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Sammanfattning
Naturvetenskap är ett brett utbildningsområde som innefattar ﬂera discipliner. Dessutom ﬁnns det många olika inriktningar och specialiseringar inom
det naturvetenskapliga ämnesområdet. Det innebär att arbetsmarknaden för
personer med en naturvetenskaplig utbildning är bred och blandad och att
naturvetare återﬁnns inom många olika områden på arbetsmarknaden.
Från både statsmakternas och näringslivets sida betonas vikten av naturvetenskaplig kompetens för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och
ekonomisk tillväxt. Följaktligen har ﬂera satsningar gjorts för att öka rekryteringen till naturvetenskapliga utbildningar. Det har alltså skett en stor expansion av det naturvetenskapliga utbildningsområdet och antalet personer
med högskoleexamen inom naturvetenskap har ökat markant, både inom
grund- och forskarutbildning. Samtidigt har arbetslösheten bland naturvetare ökat kraftigt de senaste åren, särskilt för vissa utbildningsgrupper, och
inte ens forskarutbildning inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet
är någon garanti för ett arbete.
Det ﬁnns för närvarande en god tillgång på naturvetare på arbetsmarknaden, och arbetsgivarna har höga krav när de söker personal. Utöver djupa
ämneskunskaper och arbetslivserfarenhet ställs krav på speciﬁka kunskaper
och kompetenser.
Dimensioneringen av de naturvetenskapliga utbildningarna styrs inte i första hand av arbetsmarknadens behov utan främst av studenternas efterfrågan,
vilket är en naturlig följd av det nuvarande resurstilldelningssystemet. Däremot försöker man att anpassa utbildningarnas innehåll till vad arbetsgivarna
efterfrågar. Det ﬁnns dock brister när det gäller lärosätenas hantering av arbetslivsanknytning inom de generella naturvetenskapliga utbildningarna.
Samtidigt innebär den höga arbetslösheten att det är mycket angeläget att
öka de utexaminerades anställningsbarhet. Lärosätena bör därför fokusera
ännu mer på arbetslivsanknytningen och införa arbetslivsanpassade inslag
i utbildningarna. De bör även regelbundet följa upp studenter som avslutat
sina studier.
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Inledning
Syftet med denna rapport är att undersöka om tillgången på utexaminerade
inom naturvetenskap motsvarar arbetsmarknadens behov av och efterfrågan
på personer med en naturvetenskaplig utbildning. I rapporten beskrivs också
hur arbetsmarknaden för naturvetare ser ut och vilka krav som ställs på de
arbetssökande samt hur lärosätena arbetar med arbetslivsanknytning.

Naturvetenskapliga utbildningar – många och olika
En första uppgift när man skall titta på arbetsmarknaden för dem som gått
igenom naturvetenskapliga utbildningar är att deﬁniera utbildningsområdet
naturvetenskap. Det ﬁnns i dag ett stort antal utbildningar med inslag av naturvetenskap, och dessa kan grovt delas in i utbildningar som leder till en generell examen och utbildningar som leder till en yrkesexamen. De sistnämnda
ger en examen som exempelvis apotekare och biomedicinsk analytiker. De
generella utbildningarna å andra sidan leder till en kandidat- eller magisterexamen med huvudämnen som exempelvis biologi, kemi, fysik, geovetenskap,
matematik och miljövetenskap. Med uttrycket naturvetare avser man vanligtvis personer med en generell examen inom något av de nämnda områdena,
och det gör även vi i denna rapport.
De yrkesexaminerade inkluderas oftast inte i detta begrepp då de sedan
länge har etablerat sig som apotekare, civilingenjörer osv. både inom utbildning och på arbetsmarknaden. För dessa grupper ﬁnns statistik för utbildning
och arbetsmarknad och även prognoser för den framtida arbetsmarknaden.
Tendensen är att det ﬁnns betydligt mer information om de yrkesexaminerade än om de med en generell examen. Det är särskilt tydligt när det gäller
situationen på arbetsmarknaden, både den rådande och den prognostiserade.
Anledningen till detta kan vara att de yrkesexaminerade generellt sett har en
mer väldeﬁnierad och ofta smalare arbetsmarknad, dvs. ett lägre s.k. spridningsindex1. Det innebär att sambandet mellan dessa utbildningar och arbetsmarknaden är starkt. Följaktligen är det lättare att göra bedömningar för
framtiden för personer med en viss yrkesexamen då dessa med största sannolikhet kommer att jobba inom ett visst yrke eller inom ett mindre antal yrken.
Inte heller brukar de i någon större utsträckning utsättas för konkurrens av
andra utbildningsgrupper. Den motsatta situationen gäller för personer med
en generell examen, t.ex. naturvetare. De har ett högre spridningsindex och
kopplingen till arbetsmarknaden är bredare och mer ﬂexibel.

1. SCB (2000), Utbytbarhet på arbetsmarknaden – yrken och löner för olika utbildningsgrupper.
IAM 2000:2, SCB.
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En annan viktig aspekt när det gäller naturvetarna är att så många som
50 procent går vidare från grundutbildningen till en forskarutbildning. Detta
skiljer sig markant från övriga utbildningsområden där de som har den näst
högst övergångsfrekvensen, medicin och odontologi samt humaniora och teologi, ligger på 4 procent vardera 2.

Avgränsningarna i denna rapport
Eftersom det inte ﬁnns någon självklar deﬁnition av vilka utbildningar som
kan sägas vara naturvetenskapliga är det viktigt att initialt deﬁniera vilka
grupper som vi kommer att redovisa i denna rapport. I det följande kommer
vi således att undersöka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad för
högskoleutbildningar på minst tre år och med naturvetenskap som huvudämne. Det ﬁnns många utbildningar som har ett mindre inslag av naturvetenskap, och dessa kommer alltså inte att tas upp i denna rapport. I de utbildningar som leder till en generell examen ingår ämnena biologi, kemi, fysik,
geovetenskap, matematik, datavetenskap och miljövetenskap. Dessa ämnen
kan sedan delas upp i ytterligare undergrupper. Datavetenskap kommer inte
att ingå i denna rapport då ämnet har avhandlats i en tidigare rapport från
Högskoleverket3. Inte heller kommer tekniska utbildningar att undersökas
även om vissa inriktningar av civilingenjörsutbildningar kan sägas ha ett stort
inslag av naturvetenskap, t.ex. kemiteknik. Detsamma gäller lärarutbildningar
med naturvetenskaplig inriktning. I stället redovisas dessa utbildningar tillsammans med sina respektive yrkesgrupper4.
Vi har dock valt att inkludera ett antal utbildningar med inriktning mot
hälso- och vårdområdet samt några utbildningar med inriktning mot skogsoch lantbruk. Det är dels yrkesutbildningarna som leder till apotekar-, receptarie- och biomedicinsk analytikerexamen, samt vissa utbildningar vid
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): exempelvis agronom- och jägmästarutbildningen5. Anledningen till att vi har valt dessa utbildningar är att de har ett
stort teoretiskt naturvetenskapligt innehåll och att de har en arbetsmarknad
som delvis överlappar arbetsmarknaden för naturvetare. Exempelvis konkurrerar apotekare och biologer om vissa arbeten inom läkemedelsindustrin. Även
arbetsmarknaden för agronomer överlappar i viss mån arbetsmarknaden för
biologer. Fokus i rapporten kommer dock att ligga på naturvetenskapliga utbildningar som leder till en generell examen.

2. Högskoleverkets årsrapport 2005.
3. IKT – utbildning efter bubblan – tillgång, tillskott, efterfrågan och behov. Högskoleverkets
rapportserie 2004:33 R.
4. Se t.ex. Civilingenjörer – i går, i dag, i morgon. Högskoleverkets rapportserie 2003: 30 R.
5. SLU-utbildningar och utbildningar inom vårdområdet redovisas i avsnittet Övriga naturvetenskapliga utbildningar.
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Metod
För att beskriva den kvantitativa efterfrågan och behovet av olika yrkesgrupper, har vi studerat tillgängliga prognoser, sammanställt arbetslöshetsstatistiken för de relevanta utbildningsgrupperna samt intervjuat representanter för
arbetsgivare och för Naturvetareförbundet. Syftet med intervjuerna har även
varit att ta reda på vilka kunskaper, kompetenser, yrken och utbildningar
som efterfrågas och kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden den närmaste
framtiden. Vi har kompletterat bilden av arbetsgivarnas efterfrågan genom
att studera platsannonser, aktuella rapporter och tillgängliga alumnundersökningar. För att få en uppfattning om tillgången på naturvetare har vi sammanställt oﬃciell statistik över antagna, utexaminerade och forskarutbildade.
Vi har även intervjuat representanter för lärosätena samt gått igenom relevanta utvärderingsrapporter från Högskoleverket för att få en uppfattning
om hur lärosätena arbetar med att anpassa utbildningar till arbetsmarknadens
behov.
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Arbetsmarknaden
Var arbetar personer med naturvetenskapliga
utbildningar?
Hur många naturvetare ﬁnns det på arbetsmarknaden? Var arbetar de? Hur
ser deras etableringsgrad ut? I detta kapitel försöker vi ge svar på dessa frågor.
Arbetsmarknaden för de generella naturvetenskapliga utbildningarna är,
som nämnts ovan, bred och blandad medan den för de yrkesexaminerade generellt är mer avgränsad och deﬁnierad. En anledning till den breda arbetsmarknaden för naturvetarna är naturligtvis att ämnesspridningen inom utbildningsgruppen är stor och följaktligen även arbetsmarknaden. I motsats till
utbildningar som leder till yrkesexamen är de inte heller utformade för att fylla
en speciell samhällelig funktion som exempelvis att utbilda apotekspersonal.
Naturvetarna

I dag ﬁnns det ca 25 000 naturvetare som har minst en treårig högskoleutbildning ute på arbetsmarknaden6. Huvudinriktningarna är matematik, fysik,
biologi, kemi, datavetenskap, geologi och det ﬁnns också ett stort antal personer med ospeciﬁcerad utbildningsinriktning. En grov uppskattning ger att
drygt 30 procent är biologer, 25 procent är kemister, och fysiker och matematiker 5 procent vardera. De som deltar i forskarutbildning, ca 3 500 personer,
är inte inkluderade i dessa siﬀror. Nyligen gjorda undersökningar visar att ungefär hälften av de 25 000 naturvetarna arbetar i privat sektor med forskning,
utveckling och produktion inom kemisk industri samt el-, läkemedels- och
livsmedelsindustri7. Cirka en fjärdedel arbetar statligt med, i första hand, utbildning och forskning på universitet och högskolor samt med administration
inom den oﬀentliga förvaltningen. Drygt 0 procent arbetar kommunalt med
olika typer av tillsyn och som lärare. För att få en mer detaljerad bild av vilka
arbetsområden och befattningar som är vanliga bland naturvetare hänvisas
till Naturvetareförbundets, SACO: s och lärosätenas hemsidor.
Det faktum att naturvetarna har en bred arbetsmarknad kan ses på olika
sätt. Det kan ses som en svaghet i bemärkelsen att utbildningarna inte är inriktade mot och utformade efter vissa yrken. Å andra sidan kan det sägas vara
positivt med utbildningar som är breda och som passar många olika funktioner på arbetsmarknaden.

6. Uppgiften om hur många naturvetare som ﬁnns ute på arbetsmarknaden varierar mellan
olika källor. Anledningen till detta är troligen att begreppet ”naturvetare” är något oklart
och kan deﬁnieras mer eller mindre brett.
7. SCB (2002),Trender och prognoser 2002 samt information från Naturvetareförbundet.

11

Högskoleverkets årliga studier av i vilken utsträckning olika utbildningsgrupper har etablerat sig8 på arbetsmarknaden ett till ett och ett halvt år efter
examen visar att etableringsgraden för personer med en generell naturvetenskaplig examen har ökat från ca 60 procent till 70 procent under perioden
996–2003 med en viss nedgång i de senaste två undersökningarna9. Detta
ligger något under den genomsnittliga etableringsgraden för samtliga kandidat- och magisterexamina. Personer med en kandidatexamen visar sig ha något svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än de med magisterexamen.
För att tolka dessa resultat på ett korrekt sätt bör man vara medveten om att
undersökningarna började år 996 då arbetsmarknaden generellt var mycket
kärv. Det innebär att mätningarna började i ett bottenläge som sedan har
förbättrats något för att sedan återigen försämras. En kärv arbetsmarknad påverkar naturligtvis alla och kanske i synnerhet de nyexaminerade som skall ta
sig ut på en trång arbetsmarknad utan att ha någon arbetslivserfarenhet. Man
bör även vara medveten om att de ovan nämnda undersökningarna inte säger
något om vilken typ av arbete personerna har. Det framgår alltså inte om det
är ett arbete som har en koppling till deras utbildning eller inte.
Övriga naturvetenskapliga utbildningar

Etableringsstudierna för apotekare, receptarier och biomedicinska analytiker10, dvs. de naturvetenskapliga yrkesutbildningar som klassas som hälsooch vårdutbildningar, tyder på en god arbetsmarknad för dessa grupper. Runt
90 procent av de examinerade 997–2003 var etablerade ett år efter examen.
Agronomer och skogsakademiker har liksom naturvetarna haft en ökad etableringsgrad under perioden 996–2003, med en viss nedgång i de två senaste
mätningarna. Generellt kan man säga att etableringsgraden de senaste åren
har legat runt 80 procent, vilket vittnar om en relativt god arbetsmarknad för
personer med dessa utbildningar.
Apotekare och receptarier, tillsammans kallade farmaceuter, är läkemedelsexperter med kunskap om vad läkemedel innehåller, hur de framställs och påverkar kroppen. Det ﬁnns i dag ca 2 000 yrkesverksamma apotekare och 6 000
receptarier11. Apoteket är naturligtvis en given arbetsplats där ca 40 procent av
apotekarna och 80 procent av receptarierna arbetar. Inom läkemedelsindustrin
arbetar farmaceuter med forskning och utveckling, med marknadsföring och
kontroll av läkemedel samt information om läkemedel. Farmaceuter arbetar
även på myndigheter. En trend de senaste åren har varit att en allt större andel
8. För att deﬁnieras som etablerad på arbetsmarknaden skall man ha varit sysselsatt i november månad det aktuella året samt ha en årsinkomst som överstiger 60 000 kr under året.
Dessutom krävs att det inte ﬁnns några händelser som indikerar arbetslöshet (på hel- eller
deltid) eller några händelser som indikerar att personen har varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
9. Etablering på arbetsmarknaden – examinerade 2001/02. Högskoleverkets rapportserie
2005:42 R.
10. Tidigare laboratorieassistenter.
11. SCB (2002), Trender och prognoser 2002 – befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med
sikte på år 2020.
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nyexaminerade farmaceuter anställs inom läkemedelsindustrin. För receptariernas del kan detta delvis förklaras av att utbildningen förlängdes år 2000 från
två till tre år, vilket tros ha breddat deras arbetsmarknad. Även utbildningen
till biomedicinsk analytiker har förlängts från två till tre år. Det ﬁnns i dag
ca 2 000 yrkesverksamma biomedicinska analytiker. De arbetar med laboratoriearbete främst inom sjukvården (60 procent) men även på universitet och
högskolor (5 procent) och inom läkemedelsindustrin (5 procent).
Om man tittar på de aktuella utbildningsgrupperna på SLU ﬁnns i dag ca
3 000 yrkesverksamma agronomer och  700 jägmästare/skogsakademiker12 .
De har i likhet med naturvetarna en ganska bred arbetsmarknad13. I takt med
jordbrukets minskade roll i Sverige har agronomernas arbete förändrats till
att i större utsträckning handla om produktutveckling, marknadsföring och
försäljning. De jobbar med livsmedelsteknik, miljöfrågor, djurhållning m.m.
Inom oﬀentlig sektor ﬁnner man agronomer som administratörer av EU-bidrag och som lärare och forskare, främst vid SLU.

