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Förord
Trots att tjänstesektorn ökat i betydelse under senare år så står tillverkningsindustrin fortfarande för nästan en tredjedel av förädlingsvärdet i svenska
aktiebolag och cirka två tredjedelar av den svenska exporten. En betydande
del av industrins totala produktion och sysselsättning har under det senaste
decenniet genererats av fordonsindustrin. Samtidigt har branschen genomgått
en kraftfull strukturomvandling, som bland annat inneburit nya roller för
underleverantörer och att industri och tjänstesektor blivit allt mer integrerade.
Efter sommaren 2008 började effekterna av den amerikanska finanskrisen och
en global konjunkturnedgång att få genomslag i Sverige. I september 2008
påbörjades diskussioner mellan Nutek och konsultföretagen WSP om att med
hjälp av det regionala analys- och prognossystemet rAps genomföra en studie
av konsekvenserna av en kraftig minskning av antalet sysselsatta inom bilindustrin i Västra Götalandsregionen på olika branscher och regioner. Ambitionen var också att ställa resultatet mot erfarenheter av tidigare kriser inom
svensk varvs- och tekoindustri.
Under arbetets gång har situationen inom den svenska fordonsindustrin blivit
allt allvarligare. Den globala konjunkturnedgången har medfört ett ökat antal
varsel, snabbt stigande arbetslöshet och att fler företag än vanligt gått i konkurs. Därför är resultaten av denna rapport än mer aktuella idag, som underlag för fortsatta diskussioner på regional och nationell nivå.
Rapporten har i huvudsak utformats av WSP Analys och Strategi, under ledning av Christer Anderstig. Övriga medarbetare har varit Amy Rader Olsson,
Anders Wigren, Joakim Johansson, Jonas Börjesson och Sirje Pädam. Projektledare för Nutek och ansvarig för fallstudien, som genomförts i samarbete
med CIND, Uppsala universitet, har varit Jörgen Lindell. Underlaget har diskuterats i en referensgrupp bestående av representanter för Nutek, regionala
företrädare och branschföreträdare. Nutek vill tacka alla för värdefulla insatser och kommentarer under arbetets gång.
Ingela Blixt				
Tf generaldirektör			

Maria Lindqvist
Analyschef

Sammanfattning
Krisen inom svensk fordonsindustri är inte en kris utan två överlappande kriser. Den ena är en global konjunkturell kris för både lastbils- och personbilstillverkning. Den andra berör personbilstillverkningen och handlar om mer
djupgående och strukturella faktorer: global överkapacitet, förstärkt av bristande anpassning till förskjutningar i efterfrågan; akuta finansiella problem
för GM och Ford, det vill säga ägarna till Saab och Volvo Personvagnar.
Sverige har haft och har fortfarande komparativa fördelar för personbilstillverkning, fördelar baserade på bland annat hög teknologisk kompetens. Men
fördelarna försvagas, inte minst av allt högre fasta kostnader i produktionen
och förskjutningar av efterfrågan, både geografiskt och i produktsegmentet.
Den ökade efterfrågan på bilar kommer framförallt från växande folkrika
länder på stort transportavstånd från Sverige, samtidigt som efterfrågan
alltmer inriktas på mindre, miljövänligare och energisnåla bilmodeller.
Fordonsindustrin i Sverige är med alla mått en mycket betydande bransch
med 12 procent av industrins förädlingsvärde, 14 procent av varuexporten
och den näst största nettoexporten bland alla varugrupper. En jämförelse med
andra europeiska länder visar att endast två länder, Slovakien och Tyskland,
har fler sysselsatta inom fordonsindustrin som andel av industrins totala
sysselsättning.
Vanligen uppskattas fordonsindustrin och dess underleverantörer totalt
sysselsätta omkring 140 000 personer i Sverige. Ingen annan bransch i Sverige
genererar lika stor sysselsättning bland leverantörer och underleverantörer.
Innebörden är att för fordonsindustrin ger en minskad produktion större
spridningseffekter på sysselsättningen, jämfört med andra branscher. Om
fordonsproduktionen minskar och antalet jobb i fordonstillverkningen direkt
minskar med 1 000, kommer indirekt ytterligare 1 600 jobb att förloras i
näringslivet.
De indirekta effekternas fördelning på branscher i Sverige visar att de största
effekterna uppstår inom Företagstjänster, Handel och Fordonsindustri. De
indirekta effekternas fördelning på regioner i Sverige visar att en minskad

