
process- 
industrin  
ur ett chefsperspektiv

hos oss blir du en bättre chef.

En branschrapport från Ledarna



2 3

innehåll 

inledning .............................................................................................................................3

sammanfattning ...............................................................................................................4

Branschen i korthet ..........................................................................................................5

trender inom processindustrin ......................................................................................6

 Internationell konkurrens med högre kunskapsinnehåll .............................................6

 FoU måste integreras i verksamheten ..........................................................................6

  Sverige satsar mycket på FoU ...................................................................................7

 Viktigt att stärka innovationsförmågan ........................................................................7

 Ökade och nya kompetenskrav ......................................................................................8

 Hållbarhet- en viktig konkurrensfördel .........................................................................9

 Strategier behövs för rekrytering av chefer ..................................................................9

 Utmaningar ur ett chefsperspektiv..............................................................................10

om processindustrin- beskrivning av branschen ....................................................12

 En del av ryggraden i svensk ekonomi .......................................................................13

 Bidrar stort till export ...................................................................................................14

 Företagen och de anställda ..........................................................................................14

 Branschens utbildningsnivå ........................................................................................17

källor ..................................................................................................................................18

 Om Ledarna .................................................................................................................................. 18



2 3

Det här är en rapport som ger en bild av kemisk industri, 
stål och metallverk, gruvor och mineralutvinning, farma-
ceutiska produkter och läkemedelsindustri. Nämnda 
branscher benämns i den här rapporten processindustri. 
Fokus hålls på frågor som just nu är framträdande inom 
processindustrin och bör ha ett särskilt intresse för che-
fer inom branscherna.

Svensk processindustri är internationellt konkurrens-
kraftig och står för en stor del av sysselsättningen och 
exportinkomsterna i Sverige. Den spelar stor roll för 
ekonomin och välfärden. 

Lång tradition och stark förnyelse är utmärkande drag. 
Flera delar av processindustrin har varit viktiga för 
landets utveckling i flera hundra år, och de fortsätter att 
spela en central roll. I dag sker utvinning och förädling 
av råvaror och produkter med hjälp av högteknologi och 
spetskompetens finns inom alla områden. 

Cheferna har stor betydelse för processindustrins 
utveckling. Samtidigt skiljer sig chefsrollens förutsätt-
ningar åt mellan olika områden och delar av organi-
sationerna. En teamchef i en gruva möter helt andra 
utmaningar än en chef på en marknadsavdelning på ett 
läkemedelsbolag. 

Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för före-
tagen. Därför är det avgörande att få fler människor  
att vilja ta det ansvar som det innebär att vara chef,  
och att chefer får goda förutsättningar att möta de  
olika utmaningarna.

Både företag och anställda inom processindustrin lever 
i en värld där förutsättningarna för verksamheterna 
ständigt förändras. I den här rapporten beskrivs ett antal 
trender som påverkar förutsättningarna för företagen 
och de som är chefer i dem. 

inledninG  
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sammanfattninG    

91%

 

Processindustrin sysselsätter närmare 127 000 personer, 
varav ungefär 15 000 är chefer. De ca 8 000 tusen före-
tagen som finns inom näringarna står för omkring fem 
procent av Sveriges BNP.

I rapporten ges en översiktlig beskrivning av branschen 
och ett antal centrala trender som på olika sätt påverkar 
chefer och ledarskapet pekas ut. 

En viktig utmaning är att integrera utvecklingen av  
morgondagens verksamhet med den befintliga pro-
duktionen. Den hårdare konkurrensen inom de övre 
marknadssegmenten gör också att det blir avgörande att 
satsa mycket på FoU och omsätta investeringarna i nya 
produkter. 

I och med att förändringstakten i dag blir allt snabbare 
krävs en större beredskap för förändring än tidigare och 

en förmåga att snabbt få fram nya lösningar. Att blicka 
framåt och bevaka vad som händer i omvärlden måste 
därför prioriteras högt, och förmågan att snabbt förändra 
verksamhet måste främjas. 

Metoderna och insatserna kan se olika ut, men de före-
tag som vill vara konkurrenskraftiga framöver måste 
bidra till att ta ansvar för människor och miljö. Hållbar-
het kan även utgöra en konkurrensfördel för de företag 
som ligger långt framme.

Generellt sett behöver utbildningsnivån öka framöver 
för att möta en omvärld som är alltmer komplex och för-
änderlig. Mer avancerad teknik ställer krav på ett högre 
kunskapsinnehåll, samtidigt som de nya lednings- och 
styrningsmetoder som utvecklas inom processindustrin 
ställer krav på ny kunskap. 
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Branschen i korthet    

Tung råvaruintensiv industri som i stor utsträckning 
tillverkar produkter avsedda för andra företags produk-
tion har traditionellt kallats processindustri.

