att på ett effektivt sätt framöver kunna föra en dialog
kring företagens kompetensutmaningar.
Kopplat till hur ett motsvarande kompetenskartläggningsarbete kan systematiseras i framtiden
kan ett antal reflektioner göras från aktuellt uppdrag, vilka presenteras närmre nedan. Listade
reflektioner kan i sin tur ses som input kring hur liknande kompetenskartläggningsarbete kan
utformas framöver.


Metoden bidrar med mervärde: De rundabordssamtal som genomförts med företagen
visar tydligt på nyttan av att diskutera utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor i detta
format. Flera frågeställningar dök upp som troligtvis ej hade fångats i ett traditionellt
intervjuformat utifrån en semi-strukturerad intervjuguide. Den dynamik som uppstår när
företagen känner igen sig i varandras utmaningar bidrar såväl till diskussionen som till viljan
att gemensamt engagera sig i dessa frågeställningar framöver. Vidare bidrar projekt av
denna typ till en fördjupad statistisk genomgång kopplat till inte minst utbildningsnivå och
trender för identifierade segment som nyanserar den bild som ges i bredare arbetsmarknadsoch utbildningsprognoser.



Urval av industrisegment centralt: Att välja ”rätt” industrisegment att fokusera på är
centralt för genomförandet av liknande kompetenskartläggningar av ett flertal anledningar.
För det första ligger en förutsättning för en fruktsam diskussion med företagen och
möjligheten att engagera dessa i att företagen känner igen sig i den branschbeskrivning som
ges, vilken inte alltid följer den statistiska klassificeringen. Ett exempel kan här vara
maskinindustrin som få företag tenderar att känna igen sig i, vilket medför att de inte ser en
nytta av att engagera sig i vidare diskussioner. För det andra försvårar konstruerade segment
som ”leverantörer till ESS och Max IV” möjligheterna att finna relevant statistisk data att
bygga en kompetensdiskussion kring, inte minst då företag inom detta segment verkar inom
ett flertal andra områden relevanta för studien (exempelvis inom värmeteknik) och att den
marknad som forskningsanläggningarna utgör är förhållandevis liten. För det tredje skiljer sig
graden av upparbetade kontaktytor med industrisegmenten åt vilket medför att
möjligheterna att identifiera och engagera relevanta företag skiljer sig åt kraftigt.
Avslutningsvis är det dock positivt att delbranscher som tidigare ej givits större
uppmärksamhet (ex. värmeteknikbranschen) prioriteras för insatser av denna typ, inte minst
då de utgör en viktig bas i Skånes tillverkningsindustri.
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Använd intermediärer för att engagera företagen: Som nämnts ovan utgörs en
framgångsfaktor för att engagera företag för rundabordssamtal av att redan upparbetade
kontakter gentemot företagen används. För detta syfte tenderar Skånes klusterinitiativ vara
ett särskilt lämpligt val där forum för strategiska samtal kring branschens utveckling
återkommande sker. I förlängingen kan tänkas att kommunala näringslivschefer utgör en bra
väg in till företagen. Klart är att bredare inviter till utvalda företag ej är en framgångsfaktor
för att få till rundabordssamtal med representanter för en särskild bransch.



Cost-benefit: Det ligger en utmaning i att engagera företag i diskussioner som i praktiken
resulterar i ”public goods”, det vill säga som även kommer konkurrenter till dels. Betydande
insatser genomfördes i aktuellt uppdrag för att engagera företag i de rundabordssamtal som
anordnades. Branschorganisationer, klusterinitiativ och fackföreningar involverades och
framtagandet av ett urval av lämpliga företag var en tidsödande process. Den dynamik och
det mervärde som uppstår genom rundabordssamtal med företagen bör därför sättas i
förhållande till såväl de resurser som detta tar i anspråk. Samtidigt finns anledning att tro att
dessa kostnader kommer att minska över tid då en grupp företag redan identifierats med
vilka rundabordssamtal genomförts. Att attrahera ytterligare företag till detta ”etablerade”
diskussionsforum bör rimligen vara mer effektivt.



Bygg vidare på skapade kontaktytor: Utifrån resonemanget ovan blir det av högsta vikt
att bygga vidare på de kontaktytor som skapats med företagen inom ramen för projektet. I
princip samtliga företag har visat intresse för liknande samtal framöver och att engagera sig
inte minst för att öka branschens attraktivitet. Om detta forum ej hålls aktivt kommer
framtida samtal att vara behäftade med motsvarande och tidskrävande arbetsinsats som
präglat aktuellt uppdrag i att fånga företagens intresse. Kopplat till detta finns ett behov av
att engagera ytterligare företag i de diskussioner som förs i syfte att framföra ett än
kraftfullare budskap gentemot utbildningssystemet kring delbranschernas
kompetensutmaningar.



Uppsökande aktiviteter hos företagen: En utmaning för det arbetssätt som applicerats i
studien är som nämnts att skapa ett engagemang bland företagen för att delta på de
rundabordssamtal som arrangeras. En konkret rekommendation för branscher där
upparbetade kontaktytor saknas är att bedriva mer uppsökande verksamhet för att
säkerställa att relevanta företags inspel tas i beaktande. Detta kan även medföra att man
kommer i direkt kontakt med produktionsansvariga samt att behov som ej kommer fram i en
gruppdiskussion lyfts. Nackdelen är att den här typen av fältarbete är personalintensivt och
kostsamt, varför urval av företag och branscher i sådant fall bör föregås av en noggrant
avvägd analys.
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