fordonstillverkning i Västsverige ger de största spridningseffekterna i den
egna regionen och i andra större regioner, där påverkan på regionens totala
sysselsättning blir, förhållandevis, begränsad.
Beräkningen av dessa indirekta effekter handlar om spridningseffekter från
svensk fordonstillverkning till svenska leverantörer och underleverantörer, i
flera led. Men krisen inom fordonsindustrin är global. Den minskade fordonstillverkningen i andra länder ger därför också spridningseffekter i Sverige.
När leverantörernas exportmarknad sviktar ökar risken för att det totala
bortfallet i efterfrågan leder till att leverantörer går omkull, med negativa
följder för svensk fordonstillverkning.
Fordonsindustrin och dess underleverantörer är i hög grad koncentrerade till
samma regioner som tidigare genomgått och framgångsrikt klarat av kriser
inom Varvs- och Tekoindustrin. Dessa regioner har hög tillgänglighet, ett
diversifierat näringsliv och högt utbildad arbetskraft. De är storstadsregioner
eller storstadsnära regioner. Detta är också bakgrunden till tjänstesektorernas
expansion i dessa regioner, tjänstesektorer som framför allt växer i regioner
med stora arbetsmarknader, med riklig tillgång på arbetskraft och stora
hemmamarknader.
De indirekta effekterna av en minskad fordonstillverkning i Västsverige sprids
till stor del till regioner i Västsverige och andra större regioner, där påverkan
på regionens totala sysselsättning blir relativt begränsad. Fordonsindustrin
är specialiserad i storstadsnära regioner som har bättre förutsättningar än
andra regioner att klara av en strukturomvandling, liksom skett historiskt
när Varvs- och Tekoindustrin krympte. En framtida strukturomvandling med
en kraftigt minskande fordonsindustri är inte problemfri. Men jämfört med
en situation där fordonsindustrins regionala specialisering varit en annan är
sannolikheten större för att nya verksamheter kan växa fram, bland annat ur
fordonsindustrin, och slå rot i samma regioner.
Det finns på sikt goda förutsättningar för att en kombination av en mindre
men mera nischad bilindustri och nya snabbt växande näringar ska föra de
biltillverkande regionerna vidare i strukturomvandlingen.
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Inledning

Inledning
”Svensk bilindustris kraftiga expansion efter andra världskriget är det kanske mest spektakulära inslaget i den svenska industriella utvecklingen under
denna period. Kring bilindustrin – som även inkluderar lastbilar och bussar
– har sedan ett nätverk av olika företag vuxit fram, där Volvo och SaabScania, tidigare Saab och Scania-Vabis, utgjort kärnan. Vad var det som
möjliggjorde dessa framgångar? Vilka var drivkrafterna? Vad har bil
industrin betytt för svensk samhällsekonomi?”
(B. Elsässer, Svensk Bilindustri – en framgångshistoria, SNS Förlag, 1995.)

Den avslutande frågan i detta citat kan ses som en utgångspunkt för denna
rapport. Men snarare än att ställa frågan ur ett historiskt perspektiv är syftet
att belysa fordonsindustrins betydelse idag. En framgångshistoria har övergått
till en bransch i kris. Försäljningen faller kraftigt på både hemmamarknader
och exportmarknader. I Sverige minskade försäljningen av personbilar med
totalt över 17 procent under 2008, och för fabrikaten Saab och Volvo till
sammans minskade försäljningen med nästan 24 procent1. Under perioden
januari–november 2008 minskade exportvärdet för personbilar med 19 procent
och importvärdet med 17 procent, jämfört med samma period 20072.
Försäljningen av personbilar i Sverige har minskat kraftigt även tidigare år.
Till exempel sjönk antalet nyregistrerade personbilar från nästan 350 000
år 1988 till cirka 125 000 år 1993. Under fem år minskade försäljningen i
genomsnitt med mer än 17 procent per år. Men, för tjugo år sedan dämpades
nedgången av att fordonsexporten inte berördes i lika hög grad som idag3.
Dagens kris inom fordonsindustrin är en del av den globala nedgång i konjunkturen som utlöstes av krisen på den amerikanska finansmarknaden

