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1. Introduktion 

Detta är slutrapporten från projekt 1413 inom ramen för Work Package 4 I Offshore Academy, ett 

delprojekt I Offshore Väst (Offshore Väst, i.d.). Rapporten är ett uppdrag som genomförts i Chalmers regi 

och författats av branschkunniga personer; Karin Malmcrona och Staffan Strive. Rapporten har tagits 

fram under mars och april 2015. 

1.1 Bakgrund 

Med referens till rapporten ”Inventory of Offshore Education in Sweden” (Hanning, 2014) och förstudien 

till projekt 1413, kan konstateras att vi i Sverige i nuläget har ett mycket begränsat utbud av utbildning 

inom Offshore Management, särskilt på MSc. nivå. Den idag tillgängliga utbildningen är mer inriktad på 

en operativ nivå och har en grundutbildningsnivå som till stora delar motsvaras av en B.Sc. 

Taget från förundersökningen: 

För närvarande finns det ett MSc program i Maritime Management som ges på Chalmers tekniska 

högskola, Institutionen för Sjöfart och Marin teknik. Utbildningen har ett klart fokus på hållbar 

utveckling, men är inte särskilt anpassat till Offshoreindustrins regelverk. 

Det finns även en utbildning som benämns YH Maritime Sustainaibility Coordinator som är ett ett-årigt 

yrkeshögskoleprogram på akademisk nivå som ges på Högskolecentrum Bohuslän under 2013-2015. 

Utbildningen riktar sig i första hand till redan yrkesverksamma och/eller de som söker en påbyggnad på 

en B.Sc. Kursfokus för YH MSC är hållbarhet inom marina/maritima sektorn och specifikt inom är sjöfart, 

logistik och transport men är inte behovsprövad gentemot offshoresektorns behov. 

Det finns ett behov av managementutbildning både på avancerad nivå och på en mer basal nivå för att 

kunna möta Offshore industrins krav på kompetens inför 2020. 

2. Syfte 

Syftet med denna analys som är en direkt vidare utveckling av förundersökningen är att titta på och 

diskutera hur en utbildning som möter Skandinaviens offshoreindustris nuvarande och framtida 

kompetensbehov skall kunna skapas. 
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3. Metodik 

3.1 Underlag 

Underlag för denna slutrapport är förundersökningen 1413 som levererades till offshore Väst 31 

december 2014 samt de mötesanteckningar som gjordes under bransch möte på Chalmers den 12 mars 

2015. 

3.2 Metod 

Samtliga företag som ingick i förundersökningen hade fått åtta tillfällen att välja på för att träffas. Det 

med flest ”Ja” valdes och sålunda bjöds det in till träff 12 mars 2015 på Chalmers Lindholmen.  

Följande företag deltog i mötet: 

GVA; www.gvac.se , UW-elast; www.uw-elast.se  Fartygskonstruktioner;  www.fkab.se Blue Competence; 

www.bluecompetence.se Chalmers; www.chalmers.se/smt  

Metoden för framtagning av denna slutrapport har varit förstudien samt de mötesanteckningar som 

skrevs under det möte som refereras ovan. Under detta möte diskuterades utbildningsalternativ som 

redovisas nedan samt ett förväntat behov försökte konkretiseras av deltagarna. 

 

 

3.3 Avgränsning 

Vi har i denna analys enbart fokuserat på utbildning och dess utformning som ett steg efter 

högskoleutbildning. Vi har inte tagit upp certifikatsgrundande kurser eller liknande.  

 

 

4. Utbildningsalternativ och fack ämnen 
 

4.1 YH 

Att ta fram en ansökan om YH-utbildning som skall skickas mitten september till myndigheten för YH-

utbildningar är omfattande och måste påbörjas omgående. Kräver omfattande kommittent från cirka 30 

företag både vad gäller utformning och inte minst engagemang under kurs. När ansökan väl är inskickad 

kan besked väntas under januari nästkommande år. Hittillsvarande utfall är att ca 30% av ansökningar 

blir godkända. Kursstart är vid positivt besked möjlig höst samma år.  

För vår del innebär detta att ett omfattande, och kostsamt, arbete behöver påbörjas omgående och 

kursstart kan bli september 2016.  

SS redogjorde för att det inte är beslutat i Chalmers värld att man kan administrera en YH-utbildning. 