Här finns alltifrån gruvor och stål- och metallverk till 
kemiföretag och läkemedelsföretag. Processindustrin 
representerar alltså en stor bredd av verksamheter. 

De ungefär 8 000 företagen inom området uppvisar 
därmed också stora skillnader när det gäller exempelvis 
anställda, utbildningsnivå och marknader. Samtidigt 
finns också stora likheter, i form av till exempel interna-
tionalisering och teknikhöjd. Utvecklingen går också mot 
att industrins olika grenar blir allt mer integrerade med 

varandra och med kringliggande industrinära tjänster, 
som marknadsföring, forskning och utveckling och  
support.

I dag finns över 127 000 anställda inom svensk process-
industri. Kemiindustrin i vid bemärkelse (inkluderat 
läkemedel) har flest anställda med över 50 000 personer. 
Stål- och metallföretag står för cirka 30 000 anställda och 
gruvor och mineralutvinning omkring 10 000. Process-
industrin är också betydelsefull för svensk export och 
ekonomin som helhet. Näringarna står tillsammans för 
ungefär 5 procent av BNP och antalet chefer är cirka  
15 000. 
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I stort sett alla händelser som berör processindustrin 
medför påverkan på chefer och i vissa fall får de även 
konsekvenser för ledarskapet, och att hantera dessa för-
ändringar är ytterst en ledningsfråga. Cheferna påverkar 
också själva i stor utsträckning den utveckling som sker,  
och hur den tar sig uttryck på den enskilda arbetsplatsen. 
Det gör också att chefens roll blir särskilt viktig. I kapitlet 
beskrivs ett antal trender som har betydelse för ledar-
skapet. Här fokuseras framförallt på områdena rekryte-
ring, kompetens och övrigt utvecklingsarbete.

internationell konkurrens med  
högre kunskapsinnehåll
Processindustrin är beroende av omvärlden och verkar 
över nationsgränserna. Den är starkt exportorienterad 
och handeln över nationsgränser är betydande. De flesta 
större företag har konkurrenter och samarbetspartners 
över hela världen, och många verksamheter ingår i inter-
nationella koncerner. 

Konkurrensen är ständigt närvarande för företagen 
inom branschen. Användningen av ny teknik, såväl för 
utvinning och förädling inom processindustrin som hos 
kunder och samarbetspartners på anslutande marknader, 
medför och driver på förändringstakten. 

Det förs i dag en debatt om förutsättningarna för att be-
hålla industriell produktion och arbetstillfällen i Sverige. 
Oftast utgår den debatten från tillverkningsindustrin och 
tar fasta på konkurrensen från låglöneländer i Asien och 
Östeuropa. Svensk processindustri, och med den många 
andra delar av industrin, har dock hittills klarat sig bra 
i den ökande globala konkurrensen.1 Många företag har 
valt att inrikta sig mot alltmer förädlade nischprodukter, 
samt ökat kunskapsinnehåll och kvalitet i produktionen. 
Det har varit ett i huvudsak framgångsrikt sätt att både 
behålla ett försprång på marknaden och samtidigt möta 
konkurrensen från företag i länder med lägre kostnads-
läge. 

När nu industrialiseringen av Asien når ett mognare 
skede så hårdnar konkurrensen även i de övre mark-
nadssegmenten, de mer förädlade produkterna med 
högt kunskapsinnehåll och högteknologisk produktion.2  
För Sverige blir det en allt viktigare utmaning att be-
hålla försprånget och utveckla konkurrensfördelar och 
specialiserad kunskap.

Med starkare internationell konkurrens blir ledarskapet 
ännu viktigare. Behovet av att bevaka det som sker  
i omvärlden har ökat eftersom utmaningarna är fler i  
dag än tidigare och tempot högre. Det ingår i chefens 
strategiska ansvar att säkra att det finns en omvärlds-
bevakning. Därför är det också nödvändigt att chefen får 
utrymme och resurser att utöva det strategiska ledar-
skapet. 