1

2
3

	Enligt BIL Sweden, 2009-01-07, registrerades 254 000 nya personbilar år 2008, jämfört med 307 000
år 2007.
SCB, 2009-01-26.
	Enligt SCB beräknas exportvolymen (SNI 38431, Bilar och underreden) ha minskat med cirka 3 till 4 procent i
genomsnitt per år under perioden 1987–1992. Antalet tillverkade svenska personbilar uppskattas under samma
period ha minskat med knappt 9 procent per år. Uppskattningen baseras på Elsässer (1995), sid. 64.
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hösten 2008 och som snabbt ledde till en förtroendekris på de finansiella
marknaderna i hela världen. Minskad tillgång på krediter medförde snart
stora svårigheter att genomföra planerade investeringar, bland annat i nya
fordon. Därefter har den globala nedgången i konjunkturen medfört ett ökat
antal varsel, snabbt stigande arbetslöshet och att fler företag än vanligt går i
konkurs. Den ökade risken för kreditförluster har gjort bankerna mer försiktiga och ett minskat kreditutbud förstärker nedgången i konjunkturen än mer.
För fordonsindustrin är konjunkturnedgången speciellt kännbar. Bankernas
försiktighet och minskade kreditutbud gör det svårt för presumtiva kunder att
fullfölja planerade investeringar. I lågkonjunkturen blir samtidigt hushåll och
företag mer försiktiga att genomföra stora investeringar, bland annat i nya
bilar. Den djupa konjunkturnedgången innebär att efterfrågan på både lastoch personbilar har fallit mycket kraftigt, för att inte säga tvärbromsat.
Men även om krisen har gemensamma drag finns stora skillnader. På de
marknader där svensk lastbilsindustri är verksam är de båda företagen Scania
och Volvo Lastvagnar ledande i flera avseenden. När konjunkturuppgången
kommer finns goda förutsättningar för återhämtning och fortsatt tillväxt. För
personbilsindustrin är den globala krisen mer djupgående och strukturell. En
allmän bedömning är att industrin har stor överkapacitet. Parallellt med att
efterfrågan faller förskjuts den gradvis mot miljövänligare och energisnålare
bilmodeller. Saab Automobile och Volvo Personvagnar är i nuläget helägda
dotterbolag till moderbolagen GM och Ford som båda befinner sig i akut kris,
framförallt GM. Framtiden för de svenska biltillverkarna Saab och Volvo är
oviss.
Detta är rapportens bakgrund. Fordonsindustrins samhällsekonomiska betydelse kommer att belysas på olika sätt, bland annat med uppskattningar av
omfattningen av den ekonomiska verksamhet och sysselsättning som genereras av biltillverkningen. Den svenska fordonsindustrins förutsättningar och
framtid kommer däremot att beröras mycket kortfattat.
Det första kapitlet inleds med att fordonsindustrin avgränsas och att branschens huvuddrag beskrivs. Därefter analyseras leverantörssambanden mellan
fordonsindustrin och övriga branscher i näringslivet. Med stöd av inputoutput analys på regional, flerregional och nationell nivå belyses effekterna
av dessa samband, effekter som brukar betecknas multiplikatorer. Det andra
10
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kapitlet behandlar frågan om fordonsindustrins relativa betydelse, både i
jämförelse med andra länder och i jämförelse med andra branscher i Sverige.
Kapitel tre handlar om fordonsindustrin och dess leverantörssamband i regional belysning. Där redovisas också ett räkneexempel på de spridningseffekter
som en nedläggning av Saab kan beräknas ge upphov till. Därefter följer ett
kapitel som diskuterar fordonsindustrin ur ett strukturomvandlingsperspektiv, en diskussion och analys som tar upp likheter och olikheter med tidigare
kriser i svensk industrihistoria. I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av
nedläggningen av Volvo Kalmarverken AB. I det näst sista kapitlet diskuteras
vad som skulle kunna kallas fordonsindustrins framåtriktade effekter. Argumenten om fordonsindustrins roll för teknikutveckling och kunskapsspridning
till andra sektorer belyses närmare. Rapporten avslutas med slutsatser i tio
punkter.
Rapporten har i huvudsak ett branschperspektiv på fordonsindustrin, med
fokus på verksamheter som direkt och indirekt berör produktion, handel och
sysselsättning i Sverige, på nationell och regional nivå. I den utsträckning som
rapporten berör verksamheten på företagsnivå, ägarförhållanden med mera är
syftet främst att belysa frågor som rör fordonsindustrins verksamhet i Sverige.
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Hur betydande
är fordonsindustrin?
Krisen inom fordonsindustrin riskerar få stora återverkningar på ekonomi
och arbetsmarknad. I detta kapitel ska vi belysa hur stora effekter det kan
bli fråga om. I de inledande avsnitten preciseras vad som avses med bil- eller
fordonsindustri. Vidare tecknas branschens huvuddrag, bland annat med
mått på dess storlek i relation till hela tillverkningsindustrin. Därefter klarläggs leverantörssambanden mellan fordonsindustrin och övriga branscher
i näringslivet. En heltäckande bild av dessa samband tas fram med hjälp av
input-output analys. Med denna metod uppskattas slutligen de spridnings
effekter som en minskad fordonstillverkning beräknas ge upphov till.
Fordonstillverkning och fordonsindustri
Som nämndes ovan kommer rapporten att belysa fordonsindustrin i huvudsak
ur ett branschperspektiv, och med avseende på verksamheter i Sverige. Inledningsvis kan det dock vara bra att ge en kort orientering kring de dominerande företagen.
Svensk fordonstillverkning kan identifieras med de tre varumärkena Saab,
Scania och Volvo. Bakom dessa varumärken finns globalt verksamma företag.
Saab Automobile, i nuläget fortfarande ett helägt dotterbolag i GM, har i
stort sett all produktion förlagd till Sverige, i huvudsak Trollhättan. Där kan
antalet sysselsatta idag uppskattas till runt 4 0004.
Scania är ett globalt verksamt företag, med produktionsanläggningar i både
Europa och Latinamerika, med huvudanläggning och ledningsfunktioner i
Sverige (Södertälje). Lastbilar svarar för drygt 60 procent av företagets omsättning. Antalet anställda i Scania är totalt cirka 35 000, varav 12 000 i Sverige5.