Lägesrapport från arbetsmarknaden och beﬁntliga
bedömningar av framtida utbud och efterfrågan
Hur kommer arbetsmarknaden för naturvetare att utvecklas? Kommer utbudet av arbetskraft att matcha den förväntade efterfrågan? I detta avsnitt belyser
vi dessa frågor utifrån olika arbetsmarknadsprognoser. Vi presenterar även ett
antal faktorer som kan tänkas ha betydelse när det gäller den framtida efterfrågan på naturvetare.
Att redogöra för tillgång och efterfrågan på olika utbildnings- och yrkesgrupper i dagsläget är relativt okomplicerat. Alla försök att bedöma de framtida arbetsmarknadsutsikterna är däremot alltid förknippade med osäkerhet.
När det gäller bedömningar av den framtida utvecklingen på lite längre sikt
bör man vara medveten om att dessa är baserade på allt ifrån demograﬁska
fakta, som t.ex. befolkningens ålderssammansättning, till mer osäkra antaganden och förenklingar, exempelvis att utbildningsmönstret kommer att vara
oförändrat. Dessa antaganden är nödvändiga för att kunna skissa en bild av
framtiden och leder naturligtvis till en stor osäkerhet i bedömningarna som
läsaren bör ha i åtanke. I detta kapitel redovisas de prognoser som görs av
Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Sveriges
Akademikers Centralorganisation (SACO). De redovisade prognoserna utgår
från olika antaganden samt har olika tidsperspektiv. Utöver dessa prognoser
kommer vi att presentera ett antal faktorer som kan tänkas ha betydelse för
naturvetarnas framtida arbetsmarknadsutsikter.

12. SACO (2005), Välja yrke 2005.
13. SCB (2000), Utbytbarhet på arbetsmarknaden – yrken och löner för olika utbildningsgrupper.
IAM 2000:2.
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Arbetsmarknadsprognoser

Arbetskraftsbarometern ’04 baseras på den årliga enkätundersökningen som
SCB gör bland ett urval av arbetsgivare. Den ger i första hand information
om det rådande arbetsmarknadsläget och även något om utsikterna för olika
utbildningsgrupper på ett och tre års sikt.
Utbildning och arbete – Tillskott och rekryteringsbehov för olika utbildningsgrupper till 2010 (SCB) ger en medellång prognos utifrån ett antal förutsättningar och antaganden. Dessa är bland annat ett ökat antal personer i arbetsför ålder, ökat antal förvärvsarbetande, generellt ökad sysselsättning, liknande
utbildningssammansättning vid rekrytering som under perioden 996–200,
oförändrad andel ungdomar som läser vidare på gymnasium och högskola
samt oförändrad fördelning på utbildningsinriktningarna m.m. I denna rapport, som publicerades av SCB under 2004, förutspås en relativt liten sysselsättningsökning men ändå ett växande rekryteringsbehov till följd av pensionsavgångar. Man förutspår en betydande obalans mellan tillgång och efterfrågan
för åtskilliga utbildningsgrupper. Naturvetare på högskolenivå tas inte upp
i någon större utsträckning i denna rapport, men apotekare, receptarier och
biomedicinska analytiker ﬁnns med.
En annan rapport från SCB, Trender och prognoser 2002 – befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 2020, baseras på statistik fram till
år 2000. De antaganden som görs är i stort sett samma som i Utbildning och
arbete med den skillnaden att man gör en längre konsekvensanalys. Totalt sett
tyder beräkningarna på en tämligen balanserad situation på tio års sikt och en
tendens till brist på högskoleutbildad arbetskraft på tjugo års sikt14.
SACO: s årliga publikation Välja yrke vänder sig i första hand till blivande
studenter för att ge information om utbildningar och yrken. Varje yrkesbeskrivning innehåller information om utbildningarnas innehåll och längd, löneläge, antal yrkesverksamma m.m., men även ett stycke om hur den framtida
arbetsmarknaden väntas se ut. Dessa scenarion baseras på arbetslöshetsstatistik, beﬁntliga prognoser samt fackförbundens och deras medlemmars erfarenheter.
Eftersom AMS:s rapporter och beräkningar inte tar med de aktuella utbildningsgrupperna i någon större mån, har vi endast använt oss av dem i
begränsad utsträckning.
Alla dessa bedömningar är som nämnts ovan baserade på ett antal mer eller
mindre osäkra antaganden. Antaganden av mer säker natur är hur befolkningens åldersfördelning påverkar framtida pensionsavgångar och utbildningsvolymer, både med avseende på när de inträﬀar och hur stora de blir. Exempel
på osäkerhetsfaktorer är hur uppstådda obalanser påverkar individers val av
utbildning och utbildningarnas dimensionering. Arbetsgivarnas efterfrågan
14. Det kommer en uppdaterad version av Trender och prognoser i december 2005. Förhandsinformation från SCB pekar dock på att prognoserna i stort är oförändrade för de naturvetenskapliga utbildningar som är aktuella i denna rapport.
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antas vara opåverkad av tillgången på kompetens. Uppkomsten av eventuella
nya yrken och utbildningar och hur det påverkar arbetsmarknaden är okänt.
Sammanfattningsvis kan man säga att ingen hänsyn tas, och inte heller
kan tas, till det totala systemets och dess olika parters förmåga till anpassning.
Exempelvis ﬁnns det en stor anpassningspotential bland många högskoleutbildade, framför allt då hos de med en generell examen som är användbar
inom olika områden av arbetsmarknaden. Den ekonomiska utvecklingen är
naturligtvis ytterligare en faktor som med säkerhet kommer att påverka den
framtida arbetsmarknaden och som det inte tas hänsyn till i bedömningarna.
Mot bakgrund av de många osäkra variablerna är det viktigt att betona att
beräkningarna inte tar hänsyn till förändringar i utbildningsbeteende och utbildningssystem. Dock är de betydelsefulla då de visar vilka justeringar som
kan göras i dag för att uppnå större balans mellan tillgång och efterfrågan för
de olika utbildningsgrupperna.
Naturvetarna

Arbetskraftsbarometern ’04 rapporterar utifrån de gjorda enkätundersökningarna att det under 2004 rådde god tillgång på nyutexaminerade biologer, och
det rådde balans mellan efterfrågan och tillgång på yrkeserfarna. Denna situation tros i stort sett bestå både på ett och på tre års sikt. Framför allt antas
arbetsmarknaden framöver vara fortsatt kärv för de s.k. ”gröna” biologerna,
(ekologer, etologer etc.) medan den kan ljusna för de ”vita” biologerna (cellbiologer, molekylärbiologer etc.). Denna ljusning hänger dock på bioteknikbranschens utveckling. För fysiker råder balans på efterfrågan och tillgång beträffande nyutexaminerade medan det råder en smärre brist på erfarna fysiker,
gärna med forskarutbildning. Detta läge väntas vara oförändrat på kort sikt.
Kemisternas ansträngda situation på arbetsmarknaden både för nyutexaminerade och yrkeserfarna förväntas kvarstå eller t.o.m. försämras något.
Enligt de längre prognoserna från SCB tros det bli ett överskott på naturvetare i förhållande till arbetsmarknadens behov. Det poängteras att framtidsutsikterna i denna mycket blandade utbildningsgrupp varierar. Det förespås
bli brist på erfarna fysiker och matematiker, gärna forskarutbildade. Biologer
behöver ofta komplettera sin utbildning för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Man framhåller även att utvecklingen inom bioteknik och medicinindustrin har betydelse för hur stort behovet av arbetskraft blir.
I SACO:s Välj yrke 2005 är naturvetarna uppdelade på ett antal delgrupper såsom biologer, biomedicinare, fysiker, matematiker, geovetare, kemister,
miljövetare m.ﬂ. Beskrivningarna av nuläget och framtidsutsikterna för naturvetarna är här något mer positiva än i de nämnda rapporterna från SCB.
Flera grupper naturvetare såsom ”vita” biologer, biomedicinare och kemister
anses ha en god framtida arbetsmarknad tack vare en trolig fortsatt expansion
inom bioteknik- och medicinområdet. Fysikernas arbetsmarknad tros vara
fortsatt bra tack vare god utveckling inom områdena nanovetenskap, elektronik och materialteknik. För geovetarna har tillgången på jobb varit varierande.
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Stora pensionsavgångar inom framför allt statliga myndigheter kommer att
öka efterfrågan. Pensionsavgångar inom högskolan och ökat användande av
matematiska modeller har i dag gett matematiker en bra arbetsmarknad. I
näringslivet ﬁnns även ett stort behov av matematiker med kunskaper inom
ytterligare ett ämne, t.ex. ekonomi.
Övriga naturvetenskapliga utbildningar

Beträﬀande apotekare råder i dagsläget god tillgång på nyutexaminerade och
brist på yrkeserfarna enligt Arbetskraftsbarometern ’04. Både här och i Utbildning och arbete poängteras att expansionen av apotekarutbildningen år
2000/0 har inneburit att de senaste årens brist på apotekare nu börjat minska.
På lite längre sikt förväntas arbetsmarknadssituationen bli något sämre för
personer med apotekarutbildning. Även i Trender och prognoser 2002 görs bedömningen att det blir ett överskott av apotekare på sikt, trots en framtida
stor efterfrågan på denna yrkesgrupp. En viktig faktor som kommer att påverka apotekarnas såväl som receptariernas arbetsmarknad i hög utsträckning
är hur Apoteket AB:s förändrade ställning i framtiden kommer att påverka
läkemedelsförsäljningen.
Receptariernas arbetsmarknad är i dag mycket god och bristen på denna yrkesgrupp tros förvärras ytterligare p.g.a. stora pensionsavgångar. Medelåldern
är hög i kåren och mer än hälften är 50 år eller äldre. Utöver de förväntade
pensionsavgångarna bedöms efterfrågan på receptarier totalt sett öka. Både
avmonopoliseringen av läkemedelsförsäljningen och den ökade konsumtionen
av läkemedel kan bidra till denna ökade efterfrågan. I Välj yrke 2005 bedöms
den relativt goda arbetsmarknaden för farmaceuter fortsätta. Där poängteras
dock att den utvidgning som skett av både apotekarutbildningen och receptarieutbildningen kommer att öka antalet nyexaminerade de närmaste åren.
Enligt Arbetskraftsbarometern ’04 råder en någorlunda balanserad situation
på arbetsmarknaden för biomedicinska analytiker där det ﬁnns ett smärre
överskott på nyutexaminerade och ett smärre underskott på yrkeserfarna. Under många år har det varit brist på biomedicinska analytiker, och i de längre
SCB-prognoserna görs bedömningen att efterfrågan på denna yrkesgrupp väntas öka inom både näringsliv och oﬀentlig sektor samtidigt som pensionsavgångarna är stora. Detta kommer troligen att resultera i stor brist på biomedicinska analytiker i framtiden enligt beräkningarna.
För agronomer rapporteras i dag en viss brist på yrkeserfarna medan det
är god tillgång på nyutexaminerade. Generellt konstateras en god tillgång på
nyutexaminerade skogsakademiker. Även för denna utbildningsgrupp stundar
framtida pensionsavgångar, men den framtida examinationen förväntas täcka
upp detta behov och även resultera i ett visst överskott.
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Högskoleverkets kommentarer till prognoserna utifrån den
senaste utbildningsstatistiken

Eftersom de längre prognoserna från SCB baseras på statistik från år 2000
ﬁnns det anledning att kommentera dem utifrån de senaste årens antagningsstatistik som presenteras senare i rapporten.
Antalet nyexaminerade naturvetare ökade kraftigt under perioden 994–
2004. Eventuellt sjunker den något de närmaste åren p.g.a. den minskade antagningen 998–200. Sedan år 2002 har dock antagningen ökat igen vilket
troligen innebär en fortsatt hög examination inom det naturvetenskapliga området. År 2004 utgjorde biologerna 57 procent av de drygt  800 examinerade
med en generell naturvetenskaplig examen. Med tanke på dagens höga arbetslöshet bland biologer ger detta anledning till oro, även om arbetsmarknaden
på sikt förbättras. Statistiken över de senaste årens antagning till naturvetenskaplig utbildning i stort ger ingen anledning till revidering av bilden av ett
överskott av naturvetare som prognostiseras i Trender och prognoser 2002.
Antagningen till apotekarutbildningen har ökat med närmare 50 procent
åren 2000–2004. Denna expansion av utbildningen gör att det ﬁnns ytterligare anledning att tro på prognoserna om överskott av apotekare som ges i
Trender och prognoser 2002. Antagningen till receptarieutbildningen har sedan
år 2000 mer än fördubblats vilket kan innebära att prognosen om ett framtida
underskott kan ifrågasättas. Antalet antagna till utbildningen till biomedicinsk analytiker har ökat med drygt 0 procent sedan 2000 vilket inte ger någon anledning att revidera bilden av en framtida brist på denna yrkesgrupp.
Inom de naturvetenskapliga utbildningarna på SLU har antagningen minskat betydligt. Detta kan innebära att ett visst prognostiserat överskott dämpas
av ett minskat inﬂöde av ny arbetskraft på arbetsmarknaden.
Vilka faktorer kan ha betydelse när det gäller efterfrågan på
naturvetare?

