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Sammanfattning



54

Syfte och mål
Behovet av kvalificerad personal är stort och ökande bland Eskilstuna 
Fabriksförenings och Industriföreningen Västra Mälardalens medlemmar. 
Kompetent personal är själva nyckeln till en bibehållen konkurrenskraftig 
industri. 

Eskilstuna Fabriksförening upplever att de största framtida utmaningarna 
ligger inom teknikområdet och för att kunna kommunicera med och på-
verka politiker, skolväsendet och andra utbildare behövs ett faktaunderlag. 

Baserat på detta genomförde föreningen en behovskartläggning av hur 
företagens utbildnings- och kompetensnivå ser ut idag och i framtiden. 
Kartläggningen genomfördes med en enkätundersökning (Bilaga 1-3). 37 
företag i Eskilstuna, Kungsör och Köping deltog. 

Syftet med kartläggningen är att samla information om antal anställda, 
vilka utbildningsnivåer och kompetensnivåer de anställda har år 2013 och 
vilka framtida behovsnivåer som krävs, om 3-5 år. Vi har begränsat under-
sökningen till tretton yrkeskategorier, med tillhörande kompetenser, inom 
teknikområdet. Vidare insamlas även information om hur många anställda 
som idag är över 59 år per yrkeskategori.
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Personalbehov
Yrkeskategorierna är klassifierade enligt SSYK 96*.

Totalt antal anställda 2013: 6340                       
Totalt anställda 13 yrken:    4221 (67 %)

Antalet anställda inom industrin kommer inte att minska utan det finns ett 
rekryteringsbehov.

* SSYK 96 = Standard för svensk yrkesklassificering 1996 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_1998A01_BR_X70%c3%96P9803.pdf 
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Utbildningsbehov
Överlag vill företagen ha personal med högre grundutbildning och kompetens i 
framtiden. 

Nyrekryteringsbehovet med högre utbildningar kommer att vara 656 st plus 167 
st som antingen måste vidareutbildas eller ersättas med personal med rätt utbild-
ning.

Av de 656 personerna utgörs 433 st av pensionsavgångar och ska ersättas med 
personer med högre grundutbildning. Hela rekryteringsökningen om 223 perso-
ner ska också ha rätt grundutbildning. Se tabell nedan.



8

Grundutbildningarna går 
mot följade yrken
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Totalt resultat
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Antal anställda
per yrkeskategori 2013, ev. ökningar om 3-5 år och 
pensionsavgångar

Teknisk säljare har idag 114 anställda. Om 3-5 år kommer den yrkeskate-
gorin ha ett totalt anställningsbehov av 36 st. Osv.
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Antal anställda och
utbildningsnivåer

Grund = Grundskola
Gym = Gymnasiet
YH = Yrkeshögskola
Hög/Uni = Högskola/Universitet

(Andel anställda i procent av totalen)

Andelen anställda med Grundskolenivå minskar med 473 st. Andelen med Gym-
nasienivå ökar med 191 st. Andelen med YHnivå/Teknikprogrammet 4 år ökar 
228 st. Andelen med Hög/Uninivå ökar med 277 st.
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De anställdas 
kompetensnivåer

Nivå 1 = Är i behov av handledning.
Nivå 2 = Arbetar självständigt.
Nivå 3 = Full färdighet. Kan agera som handledare.
Nivå 4 = Expert.

(Procent av kompetenserna)

Kompetensnivån höjs generellt sett från nivå 1 och 2 mot nivå 3 och 4. Den 
största nuvarande  kompetensnivån är nivå 2. Om 3-5 år kommer nivå 3 att vara 
den största. Den ökade kompetenshöjningen försörjs främst genom att vidare-
utbilda befintlig personal. Förändring av nivå 3 & 4 är 53 %. Andelen anställda 
med kompetensnivå 3 & 4 om 3-5 år är 61 %. 
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Resultat per
Yrkeskategori
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Teknisk säljare
Säljer från kontor eller genom uppsökande verksamhet, produkter och tjänster till 
återförsäljare, grossister, företag m.fl.