Kompetenser som är grundläggande för att kunna utöva 
ledarskap i en internationell miljö är nödvändiga språk-
kunskaper samt grundläggande kännedom om hur olika 
kulturer och deras affärsliv fungerar. Inom båda dessa 
områden krävs utbildningsinsatser för redan befintliga 
chefer, och utbildning av blivande. Erfarenheten visar att 
en fysisk närvaro är viktig för att skapa en förståelse för 
regionala och lokala marknader och dess funktionssätt, 
liksom för lagar, regler och sociala strukturer.3  Därför är 
det viktigt att chefer i Sverige får möjlighet att verka på 
plats i andra länder. 

fou måste integreras i verksamheten 
Forskning och utveckling är viktigt för branschen och 
är starkt kopplat till möjligheten att konkurrera inter-
nationellt. FoU lägger också grunden för utveckling i 
form av innovationsförmåga och i förlängningen nya pro-
dukter och tillhörande tjänster. En central utmaning för 
företagen är att integrera etablerad verksamhet som ger 
intäkter, med utvecklingsprocesser som lägger grunden 
för framtida intäkter. Denna utbytesprocess bygger på 
att lärandet i organisationen utvecklas, och att företagen 
inte ägnar sig åt utveckling eller befintlig verksamhet, 
utan prioriterar båda delarna. 

Viktigt är också att samma personer är involverade i 
både produktion och utveckling. Här finns på många 
håll en kulturskillnad mellan traditionell produktion 
och värdeskapande utvecklingsprocesser som måste 
överbryggas. 

Svensk processindustri konkurrerar inte med låga kost-
nader och lågt pris. Produktutveckling och innovationer 
blir därför allt viktigare. Detta är även ett sätt att öka 
värdet i produktionen och göra det mer attraktivt att 
investera i svenska företag. Detta ställer i sin tur krav 
på aktivt ledarskap som kan bära fram forskning och 
utveckling samt skapa förutsättningar för effektivitet, 
nytänkande och tekniska landvinningar. 

Även om den tekniska utvecklingen innebär stora  
utmaningar, så finns goda förutsättningar i Sverige.  
Nyligen utsågs till exempel Luleå tekniska universitet 
och Umeå universitet till värdar, eller Center of Innovations 
Excellence, för en EU-ledd satsning på forskning och IT-
lösningar inom basindustri och då särskilt just process-
industri.4

En hög personalrörlighet mellan industri och akademi 
kan vara en viktig förutsättning för att framgångs- 
rikt föra ut forskningsresultat i näringslivet, något  
som många företag arbetar med.5  En utvärdering av  
VINNOVA samt flera fackförbund och arbetsgivare- 
föreningar gemensamt visar att processindustrin,  
åtminstone som helhet betraktat, i stor utsträckning  
är positiv till de utvecklingsmöjligheter som den  
akademiska forskningen ger.6

trender inom processindustrin   
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sverige satsar mycket på fou
Sverige är ett av de länder som spenderar relativt stora 
summor på FoU. Detta visas i figur 1, som visar summor 
spenderade på FoU i hela näringslivet, mätt som andel 
av BNP. 

Sverige Spenderar Stora Summor på Fou

 
Figur 1. Källa: Världsbankens statistikdatabas 2012

Att mäta investeringar i FoU i relation till förädlingsvärde, 
såsom Bruttonationalprodukt (BNP), brukar kallas för 
FoU-intensitet. Som visas ovan har Sverige som sagt en 
hög FoU-intensitet jämfört med många andra länder. 

Men variationerna inom olika branscher varierar och 
mängden FoU-investeringar går upp och ned över tid. 
Detta framgår av figuren nedan, som tittar närmare på 
detta i några av processindustrins delar.

inveSteringar i Fou varierar  
mellan oliKa branScher

 

Figur 2. Källa: OeCd statistikdatabas stan

Figuren visar att det finns anledning för flera delar av 
processindustrin att satsa på att försöka öka satsning-
arna på FoU. Detta handlar både om att företagen måste 
satsa, men också arbeta för att kunna få ta del av och 
omsätta en större del av den forskning som bedrivs vid 
lärosäten eller institut. 

Satsningar på FoU är ett område som är centralt för 
konkurrenskraft i dag och i framtiden. Chefer på flera 
olika nivåer behöver vara delaktiga och ta fram verktyg 
och metoder både för att arbeta med utveckling inom 
organisationen och för att kunna ta in ny kunskap i verk-
samheten. Det handlar om kunskap och teknik som rör 
produktionen, men också kunnande som rör exempelvis 
ledarskap, personalfrågor, marknad och organisation. 
För chefer handlar det om att säkerställa att det finns ett 
systematiskt arbete med FoU som är integrerad med den 
löpande verksamheten. Kontakter med forskare och ex-
perter inom det aktuella området och att uppmuntra en 
innovationsinriktad kultur, där nya lösningar utvecklas 
och implementeras i verksamheten, är också viktigt. 