Inledningsvis kan man konstatera att den arbetsmarknad som naturvetare huvudsakligen utbildas för, exempelvis den kemiska industrin samt massa- och
pappersindustrin, utgör en viktig del av det svenska näringslivet. År 2004 var
förädlingsvärdet, dvs. det sammanlagda produktionsvärdet, för kemisk industri 5, procent och för trä-, massa-, pappers- och graﬁsk industri 6,9 procent av Sveriges totala förädlingsvärde i industri15. Av det totala exportvärdet
utgjorde kemiska produkter, trävaror, pappersmassa, papper och pappersprodukter 8 procent. Den kemiska industrin fortsätter att utvecklas väl, framför
allt när det gäller läkemedelstillverkning.
När det gäller bioteknik är Sverige med sina 78 bioteknikföretag det sjunde
största landet i världen på detta område16. Särskilt framgångsrik är stamcells15. Svenskt Näringsliv (2005), Fakta om Sveriges ekonomi.
16. Ernst & Young (2005), Progressions 2005. The Ernst & Young Annual Global Pharmaceutical
Report.
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forskningen. Bioteknikbranschen har varit en av de snabbast växande branscherna i Sverige på senare år, med en årlig sysselsättningsökning på ca 5 procent, och förväntas ha en fortsatt stark tillväxt17. Cirka 800 företag är i dag
verksamma inom utveckling av produkter och tjänster inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik18. Cirka 00 000 personer sysselsätts direkt eller
indirekt genom denna industri. Bioteknik har en stor potential när det gäller
den framtida industriella utvecklingen i Sverige då den successivt breddas till
nya områden och industrier. Inom stora delar av näringslivet har bioteknik
redan fått ett stort genomslag, då dess FoU (Forskning och Utveckling) är helt
beroende av biotekniska metoder. Det gäller exempelvis läkemedel och diagnostika, regenerativ medicin och biotekniska livsmedel. Bioteknik börjar få
genomslag även inom livsmedels-, skogs- och kemisk industri samt jordbruk. I
den nationella strategi för svensk bioteknik som Verket för innovationssystem
(VINNOVA) har tagit fram på uppdrag av regeringen är målen för 205 bl.a.
att antalet direkt sysselsatta skall ha ökat med mer än 50 procent. Detta tyder
på en ökad efterfrågan av vissa grupper naturvetare på sikt.
Under de senaste åren har ﬂera företag ﬂyttat produktion från Sverige till
s.k. låglöneländer. Företagens utﬂyttningar minskar antalet jobb i Sverige och
brukar därför få mycket uppmärksamhet. I en rapport från ISA, Nutek och
VINNOVA19 uppmärksammas dock att ﬂera företag har ﬂyttat verksamheter
till Sverige. Det gäller bl.a. AstraZeneca som räknas till de största läkemedelsföretagen i världen. En stor del av AstraZenecas tillverkning samt forskning
och utveckling sker i Sverige, och företaget är därmed en viktig arbetsgivare
för naturvetare, främst kemister. I rapporten framhålls också att det ﬁnns
goda förutsättningar i Sverige för en fortsatt tillväxt för branscher som läkemedel och bioteknik. Det bör även påpekas att under senare år har Sverige
blivit en betydelsefull mottagare av utländska investeringar20. Bland de sektorer som framför allt dragit till sig utländska investeringar ﬁnns läkemedel
och bioteknologi samt skogs- och pappersindustri, dvs. viktiga avnämare för
naturvetarna.
Det ﬁnns andra indikationer på en positiv utveckling för vissa av de branscher som är avnämare för naturvetare. Exempelvis förväntar sig medlemsföretagen inom Industri- och KemiGruppen21 en betydande ökning av försäljningen under 200522 . Generellt förväntas försäljningen utvecklas ganska
väl för de ﬂesta delbranscher som ingår i organisationen. Starkast utveckling
förväntas för läkemedelsindustrin, övrig kemisk-teknisk industri, färgindu17. Johnreden, A.-C. & Tydén, H. (2005). Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige. AMS
Ura 2005:3.
18. VINNOVA (2005), Strategi för tillväxt – bioteknik, en livsviktig industri i Sverige.
19. ISA, Nutek och VINNOVA (2005), Kostnad eller kompetens? En fallstudie av företag som har
ﬂyttat produktion från utlandet till Sverige.
20. ISA (december 2004), Utländska investeringar – Sverige och ISA.
21. Industri- och KemiGruppen är en arbetsgivarorganisation med  200 medlemsföretag med
totalt 90 000 anställda.
22. Industri- och KemiGruppen (juni 2005). Branschbarometer.
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strin samt återvinningsindustrin. Även investeringarna förväntas öka kraftigt
under 2005.
Trots den förväntade försäljningstillväxten är dock företagen inom Industri- och KemiGruppen mycket försiktiga med att nyanställa. Många företag
räknar inte med någon sysselsättningstillväxt eller förväntas minska antalet
anställda. Företagen inom kosmetik- och tvättmedelindustrierna samt metallföretag och läkemedelsföretag räknar dock med en viss sysselsättningstillväxt.
Inte heller inom den dynamiska bioteknikbranschen förväntar sig företagen
någon större sysselsättningsutveckling. Tvärtom räknar företagen, trots den
förväntade höga tillväxttakten, med en något svagare sysselsättningsökning än
de senaste åren, cirka 2 procent per år23. Inte heller är några större pensionsavgångar att vänta de kommande åren då medelåldern inom bioteknikbranschen
är ganska låg. Denna bild bekräftas av våra intervjuer med arbetsgivare. Det
är många sökande till varje utannonserat jobb. Som ett exempel kan nämnas
att de  600 jobb som AstraZeneca annonserade ut under 2004 söktes av cirka
30 000 personer. Personalomsättningen vid AstraZeneca är mycket låg p.g.a.
den tröga arbetsmarknaden, och den intervjuade representanten för företaget
trodde att denna situation kommer att bestå under de närmaste åren.

Fler naturvetare behövs. Eller?
Är behovet av högskoleutbildade inom naturvetenskap så stort som det sägs i
den samhälleliga debatten? I detta avsnitt presenteras två olika bilder av verkligheten när det gäller behovet av naturvetare. Å ena sidan betonar både regeringen och näringslivet vikten av att ﬂer personer utbildas inom naturvetenskap
och teknik. Å andra sidan är arbetslösheten bland naturvetare hög.
Naturvetenskaplig och teknisk kompetens anses vara viktig

I den allmänna debatten framhålls att det ﬁnns stora samhälleliga behov av
personer med utbildning inom naturvetenskapliga och tekniska områden.
Dels anses naturvetenskaplig och teknisk utveckling vara avgörande för ett
konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och för ekonomisk tillväxt, dels har
Sveriges industri och arbetsmarknad en inriktning som kräver ett stort antal
utbildade inom området. Enligt regeringen har den svenska arbetsmarknadens
efterfrågan på högskoleexaminerade inom teknik och naturvetenskap ökat och
förväntas att öka 24. Följaktligen markerar regeringen betydelsen av naturvetenskap och teknik, inte minst för svensk industris konkurrenskraft25.

23. Johnreden, A.-C. & Tydén, H. (2005). Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige. AMS
Ura 2005:3.
24. Regeringskansliet (2004). Utbildningen i Europa – en rapport om utbildningen i Sverige
och de gemensamma europeiska målen.
25. Se t.ex. Baylan, I., Hallengren, L. & Pagrotsky L. (2005), ”Bara Schweiz har dyrare studenter” i Dagens Nyheter 2005-09-3.
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Även inom EU-samarbetet har sedan ﬂera år vikten av att öka rekryteringen
till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar betonats. En ökad antagning
till sådana utbildningar är ett av delmålen i överenskommelsen mellan EU:s
utbildningsministrar för att utveckla EU till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Ett av EU:s fem riktmärken
för den europeiska utvecklingen på utbildningsområdet är att antalet personer med akademisk examen i matematik, naturvetenskap och teknik bör ha
ökat med minst 5 procent fram till år 200. Ytterligare exempel på betydelsen av utbildning inom naturvetenskap och teknik kan tas från IMD:s World
Competitiveness Yearbook 200226 där bristen på intresse för dessa utbildningsområden bland ungdomen nämns som en av de faktorer som sänker Sveriges
konkurrenskraft.
Från regeringens sida har man vid olika tillfällen uttryckt oro över det relativt låga tillskottet av examinerade naturvetare och tekniker. Följaktligen har
ﬂera satsningar gjorts för att öka intresset för naturvetenskap och teknik samt
öka rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar.
Här kan man bl.a. nämna det numera avslutade samverkansprojektet för att
öka intresset för naturvetenskap och teknik (NOT-projektet). Att öka intresset för fortsatta studier inom områden som matematik, naturvetenskap och
teknik var även ett av syftena för den s.k. Matematikdelegationen som regeringen tillsatte 2003. Bland de senaste satsningarna kan nämnas regeringens
uppdrag från 2005 till Myndigheten för skolutveckling att ta fram en handlingsplan för att ta tillvara och utveckla barns, elevers och vuxnas intresse för
naturvetenskap och teknik.
Från regeringens sida har alltså en tydlig prioritering gjorts när det gäller
dessa utbildningsområden. Följaktligen har antalet högskolestuderande inom
naturvetenskap och teknik ökat starkt under 990-talet, närmare bestämt med
50 procent. Den kraftiga utbyggnaden av den högre utbildningen i Sverige
under 990-talet har proportionellt sett varit störst just inom områdena naturvetenskap och teknik, och andelen som studerar teknik och naturvetenskap
utgör i dag 30 procent av det totala antalet studenter. Detta är den tredje högsta andelen inom EU. Sverige har även passerat genomsnittet för såväl OECD,
EU som Norden när det gäller examinerade från längre naturvetenskapliga
högskoleutbildningar27.
Även från näringslivets sida framhålls vikten av att ﬂer utbildas inom naturvetenskap och teknik. Svenskt Näringsliv påpekar exempelvis att situationen för de naturvetenskapligt och tekniskt baserade högskoleutbildningarna
är kritisk p.g.a. det bristfälliga rekryteringsunderlaget från gymnasieskolan28.
Teknikföretagen29 anser i sin tur att målet bör vara att minst en fjärdedel av
26. World Competitiveness Yearbook är en årlig publikation från den internationella handelshögskolan IMD i Lausanne i Schweiz, i vilken man jämför näringsklimat i olika länder.
27. OECD (2005) – Education at a glance 2005.
28. Johansson, P. (2002), Ny kunskap – nya världar. Vilken kompetens behöver företagen?
29. Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 3 000 företag.
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en årskull skall gå en högskoleutbildning med naturvetenskaplig eller teknisk
utbildning30. Det ﬁnns en oro från arbetsgivarsidan över det minskande intresset för naturvetenskap, vilket kommer fram inte minst i Högskoleverkets
utvärderingar av naturvetenskapliga utbildningar. Exempelvis anser många
avnämare av kemister och kemidoktorer att den sviktande rekryteringen till
kemiutbildningar på sikt kan bli mycket besvärande för återväxten i svensk
kemisk industri31.
Naturvetarnas arbetslöshet har ökat

Trots att det samhälleliga behovet av personer med en naturvetenskaplig utbildning bedöms som högt har arbetslösheten i denna grupp ökat kraftigt de
senaste åren. I dag är det svårt för många att komma in och etablera sig på
arbetsmarknaden, och högre utbildning inom det naturvetenskapliga området
är inte någon garanti för ett arbete.
Sedan år 200 registreras utbildningsinriktning och utbildningsnivå enligt
svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000) hos alla arbetssökande på AMS.
Figur  visar andelen arbetslösa i de SUN-grupper som inkluderar de naturvetenskapligt utbildade som vi fokuserar på i denna rapport. Som jämförelsegrupper visas även arbetslösheten bland teknikutbildade, samtliga personer
med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning och även i hela befolkningen.
Det skall påpekas att ﬁguren visar alla personer med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, dvs. både grund- och forskarutbildade. I de fall som
utbildningsområdena har eftergymnasiala utbildningar utanför högskolan är
även de inkluderade i statistiken. Utbildningsinriktningarna i statistiken är
mer eller mindre breda. Naturvetarna utgör i stort sett hela gruppen ”naturvetenskap” i materialet. SLU-utbildningarna återﬁnns inom ”lantbruk, trädgård, skog och ﬁske” men utgör inte hela gruppen. Inom ”teknik och teknisk
industri” återﬁnns bl.a. civilingenjörer inom elektronik och bioteknik. Diagrammet visar både de som är öppet arbetslösa och de som är i någon typ av
arbetsmarknadsåtgärd. För mer detaljerad information om statistiken och beräkningarna hänvisas till bilaga .

30. Teknikföretagen (2004), Naturvetenskap och teknik. Möjligheternas utbildningar.
31. Högskoleverket (2003), Utvärdering av utbildningar i kemi vid svenska universitet och högskolor. Högskoleverkets rapportserie 2003:9 R.
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Figur 1. Arbetslöshet i utbildningsgrupper med minst 2 års eftergymnasial utbildning.
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Källa: AMS och SCB. Uppgifterna har bearbetats av Högskoleverket.

Sedan 200 har arbetslösheten bland personer med en generell examen i naturvetenskap ökat från 4,8 till drygt 8,4 procent. En arbetslöshet på 8,4 procent bland naturvetare 2004 kan jämföras med 5, procent inom lantbruk, 5,7
procent för teknikutbildade och 4,6 procent för hela populationen med en eftergymnasial utbildning på minst två år. En intressant fråga är hur det ser ut
inom gruppen naturvetare. Detta är en fråga som inte är helt enkel att svara
på eftersom registrerade uppgifter i utbildningsregistret har varit svåra att dela
upp på de olika ämnena. En uppdelning av AMS-materialet på de tre underliggande SUN-grupperna biologi och miljövetenskap; fysik, kemi och geovetenskap samt matematik och övrig naturvetenskap, visar på en mycket hög arbetslöshet i de två första grupperna, 2 respektive  procent, och 4,5 procent för
matematik och övrig naturvetenskap. Som redovisas i bilaga  är detta en viss
överskattning för de två första grupperna och en underskattning av den sista.
Det stämmer dock i huvudsak med resultaten från Arbetskraftsbarometern ’04
där tillgången på nyexaminerade biologer och kemister bedöms vara mycket
god. Även Naturvetarförbundet redovisar liknade siﬀror för sina medlemmar.
Arbetslösheten vid årsskiftet 2004/05 var bland biologer 9, procent, fysiker
7,9 procent, geologer 8,3 procent och kemister 5,9 procent. För medlemmarna
med en utbildning i data och matematik var arbetslösheten 5,3 procent.
Analysen av de arbetssökande från AMS:s registrering ovan tillåter inte
uppdelning på grund- och forskarutbildade. En studie som Sveriges universi-
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tetslärarförbund (SULF) har genomfört visar dock att arbetslösheten är hög
även för forskarutbildade inom biologi, fysik, kemi och geovetenskap32 . Arbetslösheten för forskarutbildade inom biologi och miljövetenskap är 3 procent, och för forskarutbildade inom fysik, kemi och geovetenskap 8,4 procent.
Kvinnor med forskarutbildning har högre arbetslöshet än män, och den allra
högsta arbetslösheten har kvinnliga doktorer inom området biologi och miljövetenskap, 7 procent. Stora grupper forskarutbildade naturvetare har alltså
hög arbetslöshet samtidigt som det naturvetenskapliga utbildningsområdet,
som nämnts tidigare, har den högsta övergångsfrekvensen från grundutbildning till forskarutbildning. Många doktorander inom alla utbildningsområden oroar sig för arbetslöshet. Doktorandspegeln 33 visar att de som är mest pessimistiska när det gäller sin framtid är doktoranderna inom naturvetenskap.
Tänkbara orsaker till dagens arbetslöshet bland naturvetarna
Det utbildas för många naturvetare för dagens arbetsmarknad

Den starka expansionen av naturvetenskapliga utbildningar har medfört att
antalet personer med naturvetenskaplig högskoleexamen har ökat markant
under de senaste åren. Även om många av de utexaminerade har fått anställning förefaller arbetsmarknaden vara mättad och förmår i dagsläget inte att
absorbera ﬂer. Till det kommer det faktum att de naturvetenskapliga utbildningarna i huvudsak är specialist- och forskarinriktade. Då det just nu verkar ﬁnnas behov av personer med breda kunskaper snarare än specialister,
inte minst inom den dynamiska bioteknikbranschen, har naturvetare svårt
att komma in på arbetsmarknaden. Som en av de intervjuade arbetsgivarrepresentanterna säger:
”Det utbildas helt enkelt för många med spetskunskaper.”

Man kan även konstatera att det utbildas för många inom vissa kategorier av
naturvetare. Av alla naturvetare är situationen på arbetsmarknaden svårast
för biologer. Trots det fortsätter många att utbilda sig till biologer, och utbildningen ges vid ett antal lärosäten.
Naturvetarnas arbetslöshet kan även ses i förhållande till målet att 50 procent av varje årskull skall gå vidare till högskolestudier. Den omfattande
expansionen av högskolan har medfört att antalet utexaminerade har ökat
mycket. Det innebär i sin tur att konkurrensen om de kvaliﬁcerade jobben är
stor. Det gäller inte minst naturvetare som har en bred arbetsmarknad och
som får konkurrera med ett ökande antal personer med andra akademiska utbildningar om de relevanta jobben.