• Ansvar för produkt eller distrikt
• Informerar om produkter och tjänster
• Utarbetar kundspecifika lösningar i samarbete med kunden
• Förhandlar och upprättar avtal
(SSYK 96:3415)

Utbildningsnivå:
I första hand Högskoleexamen
I andra hand YH/Gyming

Teknisk säljare Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 36 st, 32 %
Utbildningsbehov: 35 st Hög/Uni och 1 st Gym
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Projektledare
Leder och styr mindre eller större projekt med hänsyn till projektmål såsom funk-
tionalitet, tidplan, kostnad etc.
(SSYK 96:2145)

Utbildningsnivå:
I första hand Högskoleexamen inom teknik 
I andra hand YH/Gyming 

Projektledare Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 31 st, 25 %
Utbildningsbehov: 36 st, Hög/Uni
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Inköpare, ansvarig
• Köper in varor och tjänster
• Planerar inköp
• Tar in anbud eller offerter
• Gör sammanställningar och kalkyler
• Förhandlar om pris och leveransvillkor
• Fattar beslut och skriver kontrakt
(SSYK 96:3416)

Utbildningsnivå:
Högskoleexamen. En examen med kombinerad med teknik och ekonomi är att 
föredra.

Inköpare, ansvarig Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 20 st, 14 %
Utbildningsbehov: Utbildningsbehov: 27 st Hög/Uni
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Produktionsplanerare
inkl produktionslogistik

Samarbetar med produktionsteknik och produktion för att;
• Ta fram produktionsplaner
• Göra beräkningar av personal- och maskinkapacitet i förhållande till kundbe-

hov. 
(SSYK 96:3115)

Utbildningsnivå:
I första hand Högskoleexamen inom teknik.
I andra hand YH/Gyming.

Produktionsplanerare inkl produktionslogistik
Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 36 st, 23%
Utbildningsbehov: 35 st Hög/Uni och 1 st YH/Gyming 
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Produktionstekniker
maskin/elektronik/mekatronik

Utför tekniskt arbete i samarbete med konstruktion, tillverkning, montering och 
underhåll för att göra produktionsupplägg för nya produkter eller förbättra pro-
duktionsupplägg för befintliga produkter (rationalisering).
(SSYK 96:3114/3115)

Utbildningsnivå:
I första hand Högskoleexamen inom teknik.
I andra hand YH/Gyming.

Produktionstekniker, maskin/elektronik/mekatronik

Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 60 st, 19 % 
Utbildningsbehov: 59 st Hög/Uni och 35 st YH/Gyming 
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Produktutvecklare
maskin

Utvecklar teorier, modeller och metoder inom maskinteknik, fordonsteknik; ar-
betar med konstruktion som avser fordon, maskiner och annan mekanisk utrust-
ning; arbetet leder till utveckling av befintliga eller nya produkter och tjänster. 
(SSYK 96:2145)

Utbildningsnivå:
I första hand Högskoleexamen inom teknik.
I andra hand Teknikprogrammet (4 år – gymnasieingenjör).
I tredje hand YH.

Produktutvecklare, maskin Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 31 st, 10 %
Utbildningsbehov: 41 st Hög/Uni, 3 st YH/Gyming
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Produktutvecklare
elektronik

Utvecklar teorier, modeller och metoder inom elektronik och teleteknik; arbetar 
med konstruktion som avser elektroniska och teletekniska produkter; arbetet 
leder till utveckling av befintliga eller nya produkter och tjänster. 
(SSYK 96:2144)

Utbildningsnivå:
I första hand Högskoleexamen inom teknik.
I andra hand YH/Gyming.

Produktutvecklare, elektronik Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 39 st, 38 % 
Utbildningsbehov: 24 st Hög/Uni och 9 st YH/Gyming
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Maskinoperatör
CNC

Sköter, styr och övervakar maskiner som svarvar, fräser, borrar eller på annat sätt 
bearbetar arbetsstycken av metall.
(SSYK 96:8211)

Utbildningsnivå:
Industriprogrammet på gymnasiet eller motsvarande vuxenutbildning.

Maskinoperatör, CNC Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 114 st, 10 %   
Utbildningsbehov: 18 st Hög/Uni, 62 st YH/Gyming och 76 st Gym
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Maskinoperatör
process

Sköter och övervakar valsverk i vilket stål eller andra metaller bearbetas till ämnen 
eller färdiga produkter. 
(SSYK 96:8122)

Utbildningsnivå:
Industriprogrammet på gymnasiet eller motsvarande vuxenutbildning.

Maskinoperatör, process Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: 75 st, 15 %     
Utbildningsbehov: 1 st Hög/Uni, 24 st YH/Gyming och 62 st Gym   
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Maskinoperatör
industrisvets

Sköter och övervakar hel- eller halvautomatiska maskiner som svetsar.
(SSYK 96:7223)

Utbildningsnivå:
Industriprogrammet på gymnasiet eller motsvarande vuxenutbildning.