viktigt att  
stärka innovationsförmågan
En annan indikation på Sveriges högspecialiserade  
näringsliv är den stora mängden patent. En indikation 
på detta OECD:s mått Triadic Patent Families (TPF).  
TPF är utvecklat för att kunna jämföra olika länders 
innovationskraft. TPF innefattar patent som tas för en 
och samma innovation, vid de tre största patentkontoren 
i Europa, USA och Japan. Enligt detta mått är Sverige ett 
av de OECD-länder med allra flest patent. Att Sverige 
har många patent kan ses som en indikation på att av-
kastningen av FoU är hög här. 

många patent i Sverige 
 

Figur 3. Källa: ekOnOmifakta 7 ; triadiC patent families
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Samtidigt som Sverige är ett av de länder som produ-
cerar flest patent finns det vissa tecken på att antalet 
patent och innovationer minskat de senaste 10–15 åren. 
Figur fyra visar indikationer på denna utveckling. Sedan 
1990-talet har antalet patent minskat i flera branscher, 
såsom IT, medicin och bioteknologi. Ska denna negativa 
utveckling vändas kan det medföra en utmaning för 
framtidens ledare och chefer i svenskt näringsliv och 
förvaltning, att bidra till att framtidens forskning och 
innovationer kommersialiseras på ett optimalt sätt och 
kommer samhället i stort till nytta.

antalet patent varierar  
i oliKa branScher

 
Figur 4. Källa: OeCd:s statistikdatabas.8 triadiC patent families

Statistik från SCB visar antal företag efter näringsgren 
som har innovationsverksamhet och diagrammet nedan 
visar andel företag med och utan innovationsverksam-
het.

innovationSverKSamhet 2010 – 2012

 

Innovationsverksamhet, i diagrammet nedan, innefattar 
här företag som under 2010-2012 introducerat nya 
produkt- och/eller processinnovationer, organisatoriska 
innovationer, innovationer inom marknadsföring samt 
företag som samma period avbrutit eller skjutit upp 
verksamhet med att utveckla nya produkter eller proces-
ser och företag som i slutet av 2012 hade pågående 
verksamhet att utveckla nya produkter eller processer 
som ännu inte avslutats.

Det finns flera utmaningar när det handlar om inno-
vationsarbete. Företagen har olika strategier. En del 
samarbetar med andra aktörer kring innovationer, och i 
många fall sker samarbete med leverantörer, kunder och 
inom koncernen. Kontakterna med akademi och forsk-
ningsinstitut är i många fall begränsade. En del företag 
uppger också brist på medel som en viktig anledning till 
att innovationsarbetet inte prioriteras högre. 
Chefer måste få förutsättningar i form av resurser och 
kompetens för att stärka arbetet med innovationer. Om 
inte tid och utrymme skapas för att utveckla idéer och 
arbetssätt blir innovationsarbetet på sikt lidande. Här 
krävs strategiska satsningar ifrån företagens ägare 
och ledning, och som tidigare nämnts är det viktigt att 
utvecklingen sker integrerat med den löpande verksam-
heten. 

I många fall kan cheferna påverka mycket själva. Det 
kan handla om att peka ut områden som bör prioriteras 
särskilt, och om att skapa incitament för medarbetare att 
vara kreativa och bidra med att utveckla nya idéer. 

Ökade och nya kompetenskrav  
Arbetslivet som helhet blir alltmer specialiserat och 
kraven på kunskap ökar. En illustration över denna 
utveckling är den kraftiga ökningen av utbildningsnivån. 
Figur sex visar hur en längre högskoleutbildning i dag är 
tre gånger så vanligt i åldrarna 25–34 år, jämfört med för 
20 år sedan. 
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utbildningSnivån har Stigit
 

Figur 6. Källa: sCb, andel aV befOlkningen i Olika åldrar 
med eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer. 

Utvecklingen syns också tydligt inom processindustrin, 
som höjt andelen högskoleutbildade bland sina an-
ställda. Enligt SCB har ungefär 36 procent av medar-
betarna någon form av högskoleutbildning. Samtidigt 
är variationerna mellan olika delbranscher och företag 
stora. Faktorer som alltmer avancerad utrustning för 
produktion, utvecklade processer kring logistik och en 
mer snabbföränderlig marknad är exempel på saker som 
ställer ökade krav på kompetens. 