32. SULF (6 juni 2005), Forskarutbildad till arbetslöshet?
33. Högskoleverkets rapportserie 2003:28 R.
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Situationen på arbetsmarknaden är ogynnsam

Givetvis har utﬂyttningar och nedläggningar av företag negativa eﬀekter för
den svenska arbetsmarknaden. Exempelvis har utﬂyttningen av PharmaciaUpjohns forskningsverksamhet från Sverige inneburit en avsevärd minskning
av arbetstillfällen för naturvetare, framför allt när det gäller biologisk forskning och då huvudsakligen inom molekylärbiologi. Överhuvudtaget drabbas
naturvetare hårt p.g.a. den rådande negativa utvecklingen när det gäller forskning inom industrin. De intervjuade arbetsgivarrepresentanterna har påpekat
att den ganska vanliga uppfattningen inom högskolevärlden att disputerade
lätt kan få jobb som forskare inom industrin är felaktig. Naturvetare drabbas
också av den generella situationen på arbetsmarknaden då svensk industri genomgår ett skifte mot ökad produktivitet utan nyanställningar, s.k. ”jobless
growth”.
Naturvetare är ofta okända för avnämarna

De generella naturvetenskapliga utbildningarna förefaller vara relativt anonyma på arbetsmarknaden, vilket kommer fram inte minst i Högskoleverkets
utvärderingar. Även i våra intervjuer med representanter för arbetsgivare har
det framkommit att det kan vara svårt för ett företag att penetrera vad som
ingår i de olika generella utbildningarna. Således är det få utanför de berörda
institutionerna som känner till hur exempelvis geovetenskap kan användas på
arbetsmarknaden. Samtidigt är lärosätena oftast ganska dåliga på att informera tänkbara arbetsgivare om utbildningarnas kvalitet och innehåll samt de
utexaminerade studenternas kompetens. Det bör även påpekas att i Högskoleverkets utvärderingar framkommer att de naturvetenskapliga utbildningarna
ofta har för vaga mål. De bristande målbeskrivningarna kan delvis vara förklaringen till att de generella utbildningarna uppfattas som relativt oklara. Högskoleverkets uppfattning är att lärosätena bör arbeta med att försöka tydliggöra
de olika utbildningsgruppernas kompetens gentemot blivande arbetsgivare.
Naturvetare konkurrerar med yrkesutbildade

Det är viktigt att påpeka att på arbetsmarknaden konkurrerar naturvetare
till viss del med yrkesutbildade som exempelvis civilingenjörer. Samtidigt förefaller arbetsgivare i allmänhet uppleva yrkesexamina som tydligare än generella examina. Man tycker sig helt enkelt veta bättre vad man får när man
anställer en civilingenjör. Således efterfrågar de företag som företräds av
Plast- & Kemiföretagen34 med stor övervikt civilingenjörer före naturvetare.
Enligt den intervjuade representanten för Plast- & Kemiföretagen är detta
inte enbart baserat på faktiskt kompetensbehov utan snarare på tradition
och okunskap om vad naturvetare kan bidra med. En bidragande faktor är
att de rekryterande cheferna ofta själva är civilingenjörer.
34. Plast- & Kemiföretagen är en branschorganisation som representerar plast-, kemi- och läkemedelsföretagen med ca 65 000 anställda.
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De intervjuade representanterna för arbetsgivare har hävdat att syftet med
naturvetenskapliga utbildningar framför allt är en akademisk karriär medan
civilingenjörsutbildningar siktar mot en extern arbetsmarknad. Enligt deras
uppfattning är naturvetarutbildningen i huvudsak utformad så att studenterna fördjupar sig i de teoretiska ämnena medan man inom civilingenjörsutbildningarna bytt ut en del av de teoretiska ämnena till förmån för arbetsmarknadsanpassade kunskaper. De menar också att civilingenjörer skolas i
att arbeta i grupp, vilket är ytterligare en anpassning till arbetsmarknadens
behov.
”Inom industrin handlar det aldrig om ett ensamt arbete” påpekas av en av
de intervjuade. Enligt samma person vill ingenjören se ett bra resultat relativt
snabbt medan naturvetaren vill se bästa resultat oavsett tidsåtgång. Eftersom
det för ett företag oftast gäller att komma först med resultat uppskattas civilingenjörernas ”snabbhet”.
Civilingenjörer anses alltså vara bredare i sin kompetens medan naturvetare
uppfattas som specialister. I intervjuerna har det kommit fram att till tjänster som är bredare och innehåller t.ex. projektledning och marknadsföring
tar man hellre en civilingenjör och till forskartjänster snarare en naturvetare.
Företagets tänkta utveckling är således viktig när man skall välja mellan att
anställa en civilingenjör eller en naturvetare. Om det går mot en bred utveckling anställs hellre en civilingenjör då de anses passa bättre till att rotera på
olika arbetsuppgifter. Tror man snarare på en specialisering/fördjupning inom
ett område passar en naturvetare bättre med sin smalare och djupare kunskap. Således anställs naturvetare främst där spetskunskap behövs, exempelvis
i forskning. Inom stora företag som AstraZeneca har man behov av både civilingenjörer och naturvetare. Majoriteten av dem som jobbar med forskningen
är kemister medan de ﬂesta inom produktionen är civilingenjörer, t.ex. kemi-,
process-, teknikingenjörer. De som arbetar i gränsytan mellan forskning och
produktion har behov av både ingenjörernas bredd och kemisternas djup. De
intervjuade arbetsgivarrepresentanterna har påpekat att naturvetare och civilingenjörer inte är utbytbara men att de kan komplettera varandra. Deras
uppfattning är dock att få företag har insett detta.
På arbetsmarknaden konkurrerar naturvetare även med andra yrkesutbildningar, framför allt farmaceuter. Som den intervjuade personen på AstraZeneca påpekat är ”apotekarutbildningen som klippt och skuren för företagets
behov”. Enligt den intervjuade personen från DOCS International35 är majoriteten, ca 90 procent, av dem som arbetar hos företagets uppdragsgivare apotekare/farmacevter, sjuksköterskor och läkare. Exempelvis är de ﬂesta kliniska
prövningsledare, dvs. personer som ansvarar för läkemedeltester på människor,
sjuksköterskor och de ﬂesta registreringshandläggare apotekare. Överhuvud35. DOCS International är ett europeiskt rekryterings- och uthyrningsföretag inom klinisk
forskning samt Marknad & Sälj. I Sverige vänder sig företaget i första hand till läkemedelsföretag, medicintekniska företag och andra företag som bedriver kliniska studier på människor.
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taget rekryterar DOCS International till stor del utbildade inom vård och
medicin till sina uppdragsgivare.
Naturvetare anses vara för akademiska

I våra intervjuer med arbetsgivarrepresentanter har det framkommit att det
ﬁnns en viss frustration inom näringslivet över den allmänna akademiseringen
av utbildningar. Detta gäller i viss utsträckning naturvetarutbildningarna, exempelvis den biomedicinska analytikerutbildningen, som har blivit en treårig
högskoleutbildning med större teoretiskt inslag och mer forskningsinriktning.
De intervjuade personerna har påpekat att det ofta är direkt onödigt att akademisera och/eller förlänga utbildningar. För vissa delar av produktionsjobben
skulle det räcka med den tidigare gymnasieingenjörskompetensen, en KYutbildning eller den ursprungliga korta högskoleingenjörsutbildningen. Från
näringslivets sida efterlyser man mer dialog mellan utbildare och avnämare.
Akademiseringen kombinerat med det ökade antalet studenter resulterar
givetvis i att det ﬁnns en stor tillgång på högutbildad arbetskraft. Den goda
tillgången gör att det ﬁnns överkvaliﬁcerade personer tillgängliga som söker
jobben. Enligt de intervjuade personerna från näringslivet hamnar arbetsgivaren i ett dilemma när en högutbildad naturvetare söker arbete som exempelvis
laboratorieassistent. Å ena sidan kan man få en högre kompetens till nästan
samma pris som för en mindre kvaliﬁcerad person. Å andra sidan riskerar
man att den anställda personen slutar när ett mer intressant jobb dyker upp.
Akademiseringen höjer studenternas förväntningar på det framtida arbetslivet,
och man kan tänka sig att den nyexaminerade biomedicinska analytikern inte
kommer att trivas med att jobba i det traditionella laboratorieassistentyrket
som till stor del är en servicefunktion. Det ﬁnns alltså en stor risk att många
studenter blir besvikna då de får lägre kvaliﬁcerade uppgifter än de hade tänkt.
Eller som en av de intervjuade säger:
”Arbetsgivare vill inte ha anställda som tycker att de är för välutbildade för sina
arbetsuppgifter.”

När det gäller de forskarutbildades svåra situation har det påpekats från arbetsgivarrepresentanternas sida att lärosätena har ett egenintresse av att producera nya forskare till den akademiska världen. Detta är problematiskt för
näringslivet eftersom den utomakademiska arbetsmarknaden till viss del har
andra behov. De intervjuade arbetsgivarrepresentanterna har också framhållit att det som kan tala emot att anställa en person med en doktorsexamen är
att personen är mindre formbar och har för höga förväntningar på arbetet,
vilket leder till besvikelse. S.k. överkvaliﬁcerade sökande väcker också frågan
om varför personen inte får andra jobb. Detta är fallet även i dag när det är
känt att arbetsmarknaden är mycket svår. En annan sak som kan spela in är
att chefen inte gärna anställer en person som formellt har en högre utbildning
än hon/han själv.
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Enligt Högskoleverkets uppfattning är det dock viktigt att påpeka att exempelvis bioteknikbranschen är mycket kunskapsintensiv och att utbildningsnivån därför är mycket hög. Branschfördelat är andelen doktorsutbildade särskilt
hög inom områdena medicinsk forskning och utveckling samt lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling, med 22–24 procent disputerade36 . Branschen beﬁnner sig fortfarande i en utvecklingsfas vilket talar för att behovet
av spetskompetens även i framtiden kommer att vara stor, särskilt i de företag
som fortfarande beﬁnner sig på forsknings- och utvecklingsstadiet.
Bristande överensstämmelse mellan utbildningarnas innehåll och
arbetsmarknadens krav

Trots att arbetslösheten bland svenska forskarutbildade inom naturvetenskap
är hög, anställde AstraZeneca 40 utländska forskare under 2004. Detta trots
att det är kostsamt för företaget. Anledningen var att det inte gick att hitta de
eftersökta kunskaperna i Sverige. Ofta handlar det om mycket speciella kunskaper i exempelvis helt ny teknik som företaget inte har jobbat med förut. I
sådana fall är det i stort sett omöjligt att hitta de eftersökta kunskaperna i Sverige. Att förutsäga vilka speciﬁka tekniker och modeller som företag kommer
att använda sig av i framtiden är givetvis svårt för lärosätena. Däremot bör lärosätena arbeta med att ge studenterna vissa arbetsmarknadsinriktade kunskaper som ökar studenternas anställningsbarhet. I våra intervjuer framkommer
exempelvis att vissa arbetsgivare bedömer naturvetare som för detaljinriktade.
De upplevs även ha för lite framåtanda och anses vara dåliga säljare och icke
aﬀärsinriktade. Deras svaghet ligger även i att de har för dåliga kunskaper i
t.ex. matematik och data, dvs. de saknar ofta de ur arbetsgivarnas synpunkt
nödvändiga verktygen för att lösa problem.

Arbetsgivarnas efterfrågan
Vilka kunskaper, kompetenser, yrken och utbildningar efterfrågas av arbetsgivarna? Vilka kommer att efterfrågas inom den närmaste framtiden? Vilka
förväntningar har arbetsgivarna på en person med en naturvetenskaplig
högskoleutbildning? I detta avsnitt försöker vi ge svar på dessa frågor.
Tillvägagångssätt

Vår undersökning av arbetsgivarnas efterfrågan baseras på arbetsplatsannonser införda på AMS:s hemsida under januari, februari och mars 2005. Totalt granskades 290 annonser. Då många arbeten aldrig annonseras ut utan
läggs ut på respektive företags hemsida har olika företags hemsidor studerats.
Genomgången av annonser har kompletterats med intervjuer med företrädare för arbetsgivare samt representanter för högskolan, Naturvetareförbundet
och AMS. Dessutom har olika rapporter och undersökningar studerats, bl.a.
36. Johnreden, A.-C. & Tydén, H. (2005). Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige. AMS
Ura 2005:3.
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alumnundersökningar, Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av naturvetenskapliga utbildningar och AMS nationella rapport om bioteknikbranschen.
Granskningen gör inget anspråk på att ge en heltäckande bild av arbetsgivarnas efterfrågan. De källor vi använde oss av ger dock en samstämd bild av de
krav och önskemål som arbetsgivare ställer på arbetskraften.
Vilka yrkeskategorier efterfrågas?

Som nämnts tidigare är majoriteten av de naturvetenskapliga utbildningarna
generella utbildningar. Det innebär att man som student har relativt stora
möjligheter att forma sin utbildning och skaﬀa sig en unik kompetens. Följaktligen ﬁnns det en uppsjö av olika inriktningar och specialiseringar inom
de naturvetenskapliga ämnena. Det innebär i sin tur att naturvetare återﬁnns
inom ﬂera olika områden på arbetsmarknaden och att det ﬁnns ﬂera olika yrkesbenämningar när det gäller arbeten inom det naturvetenskapliga fältet.
Enligt Naturvetareförbundets uppdelning arbetar personer med naturvetenskaplig högre utbildning inom följande fält: analytiskt/laborativt arbete,
data/IT-arbete, forskningsarbete, information/rådgivning, inventering/kartläggning, kontroll/säkerhet, kvalitetsarbete, ledningsarbete, marknadsföring/
försäljning, matematiskt/statistiskt arbete, miljöarbete, tekniskt arbete, tillsynsarbete, utredning/handläggning eller utvecklingsarbete. Yrkesbenämningar för naturvetare varierar beroende på vilket fält man arbetar i. Således
arbetar exempelvis läkemedelsanalytiker, försöksledare, prövningsledare, laboratorieingenjörer, laboratorietekniker och laboratorieassistenter inom fältet
analytiskt/laborativt arbete medan miljöhandläggare, miljöingenjörer, miljöansvariga, miljöcontroller, miljösamordnare, Agenda 2-samordnare, miljörevisorer och miljöinformatörer är några vanligt förekommande befattningar
inom fältet miljöarbete.
Dessutom uppstår det nya yrken. Ett relativt nytt yrke är exempelvis hälsoekonom, dvs. en person med både naturvetenskaplig och ekonomisk kompetens. Att det har uppstått behov av denna dubbla kompetens beror på de
förändringar som skett på marknaden för läkemedel både i Sverige och globalt.
Dessa förändringar har medverkat till att priset på läkemedel är satt under stor
press från politiskt håll. Samtidigt subventioneras läkemedel som kan uppvisa
stor socialmedicinsk nytta, exempelvis läkemedel som innebär att patienten
kan behandla sin sjukdom hemma i stället för att åka till sjukhus. För att ett
läkemedel skall kunna beviljas statliga subventioner krävs att grundliga hälsoekonomiska studier genomförs, vilket kräver både naturvetenskaplig och
ekonomisk kompetens. Ett annat exempel på ett nytt yrke är biverkningshandläggare. Yrket är ett resultat av de allt större krav som myndigheter, både
lokalt och globalt, ställer på läkemedelssäkerhet. Det innebär i sin tur att ﬂer
biverkningsstudier behöver göras inom läkemedelsföretagen.
Genomgången av arbetsplatsannonser visar att till de mest eftersökta yrkeskategorierna hör apotekare/receptarier, miljö- och hälsoskyddsinspektörer
samt biomedicinska analytiker. De apotekare och receptarier som söks i de un-
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dersökta annonserna gäller anställningar inom apotek. Det innebär att de inte
konkurrerar med personer med generella naturvetenskapliga utbildningar, och
de är därmed ointressanta för denna rapport. De företagswebbplatser som har
besökts visar dock att apotekare söks till olika befattningar utanför apotek, exempelvis kvalitetsvärderare eller försöksledare och att de då konkurrerar med
bl.a. naturvetare. Den ökade efterfrågan på miljö- och hälsoskyddsinspektörer
beror på ett ökat behov av biologisk och ekologisk kompetens inom samhällsplaneringen inom framför allt kommuner och landsting. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med att informera om miljö- och hälsoskyddsfrågor
samt ser till att miljöbalkens lagar och bestämmelser följs. De ansvarar för det
kommunala miljö- och hälsoskyddsarbetet, inklusive djur- och livsmedelstillsynen. I våra intervjuer med representanter för arbetsgivare har det framkommit att till de mest efterfrågade yrkena hör även registreringshandläggare
med lång erfarenhet. Dessa är också svåra att få tag på i dagsläget. En registreringshandläggare är ansvarig för kontakter med Läkemedelsverket, dvs. den
myndighet som hanterar godkännande av läkemedel, för att företaget skall
kunna utveckla läkemedel. Även hälsoekonomer kommer att bli en bristvara.
Det gäller både ekonomer med naturvetenskaplig inriktning och naturvetare
med ekonomisk inriktning, beroende på företagets behov.
Vilka utbildningar efterfrågas?