4

I slutet av 2007 var enligt Bil Sweden knappt 5 200 sysselsatta vid Saab Automobile, inkl GM Powertrain
Sweden AB.

5

Scanias bokslutskommuniké jan–dec 2008. Enligt samma källa kommer större delen av de 2 000 anställda i
produktionen med visstidskontrakt att vid utgången av första kvartalet 2009 ha lämnat företaget – en reduktion
från 12 000 till 10 000 anställda.
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Volvokoncernen är verksam i större skala med huvudanläggning i Göteborg
och produktionsanläggningar i samtliga världsdelar. Lastbilar svarade år 2007
för 66 procent av koncernens totala omsättning och för cirka 65 000 av totalt
knappt 102 000 anställda6. Antalet anställda i Sverige var totalt cirka 28 7007.
Volvo Personvagnar, Volvo Car Corporation (VCC), är ett helägt dotterbolag
inom Ford. Huvudanläggningen finns i Göteborg men produktionen (antal
bilar) är större i Gent, Belgien8. Ett mindre antal bilar tillverkas även i Kina.
I slutet av 2008 var antalet sysselsatta inom VCC totalt cirka 20 000, varav
15 000 i Sverige9.
Enligt dessa uppgifter sysselsätter fordonstillverkningen cirka 60 000 personer i Sverige, varav lastbilstillverkarna Scania och Volvo drygt 40 000, och
personbilstillverkarna Saab och VCC cirka 20 000. Dagsaktuella uppgifter
saknas, men skulle sannolikt ligga något lägre. För Scania och Volvo AB svarar lastbilar för runt 65 procent av produktionen; för resterande del svarar
bussar, anläggningsmaskiner, motorer, med mera. Om vi avgränsar fordonstillverkningen till att avse person- och lastbilar är en rimlig uppskattning att
fordonstillverkarna i dagsläget sysselsätter omkring 50 000 i Sverige.
Men fordonstillverkningen är bara en del av fordonsindustrin, vars sysselsättning är betydligt större än 50 000. För huvuddelen av fordonsindustrins
produktion svarar leverantörerna av insatsvaror och tjänster till fordonstillverkarna10. Detta kommer att belysas mer ingående längre fram i rapporten.
Idag brukar den totala sysselsättningen inom svensk fordonsindustri och dess
underleverantörer vanligen uppges vara omkring 140 000 personer11. Om vi
utgår från att det sista ledet i produktionskedjan, det vill säga fordonstillverkningen, sysselsätter cirka 50 000 skulle detta betyda att på varje sysselsatt
inom det sista ledet finns ytterligare 1,8 sysselsatta i föregående led, det vill
säga sysselsatta i företag som är underleverantörer. Denna uppskattning stäm6

AB Volvo, årsredovisning 2007.

7

I AB Volvo:s bokslut för 2008 uppges att under 2008 och 2009 har drygt 7 700 (inkl. inhyrda konsulter) i Sverige
meddelats att de kommer att få lämna koncernen.

8

I Göteborg tillverkades år 2008 cirka 165 000 bilar, i Gent drygt 181 000 bilar. Knappt 13 000 bilar tillverkades
vid Uddevalla i det samägda företaget Pininfarina Sverige AB. (www.volvocars.com)

9

Bil Sweden.

10

Se till exempel Fordons Komponent Gruppens (FKG) rapport till Strategigruppen för svensk fordonsindustri, 200504-08.

11

Bil Sweden, FKG med flera använder denna uppgift för att ange fordonsindustrins storlek.
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mer tämligen väl överens med vad som framkommer vid beräkningar baserade på officiell statistik från SCB, vilket kommer att framgå nedan12.
Av flera skäl kommer vi i fortsättningen att huvudsakligen använda officiell
statistik på bransch- och produktnivå. Huvudskälet är att det möjliggör de
jämförelser och beräkningar som är nödvändiga för att kunna belysa frågan
om fordonsindustrins ekonomiska betydelse. I detta ligger också att den officiella statistiken avser verksamheter vid arbetsställen i Sverige, som inte alltid
är fallet med data på företagsnivå. Med statistik på branschnivå är det dock
sällan möjligt att skilja mellan lastbils- och personbilsindustri.
Sysselsättning, produktion och produktivitet
I SCB:s officiella statistik förekommer mer eller mindre precisa definitioner av
bil- eller fordonsindustrin. Ibland förekommer en sammanslagning av SNI 34,
Fordonsindustri, och SNI 35 Annan Transportmedelsindustri13. I vissa fall ges
dock uppgifter på mer detaljerad branschnivå, som bland annat gör det möjligt att särskilja fordonstillverkning från tillverkning av fordonskomponenter.
Av figur 1 framgår att antalet sysselsatta inom motorfordonsindustrin (SNI
34.1, tillverkning av personbilar, lastbilar och bussar) var drygt 47 000 år
1997 och drygt 50 000 år 2007. Antalet sysselsatta med tillverkningen av
komponenter till motorfordonsindustrin (SNI 34.3) har ökat snabbare och
uppgår år 2007 till drygt 20 000 medan knappt 4 000 återfinns inom
tillverkning av karosserier, släpfordon (SNI 34.2). År 2007 svarar Fordons
industrin därmed för runt 75 000 sysselsatta, vilket motsvarar närmare
80 procent av transportmedelsindustrins totala sysselsättning. Det bör observeras att begreppet fordonsindustri här endast inkluderar en mindre del av
de företag som är underleverantörer till motorfordonsindustrin (fordonstillverkarna). Det kommer att visa sig senare i rapporten.