Maskinoperatör, industrisvets Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: : 6 st, 21 %     
Utbildningsbehov: 1 st YH/Gyming och 5 st Gym   
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Montör
Monterar i seriemässig tillverkning större och mindre komponenter till maskiner, 
motorer och fordon. 
(SSYK 96:8281)

Utbildningsnivå:
Industriprogrammet eller fordonsprogrammet på gymnasiet eller motsvarande 
vuxenutbildning.

Montör Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: : 136 st, 16 %    
Utbildningsbehov: 10 st YH/Gyming och 170 Gym   
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Underhållstekniker
Installerar, reparerar och utför service på industrimaskiner och mekanisk utrust-
ning; underhåller och reparerar motorer.
(SSYK 96:7233)

Utbildningsnivå:
I första hand el- och energiprogrammet på gymnasiet eller industriprogrammet.
I andra YH, kräver examensbevis från gymnasiet (Industriprogrammet är inget 
krav).
I tredje hand högskoleingenjör.

Underhållstekniker Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: : 60 st, 16 %    
Utbildningsbehov: 4 st Hög/Uni och 65 st YH/Gyming  
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Svetsare
Svetsar och löder samman metalldelar för hand i samband med tillverkning, 
montering och reparation av metallprodukter.
(SSYK 96:7233)

Utbildningsnivå:
Industriprogrammet eller motsvarande vuxenutbildning. Utbildningen finns inte 
på högskolan.

Svetsare Utbildningsnivå

Rekryteringsbehov: : 12 st, 23 %     
Utbildningsbehov: 11 st YH/Gyming 1 st Gym
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Utbildnings-
vägar idag



4140

Utbildningsvägar
från högskoleförberedande gymnasieprogram mot natur-
vetenskapliga- och tekniska utbildningar på YH/Högskola
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Utbildnings-
vägar idag

Utbildningsvägar
från yrkesprogram på gymnasiet mot naturvetenskapliga- 
och tekniska utbildningar på YH/Högskola
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Med ingengörsutbildning
(4-år gymnasieingenjör, Högskoleingenjör, Civilingenjör),

kan du bland annat välja följande yrken

• Försäljningsingenjör
• Inköpare
• Produktionsplanerare
• Produktionstekniker
• Produktutvecklare maskin
• Produktutvecklare elektronik
• Projektledare
• Data - Programmering
• Data - Systemutveckling
• Data - Informationsteknik (IT)
• Kvalitetsingenjör

• Logistiker
• Konsultation - Bygg och anläggning
• Projektering - Bygg och anläggning
• FOU – Universitet/Högskola
• FOU – Tillverkningsindustri
• FOU – Processindustri
• Drift- och underhållsingenjör
• Tekniker support/service
• Energitekniker
• Miljöingenjör
• Utbildare i tekniska ämnen
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Hur bör kartläggningen 
användas?

I första hand kommer de som medverkat i kartläggningen samt övriga med-
lemmar i Eskilstuna Fabriksförening och Industri-föreningen Västra Mälardalens 
medlemmar att få ta del av hur det ser idag och vad som förväntas inom en 3-5 
års period beträffande utbildning och kompetens.

Därefter kommer informationen att vidareförmedlas till följande:

• Politiker
• Arbetsförmedlingen
• Studie- och yrkesvägledare
• Barn- och utbildningsnämnden
• Rektorer framförallt på gymnasiet
• Ökat samarbete mellan skola och näringsliv
• Marknadsföring av kommunen avseende arbetstillfällen
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Anteckningar



Alfa Laval Tumba
Alvenius Industrier
AQ Segerström & Svensson
Assa
Calix
Carpenter Powder Products
CH Industry
Deva Mecaneyes
Dynamate
EKA Knivar
Eskilstuna Elektronikpartner
FB Kedjor
Fuji Autotech
Gense
GKN Driveline
Gnutti 
Hexagon Metrology
Idesta
Industriqompetens

Jiwe Varmförzinkning
Leax Group
Mälarplast
Outokumpu Nordic
Outokumpu Special Coil
Preciform
Proffice
Sandvik Mining and Construction 
Solö Mechanical Solutions
SPV Spintec
Stille
Svenska Wavin
Södergrens Metallindustri
Thisab
Tuna Stålrör
Westermo
Volvo Construction Equipment
Volvo GTO

Vi tackar er företag som genom tid och engagemang deltagit 
i kompetenskartläggningen.





I samarbete med Eskilstuna kommun