Detta ställer i sin tur ökade krav på dagens och morgon-
dagens chefer. I ett arbetsliv som blir alltmer specia-
liserat förväntas arbetsledare och chefer kunna sätta 
sig in i vad medarbetare från en rad olika professioner 
producerar och presterar samt utvärdera deras resultat. 
De högre kompetenskraven får konsekvenser när det 
handlar om chefsrekryteringar. För att kunna fungera 
som chef inom processindustrin är en god grundutbild-
ning ett krav. Det innebär också att de som i dag är 
chefer måste få tillgång till och själva behöver ta ansvar 
för sin vidareutbildning. 

hållbarhet  
– en viktig konkurrensfördel
Kraven på hållbarhet och miljömässiga hänsyn i pro- 
duktionen har fört med sig stora och nödvändiga om-
ställningar för processindustrin.9 Viktiga frågor har 
varit begränsningar av utsläpp i den egna produktionen 
och anslutande transporter, samt ökad efterfrågan från 
företag på miljöanpassade produkter och insatsvaror 
som kan användas i den vidare produktionen. Stora 
miljöinvesteringar gjordes därför relativt tidigt. I dag kan 
vi se att även om mycket återstår att förbättra så ligger 
Sverige långt framme med hållbara produktionsprocesser  
och fabriker. Därför kan den omställning som redan 
inletts leda till starka konkurrensfördelar i dag och i 
framtiden.10

Ansvaret för att se till att företaget lever upp till om-
världens och företagets miljökrav, och att företaget kan 

bedriva en verksamhet som både tar hänsyn till människor 
och miljö, vilar i hög grad på cheferna. Därför måste 
dessa besitta de kunskaper som krävs för ett hållbart 
företagande. Chefernas inblick i dessa frågor är också 
viktig för att de ska kunna rekrytera rätt kompetens, 
men också när det handlar om att leda personal som 
hanterar området. Som vi har sett är detta inte enbart en 
fråga om att leva upp till gällande regleringar i Sverige 
och omvärlden, inte heller gäller det enbart företagets 
goda namn och rykte. Till minst lika stor del handlar det 
om att tillvarata konkurrensfördelar genom att besitta 
den kunskap som i allt större utsträckning efterfrågas. 

strategier behövs  
för rekrytering av chefer
Rekrytering av chefer är av avgörande strategisk bety-
delse för företag. Det handlar om att attrahera män-
niskor till chefspositioner likaväl som att stimulera dem 
att stanna kvar. Inom industrisektorn bytte omkring en 
fjärdedel av cheferna jobb 2012, enligt en undersökning 
från Ledarna.11 Det handlar om en personalgrupp som 
är jämförelsevis rörlig och ofta eftertraktad, något som 
arbetsgivare måste förhålla sig till och utforma arbets-
villkor och förutsättningar efter. 

En särskild utmaning är att många av företagen i 
branschen ligger långt ifrån storstadsområden, där 
också tillgången på kvalificerad arbetskraft är begrän-
sad. Ytterligare en försvårande faktor är den bristande 
tillgången på ingenjörer, och det är önskvärt att fler 
utbildar sig inom området. 

I dag är en stor andel av de högre cheferna högskole-
utbildade ingenjörer och i många fall är det en förut-
sättning. Samtidigt ställer det krav på att dessa får en 
introduktion, och kunskaper om verksamheten som gör 
att de kan fungera i organisationen. Så är inte alltid fal-
let, och Ledarnas medlemmar vittnar om svårigheter att 
rekrytera och behålla personer med lämplig högskoleut-
bildning som lär sig verksamheten och som stannar kvar.
Att det är en utmaning att finna rätt kompetens slås 
fast i många olika undersökningar. Mycket talar för att 
utmaningen är särskilt stor inom processindustrin. Den 
traditionella industrin har snabbt utvecklats mot lärande 
organisationer med akademisk grund kombinerad med 
verksamhetskunnande. 

En förutsättning för konkurrenskraft är att utbildnings-
nivån fortsätter att öka i branschen. Ur ett chefsperspek-
tiv är det viktigt att ha en strategi för rekrytering. Det 
krävs insatser för att få fler att söka sig till företagen, 
men det behövs också metoder för att skapa ett utbyte 
mellan erfarenhet och teori. 
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utmaningar ur ett chefsperspektiv
De trender som beskrivits tidigare påverkar alla chefer 
i olika grad. Ytterst är det chefer som ansvarar för att 
hantera omständigheter som påverkar företaget. Nedan 
sammanfattas några av de övergripande trender som 
dagens chefer har att förhålla sig till.

integrera utveckling med etablerad verksamhet
En viktig utmaning är att integrera utvecklingen av 
morgondagens verksamhet med den befintliga produk-
tionen. Det kan innebära att beprövade metoder måste 
omprövas för att åstadkomma en produktion som också 
innebär utveckling. En konkret åtgärd för att åstad-
komma en bättre integration kan vara att ha lednings-
kontor där produktionen sker. Den hårdare konkurrensen 
inom de övre marknadssegmenten gör också att det blir 
viktigt att satsa mycket på FoU och omsätta investering-
arna i nya produkter. 