Som nämnts tidigare är naturvetenskap ett brett område som innefattar ﬂera
discipliner. Det innebär att det kan vara svårt att få överblick över kopplingen
mellan de olika utbildningarna och arbetsmarknaden. Bra information om
vad personer med olika naturvetenskapliga utbildningar kan arbeta med tillhandahålls av bl.a. AstraZeneca och Naturvetareförbundet. Således kan en
lämplig bakgrund för exempelvis en beräkningskemist vara en utbildning i
kemi, datakemi eller teknisk fysik medan en farmakokinetiker bör ha läst biomedicin, biokemi, farmaci eller kemi. Som naturvetare kan man alltså söka
många olika typer av jobb. Exempelvis kan kemister arbeta med forskning,
produktutveckling eller planering inom bl.a. livsmedels-, läkemedels- och bioteknikbranschen. Inom t.ex. läkemedelsindustrin arbetar kemister med allt
från design, syntetisering och analys av olika substanser, till utveckling och
kvalitetskontroll av läkemedel från laboratoriet till produktionen. Det bör
även nämnas att de intervjuade arbetsgivarrepresentanterna har påpekat att
industrin är mycket konservativ när det gäller eftersökta utbildningar. Nya
utbildningar har väldigt svårt att slå igenom. Som ett exempel nämndes den
biomedicinska utbildningen. Trots att den uppfattas som minst lika bra, om
inte bättre, än apotekarutbildningen har biomedicinare svårt att konkurrera
med apotekare. Apotekare skulle kunna ersättas även av kemister. Till apotekarnas fördel talar dock att de tränas mer i det farmaceutiska arbetet och i
klinisk prövning än vad kemister gör.
Som nämnts tidigare uppstår det behov av nya kompetenser. För närvarande är hälsoekonomi en av de mest eftersökta utbildningarna. I intervjuerna
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har Hälsoekonomiutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm framhållits som en lämplig utbildning för arbetsmarknadens behov av kompetenser i
både naturvetenskap och ekonomi.
I de undersökta annonserna ställs givetvis krav på olika utbildningar beroende på den utlysta tjänsten. Arbetsgivarna förefaller dock vara relativt ﬂexibla
och det är vanligt med formuleringar som t.ex. ”biomedicinsk analytikerexamen
eller annan likvärdig utbildning”, ”adekvat naturvetenskaplig utbildning” eller
”lämplig akademisk examen”.
Man kan säga att många arbetsplatsannonser är utformade snarare efter de
sökta kunskaperna än efter vilken akademisk examen man har. Detta är positivt för naturvetare som ofta hamnar i en svår konkurrenssituation med andra
utbildningsgrupper.
I våra intervjuer med arbetsgivarrepresentanter har det kommit fram att erfarenhet kan spela en långt viktigare roll än t.ex. en doktorsgrad när det gäller vissa befattningar. Det gäller bl.a. klinisk forskning där just erfarenhet är
avgörande. Den kliniska forskningen är nämligen i ständig förändring med
nya regelverk och nya förutsättningar. Vissa teoretiska kunskaper inhämtade
inom en utbildning som exempelvis Regulatory Aﬀairs37 blir lätt föråldrade
och inaktuella. När det gäller chefspositioner blir dock den formella kompetensen mycket viktig.
Även annonsgenomgången visar tydligt att man övervägande söker erfarna
personer och att man, utöver högskoleutbildning, ofta ställer krav på arbetslivserfarenhet. Vanligt förekommande formuleringar är exempelvis:
”Erfarenhet från yrket är önskvärd” eller ”Du bör ha några års erfarenhet”.

Arbetsmarknadssituationen är således mycket svår framför allt för nyutexaminerade naturvetare. Det är många sökande till varje utlyst tjänst och en stor
andel av dessa utgörs av nyutexaminerade. Det kan nämnas att AstraZeneca i
dagsläget bara anställer enstaka nyutexaminerade, jämfört med cirka 00 per
år som man brukade anställa tidigare. Inom näringslivet vill man ha personer
som kan börja så fort som möjligt med sina uppgifter. I vissa fall, exempelvis
när det gäller viktiga delar i ett företags verksamhet, vågar man helt enkelt inte
satsa på nyutexaminerade. En fördröjning i ett företags produktion kan innebära stora ekonomiska förluster. Följaktligen söker man i första hand personer
som har erfarenheter i den kompetens man söker. De nyutexaminerade som
har någon anknytning till industrin, exempelvis genom att ha gjort praktik
eller skrivit sitt examensarbete inom industriverksamhet, har dock större chans
att få anställning inom näringslivet.

37. Regulatory Aﬀairs är kunskap om och strategisk och operativ tillämpning av regelverket
kring läkemedel och närstående produkter i ett internationellt perspektiv.
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Vilka kunskaper efterfrågas?

Med kunskaper avses professionella kvaliﬁkationer utöver de grundläggande
naturvetenskapliga kunskaperna som exempelvis kunskaper i GIS (geograﬁska
informationssystem) eller språkkunskaper. Vilka krav som arbetsgivarna ställer på arbetssökande varierar givetvis beroende på vilken utbildningsgrupp
det handlar om. Exempelvis förväntar sig arbetsgivarna att en kemist är väl
förtrogen med laborativt arbete, har fått god färdighetsträning och god kännedom om modern utrustning och instrumentering. Vad som efterfrågas beror
också på vilka arbetsuppgifter det handlar om. Det innebär t.ex. att det för en
tjänst som betyder analyser av pollenhalter i luften kan ställas krav på erfarenhet av DNA-sekvensering eller andra relevanta laboratoriemetoder, medan
det för inventering av förorenade områden kan ställas krav på erfarenhet av en
speciell inventeringsmetodik. Vissa kunskaper, framför allt i data och språk,
efterfrågas dock hos alla kategorier av naturvetare.
Det som har framkommit i de undersökta annonserna samt i våra intervjuer med högskole- och arbetsgivarrepresentanter är att det ställs höga krav
på de arbetssökande. Denna bild bekräftas av AMS-rapporten Utvecklingen
av bioteknikbranschen i Sverige38. Ofta räcker det alltså inte med bara relevant
utbildning utan många arbetsgivare kräver att arbetstagarna skall ha med sig
kunskaper inom olika områden. Utöver den rent formella kompetensen är
följande kunskaper viktiga när det gäller valet av medarbetare: språkkunskaper, branschkännedom, projektledningskunskap/projektkunskap, kompetens
inom marknadsföring och försäljning, samt kunskaper inom dataområdet.
En viktig anledning till detta är att de ﬂesta läkemedels- och bioteknikföretag är små. De har inte råd att anställa specialister inom olika områden utan
förväntar sig att de anställda kan utföra olika uppgifter. Man förutsätter att
naturvetare exempelvis kan inhämta och bearbeta data eller utföra matematiska kalkyler. Det är också önskvärt att man har ”dubbelkompetens”, en kombination av exempelvis naturvetenskap och ekonomi. Huvudsakligen är det
breda kunskaper som efterfrågas snarare än spetskunskaper, vilket är till bl.a.
civilingenjörernas fördel. Det innebär att det framför allt är generalister som
behövs, särskilt i de mindre företagen. Inom bioteknikbranschen har man anställt tillräckligt många specialister, och det är ﬂer generalister som branschen
nu behöver. Dessutom åldras specialistkompetens mycket snabbt. Allmänt kan
man säga att de egenskaper som är värdefulla för dem som vill arbeta inom
branschen är mångsidighet och ﬂexibilitet, bred kompetens, kreativitet, överblick och förståelse för hela processer39.
Då företagen i allt högre utsträckning agerar på en internationell marknad
blir kunskaper i språk, framför allt i engelska, allt viktigare. I ﬂera av de un-

38. Johnreden & Tydén (2005).
39. Johnreden, A.-C. & Tydén, H. (2005). Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige. AMS
Ura 2005:3.
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dersökta annonserna ställs krav på goda/mycket goda kunskaper i engelska.
En av de intervjuade arbetsgivarrepresentanterna uttrycker:
”Det är engelska som gäller och svenskar måste bli ännu bättre på detta för att bli
fullt accepterade. Utan bra engelska ingen plats på arbetsmarknaden, inte ens i
Sverige”.

De intervjuade personernas uppfattning är att svenska studenter inte tränas i
att uttrycka sig väl, vilket görs i många andra länder. Detta gör att svenskar
inte riktigt kommer fram i internationella sammanhang. Man bör dock påpeka att kunskaper i engelska är olika viktiga för olika grupper av de anställda.
Vid exempelvis AstraZeneca är kunskaperna i svenska viktigast för dem som
arbetar med produktionen i Sverige. Man måste framför allt kunna förstå instruktionerna. Inom företaget genomför man därför ett språktest i svenska för
dem som söker jobb inom produktionen.
I intervjuerna har det framkommit att det i dagsläget är svårt att få tag i
personer med kunskaper i helkroppsfarmakologi, nya screeningsmetoder och
hälsoekonomi. De kunskaper som man tror kommer att efterfrågas i framtiden är framför allt statistik, patologi och medicinsk kemi.
Vilka kompetenser efterfrågas?

Med kompetens menas sådana kompetenser som kan förvärvas genom högskolestudier, exempelvis samarbetsförmåga. De egenskaper som har mer med
ens personlighet att göra såsom ”tycker om människor” eller ”hög social kompetens” kommer alltså inte att diskuteras i denna rapport.
De stora förändringar som har skett när det gäller arbetsorganisationen ute
på företagen innebär att vissa kunskaper blir allt viktigare. I dag organiseras
arbetet huvudsakligen i team eller i projektform vilket kräver god kommunikativ förmåga samt samarbetsförmåga. De anställda naturvetarna förväntas
kunna samarbeta inte bara med andra naturvetare utan även med personer
utan kunskaper inom det naturvetenskapliga området. Det är således viktigt
att kunna förklara naturvetenskapliga problem även för icke specialister på
området. Därför är kommunikations- och samarbetsförmåga viktig för ﬂera
arbetsgivare. I ﬂera annonser förekommer krav på ”god förmåga att uttrycka
sig i tal och skrift”, ” förmåga att arbeta i grupp och god samarbetsförmåga” eller
t.o.m. ”samarbetsförmåga utöver det vanliga”.
Samarbetsförmåga lyfts fram även av de intervjuade arbetsgivarrepresentanterna som en mycket viktig kompetens då man inom näringslivet huvudsakligen arbetar i grupp med väldigt få individualistiska inslag. Medarbetare
skall kunna samarbeta, förhandla, kompromissa men också kunna säga nej. I
annonser kan dessa krav t.ex. formuleras på följande sätt:
”Du har förmåga att lösa problem och initiera problemlösning. Du kan agera
lugnt, eﬀektivt och metodiskt i svåra situationer då snabba beslut behöver fattas.
Du kan arbeta med andra”.
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Man kan även säga att ”säljande” och ”diplomatiska” egenskaper efterfrågas, inte minst inom läkemedelsindustri. Läkemedelsindustrins möjligheter
att ”sälja” läkemedel är ganska begränsade vilket innebär att man i högre grad
söker personal som kan skapa goda relationer med såväl läkare som andra
beslutsfattare inom landsting och myndigheter. Överhuvudtaget blir aﬀärskompetensen allt viktigare då företagen numera sällan säljer bara en fysisk
produkt, vilket ställer krav på såväl yrkeskompetens som förmåga att lägga
upp och hantera aﬀärskontakter. Även analytisk förmåga förekommer i ﬂera
annonser som önskvärd kompetens. När det gäller framför allt biomedicinska
analytiker efterfrågas även noggrannhet.
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Utbildningarna
Antalet examinerade inom naturvetenskaplig grundutbildning
har ökat kraftigt

De senaste tio åren har inneburit en kraftigt ökad examination inom naturvetenskap (ﬁgur 2). Antalet kandidat- och magisterexamina har mer än
fördubblats sedan 994/95, och trenden är att en ökande andel läser till en
magisterexamen. Av de drygt  500 generella magisterexamina inom naturvetenskap 2003/04 var 57 procent i biologi, 7 procent i kemi, 0 procent i fysik,
9 procent i geovetenskap och 7 procent i matematik. Antalet examinerade
från de naturvetenskapliga utbildningarna på SLU är totalt sett färre, drygt
200 personer, men även här ser man en ökning. Inom vårdutbildningarna har
examinationen ökat de senaste åren och det handlar främst om apotekare och
biomedicinska analytiker.
Figur 2. Uttagna examensbevis inom naturvetenskaplig grundutbildning
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Källa: Högskoleverkets ofﬁciella statistik.

Antagningen inom naturvetenskap minskade med närmare 30 procent mellan åren 998 och 2002 för att sedan åter öka något fram till år 2004 (ﬁgur 3).
Nedgången i antagning kommer troligen att återspeglas som en minskning
av antalet examinerade de närmaste åren. Antalet studenter som antagits till
utbildningarna på SLU har under den senaste femårsperioden minskat markant. Även detta kommer att innebära en minskning i antalet examinerade
framöver. Antalet antagna studenter till vårdutbildningarna har ökat kraftigt
under perioden 997–2004 och detta har ﬂera förklaringar. För det första
har utbildningarna till biomedicinsk analytiker, apotekare och receptarie expanderat kraftigt sedan 2000. Utbildningen till biomedicinsk analytiker blev
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dessutom treårig 999 och räknades över huvud taget inte med i den aktuella
statistiken innan dess.
Könsfördelningen bland de antagna inom de generella och skogliga naturvetarutbildningarna är jämn medan kvinnodominansen är stor inom vårdutbildningarna (sjukhusfysiker undantaget).
Figur 3. Antagna studenter inom naturvetenskap
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Källa: Högskoleverkets ofﬁciella statistik.

Söktrycket till naturvetenskapliga och SLU-utbildningar är relativt konstant
med en eller drygt en förstahandssökande per antagen (Tabell ), och detta
tyder på att både expansionen inom de breda naturvetarutbildningarna och
minskningen inom SLU-utbildningarna är kopplade till förändringar i studenternas efterfrågan.
Tabell 1
Förstahandssökande per
antagen inom naturvetenskap

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Generella examina

1,22

1,16

1,03

1,07

1,08

1,22

1,23

1,16

SLU

1,38

1,24

1,24

1,08

1,18

1,17

1,19

1,16

Vård

3,42

2,75

1,51

1,66

1,47

1,24

1,23

1,18

År

Källa: Högskoleverkets ofﬁciella statistik.

Antalet doktorsexaminerade har ökat

Mellan åren 998 och 2004 har antalet disputerade inom naturvetenskap ökat
med 30 procent. Antalen och fördelningen mellan de olika ämnena kan ses i
ﬁgur 4.
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Examinerade i forskarutbildning
Figur 4. Examinerade i forskarutbildning
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Källa: Högskoleverkets ofﬁciella statistik.