Beslut om detta väntas av Chalmers ledning under försommaren 2015 vilket är för sent för att påbörja 

processen med YH-ansökan under innevarande år. 

http://www.gvac.se/
http://www.uw-elast.se/
http://www.fkab.se/
http://www.bluecompetence.se/
http://www.chalmers.se/smt
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Gruppen bedömde att det framstår som för dyrt, osäkert och för lång startsträcka att forma efterfrågad 

utbildning inom ramen för YH-utbildningar. 

4.2 EU-finansiering  

 

I detta sammanhang är det Europeiska Socialfonden, ESF, som vi har fokuserat på. 

Ett huvudsyfte för ESF är att det är ett verktyg för arbetsmarknadspolitiken; t ex ungdomar som hoppar 

av gymnasiet och inte tar sig vidare, annat exempel är yrket låssmed har kommit att bli en insats i 

säkerhetsbranschen och då blir ämneskompetensen förändrad. 

Ett annat huvudsyfte för ESF är att stärka upp en bransch som står inför en förändring. 

Procedurerna att beakta om man skall äska pengar från Europeiska Socialfonden-ESF är omfattande och 

framstod som ytterligare en besvärlig finansieringskanal samt vi har svårt att påstå att vi representerar 

en bransch som står inför förändring. 

 

4.3 Egen finansiering 

 

Egen finansiering innebär att när kursplanering gjorts så är omfattningen och innehåll känt, med det 

fyller vi föreläsningar med lärare. Beroende på hur många lärare som inblandade företag kan erbjuda 

och hur många externa som skall hyras in så får vi en prislapp på kostnad. Den får sedan fördelas på det 

antal deltagare som vi lockar.  

Vidare finns goda förutsättningar till samläsning med andra program inom Chalmers som kan bidra till 

effektivare nyttjande av föreläsare. 

När det gäller betalning av egenfinansierad utbildning föreslogs en form av ”poäng”-system som skulle 

innebära att företag som ställer upp med föreläsare erhåller poäng som räknas av mot insatsen med 

föreläsare. På så sätt skulle kostnader och insatser kunna utjämnas mellan företagen. 

 

4.4 Identifierade fack ämnen 

I förundersökningen identifierades följande huvudpunkter som fortfarande i analysen bedömts 

relevanta.  

 allmän offshorekunskap 
 säkerhet (HSE) och risk-analys 
 management och avtal 
 stabilitet 
 konstruktion 
 hydrodynamik 
 QA –Quality in design 
 hållbarhet (miljökrav i Norden, sustainability) 

 
Fler ämnen kan givetvis bli aktuella i fortsatt process. 
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4.5 Utbildningsformat och tidsomfång 

Det stod klart från representanterna att allmän offshore kunskap är efterfrågad. De åtta fackämnena 

enligt ovan är i nuläget huvudspåret. Något ämne kan falla bort och något kan tillkomma under 

kommande utformning av kurs. Under diskussionerna framkom; 

-”Utbildningsanordnaren är i sig inte viktig, det viktiga är att innehållet i kursen är det rätta”. 

-”Vi behöver skapa en gemensammare branschsyn på vad som menas eller innefattas med Offshore”. 

-”Högskolepoäng är önskvärda för kurs, men inte nödvändigt”. 

-”Ett steg kan vara att uppgradera befintlig naval architecture utbildning med offshore innehåll såsom 

riskanalys”, vilket redan är implementerat som valbar kurs i det programmet enligt programansvarig. 

Företagen ser gärna att stor del, men inte all, ges i någon form av distans och/eller webbutbildning.  

Dessutom ser företagen gärna att det kommer att handla om någon form av påbyggnadskurs till BSc och 

MSc-ingenjörsutbildningen, gärna i form av moduler på mellan 7-10 ECTS-poäng.  

Uppfattningen om total tidshorisont för utbildningen varierar lite mellan företagen men sex till tolv 

månader framstår som gemensam tidsram. Om man tänker sig att det rör sig om moduler kan ju 

studenten gå en kurs närhelst det passar. Men viktigt för något företag är att det rör sig om 

kompetenshöjande insats i det akademiska formatet. 