12

13

	Det kommer även att framgå att fordonsindustrin och dess underleverantörer beräknas sysselsätta betydligt fler
än 140 000.
SNI 34 = Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar; SNI 35= Skeppsvarv, Rälsfordonsindustri,
Flygplansindustri med mera.
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Figur 1

Antal anställda 1997 och 2007 inom Transportmedelsindustrin uppdelad
på fordonsindustri och övriga delbranscher.
1997

2007
34.1 Motorfordonsindustri

19 915
47 125
17 243

2 579

34.2 Industri för karosseri
för motorfordon; släpfordon,
påhängsvagn

22 797
50 539
20 411

3 898

34.3 Industri för delar och
tillbehör till motorfordon
och motorer
35 Annan
transportmedelsindustri

Källa: SCB (Företagens ekonomi), preliminära uppgifter för 2007.

Fordonsindustrins storlek i jämförelse med hela tillverkningsindustrin illustreras i figur 2. Där visas hur fordonsindustrins andel av tillverkningsindustrins
förädlingsvärde och sysselsättning utvecklats under perioden 1997–2006.
Medan sysselsättningen inom fordonsindustrin har ökat med runt 7 000 har
sysselsättningen inom hela tillverkningsindustrin minskat med drygt 48 000.
Fordonsindustrins andel av tillverkningsindustrins sysselsättning har därmed ökat, från drygt 9 procent år 1997 till drygt 11 procent år 2006. Även
fordonsindustrins andel av tillverkningsindustrins förädlingsvärde har ökat
under perioden, från knappt 9 till 12 procent, en något större ökning än
ökningen av andelen sysselsatta.
Det innebär att fordonsindustrins andel av tillverkningsindustrins förädlingsvärde har ökat något mer än andelen av tillverkningsindustrins sysselsättning.
Det tyder på att fordonsindustrins arbetsproduktivitet (förädlingsvärde per
sysselsatt) ökat något snabbare än för hela tillverkningsindustrin i genomsnitt
– om vi ser till utvecklingen under hela perioden. De första åren efter år 2000
har arbetsproduktiviteten ökat i ungefär samma takt som för tillverknings
industrin i övrigt, medan den ökat något långsammare de senaste åren.
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Fordonsindustrins (SNI 34) andel av tillverkningsindustrins (SNI 15–37)
förädlingsvärde och sysselsättning 1997–2006.
Fasta priser referensår 2000.

Figur 2
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Källa: SCB (NR, Företagsdata).

Ett mer precist mått på arbetsproduktivitetens utveckling är att se på förändringen av förädlingsvärde per faktiskt arbetad timme, i stället för att mäta
arbetsinsatsen med antalet sysselsatta i medeltal. Med detta bättre produktivitetsmått illustreras utvecklingen för den längre perioden 1993–2006 i figur 3.
Där visas också hur investeringarna har utvecklats under perioden.

Arbetsproduktivitet och fasta bruttoinvesteringar 1993–2006 inom Fordonsindustrin (SNI 34) och övrig Tillverkningsindustri (SNI 15–37, exkl.
34). Fasta priser referensår 2000, arbetade timmar. Index 1993=100.
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I genomsnitt för hela perioden 1993–2006 har fordonsindustrins produktivitets
utveckling varit snabbare än för övrig tillverkningsindustri. Som framgår av
figur 3 förklaras detta av utvecklingen några enstaka år under perioden. Åren
1999 och 2000 beräknas produktiviteten årligen ha ökat med mer än 20 procent i fordonsindustrin, jämfört med runt 7 procent för tillverkningsindustrin
i övrigt. Ungefär i samma veva såldes Volvo personvagnar till Ford och Saab
till GM. Möjligen sammanhänger produktivitetsutvecklingen åren 1999 och
2000 med de kraftigt ökade investeringarna tre, fyra år tidigare14. Figur 3
bekräftar bilden att fordonsindustrins produktivitetstillväxt har varit relativt
långsam efter 2004.
Export, import och komparativa fördelar
År 2007 uppgick exportvärdet av varor från Sveriges fordonsindustri15 till
155 miljarder kronor. Med 14 procent av det totala varuexportvärdet är fordonsexporten därmed störst bland totalt 66 varugrupper. Fordonsexporten
för enskilda varugrupper visas i figur 4. Där framgår att personbilar och fordonskomponenter tillsammans svarar för cirka 80 procent av det totala
värdet för fordonsexporten.