flexibilitet för konkurrenskraft
Processindustrin har alltid varit utsatt för internationell 
konkurrens. I och med att förändringstakten i dag blir 
allt snabbare krävs en större beredskap för förändring 
än tidigare och en förmåga att snabbt få fram nya lös-
ningar. Allt blicka framåt och bevaka vad som händer i 
omvärlden måste därför prioriteras högt, och förmågan 
att snabbt förändra verksamhet måste främjas. Eftersom 
det internationella perspektivet är viktigt bör chefer på 
olika nivåer möjlighet att kortare eller längre tid vara 
verksamma i andra länder. På detta sätt kan viktiga  
erfarenheter fås, som kan utveckla ledarskapet i Sverige. 

satsningar på hållbar utveckling
Utvecklingen inom detta område påverkar olika företag 
på skilda sätt. Klart är dock att detta område på ett eller 
annat sätt är något som varje företag måste förhålla sig 
till. Metoderna och insatserna kan se olika ut, men de 
företag som vill vara konkurrenskraftiga framöver måste 
bidra till att ta ansvar för människor och miljö. Hållbar-
het kan även utgöra en konkurrensfördel för de företag 
som ligger långt framme.

högre utbildningsnivå och nya kompetenser
Generellt sett behöver utbildningsnivån öka framöver 
för att möta en omvärld som är alltmer komplex och för-
änderlig. Mer avancerad teknik ställer krav på ett högre 
kunskapsinnehåll, samtidigt som de nya lednings- och 
styrningsmetoder som utvecklas inom processindustrin 
ställer krav på ny kunskap. Samtidigt är det viktigt att få 
in en mångfald av kompetenser i perspektiv i verksam-
heten. 
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Tung råvaruintensiv industri som i stor utsträckning till-
verkar produkter avsedda för andra företags produktion 
har traditionell kallats processindustri. Därmed har ofta 
en skillnad gjorts mellan processindustrin och tillverk-
ningsindustrin. Om man betraktar det sätt på vilket ar-
betet bedrivs, så kan man säga att den mer flödesstyrda 
tillverkningen är kännetecknande för processindustrin. 

Utvecklingen går mot att industrins olika grenar blir allt 
mer integrerade med varandra och med kringliggande 
industrinära tjänster, som marknadsföring, forskning och 
utveckling och support. Det kan ändå vara verkningsfullt 
med en grov skiss av vad som kännetecknar processin-
dustrin i förhållande till övrig tillverkningsindustri. 

om processindustrin – BeskrivninG av Branschen  
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proceSSinduStrin och tillverKningSinduStrin: en grov jämFörelSe12

proceSSinduStri tillverKningSinduStri

divergerande Flöde (Från råvara och inSatS-
vara produceraS oliKa typer av produKter)

Konvergerande Flöde (mot ett Fåtal produKter 
men Stor variation möjlig)

Kontinuerlig tillverKning batchtillverKning. uppStycKad Förädling.

högt automatiSerad varierande automationSgrad

Större energiberoende
FörhållandeviS mindre energiFörbruKning  
per enhet

mindre arbetSKraFtSintenSiv. KapitalintenSiv arbetSKraFtSintenSiv. varierande KapitalintenSitet

höteKnologiSK produKtion varierande teKnologinivå

miljöKrav driver produKt och proceSSutvecKling miljöKrav viKtiga men inte drivande

StarKt politiSKt beroende  
(energi, miljö, växelKurS, ränta) FörhållandeviS mindre politiSKt beroende

högt nettoexportvärde  
– liten import av inSatSvaror 

nettoexportvärde varierande  
– oFta importberoende

en del av ryggraden i svensk ekonomi 
Med en nära anknytning till landets naturresurser, med 
viktiga bidrag till kunskapsutvecklingen och med en stor 
andel av exporten så utgör processindustrin en del av 
den verkliga ryggraden i svensk ekonomi. Så är det i dag 
och så har det varit sedan industrialiseringens början. 

Processindustri kan definieras och avgränsas på lite  
olika sätt. Typiskt för stora delar av branschen i Sverige 
är att den är råvarubaserad, energi- och kapitalintensiv 
och ofta finns utanför storstadsområdena. Produktionen 
har en hög förädlingsgrad och är ofta högt automatiserad, 
samt kräver en hög kunskapsnivå. Processindustrin i 
stort är beroende av en väl fungerande infrastruktur 
och transporter till lands och till sjöss. Den svenska 
processindustrin utmärks av hög produktivitet, till följd 
av tekniskt avancerade anläggningar och hög automa-
tionsgrad.