 

 

5. Sammanfattning och slutsats 

Med hänvisning till matrisen som kortfattat redovisar intervjusvaren kan konstateras att det finns ett 

behov och starkt uttryckt önskemål om kurser inom offshore hos de tillfrågade företagen. 

Företagen efterfrågar kursmoment inom ämnen enligt punkt 4.4 ovan som är: allmän offshorekunskap, 

säkerhet (HSE) och risk-analys, management och avtal, stabilitet, konstruktion, hydrodynamik, QA-

Quality in design, hållbarhet (miljökraven i Norden, sustainability). 

Det noteras att de intervjuade företagen ser att utbildning skall ges över cirka sex till tolv månader.  

Ett upplägg som berörts är att utbildningen skulle kunna vara uppdelad i moduler som kan läsas 

oberoende av varandra eller tillsammans i en helhet.  

Om kurserna kan berättiga till högskolepoäng ser företagen bara som extra bra. 

De som kan vara aktuella för sådana kurser är av två kategorier som vi uppfattat det, dels redan 

anställda samt de som precis skall bli anställda eller själva är ute och söker jobb och vill bättra på sitt CV. 

Flera företag menar att bra utbildning kan komplettera internutbildning och man är gärna med i ett 

branschråd där man kan vara med och påverka inriktningen och utvecklingen. 

Formen för utbildning har indikerats till webb baserat som komplement till föreläsningar i kombination 

med arbeten. Viktigt dock att utbildning kan bedrivas samtidigt som personen arbetar. 
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En tänkt utbildningsleverans är ett smörgåsbord av olika format – platsbunden, distans, webb – och 

tidsomfång, men också vad gäller interna eller kommersiella kompetensinsatser, såväl som CSN-stödda 

utbildningar (MSc, BSc, YH). Exempel på olika format nedan: 

• Företagsspecifika utbildningar 

• Branschspecifika utbildningar 

• 1-årigt YH-program på akademisk nivå 

• Revidering av kursmoment inom befintlig MSc och BSc utbildning 

• Nyutveckling av delkurser om 7-10 ETCS 

 

 

 

6. Förslag på utveckling 
 
En arbetsgrupp i Chalmers med referens personer från näringen behöver skapas. Innehåll, omfattning 
och utformning tas fram i minst två förslag som föreslås en större grupp att tycka till om. 

Vi enades om att bjuda in till ett seminarium där sådant förslag diskuteras. 

Det framkom tydligt att studier på heltid inte är aktuellt utan det måste bli någon form av moduler 
utlagda i tid som görs anpassade till personer som jobbar heltid. En modell kan vara ett kurstillfälle 
första onsdagen i varje månad. Sådant kurstillfälle startar med genomgång av tidigare delkurs/material. 
Kanske i form av grupparbete. Andra delen av sådan träff har fokus på kommande ämne med föreläsare 
och genomgång. Perioden mellan sådant kurstillfälle upptas av egna studier, kanske grupparbete, 
kanske någon sådan kurs har mellan träff för att sedan komma tillbaks på schemalagd onsdag. Det 
kanske skall vara sex veckor mellan sådan träff. Mycket att diskutera och ta ställning till. Att utbildning 
skall kunna bedrivas på distans med användande av de möjligheter som finns med moderna IT- och 
webb verktyg är självklart. 

Chalmers tar på sig att skapa arbetsgrupp enligt ovan och fortsätta arbetet med tillskapandet av 
utbildning som kan anses vara initierat och i viss mån styrt av Offshore Väst. 

Allas synpunkter, förslag och inspel i alla dess former är välkommet, ja nödvändigt. 

Från förundersökningen hämtar vi följande: 
Vi föreslår också att arbetat framåt bör ske i en samlad process för strategisk kompetensförsörjning 
riktad till svensk offshoreverksamhet med en tidshorisont inte mindre än till år 2020. Inom denna 
tidshorisont bör inrymmas planering och genomförande av utbildningsinsatser med ett minimum  
av 1-2 kursstarter. 
 
En genomgående aspekt är att man bör se till helheten i den framtida utbildningsutvecklingen och 
kombinerar ihop olika initiativ från olika utbildningsleverantörer snarare än att man konkurrerar 
sinsemellan. Svensk offshore sektor gagnas av att strategisk kompetensförsörjning – som är en del i 
stöd- och serviceinsatser - sker koordinerat och med kännedom om varandras olika initiativ. 
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