Antagningen till forskarutbildningen har under samma period minskat med
20 procent. Denna minskning innebär troligen en nedgång av antalet doktorsexaminerade de närmaste åren. En förklaring till den minskade antagningen
är att man på lärosätena har gjort en omprioritering från att satsa resurser på
forskarutbildning till att anställa efter disputation40.
Figur 5. Nybörjare i forskarutbildning
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Källa: Högskoleverkets ofﬁciella statistik.

40. Enligt Högskoleverkets årsrapport 2005. Uppgiften konﬁrmeras även av samtalet med högskolerepresentanter.
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Jämställdhet
I Högskoleverkets utvärderingar framkommer att jämställdhetsarbetet inte
prioriteras av de naturvetenskapliga institutionerna även om det ﬁnns ett antal goda exempel.
När det gäller utbildningar i kemi är majoriteten av grundutbildningsstudenterna kvinnor, medan majoriteten av lärarna är män. Endast  procent
av professorerna är kvinnor, och hälften av de granskade lärosätena har inte
någon kvinnlig professor. I rapporten41 konstaterar bedömargruppen att den
låga andelen kvinnliga lärare och professorer är mycket anmärkningsvärd med
tanke på den stora andelen kvinnor inom grundutbildningen under drygt en
generation.
Utbildningarna i de fyra fysikämnena (fysik, astronomi, meteorologi och
hydrologi) domineras kraftigt av män, både inom grund- och forskarutbildningen. Lärarkåren består endast till 0 procent av kvinnor. I utvärderingsrapporten42 påpekas att lärosätena bör sträva efter en ökad allmän insikt, dels
genom utbildning av institutionsledningar, dels genom att genusfrågor behandlas t.ex. i pedagogiska kurser och i handledarutbildning.
Majoriteten av studenter på de geovetenskapliga grundutbildningarna utgörs
numera av kvinnor, och det råder jämn könsfördelning i forskarutbildningen.
I likhet med andra naturvetenskapliga utbildningar är dock andelen kvinnliga professorer liten. Det gäller även andra lärarkategorier. Bedömargruppens
rekommendation till lärosätena är därför att underlätta för kvinnliga doktorander att göra akademisk karriär genom olika satsningar på postdoktorala
tjänster43.
När det gäller utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd anser bedömarna att de utvärderade utbildningarna överlag har goda förutsättningar att fungera jämställt för en jämställd arbetsmarknad44. Man bör
dock uppmärksamma den sneda könsfördelningen bland lärarna på grundutbildningen och framför allt bland handledarna på forskarutbildningen.
Männen dominerar i antal trots att majoriteten av studenterna på grundutbildningen är kvinnor. Bedömarna ser även en tendens att bortse från genusperspektivet på utbildningen t.ex. i fråga om den kommande yrkesrollen.

Hur arbetar lärosätena med arbetslivsanknytning?
I detta avsnitt kommer vi att belysa – utifrån Högskoleverkets utvärderingar,
alumnundersökningar och lärosätenas egna uppfattningar – hur frågan om
utbildningarnas arbetslivsanknytning hanteras på de undersökta lärosätena.

41. Högskoleverkets rapportserie 2003:9 R.
42. Högskoleverkets rapportserie 2005:5 R.
43. Högskoleverkets rapportserie 2004:3 R.
44. Högskoleverkets rapportserie 2003:0 R.
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Sedan år 200 har Högskoleverket granskat kvaliteten på huvuddelen av de
naturvetenskapliga utbildningarna. Granskningarna visar att de utvärderade
utbildningarna håller en god kvalitet. Samtidigt kan man konstatera att det
ﬁnns brister när det gäller lärosätenas hantering av arbetslivsanknytning inom
de generella naturvetenskapliga utbildningarna. Denna bild bekräftas till viss
del av lärosätenas alumnuppföljningar och egna utvärderingar av utbildningarna. Exempelvis visar en studentundersökning inom den naturvetenskapliga
fakulteten vid Lunds universitet att arbetsmarknadsanknytningen i utbildningen är det som naturvetarstudenterna är mest missnöjda med45.
I allmänhet är naturvetenskapliga utbildningar starkt inriktade mot en forskarutbildning. En stor andel av studenterna har som mål att fortsätta till forskarutbildning, och som nämnts tidigare är övergången till forskarutbildning
störst för personer med generell examen inom det naturvetenskapliga området.
Samtidigt har konkurrensen om de tillgängliga doktorandtjänsterna skärpts
den senaste tiden, och ﬂertalet får söka sig till ett yrkesliv utanför den akademiska världen. Därför är det mycket viktigt att naturvetare under sin studietid
får en klarare yrkesidentitet än vad som sker i dag. I ﬂera av Högskoleverkets
utvärderingsrapporter uppmanas därför utbildningsanordnarna att anpassa
utbildningarna till ett yrkesliv utanför högskolan. Bedömarna anser att det
visserligen är viktigt att beakta generalistutbildningarnas särart gentemot de
som leder till en yrkesexamen men att det samtidigt är nödvändigt att fokusera
mer på arbetslivsanknytning och införa arbetslivsanpassade inslag i utbildningarna. Det är viktigt att visa studenterna att den kunskap man fått inom
utbildningen kan användas inom arbetslivet. Det är angeläget att det ﬁnns
en länk mellan högskolan och arbetslivet med ett pågående kunskapsutbyte.
Utbildningsanordnarna skulle kunna öka sin kunskap om arbetsmarknadens
behov bl.a. genom att anlita externa lärare, utveckla kontakter med näringslivet och följa upp sina studenter.
Uppföljningar av alumner

Uppföljningar av alumner och utvärderingar av utbildningar är ett bra tillvägagångssätt för lärosätena att få en uppfattning om huruvida, och i vilken grad,
en utbildning är anpassad till arbetsmarknadens behov. Informationen om huruvida de kunskaper och kompetenser studenterna får under utbildningen är
relevanta för avnämarna på arbetsmarknaden, kan användas av lärosätena för
att vidareutveckla utbildningen. Uppföljnings- och utvärderingsresultaten kan
också användas som ett underlag för att marknadsföra utbildningen framför
allt hos presumtiva studenter, men även hos arbetsgivare.
Lärosätena uppger dock sällan alumnuppföljningar som en del av de processer de använder för att anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov46 .
En undersökning gjord av Högskoleverket visar också att det är få lärosäten
45. Lunds universitet (2004). Naturvetarbarometern. Utvärderingsenheten. Rapport nr 2004:23.
46. Högskoleverket (2002), Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov. Högskoleverkets
rapportserie 2002:7 R.
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som systematiskt följer upp sina studenter efter avslutad utbildning, även om
det ﬁnns en tydlig trend att det görs i allt högre grad. Det görs inte heller någon nationell sammanställning av resultaten47. I rapporten Högskolan samverkar48 anser Högskoleverkets bedömargrupp att det är anmärkningsvärt att så
få lärosäten följer upp hur tidigare studenter upplever att utbildningen passar
de kunskaper och kompetenser som efterfrågas av arbetsgivaren. Enligt rapporten görs inte heller många undersökningar av huruvida de utexaminerade
arbetar inom de områden som de är utbildade för. De naturvetenskapliga
utbildningarna är inget undantag. I bl.a. Högskoleverkets utvärderingar och
i intervjuer med representanter för lärosätena framkommer att det görs få
alumnuppföljningar.
Även de intervjuade representanterna för näringslivet betonar vikten av uppföljningar som grund till allt förbättringsarbete. De anser att lärosätena i högre
grad än i dag borde vara intresserade av att förbättra sina utbildningar och
följaktligen lägga mer arbete på att följa upp dem. Som en av de intervjuade
personerna uttrycker:
”Starkare incitament för regelbunden uppföljning måste byggas in i systemet.”
Samverkan med näringslivet

Lärosätena samverkar på olika sätt med näringslivet. De naturvetenskapliga
fakulteterna vid de sex stora universiteten i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala har formaliserat sitt samarbete med näringslivet, bl.a. genom externa representanter i styrelsen, olika referensgrupper
knutna till vissa utbildningar och regelbundna träffar med representanter
för Svenskt Näringsliv. Högskolan i Kalmar har mycket samarbete med
näringslivet genom sina programråd. Denna högskola skaffar sig en uppfattning om arbetsmarknadens behov genom att inhämta information från
näringslivet och intresseorganisationer, t.ex. Optikerförbundet eller Farmaceutförbundet. De intervjuade lärosätena funderar även på att börja med
uppdragsutbildningar åt näringslivet, vilket också är ett sätt att ta reda på
vad som efterfrågas.
Det är viktigt att påpeka att lärosätena upplever ett bristande intresse från
arbetsgivarsidan. Enligt lärosätena är det t.ex. nästan omöjligt att få arbetsgivarrepresentanter att komma på de arbetsmarknadsdagar som anordnas av lärosätena. En viktig anledning är troligen att det i dag i stor utsträckning är arbetsgivarens marknad. Därför bjuder man i stället in alumner som får berätta
om sina arbeten. Det är också svårt att få konkreta besked från arbetsgivarna
om vilka kunskaper och kompetenser som kommer att efterfrågas i framtiden
p.g.a. att arbetsgivarna själva har svårt att förutse sina framtida behov.

47. Högskoleverket (2004), Uppföljning av studenter. Högskoleverkets rapportserie 2004:5 R.
48. Högskoleverkets rapportserie 2004:38 R.
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Möjlighet till praktik

Att göra praktik under sin utbildning eller förlägga sitt examensarbete utanför
högskolan, är ett mycket bra sätt att utöka sitt kontaktnät och få insyn i hur
en arbetsplats fungerar. Studenter som gjort externt examensarbete blir ofta
erbjudna tjänst vid företaget. Enligt en undersökning från Jusek leder de kontakter till första jobbet som går via högskolan oftare till kvaliﬁcerade tjänster
än om jobben förmedlas av arbetsförmedlingen. Tyvärr är det ovanligt att man
som naturvetare har möjlighet att göra praktik under sin utbildning. Som ett
positivt exempel kan nämnas Stockholms universitet där biologistudenter har
möjlighet att under tredje eller fjärde läsåret välja praktik som en påbyggnadskurs. Huvudsyftet med praktiken är att man skall få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där biologiska kunskaper
kommer till användning. Det är också ett sätt att ta reda på vad företagen är
intresserade av. Erfarenheterna är mycket positiva och en del av studenterna
får jobb tack vare sin praktik.
Omvärldsbevakning

Ett viktigt sätt för lärosätena att bilda sig en uppfattning om arbetsmarknaden är genom att göra egna analyser. Detta gör man genom att följa den
allmänna debatten och den vetenskapliga utvecklingen. Även Arbetskraftsbarometern anses vara en bra källa, eftersom det där är arbetsgivarna själva som
berättar om sina egna behov. Man försöker avläsa trender och dra slutsatser,
exempelvis av vad EU-direktiv inom miljöområdet kan skapa för behov på
den svenska arbetsmarknaden. Utifrån detta justerar man utbildningarnas
innehåll. Man skapar även nya utbildningar, som exempelvis det nanovetenskapliga programmet vid Högskolan i Kalmar. Bland annat p.g.a. att stora
forskningssatsningar inom nanovetenskap genomförts på senare år både i
Europa (EU:s sjätte ramprogram) och i USA (National Nanotechnology
Initiative) tror man inom högskolan på nanovetenskapens framtid.
Hur anpassas utbildningar till arbetsmarknadsbehov?

När det gäller utbildningarnas innehåll framhåller de intervjuade representanterna för lärosätena att man tar hänsyn till arbetsmarknaden. Att anpassa
innehållet av utbildningarna till arbetsmarknadens behov är dock problematiskt p.g.a. några års eftersläpning och det faktum att arbetsmarknaden ständigt förändras. Arbetsgivare har ett mycket kort perspektiv medan lärosätena
måste planera åtminstone fem år framöver. Lärosätenas uppfattning är att
arbetsgivarna helt enkelt vill ha personer som är utvecklingsbara och som har
en bra bas att stå på, vilket talar för att de vill ha generalister. Därför sker de
största innehållsmässiga förändringarna inom påbyggnadsutbildningar samtidigt som man satsar på breda grundutbildningar.
De alumnundersökningar som gjorts har gett idéer till hur utbildningarna
kan utvecklas. Lärosätena försöker anpassa utbildningarna till det som arbetsgivarna och alumnerna säger sig ha behov av, exempelvis genom att väva
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in mera muntlig framställning. Här kan exempelvis nämnas det s.k. DiaNa
(Dialog för naturvetare)-projektet som är en kommunikationsträning i naturvetarutbildningen vid Uppsala universitet. Man uppmanar också studenterna
att kombinera teoretiska kurser med mer tillämpade, t.ex. statistik samt att
välja kurser inom humaniora, t.ex. scientiﬁc writing. Studenterna har också
möjlighet att läsa kurser i exempelvis naturvetenskaplig kommunikationsvetenskap, entreprenörskap och kvalitetssäkring. Vid Högskolan i Kalmar planeras också att en entreprenörskapskurs på fem poäng skall ingå i doktorandutbildningen. Kunskaper i databehandling som arbetsgivare efterfrågar ingår,
enligt lärosätena, naturligt i de naturvetenskapliga utbildningarna. Här bör
dock nämnas att Högskoleverkets utvärdering av fysikutbildningar visar att
de datakunskaper som studenterna får på de tidigare kurserna inte alltid tas
till vara för problemlösning inom senare fysikkurser49. Lärosätena brister även
ibland när det gäller att lära studenterna det datorspråk som de senare skulle
ha mest användning för.
Vid en del lärosäten försöker man också lägga upp utbildningarna så att de
kan kopplas till lärarutbildningen. På så sätt får de utexaminerade naturvetarna större möjligheter på arbetsmarknaden50.
Som nämnts tidigare utmärker sig de naturvetenskapliga utbildningarna på
så sätt att många utexaminerade går över till forskarutbildning. De intervjuade
högskolerepresentanterna tror dock inte att utbildningarna behöver utformas
på olika sätt beroende på om studenterna skall fortsätta karriären inom högskolan eller på arbetsmarknaden utanför högskolan. De är tveksamma till
om arbetsgivarna utanför universitetet ställer andra krav än de som lärosätena
ställer som arbetsgivare. Enligt lärosätena är det viktigt att erbjuda breda utbildningar med många valmöjligheter. Följaktligen undviker man att skapa
särskilda grundutbildningar med forskarinriktning. Däremot försöker man att
ge alla studenter behörighet att kunna gå över till forskarutbildning.
Det bör även nämnas att under det pågående arbetet med Bolognaprocessen förs diskussioner kring utformningen av masterutbildningar med forskarrespektive arbetsmarknadsinriktning och den för alla studenter gemensamma
grundnivån. Fördelen med detta system vore, enligt de intervjuade lärosätena,
att studenterna under de tre första åren skulle hinna bilda sig en uppfattning
om huruvida de är intresserade av forskarutbildning eller av arbetsmarknaden
utanför högskolan.

49. Högskoleverket (2005), Utvärdering av astronomi, fysik, meteorologi och hydrologi vid svenska
universitet och högskolor. Högskoleverkets rapportserie 2005:5 R.
50. Även regeringen agerar för att naturvetare skall kunna bli behöriga lärare. Exempelvis föreslås i budgetpropositionen för 2006 en särskild satsning för att öka den rådande bristen på
lärare med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik. En kompletterande lärarutbildning omfattande 60 poäng, motsvarande det allmänna utbildningsområdet, kommer att erbjudas personer med tillräcklig högskoleutbildning i matematik, naturvetenskap
eller teknik för att dessa skall få en lärarexamen.

42

Hur arbetar lärosätena med akademiskt entreprenörskap?

