
SAMARBETSVISION

Välkommen till STRATEGISK INSIKT

Med stöd från: 

Agenda
• Industrins betydelse
• Vision och fokusområden för industrin
• Gruppdiskussion
• Gemensam diskussion och avslutning

• Ha gärna kameran på
• Namn+FTG
• Frågor rakt ut eller i 

chatten



SAMARBETSVISION

STRATEGISK INSIKT
För västsvensk industri 2030

Med stöd från: 
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INDUSTRINS BETYDELSE

STRATEGISK INSIKT
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Några övergripande resultat
• Tillverknings- och utvinningsindustrin står för 16,5 procent av den samlade lönesumman 

(nattbefolkning) i Västsverige (60,1 miljarder SEK) 2019. Näst störst är hälso- och sjukvård.

• Tillverknings- och utvinningsindustrin står för 16,8 procent av den samlade lönesumman 
(nattbefolkning) i Västra Götaland (52,1  miljarder SEK) 2019. Näst störst är hälso- och 
sjukvård.

• Hälso- och sjukvård är störst i Halland står för 15,0 procent av den samlade lönesumman 
(nattbefolkning). Tillverknings- och utvinningsindustrin följer tätt efter på 14,7 procent (8,6 
miljarder SEK). 

• I Halland är tillverknings- och utvinningsindustrin andel störst i 50 procent av kommunerna.

• I Västra Götaland är tillverknings- och utvinningsindustrins andel störst i 67 procent av 
kommunerna.

• En ytterligare aspekt som är viktig att komma ihåg är att många företag inom de 
delbranscher som finns i SNI-koderna 68-82 (Företagstjänster) arbetar mot tillverknings-
och utvinningsindustrin.
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Lönesumma (nattbefolkning) för 15 samlade branscher i Halland 
och Västra Götaland (Miljarder SEK)
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Lönesumma tillverknings- och utvinningsindustrin (SNI 05-33) som andel av total 
lönesumma i nattbefolkning per kommun 2019 – Halland
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Tillverknings- och utvinningsindustrin (SNI 05-33) som 
andel av total lönesumma i nattbefolkning/kommun 
2019 – Halland*

Färgschema: 

Mörkblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den största andelen av den totala lönesumman i nattbefolkningen i kommunen  2019.

Blå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den näst största andelen av den totala lönesumman i nattbefolkningen i kommunen 2019.

Ljusblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den tredje största andelen eller lägre av den totala lönesumman i nattbefolkningen i 
kommunen 2019.

*Industrins andel av den samlade lönesumman är lika stor i Halmstad och Kungsbacka, men positionen skiljer sig åt.
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Lönesumma tillverknings- och utvinningsindustri (SNI 05-33) som andel av 
total lönesumma i nattbefolkning per kommun 2019 – Västra Götaland

Färgschema: 

Mörkblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den största andelen av den totala lönesumman i nattbefolkningen i kommunen  2019.

Blå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den näst största andelen av den totala lönesumman i nattbefolkningen i kommunen 2019.

Ljusblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den tredje största andelen eller lägre av den totala lönesumman i nattbefolkningen i 
kommunen 2019.
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*Industrins andel av den samlade lönesumman kan vara lika stor i en kommun, men positionen kan skilja sig åt.
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Lönesumma tillverknings- och 
utvinningsindustrin (SNI 05-33) som andel 
av total lönesumma i nattbefolkningen 
per kommun 2019 – Västra Götaland

Färgschema: 

Mörkblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör 
den största andelen av den totala lönesumman i 
nattbefolkningen i kommunen  2019.

Blå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör den 
näst största andelen av den totala lönesumman i 
nattbefolkningen i kommunen 2019.

Ljusblå = Tillverknings- och utvinningsindustrisektorn utgör 
den tredje största andelen eller lägre av den totala 
lönesumman i nattbefolkningen i kommunen 2019.