Processindustrin utgör en viktig del av den svenska 
ekonomin. I flera avseenden fyller branschen strategiskt 
viktiga nyckelfunktioner med stor betydelse också för 
andra branscher. Mycket av insatsvarorna utvinns och 
raffineras ur inhemska resurser. Efterfrågan på de rå- 
varor och produkter som marknadsförs förefaller näst-
intill oändlig, särskilt i takt med globaliseringen och 
industrialiseringen av tidigare utvecklingsekonomier. 

Processindustrin upptar i dag drygt fem procent av 
Sveriges BNP. Den kemiskt inriktade industrin står för 
nästan hälften, medan utvinning och bearbetning av 
mineral, stål och gummi/plast utgör merparten av den 
andra halvan. 

Kemi-, Stål- och gruvbranSchen Som 
andel av bnp, procent (2010).

Figur 7. Källa: sCb OCh ledarna

Branschens unika förutsättningar och dess stora bety-
delse för resten av ekonomin gör att processindustrins 
ekonomiska betydelse är vida större än dess direkta 
andel av BNP. Beräkningar visar till exempel att för varje 
jobb som skapas i gruvnäringen så skapas omkring fyra 
andra jobb i kringliggande näringar såsom handeln, 
transporter och annan service.13
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Bidrar stort till export 
Ett annat sätt att belysa branschens betydelse för den 
övriga ekonomin är att se till dess betydelse för han-
delsbalansen. Svensk processindustri är starkt export-
inriktad och står för hela 15 procent av Sveriges totala 
varuexport. Importen av olika insatsvaror är låg vilket 
gör bidraget till nettoexporten högt. Med andra ord 
är processindustrins betydelse för den svenska han-
delsbalansen omkring tre gånger branschens andel av 
den inhemska ekonomin. För ett relativt litet land som 
Sverige med ett stort exportberoende är detta viktigt. 
Sveriges framgång som aktör på den globala marknaden 
bygger i stor utsträckning på företag och ledarskap inom 
processindustrin. 

Kemi-, Stål- och gruvbranSchen Som 
andel av total varuexport, procent 
(2011).

Figur 8. Källa: sCb, utrikeshandel med VarOr.

Metaller och mineraler utgör tillsammans med kemiska 
och farmaceutiska produkter den största delen av 
processindustrins bidrag till den totala varuexporten i 
Sverige.
 

företagen och de anställda
I dag finns över 127 000 anställda inom svensk process-
industri, fördelade på olika företag och delbranscher 
enligt nedanstående tabell. Drygt 15 000 är chefer och 
flest chefer och anställda finns stål- och metallindustrin. 

proceSSinduStrinS branSchStruKtur; 
antal anStällda och antal Företag 
(2011).

näringSgren 
antal

Företag anStällda cheFer 

gruvor, mineralutvinning 737 8 700 900

KemiSK induStri 760 18 000 2100

induStri För Farma- 
ceutiSKa baSproduKter 
och läKemedel

133 13 400 1900

gummi- och plaStvaru-
induStri

1 460 20 700 2100

induStri För andra icKe-
metalliSKa mineraliSKa 
produKter

2 089 17 300 1800

Stål- och metallverK 406 29 800 3200 

bioteKniSKa Fou- 
inStitutioner

306 900 150

andra naturvetenSKap-
liga och teKniSKa Fou-
inStitutioner

2 719 18 400 3000

total 8 610 127 200  15 150 

Källa: ledarnas uppskattning baserad på företagsdata-
basen, sCb. 
Kommentar: i kategOrin gruVOr/mineralutVinning ingår 
utVinning aV metallmalmer OCh stenbrOtt; sand-, grus-,  
berg- OCh lertäkter mm samt tillhörande stödtjänster.  
till kemisk industri räknas industri för baskemikalier, 
gödselmedel OCh kVäVeprOdukter, plaster OCh syntetgummi 
i Obearbetad fOrm. Chefer OCh arbetsledare, ledarnas 
uppskattning.

Stål- och metallhantering, gummi- och plastvaruindu-
strin samt den kemiska industrin sysselsätter flest per-
soner. Forskning och utveckling är de verksamheter som 
engagerar flest antal företag. Totalt över 3 000 företag är 
verksamma inom olika delar av forskning och utveckling.
Speciellt för processindustrin är att den som få andra 
branscher kan erbjuda gott om attraktiva arbetstillfällen 
även utanför storstadsområdena. Processindustrin ger 
jobb i hela Sverige. Gruvnäringen i norr, stålindustrin i 
Mellansverige, kemi- och läkemedelsindustrin omkring 
de viktiga universitetsstäderna, är några exempel.  