Eget företagande innebär att man själv tar ansvar för att skapa sitt eget arbete.
Det är dock få personer i Sverige som startar egna företag51. Det gäller även
personer som anses ha hög sannolikhet för att bedriva akademiskt entreprenörskap, dvs. att överföra vetenskaplig kunskap till kommersiella aktiviteter, bl.a.
personer med naturvetenskaplig utbildning. Två studier publicerade av Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)52 visar att intresset för företagande
bland samtliga individer med lägst treårig högskoleutbildning inom naturvetenskap, teknik och medicin är mycket lågt. Studierna, som är en komplett
kartläggning av företagandet i dessa grupper under en elvaårsperiod, från år
990 till 2000, visar att endast 3,5 procent i den undersökta gruppen satsar på
eget företagande. De undersökta individerna vill helst få en anställning, därefter fortsätta att studera och först i sista hand bli företagare.
Det är således få individer som ser nyföretagande som ett fullgott alternativ
till anställning. Här har lärosätena en viktig roll när det gäller att utveckla ett
entreprenöriellt förhållningssätt hos studenterna och stimulera dem till företagande. Mycket tyder dock på att lärosätena generellt är dåliga på detta. Exempelvis visar en attitydundersökning till entreprenörskap och eget företagande
bland högskolestuderande, genomfört av Drivhuset i samarbete med Nutek
på nio universitet och högskolor i landet, att 90 procent av respondenterna
anser att högskoleutbildningen inte gett dem en uppfattning om hur det är att
driva företag53. Nästan lika många, 85 procent, ansåg att de inte fått information om hur det är att starta och driva eget företag. I en rapport från SACO54
framgår att endast var tionde akademiker under sin högskoleutbildning har
uppmuntrats att bli företagare. Även om ﬂera lärosäten ger utbildningar i entreprenörskap ges dessa utbildningar huvudsakligen i form av enstaka kurser
eller som delar av utbildningsprogram. Däremot saknas det i stort sett ett entreprenöriellt förhållningssätt i högskolan, dvs. entreprenörskap genomsyrar
inte utbildningarna55.
Hur marknadsför lärosätena sina utbildningar?

Marknadsföringen inom universitet och högskolor spelar en allt större roll,
och den sköts allt mer professionellt56. Den förefaller dock huvudsakligen vara
51. Nutek (2005), Vem vill bli företagare? – attityder till företagande i Sverige 2004. Nutek B
2005:2.
52. Delmar, F., Sjöberg K. & Wiklund J. (2003), The involvenment in self-employment among
the Swedish Science and Technology Labor Force between 1990 and 2000. ITPS A2003:07. och
Delmar, F., Sjöberg K., Wennberg, K. & Wiklund J. (2005), Self-employment among the
Swedish Science and Technology Labor Force. The evolution of the ﬁrms between 1990 and 2000.
ITPS A2005:00.
53. Drivhuset (juni 2005), Entreprenörskap, för studenter? Undersökning om svenska studenters inställning till entreprenörskap och egenföretagande.
54. SACO (2005), Akademikerbarometer 2-2005.
55. Högskoleverket (2004), Högskolan samverkar. Högskoleverkets rapportserie
2004:38 R.
56. Högskoleverket (2005), Marknadsföring och varumärksbyggande. Universitet och högskolor i
konkurrens. Högskoleverkets rapportserie 2005:4 R.
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inriktad mot de blivande studenterna. Den sker genom olika aktiviteter från
lärosätenas sida med syftet att öka rekryteringen, exempelvis genom kontakter
med bl.a. komvux, arbetsförmedlingar och skolor, ”öppna hus” för gymnasieelever och allmänhet, studievägledning, presentation av olika utbildningar
eller telefonkampanjer.
Däremot förefaller lärosätenas marknadsföring mot avnämarna av de naturvetenskapliga utbildningarna vara bristfällig samtidigt som ﬂera naturvetenskapliga utbildningar är relativt okända på arbetsmarknaden. Det gäller
exempelvis ämnet geovetenskap och dess användbarhet. Enligt Högskoleverkets bedömargrupp är det få personer utanför de berörda institutionerna som
vet att studier i geovetenskap är användbara på arbetsmarknaden57.
Högskoleverkets uppfattning är att lärosätena bör arbeta mer med att marknadsföra naturvetenskapliga utbildningar mot arbetsgivare. Det är viktigt att
lärosätena informerar blivande arbetsgivare om utbildningarnas kvalitet och
innehåll samt om de utexaminerade studenternas kompetens. För större spridning och genomslagskraft bör marknadsföringen ske i samarbete mellan lärosätena. Dock är en av konsekvenserna av det nuvarande resurstilldelningssystemet en konkurrens mellan lärosätena. Konkurrensen leder i sin tur till ett
behov av att skapa en tydlig bild av vad man har att erbjuda. Samtidigt som
marknadsföringen blir allt viktigare för lärosätena är den huvudsakligen inriktad på att bygga upp det egna lärosätets ”varumärke”. Som ett positivt exempel
bör dock nämnas samarbetet mellan de naturvetenskapliga fakulteterna vid
universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala,
bl.a. när det gäller information och marknadsföring. Fakultetsinformatörerna
vid de nämnda universiteten tar gemensamt fram förslag till informationsinsatser och andra åtgärder som bl.a. skall höja naturvetenskapens ställning i
samhället. Inom kort kommer de naturvetenskapliga utbildningarna vid de
sex universiteten att ha en gemensam informationsportal.

Bättre information till de presumtiva studenterna
om arbetsmarknaden behövs
Hur informeras de blivande studenterna om arbetsmarknadsutsikterna? Är
denna information tillräcklig? I det följande redogörs för lärosätenas information till de blivande studenterna.
Som blivande student styrs man av olika motiv när det gäller valet av högskoleutbildning. Det är kanske inte alltid man i första hand tänker på huruvida
den valda utbildningen leder till ett framtida arbete, utan det egna intresset
för ett visst område är viktigast. Undersökningar tyder på att de studenter som
valt naturvetenskap har gjort detta utifrån ett starkt ämnesintresse58. Givetvis
57. Högskoleverket (2004), Utvärdering av grund- och forskarutbildning i geovetenskap vid
svenska universitet och högskolor. Högskoleverkets rapportserie 2004:3 R.
58. Se t.ex. Lunds universitet (2004). Naturvetarbarometern. Utvärderingsenheten, Lunds universitet rapport nr 2004:23.
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är det viktigt att man väljer att studera det man trivs med, inte minst för att
studierna skall kunna vara framgångsrika. Samtidigt går det inte att bortse
ifrån att ett mycket viktigt syfte med högre utbildning är att den leder till ett
bra och relevant arbete. De blivande studenterna borde självklart ha möjlighet
att bilda sig en uppfattning om utsikterna på arbetsmarknaden genom att ha
tillgång till en lättillgänglig och korrekt information.
De presumtiva studenterna har olika källor att använda som beslutsunderlag inför valet av utbildning. Viktiga faktorer är personliga kontakter, lärosätenas kataloger, webbsidor, VHS-katalogen, Studenthandboken, webbportalen
Studera.nu, media och föräldrarnas påverkan. En mycket viktig informationskälla utgörs givetvis av lärosätenas egna beskrivningar av de olika utbildningarna. Därför är det mycket viktigt att denna information är saklig och ger en
ärlig bild av efterfrågan på arbetsmarknaden.
Vi har gått igenom ett urval av lärosätenas beskrivningar av olika naturvetenskapliga utbildningar för att undersöka huruvida information om arbetsmarknadsutsikterna ingår i dessa beskrivningar. Genomgången visar att informationen är otillräcklig. Den förefaller snarare gå ut på att rekrytera studenter
än att ge en saklig information om arbetsmarknaden. Den är ofta begränsad
till en uppräkning av de arbetsområden som de olika grupperna av naturvetare
kan arbeta inom som t.ex.:
”Som biolog kan du, beroende på vilken inriktning du valt, arbeta inom bioteknik- och läkemedelsföretag, på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter
med mera. Vanligt är också att biologer arbetar med information och kommunikation eller som lärare.”

Eller:
”Geologer arbetar inom såväl konsultﬁrmor som länsstyrelser och kommuner med
frågor som rör t.ex. naturresursförsörjning, grundvatten, bygg- och anläggningsverksamhet samt fysisk planering, miljö och naturvård”.

I vissa fall är informationen formulerad på så sätt att den framtida arbetsmarknaden förefaller vara bättre än den i verkligheten är. När det gäller utbildningar inom biologi eller kemi där arbetsmarknadssituationen för de utexaminerade är svår kan informationen exempelvis formuleras på följande sätt:
”Efterfrågan på god biologisk kompetens ökar i samhället, inte minst när det gäller utvecklings- och forskningsarbete inom bioteknik- och läkemedelsindustri. Näringslivet, myndigheter och verk behöver också i allt större utsträckning biologer
som kan arbeta med information, utredningsarbeten, rådgivning och utbildning
inom bland annat miljö- och naturvårdsområdet.”

Eller:
”Kemister har en mycket god arbetsmarknad. … Den kemiska industrin, liksom
områdena bioteknik och naturvård, expanderar kraftigt och detta medför ökad
efterfrågan på kemister. … ”.
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Högskoleverket anser att det är angeläget att den information som riktas till
de blivande studenterna är saklig. Det är viktigt att de blivande studenterna
får möjlighet att bilda sig en rimlig uppfattning om utsikterna på arbetsmarknaden.

Hur bör utbildningarna utvecklas?
Intervjuerna med representanter för arbetsgivare antyder att man inom näringslivet i huvudsak är nöjd med de naturvetenskapliga utbildningarnas kvalitet. Det har dock framförts en del synpunkter på utbildningarnas innehåll
samt konkreta förslag till ändringar. Dessa redovisas i det följande.
Naturvetenskapliga utbildningar bör marknadsföras på ett bättre
sätt hos avnämare

Som nämnts tidigare verkar de naturvetenskapliga utbildningarna vara relativt
okända för arbetsgivare, särskilt i förhållande till utbildningar som leder till
yrkesexamen. Därför är det viktigt att lärosätena informerar avnämarna om
naturvetarnas kunskaper och kompetenser samt lyfter fram deras styrkor.
Enligt de intervjuade representanterna för arbetsgivare utvecklar naturvetare under sin studietid en rad positiva egenskaper ur arbetsgivarens synvinkel. De kompetenser man utvecklar genom att ha läst en naturvetenskaplig
utbildning är framför allt analytisk förmåga, logiskt tänkande, noggrannhet
och saklighet. Naturvetarnas systematiska, analytiska och problemlösande
tillvägagångssätt gör dem användbara i många avseenden. Naturvetenskapliga
studier är också mycket krävande, vilket innebär att en naturvetare har lärt
sig att arbeta hårt. Naturvetare tränas också tidigt i engelska då kurslitteratur
oftast är på engelska, och de är ofta duktiga på engelska.
Spetskompetens är naturvetarnas kanske viktigaste styrka vilket gör dem
extra intressanta inom forskning. Samtidigt är det den smala spetsinriktningen
som även gör naturvetarna sårbara på arbetsmarknaden när forskningsföretagen inte anställer i någon större utsträckning.
Högskoleverket anser att det är viktigt att arbetsgivare informeras mer än
vad som sker i dag om naturvetarnas kompetenser. Det borde ligga i lärosätenas intresse att marknadsföra de naturvetenskapliga utbildningarna på ett
bättre sätt än i dag.
De naturvetenskapliga utbildningarna borde bli bredare

De intervjuade representanterna för arbetsgivare har påpekat att det utbildas
för många naturvetare med spetskompetens. Exempelvis anser arbetsgivarrepresentanterna att man satsar för mycket på bara kemi inom kemiutbildningen
i stället för att ge studenterna naturvetenskaplig bredd. Ett annat vanligt fel
är en mycket tidig specialisering som exempelvis inom biomedicinarutbildningen. Arbetsgivarna anser att lärosätena, i stället för ytterligare ämnesfördjupningar, bör satsa på att utveckla studenternas anställningsbarhet genom
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att ge dem bredare kunskaper i t.ex. fysik, data och matematik. Studenter som
inte får någon, eller mycket begränsad, utbildning i dessa ämnen blir nämligen lätt utkonkurrerade på arbetsmarknaden. Även mer kunskap om ekonomi
och etik är önskvärt.
Kommunikations- och samarbetsförmåga samt affärskompetens
bör utvecklas

Representanterna för arbetsgivare har även poängterat vikten av att naturvetare
utvecklar kommunikationsförmågan i framför allt engelska. Deras intryck är
att många utexaminerade från grundutbildningen och även doktorander inte
vet hur man presenterar resultat på ett professionellt sätt. Därför borde man
under utbildningen ha ett block med hur man skriver och presenterar resultat
framför allt på engelska, men även på svenska. Överhuvudtaget bör man ha
mer verbala övningar under utbildningen. Vikten av att kunna kommunicera
även med icke-specialister är också något som poängteras av arbetsgivarna och
som anses saknas hos många naturvetare.
Studenterna bör tränas i att hålla föredrag med opponenter för att lära sig argumentera, försvara och ”sälja” sina idéer samt kompromissa. På det sättet kan
studenterna utveckla även den för näringslivet så viktiga aﬀärskompetensen.
Även samarbetsförmåga anses vara mycket viktig då man huvudsakligen arbetar i grupp med ytterst få individualistiska inslag. Följaktligen föreslår de
intervjuade personerna att mer grupparbete och mer träning i att samarbeta
ingår i utbildningarna. Ett annat sätt att förnya utbildningar vore att satsa
mer på s.k. casemetodik i stället för dagens traditionella skrivningar med
kontroll av kunskaper.
Lärosätena bör ha mer samarbete med varandra och med
näringslivet

Högskoleverkets utvärderingar visar att majoriteten av de naturvetenskapliga
utbildningarna förekommer på många lärosäten, vilket ställer frågan om resurserna används på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom kan ett samarbete mellan närliggande utbildningar bidra till att skapa kritiska och kreativa miljöer.
Ett återkommande råd från bedömargrupperna är följaktligen att lärosätena
bör arbeta mot proﬁlering, koncentration och samverkan, framför allt när det
gäller påbyggnadskurser. Även i andra rapporter framhålls behovet av koncentration av resurser. Exempelvis påpekas i rapporten Kostnad eller kompetens?
En fallstudie av företag som har ﬂyttat produktion från utlandet till Sverige59 att
det faktum att forskningsanslagen sprids ut i stället för att koncentreras till
ett fåtal kluster som kvalitetsreducerande och hämmande för utvecklingen av
bl.a. läkemedelsindustrin i Sverige.
I Högskoleverkets utvärderingar betonas också att de naturvetenskapliga
utbildningarna bör söka former för ett mer formaliserat samarbete med så59. ISA, Nutek och VINNOVA (2005).
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väl det privata näringslivet som den oﬀentliga sektorn. Ett sådant samarbete
innebär att företagen kan ställa upp med externa gästföreläsningar eller verka
som fadderföretag åt studenterna. Studenterna får därmed möjlighet att göra
praktik eller skriva sitt examensarbete inom industrin, vilket gör dem mer
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden utanför institutionen. Ett samarbete
med avnämarna ökar också lärosätenas kunskaper om arbetsmarknadens behov. Företag och myndigheter kan å andra sidan få del av och förhålla sig till
aktuell forskning. I bästa fall kan detta skapa regionala kunskapskluster som
bidrar till ökat företagande.
Enligt den intervjuade representanten för AstraZeneca ﬁnns det ett intresse
från näringslivets sida för mer samarbete med högskolan. Ett sådant samarbete
skulle kunna yttras bl. a. genom att näringslivet bidrar ekonomiskt, exempelvis genom att utrusta laboratorier. Från näringslivets sida är det dock viktigt
att resurser och kompetens koncentreras till några lärosäten i stället för att
spridas på det sätt som sker i dag.