Öckerö

Sotenäs

Lysekil

Partille

Bolle-
byggd

Stenugn-
sund

Essunga

Tjörn

Mark



9

Hur ser det ut i Fyrbodal? – Industrins 
betydelse för skatteintäkter 
(nattbefolkning) 
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SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

10
Workshops

87
Strategiska tänkare 

194
Identifierade aktiviteter



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

Vison för västsvensk industri
En hållbar värdeskapande industri som är aktiv i 

samhällsutvecklingen för ett attraktivt Västsverige. 
Engagerade och kompetenta människor leder företagen

att nå sin fulla potential. Med världen som spelplan 
samverkar vi inom ett ekosystem av 
lärande, förnyelse och innovation.



SAMARBETSVISION



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

1 LÅNGSIKTIGT, ANSVARSFULLT & LÖNSAMT FÖRETAGANDE
Cirkulära affärsmodeller
Hållbart arbetsliv
Effektiv produktion
Digitalisering
Energiomställning & elektrifiering
Internationalisering

2 FÖRNYELSE & UTVECKLINGSKULTUR
Gränsöverskridande samverkan & nätverkskapacitet
Entreprenörskap & förnyelse
Kompetens & lärande

3 ATTRAKTIONSKRAFT
Attraktiv och synlig industri
Varumärke och kommunikation



SAMARBETSVISIONFRAMGÅNGSFAKTORER

Långsiktig stöttning 
inte enbart 

punktinsatser

Säkerställ 
kompetens hos 

utvecklande parter

Gå från 
aktivitets- till 
effektmätning

Förhålla sig till de 
17 globala målen 

OCH bryta ner 
dem till görbara 

begrepp och 
handlingar

Gränsöverskridande 
samverkan mellan 

näringsliv, 
näringsfrämjare, 

forskning och 
samhället

Ge även företag 
som inte klassas 
som SME stöd

Möta företagens 
behov på den nivå 

de är.

Inte fastna 
branschspecifikt

Fokusera på 
långsiktig 

lönsamhet



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

INSIKTER VI GJORT OCH VÄGEN FRAMÅT
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Med stöd från: 

Insikt 1.
Den tillverkande industrin genererar högst skatteintäkter i VGR 
och näst högst i Halland med en betydande exportandel!

Om man inkluderar hälften av företagstjänster, bl.a. 
konsultverksamhet är industrin den överlägset viktigaste 
inkomstkällan vad gäller skatteintäkter i båda regionerna



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

Insikt 2.
Merparten av de mindre företagen har dålig eller ingen 
lönsamhet och behöver riktat och långsiktigt stöd för att vara 
konkurrenskraftiga! 

De efterfrågade områdena som de vill ha stöd i är:
- Långsiktigt, Ansvarsfullt & Lönsamt Företagande
- Förnyelse och utvecklingskultur
- Attraktionskraft



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

Insikt 3.
För att klara industrins framtida utveckling och 
kompetensförsörjning behövs en satsning på både individer och 
organisation i företagen.

Detta är en förutsättning för Långsiktigt, Ansvarsfullt och 
Lönsamt Företagande och riktade utvecklingsmedel måste kunna 
läggas både på individ och organisation.



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

Insikt 4.
Företagen efterfrågar ett sammanhållet och sömlöst 
företagsfrämjande system. Utvecklingsinsatser måste gå om lott 
och varvas med varandra beroende på behov och 
förutsättningar!

En korskopplad samverkan mellan många olika företagsfrämjande 
aktörer och finansiärer som förstår den verklighet företagen lever 
genom att ha system som möjliggör i stället för att begränsa, 
krävs för att insatt medel ska få den effekt som avses.



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

Insikt 5.
Det finns en stark vilja i den västsvenska industrin att bidra i 
utvecklingen av både företag och samhälle. Vi IUC-bolag, Väst, 
IDC, Sjuhärad, GTC och TEK står redo att tillsammans med 
företagen möta och omhänderta insikter 1-4.



SAMARBETSVISION

Med stöd från: 

Diskussion i smågrupper
(Ordförande i varje grupp: Den vars förnamn börjar på A B C D….)

• Vad innebär de här insikterna för dig?
• Hur kommer du att agera för att realisera visionen och 

strategin för den tillverkande industrin? 



SAMARBETSVISION

Ett samverkansprojekt mellan IUC Sjuhärad, IUC Väst, Göteborgs 
Tekniska College, TEK Kompetens och IDC West Sweden.  

Med stöd från Västra Götalandsregionen 
och region Halland. 

Med stöd från: 

STRATEGISK INSIKT
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