Sveriges fordonsexport 1998–2007. Löpande priser.
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15

Åren 1998 och 1999 ökade produktionen av personbilar tillverkade i Sverige förhållandevis starkt, med
12 respektive 22 procent. (Bilismen i Sverige 2006, Bil Sweden). Därtill kommer att den ökade produktionen
inkluderar nya produkter med högre förädlingsvärde. Fordonsindustrins andel av tillverkningsindustrins fasta
bruttoinvesteringar ökade under perioden 1995–2006 från knappt 17 procent till 20 procent.
SITC 78 ”Fordon för vägar” (SCB 2008-05-23)
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Även fordonsimporten är mycket betydande. Med 112 miljarder och 11 procent
av värdet för total varuimport år 2007 är den störst bland de 66 varugrupperna. Nettoexporten, det vill säga fordonsexport minus fordonsimport,
uppgår år 2007 till 43 miljarder. Endast papper och pappersvaror har större
nettoexport, cirka 60 miljarder.
Fordonsindustrins positiva nettoexport betyder att svensk produktion är större
än svensk förbrukning av de varor som produceras inom fordonsindustrin.
Kvoten mellan svensk produktion och svensk förbrukning är alltså större
än ett. Denna kvot brukar benämnas specialiseringskvot och tolkas som ett
uttryck för komparativa fördelar (kvot större än ett) eller komparativa nackdelar (kvot mindre än ett) i produktionen av den vara (varor) som tillverkas i
branschen. Med undantag för några år i slutet av 1980-talet har fordonsindustrins nettoexport ökat från början 1970-talet till mitten av 1990-talet.
Därefter minskade nettoexporten fram till år 2000, för att öka svagt fram
till år 2004. Detta år beräknas specialiseringskvoten vara drygt 1,2516. Den
svenska fordonsproduktionen var alltså 25 procent större än förbrukningen
av varor från denna bransch; mellanskillnaden var nettoexport. De senaste
fyra åren har nettoexporten åter minskat. Det framgår av figur 5 som visar
hur export- och importvolymen för motorfordon (SNI 34) förändrats från
1995 till tredje kvartalet 2008. Under hela perioden har importen ökat
25 procent snabbare än exporten.

Export och import av motorfordon 1995–2008 (3:e kv), glidande
medelvärde 4 kvartal. Fasta priser basår 2000, Index 1995=100.

Figur 5
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Att nettoexporten har minskat tyder på att Sveriges komparativa fördelar i
fordonsindustrins produktion tenderar att ha försvagats. Det bör poängteras
att denna bedömning avser branschen (SNI 34) i genomsnitt17. Nettoexporten
påverkas förstås negativt av att en del av fordonsimporten avser Volvobilar
tillverkade i Gent. Men det bör tolkas som att Belgien har vissa komparativa
fördelar jämfört med Sverige i fråga om tillverkningens lokalisering. Frågan
om vad som är, och kan tänkas komma att bli, fordonsindustrins komparativa fördelar berörs kortfattat i senare kapitel.
Sammanfattningsvis svarar fordonsindustrins för en betydande del av industrins totala produktion och sysselsättning och en mycket stor del av landets
nettoexport. De senaste åren har dock produktion och produktivitet ökat
långsammare jämfört med övrig industri och nettoexporten har krympt.
Dessa tendenser till försvagning har snabbt förvärrats av den globala finanskrisen och en allt djupare lågkonjunktur. I början av 2009 har några tusen av
fordonsindustrins personal blivit uppsagda och antalet varslade är än större.
I nuläget är det framförallt ovisst vilken framtid Saab har som biltillverkare.
Frågan är hur stora de totala följderna kan förväntas bli av att fordonsproduktionen fortsätter minska? Hur stora kan spridningseffekterna av en minskad fordonsproduktion beräknas bli?
Leveranser till fordonsindustrin – en helhetsbild
Fordonstillverkningen i Sverige, det vill säga tillverkningen av personbilar,
lastbilar och bussar, sysselsätter år 2007 runt 50 000 personer, enligt de uppgifter som redovisades i figur 1 ovan. Där uppges vidare att fordonsindustrin
sysselsätter cirka 75 000, varav cirka 20 000 i industrin för fordonskomponenter18. Men industrin för fordonskomponenter svarar bara för en mindre
del av alla leveranser till fordonsindustrin. Som nämndes ovan är det vanligt
att sysselsättningen inom fordonsindustrin och dess underleverantörer uppskattas till omkring 140 000.