Det finns totalt över 8 000 aktiva företag inom process-
industrin, med en stor variation sett till inriktning och 
antal anställda. 
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proceSSinduStrin: antal Företag (Ftg) eFter FöretagSStorleK (2011).
 

0 anStällda 1-9 anStällda 10-49 anStällda 50-199 anStällda 200+ anStällda

5 138 Ftg 2 321 Ftg 777 Ftg 257 Ftg 117 Ftg

Källa: ledarnas uppskattning baserad på företagsdatabasen, sCb.

Branschen domineras av ett mindre antal riktigt stora företag. Den helt övervägande andelen av anställda, 61 procent, 
jobbar i företag med 500 anställda eller fler. De största företagen samlar därmed omkring 80 000 anställda.

proceSSinduStrin: antal anStällda eFter FöretagSStorleK (2011)

FöretagetS StorleK 1-19 anStällda 20-99 anStällda 100-499 anStällda 500+ anStällda

anStällda 8 100 16 600 24 600 77 900

andel av branSchenS 
Samtliga anStällda

6 % 13 % 19 % 61 %

Sett till branschen som helhet så finns relativt stora variationer i utbildningsnivån bland de anställda inom processin-
dustrin. 

proceSSinduStrin: utbildningSStruKtur (2010)

Figur 9. Källa: rams, sCb.
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Branschens utbildningsnivå
Det är också relativt stora skillnader i utbildningsnivå 
hos de anställda i olika delbranscher. Läkemedelsindu-
strin är särskilt utbildningstung. 14 Företag verksamma 
inom forskning och utveckling har av naturliga skäl 
många högutbildade knutna till sig. 

Chefskap inom processindustrin förutsätter ofta, men 
inte alltid, en högskoleutbildning. Många gånger krävs 

en tekniskt inriktad kompetens, men även kunskaper 
inom finans, marknadsföring och HR efterfrågas, inte 
minst på de stora företagen med många anställda och 
världen som marknad. Men processindustrin kan också 
erbjuda goda möjligheter för de med en kortare utbild-
ning. Ofta rör det sig om kvalificerade arbetsuppgifter 
med specifika kunskapskrav och stort ansvarstagande. 
Därmed erbjuder branschen både ingångar och fortsatta 
karriärvägar för människor med olika bakgrund.

proceSSinduStrin: utbildning anStällda i oliKa delbranScher, procent (2010)

delbranSch
För- 

gymnaSial
gymna-

Sial
eFtergymnaSial, 

Kortare
eFtergymnaSial, 

längre

gruvor, mineralutvinning 15,4 67,0 7,5 10,1

KemiSK induStri 14,3 48,9 14,4 22,4

induStri För FarmaceutiSKa  
baSproduKter och läKemedel

5,9 34,0 16,7 43,4

gummi- och plaStvaruinduStri 21,8 61,0 9,8 7,3

induStri För andra icKe-metalliSKa 
mineraliSKa produKter

23,8 59,5 9,3 7,4

Stål- och metallverK 17,6 60,1 10,1 12,3

vetenSKaplig ForSKning och  
utvecKling

2,0 13,7 12,7 71,7

totalt 14,8 49,3 11,5 24,4

Källa: rams, sCb
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källor

frågor om rapporten eller kring branschen?
Kontakta Anna Nilsson, branschansvarig inom  
processindustrin, Ledarna. 

E-post: anna.nilsson@ledarna.se

om ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 90 000 medlemmar. Vår vision är att alla ska ha en bra 

chef. En grundläggande tanke är att chefer hjälper chefer till framgång.

Inom Ledarna finns ett flertal branschföreningar för chefer. För dig som är chef inom processindustrin finns 

Ledarna inom processindustrin. Vi erbjuder även andra chefsnätverk, utbildningar, seminarier och stöd och 

råd. Det finns också branschbevakning på Ledarna webbplats där du kan finna nyheter och händelser för 

din och andra branscher.

Ledarna har en lång erfarenhet och tradition med ett ständigt utvecklingsfokus. Vi bildades 1905 och vi har 

bidragit till lösningar på många frågor och problem sedan dess och vi fortsätter att göra så även framöver.

processindustrin ur ett chefsperspektiv © Ledarna 2014
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Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 90 000 medlemmar. 

Som medlem i Ledarna får du stöd 
både i din yrkesroll som chef och 

som anställd. Ett dubbelt perspektiv 
ingen annan erbjuder.

hos oss blir du en bättre chef.

Besöksadress:  S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm.
Telefon: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Chefsservice 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