Kan andra länders arbete med arbetslivsanknytning
i högre utbildning inspirera de svenska lärosätena?
År 2004 gjorde Högskoleverket en studie över hur tre europeiska länder – England (som delområde i Storbritannien), Finland och Frankrike – arbetar med
frågor om förhållandet mellan högre utbildning och arbetsmarknadsbehov60.
I det följande beskrivs de lösningar som kan tjäna som inspiration för det fortsatta arbetet med att utveckla det svenska systemet.
Stor vikt läggs vid arbetslivsinriktning av högskoleutbildningar

Studien visar att det läggs stor vikt vid de utexaminerades anställningsbarhet
i de undersökta länderna. Således är den franska regeringens mål att i möjligaste mån yrkesinrikta alla utbildningar. Det gäller även de utbildningar där
den direkta arbetslivsanknytningen är svagare, exempelvis inom humaniora.
Detta sker bl.a. genom att man inför arbetslivsanpassade inslag, t.ex. kurser om företagande och användning av informationsteknik. Dessutom utgör
praktik en viktig del av kurserna.
Vikten av anställningsbarhet och praktik är ett utmärkande drag även för
det engelska högskolesystemet. Många studenter använder sig av s.k. sandwich
courses, dvs. en kombination av studier och arbetslivspraktik. Dessutom erbjuder numera ﬂera lärosäten möjligheter till praktik som en del av utbildningen.
Alla lärosäten ser även till att det ﬁnns karriärvägledning för studenter som så
önskar. De senaste åren har det engelska utbildningsdepartementet ﬁnansierat
en rad åtgärder för att öka de utexaminerades anställningsbarhet. Projekt som

60. Högskoleverket (2005), Högskola och arbetsmarknad i England, Finland och Frankrike. Högskoleverkets rapportserie 2005:8 R.
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fått ﬁnansiering behandlar bl.a. utexaminerades arbetsmarknad och anpassning till arbetsmarknadens föränderliga behov av kompetens.
I Finland dimensioneras högskoleutbildningar utifrån bedömningar av
arbetskraftsbehoven inom olika områden. Dessa bedömningar görs utifrån
ambitiösa beräkningsmodeller. Arbetsmarknadsrelevansen är utgångspunkten när nya avtal med lärosätena skall förhandlas fram, liksom när existerande
avtal följs upp. Studenternas intresse påverkar egentligen inte alls dimensioneringen.
Arbetsmarknadsaspekter i uppföljning, utvärdering och
information

I de undersökta länderna läggs det stor vikt vid uppföljningar av hur väl studenterna lyckas på arbetsmarknaden efter examen. I Frankrike görs sådana
uppföljningar av alla universitet, liksom av en central myndighet. I England
är universiteten skyldiga att följa upp de examinerades sysselsättningssituation
och rapportera dessa data till regeringen.
Arbetsmarknadsfrågor är även ett viktigt kvalitetskriterium i utvärdering
av den högre utbildningen. I Finland och Frankrike utvärderas universitetens
verksamhet bl.a. utifrån de utexaminerades framgång på arbetsmarknaden.
Bland de utvärderingskriterier som tillämpas i Frankrike kan nämnas huruvida det ﬁnns länkar till yrkeslivet och om det ingår arbetslivsförberedande
färdigheter i utbildningen. Likaså skall universiteten redovisa hur studie- och
yrkesvägledningen ser ut, hur man arbetar med uppföljning och vad som händer med studenterna efter examen. Bland kriterierna ingår också huruvida lärosätet utvecklar samarbete och partnerskap med det lokala näringslivet och
om det ﬁnns yrkesaktiva personer involverade i utbildningarna.
Det är också intressant att konstatera att information till studenterna om
hur arbetsmarknaden ser ut nämns som en viktig faktor, kanske framför allt
i England. Omfattande information om arbetsmarknaden för högskoleutbildade publiceras exempelvis på en hemsida som bl. a. de brittiska rektorskonferenserna står bakom. Dessutom är en informationsportal om kvaliteten i högre
utbildning under uppbyggnad. Tanken är att även arbetsmarknadsrelaterade
data skall presenteras.
Högskolan samverkar med näringslivet

I Högskoleverkets studie framgår även att det ﬁnns en tydlig samverkan mellan högskolan och näringslivet i de undersökta länderna. Detta är särskilt
påtagligt i Frankrike, där man försöker få med arbetslivet i undervisning, utbildningsplanering och utvärderingar. Exempelvis har näringslivet stora möjligheter att skräddarsy utbildningar vid olika lärosäten. Sådana utbildningar
ﬁnansieras genom en särskild ”lärlingsskatt” som alla företag betalar. Arbetsgivarna anlitas ofta i undervisningen. Näringslivet har också fått en viktig roll
i planeringen och styrningen av högre utbildning på regional nivå i och med
att företagen ofta är med i planeringen av utbildningar.

49

I England arbetar ﬁnansieringsmyndigheten Hefce med att främja olika
former av samverkan mellan arbetsgivare och högre utbildning, exempelvis
genom att ﬁnansiera personal från näringslivet som undervisar i högre utbildning.
I Finland ﬁnns näringslivet med exempelvis i regionalt forsknings- och utvecklingssamarbete med yrkeshögskolorna.
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Sammanfattande slutsatser
Den rådande uppfattningen i den samhälleliga debatten i Sverige, både från
regeringens och från näringslivets sida, är att naturvetenskaplig och teknisk
utveckling är mycket viktig för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och
för ekonomisk tillväxt. Detta synsätt är inte speciﬁkt för Sverige. Även inom
EU-samarbetet framhålls vikten av naturvetenskaplig och teknisk kompetens
för att EU skall kunna utvecklas till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Från regeringens sida har ﬂera satsningar
gjorts för att öka intresset för naturvetenskap och teknik samt öka rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Följaktligen
har antalet examinerade inom naturvetenskap ökat kraftigt. Under de senaste
tio åren har antalet kandidat- och magisterexamina inom naturvetenskap mer
än fördubblas. Samtidigt som allt ﬂer utbildas inom det naturvetenskapliga
fältet har arbetsmarknaden för naturvetare blivit mycket svår, framför allt för
nyutexaminerade.
Företagens behov av kunskap och kompetens är mycket föränderliga eftersom de i sin tur måste anpassa sig till de snabba förändringarna inom industrin. Följaktligen har det har blivit allt svårare för företagen att bedöma kompetensbehovet på långt sikt. För lärosätena är det givetvis omöjligt att förändra
utbildningarna efter företagens varierande behov på kort sikt, inte minst p.g.a.
den eftersläpning på det antal år som det tar att utbilda en student.
Även om bildning och personlig utveckling är viktiga syften med högre
utbildning är det självfallet mycket viktigt för den enskilde studenten att den
utbildning hon eller han investerat i leder till ett arbete. Högskoleverkets utvärderingar visar att de naturvetenskapliga utbildningarnas kvalitet är bra och
denna rapport visar att arbetsgivarna i stort sett är nöjda med de ämneskunskaper som naturvetarna förvärvar under utbildningen. Enligt Högskoleverkets
mening är det dock viktigt att lärosätena i högre grad tar till sig de synpunkter
som framförs från näringslivets sida och gör utbildningarna bredare än vad
de är i dag. Samtidigt är det viktigt att behålla de naturvetenskapliga utbildningarnas särart, framför allt i förhållande till civilingenjörsutbildningarna.
Det gäller därför att hitta en balans genom att behålla de naturvetenskapliga
utbildningarnas spetskompetens, som är naturvetarnas viktigaste konkurrensmedel, och samtidigt föra in vissa arbetsmarknadsanpassade kompetenser.
För att åstadkomma en bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov bör lärosätena dels samarbeta med näringslivet i mer formaliserade former, dels regelbundet följa upp sina studenter. En regelbunden
kartläggning av hur tidigare studenter och arbetsgivare upplever värdet av
utbildningen är ett mycket bra tillvägagångssätt att skaﬀa sig en uppfattning
om arbetsmarknadens föränderliga behov. En studie som Högskoleverket gjort
visar att det i Frankrike och England läggs mycket stor vikt vid uppföljningen
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av studenterna. Högskoleverket anser att även i Sverige bör lärosätena få i uppdrag att systematiskt följa upp vad som händer med studenterna vid vissa tidpunkter efter examen och rapportera dessa data till regeringen. Denna information skulle kunna utgöra en del av underlaget för lärosätenas självreﬂektion
och egna utveckling av utbildningarna, men också vara en viktig information
till studenter och sökande.
Undersökningarna visar att arbetsgivarna ofta inte känner till vad en naturvetare egentligen kan. Därför är det mycket viktigt att lärosätena marknadsför
utbildningarna mot de blivande arbetsgivarna. Högskoleverket anser också att
det är mycket angeläget att det ﬁnns en tydlig och lättillgänglig information
om utsikterna på arbetsmarknaden för de olika utbildningarna, exempelvis
på Internet. Som det ser ut i dag saknar de presumtiva studenterna tillgång
till sådan information och därmed möjlighet att bilda sig en egen uppfattning
om arbetsmarknaden.
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Bilaga 1
Under arbetet med denna rapport har vi funnit att det ﬁnns vissa problem i
klassiﬁceringen av naturvetare i det oﬃciella utbildningsregistret. Det medför
i sin tur svårigheter att beräkna arbetslösheten inom de olika grupperna av naturvetare (biologer, kemister etc.). Detta har vi påtalat för berörda parter.
Uppgifterna om antalet arbetslösa är hämtade från AMS och avser både öppet arbetslösa61 och personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Siﬀrorna
presenteras som genomsnittlig arbetslöshet per månad. Kodningen av utbildningsinriktning och utbildningsnivå görs av handläggaren på arbetsförmedlingen utifrån de uppgifter som den arbetssökande anger vid inskrivningen.
Det presenterade materialet anger utbildningsinriktning på tvåsiﬀernivå enligt svensk utbildningsnomenklatur 2000 (SUN 2000). För att kunna räkna
ut andelen arbetslösa i de olika grupperna har SCB:s utbildningsregister för
befolkningen i åldern 6–64 år använts, dvs. nämnaren i procentberäkningarna som presenteras i ﬁgur  i denna rapport.
För att kunna beräkna antalet arbetslösa personer med en högskoleutbildning har vi valt att analysera summan av SUN-nivå 5, dvs. eftergymnasial
utbildning på två år eller längre, och SUN-nivå 6, dvs. forskarutbildning. En
uppdelning av nivåerna 5 och 6 är inte lämplig då delar av materialet inte ﬁnns
speciﬁcerat i tillräcklig utsträckning.
De naturvetenskapliga utbildningarna i denna rapport återﬁnns i SUNinriktningarna:
• 42 – biologi och miljövetenskap
• 44 – fysik, kemi och geovetenskap
• 46 – matematik och övrig naturvetenskap
• 62 – lantbruk, trådgård, skog och ﬁske, innefattar bl. a. agronomer och
jägmästare
Summan av inriktningarna 42–46 presenteras i ﬁguren som ”naturvetenskap”.
Följande jämförelsegrupper till ovan nämnda grupper presenteras i ﬁguren:
• Eftergymnasialt utbildade inom teknik och teknisk industri, innehåller
bl. a. civilingenjörer (SUN-inriktning 52)
• Samtliga personer med en eftergymnasial utbildning
• Hela befolkningen oavsett utbildningsnivå och utbildningsinriktning
Som nämns i rapporttexten ﬁnns det ett problem med klassiﬁceringen av naturvetare i den oﬃciella utbildningsstatistiken. Anledningen till detta är att
61. En person registreras som öppet arbetslös om hon eller han är inskriven som arbetssökande
på arbetsförmedlingen oavsett om hon eller han har rätt till a-kassa eller inte.
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många personer med naturvetenskaplig utbildning något grovt klassas som
övrig inom inriktning 46, dvs. matematik och övrig naturvetenskap. Detta
sker oavsett vilket huvudämne de har. Det gäller:
• Personer som har en äldre naturvetenskaplig utbildning
• Personer med minst 80 högskolepoäng (oftast mer) som inte har tagit ut
en examen
• Personer som har en utländsk naturvetenskaplig utbildning
När personer från ovan nämnda kategorier blir arbetslösa och går till arbetsförmedlingen uppger de i de ﬂesta fall sin inriktning som exempelvis biolog
och hamnar följaktligen inte under kod 46 som övrig naturvetenskap utan under kod 42 som biolog (se exemplet nedan). Samma person kan alltså ﬁnnas
med i SUN-inriktningen 42 i materialet från AMS men i SUN-inriktningen
46 i utbildningsregistret. För att räkna ut andelen arbetslösa i de olika utbildningsgrupperna sätts alltså en siﬀra i täljaren som inte är från utbildningsregistret utan från AMS. Nämnaren däremot är från utbildningsregistret. Detta
innebär i praktiken att andelen arbetslösa för SUN-inriktningarna 42 och 44
ger något missvisande höga siﬀror och för inriktning 46 något missvisande
låga siﬀror.
Ett alternativt sätt att beräkna arbetslösheten i olika utbildningsgrupper
som SCB använder, är att matcha de arbetslösas personnummer mot utbildningsregistret och på så sätt ta fram utbildningsinriktningen. På grund av de
ovan nämnda problemen med klassiﬁceringen visar dessa siﬀror å andra sidan
en alltför utslätad bild där arbetslösheten förblir hög för gruppen ”naturvetenskap” som helhet men är missvisande jämn mellan de olika SUN-grupperna
42, 44 och 46.
För att exempliﬁera den räknetekniska problematiken för de naturvetenskapligt utbildade kan vi titta på hur siﬀrorna ser ut för november 2003. Antalet arbetslösa enligt materialet från AMS, dvs. vad de själva har uppgett, visas
i ena kolumnen. I den andra visas SCB:s uppgifter där personnummer från
AMS kopplas till utbildningsregistret.
Utbildningsinriktning
enl SUN 2000

AMS
antal

SCB
antal

AMS
procent

SCB
procent

42 – biologi och miljövetenskap
44 – fysik, kemi och geovetenskap
46 – matematik och övrig naturvetenskap
Summa naturvetenskap

1 252
1 320
896
3 469

773
793
1 331
2 897

10,1
9,6
3,9
7,0

6,2
5,8
5,8
5,9

Källa: AMS och SCB, bearbetning Högskoleverket.

Anledningen till att totalsumman skiljer sig mellan AMS-statistiken och
SCB-statistiken förklaras till största delen av att det ﬁnns en eftersläpning
i rapporteringen till utbildningsregistret. Det innebär att det kan dröja upp
till ett år innan exempelvis nyexaminerade och utländska medborgare med
en naturvetenskaplig utbildning klassas på rätt nivå. Under denna period in-
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kluderas dessa personer inte i statistiken från SCB ovan men väl i siﬀrorna
från AMS.
Det intressanta med ovanstående tabell är dock att den tydligt visar på problemet med klassiﬁceringen av naturvetare mellan grupperna 42, 44 och 46.
De arbetssökande återﬁnns i större utsträckning i grupp 42 och 44 i materialet
från AMS där de själva har uppgett inriktningen på sin utbildning. När deras
personnummer kopplas till utbildningsregistret hamnar de dock i betydande
utsträckning i grupp 46.
Vi väljer att använda det första sättet att beräkna arbetslöshet i de olika utbildningsgrupperna inom naturvetenskap, dvs. de arbetssökandes uppgifter
från AMS, eftersom vi anser att det ger en mer rättvisande bild av det faktiska läget. Arbetslösheten skiljer sig åt mellan olika grupper av naturvetare.
Resultaten från detta sätt att beräkna stämmer dessutom väl överens med vad
som rapporteras i Arbetskraftsbarometern ’04 och i uppgifter från Naturvetareförbundet.
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