17

För att avgöra vilka delar av fordonsindustrin som har komparativa för- respektive nackdelar, och varför, krävs
en djupare analys. På detaljerad branschnivå är tunga lastbilar (5–20 ton, KN 870422) ett exempel på förstärkta
komparativa fördelar, där svensk export år 2008 värdemässigt är cirka 4 gånger större än svensk import.

18

SNI 34.3, industri för delar och tillbehör till motorfordon och motorer.
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Enligt en uppskattning av FKG (Fordons Komponent Gruppen) omsatte leverantörerna till fordonsindustrin 168 miljarder kronor år 2004, varav 49 procent
var leveranser till fordonstillverkare i Sverige och 5 procent övriga leveranser till
fordonsindustrin i Sverige19. Dessa leverantörer uppges totalt ha fler än 75 000
anställda och representerar därmed en betydligt större grupp än de 20 000 som
återfinns i industrin för fordonskomponenter, enligt SCB:s klassificering.
Med FKG:s uppgifter kan värdet av de svenska leveranserna till fordons
industrin i Sverige uppskattas till cirka 90 miljarder kronor (54 procent av
168 miljarder) år 2004. Denna uppskattning överensstämmer relativt väl med
SCB:s Nationalräkenskaper (NR)20 för år 2005. Enligt NR uppskattas det
totala värdet av insatsvaror/insatstjänster till fordonsindustrin (SNI 34) uppgå
till 169 miljarder, varav 96 miljarder avser leveranser från Sverige21 och
73 miljarder utlandsimport.
En helhetsbild kan börja tecknas. Värdet av fordonsindustrins produktion
(bruttoproduktionen) år 2005 beräknas enligt NR uppgå till 212 miljarder,
varav insatsförbrukningen uppgår till totalt 169 miljarder och 43 miljarder är
fordonsindustrins förädlingsvärde. Alltså, förädlingsvärdets andel av fordonsindustrins totala produktionsvärde är 20 procent. Resterande 80 procent är
värdet av alla insatsvaror/insatstjänster som levererats till fordonsindustrin,
fördelade på leveranser från Sverige 45 procent och utlandsimport 35 procent
av det totala produktionsvärdet. Värdet av leveranserna från Sverige är alltså
mer än 2 gånger större (2,25) än fordonsindustrins förädlingsvärde. Leverantörernas produktionsvärden består i sin tur av förädlingsvärdet inom respektive
företag/bransch, insatsvaror/insatstjänster från andra branscher i landet, samt
utlandsimport. Dessa leverantörer har i sin tur sina leverantörer och så vidare.
Om det kunde antas att leverantörerna i alla led har samma förädlingsvärde
per sysselsatt och importandel som fordonsindustrin, skulle slutsatsen bli att
fordonsindustrin indirekt sysselsätter närmare 110 000, utöver den direkta sysselsättningen på 75 00022. Den totala sysselsättningen inom fordonsindustrin
19

Rapport ”Analys av det svenska klustret av leverantörer till fordonsindustrin”, FKG 2006-05-03. Motsvarande
exportandelar uppskattas till 14 procent (biltillverkare utomlands) respektive 3 procent (övriga leveranser till
fordonsindustrin utomlands).

20

Symmetric input-output tables 2000 and 2005, published June 2008.

21

Av dessa beräknas cirka 33 miljarder vara leveranser från fordonskomponentindustrin (SNI 34.3) som är en del
av fordonsindustrin (SNI 34).

22

Importandelen är 35 procent, vilket ger (1-0,35)x2,25x75 000 = 109 700.
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och dess underleverantörer skulle i så fall uppgå till 185 000, det vill säga fler
än de 140 000 som vanligen uppges. Men en sådan kalkyl baseras på osäkra
antaganden. Med en säkrare kalkyl, baserad på input-output analys, beräknas
den totala sysselsättningen inom fordonsindustrin och dess underleverantörer
faktiskt vara större än 185 000. Detta kommer att visas senare.
Att fordonsindustrins produktion genererar betydligt fler sysselsatta i andra
branscher än inom den egna branschen speglar att insatsvaror/insatstjänster
från andra branscher utgör en stor del av produktionsvärdet, det vill säga att
förädlingsvärdet utgör en mindre del av produktionsvärdet. I figur 6 visas hur
förädlingsvärdets andel av bruttoproduktionen har utvecklats 1993–2006 inom
fordonsindustri, transportmedelsindustri och tillverkningsindustrin totalt.
Att förädlingsvärdets andel av fordonsindustrins bruttoproduktion har minskat från mer än 30 procent år 1993 till mindre än 20 procent år 2006 betyder
att andelen insatsvaror/insatstjänster ökat från knappt 70 procent till mer än
80 procent. En allt större del av fordonsindustrins produktionsvärde är leveranser från andra branscher23. Till den del det handlar om leveranser från
Sverige speglar denna utveckling hur fordonsindustrins indirekta sysselsättning vuxit i betydelse.

Förädlingsvärdets andel av bruttoproduktionen 1993–2006 inom fordonsindustri, transportmedelsindustri och tillverkningsindustrin totalt.
Löpande priser.
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	Denna förändring i riktning mot ökad ”outsourcing” har gått speciellt snabbt de senaste åren. År 1970 och 1980
var andelen insatsvaror av fordonsindustrins produktionsvärde i stort sett densamma, omkring 63 procent (SCB
Industristatistik).
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Input-output analys och multiplikatorer
För att ge en mer välgrundad bedömning av hur stor indirekt sysselsättning
som fordonsindustrin genererar kan man ta stöd i input-output analys. Vi ska
i detta avsnitt ge en kort orientering kring denna analysmetod.
Input-output analys utgår från en modell av ekonomin med skattningar av
alla leverantörssamband. Modellen baseras på en input-output tabell, som
kan beskrivas som separata försörjningsbalanser för alla branscher i ekonomin. På tillgångssidan finns produktion plus import; på användningssidan
leveranser av insatsvaror till alla branscher i ekonomin (inklusive den egna
branschen), export, och annan slutlig användning (hushållens konsumtion,
offentlig konsumtion, investeringar). Här kan vi föra ihop export och annan
slutlig användning.
Produktion + Import =
Leveranser av insatsvaror + Leveranser till slutlig användning

I input-output tabellen specificeras leveranserna av insatsvaror för alla branscher. För en ekonomi med, säg, 60 branscher anges insatsvaruleveranserna
i en tabell med 60 rader och 60 kolumner. Varje rad visar produktionen
(output) fördelad på insatsvaror till respektive bransch. Varje kolumn visar
insatsförbrukningen (input) fördelad på insatsvaror från respektive bransch.
I kolumnerna får man så kallad input-output koefficienter genom att dividera insatsförbrukningen (input) med branschens produktion (output). Dessa
koefficienter anger hur stor del av branschens totala produktionskostnad som
utgörs av insatsvaror från respektive bransch. Resterande produktionskostnad
är branschens förädlingsvärde.
För fordonsindustrin har vi sett att insatsförbrukningen utgör 80 procent av
produktionsvärdet, vilket är summan av alla input-output koefficienter för
fordonsindustrin. Om den importerade insatsförbrukningen exkluderas får
vi de nationella koefficienterna, som avser insatsvaror producerade i Sverige.
Dessa summerar till 45 procent av produktionsvärdet.
I input-output analysen beräknas effekterna av en minskad slutlig användning
med ledning av dessa koefficienter. Låt oss anta att efterfrågan (slutlig använd-
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ning) på motorfordon (producerade i Sverige) minskar med 1 miljard och
fordonsindustrins produktion minskar lika mycket. Det medför att efterfrågan på insatsvaror från Sverige minskar med 450 miljoner, och underleverantörernas produktion minskar lika mycket. Underleverantörernas efterfrågan
på insatsvaror minskar, och ger upphov till produktionsminskningar i nästa
led, och så vidare. De totala produktionseffekterna av den minskade efter
frågan på motorfordon uttrycks av så kallade produktionsmultiplikatorer.

Beräkning av produktionsmultiplikatorer,
minskad slutlig användning 1 000 mkr
Om vi med ett räkneexempel antar att de nationella koefficienterna summerar till
45 procent av produktionsvärdet för leverantörerna i alla led kan vi approximativt (för
leverantörer i tio led) uppskatta de totala produktionseffekterna, i miljoner kronor:
1000x(1+0,451 +0,452 +0,453 +0,454 +0,455 +0,456 +0,457 +0,458 +0,459 +0,4510)
Det vill säga
1000 + 450 + 202,5 + 91,1 + 41,0 + 18,5 + 8,3 + 3,7 + 1,7 + 0,8 + 0,3 = 1818
En produktionsminskning på 1 000 Mkr inom fordonsindustrin leder alltså i detta
exempel till en total produktionsminskning i ekonomin på 1 818 Mkr. Den samlade produktionsmultiplikatorn som anger kvoten mellan total effekt och direkt
effekt blir cirka 1,8.
I input-output analyser görs beräkningen med linjär algebra. Beräkningen kan
formuleras enligt följande, med räkneexemplets förutsättningar där vi antar att
ekonomin består av 60 branscher. I matrisform (rad*kolumn) skrivs modellen
X = AX + Y
där X betecknar nationell produktion (60x1), A betecknar nationella input-output
koefficienter (60x60) och Y betecknar nationella leveranser till slutlig användning
(60x1). Produktionsmultiplikatorerna vid minskad (förändrad) slutlig användning,
i detta fall inom fordonsindustrin, fås genom lösningen av modellens ekvationssystem
X= (I-A)-1 Y
där elementen i den inverterade matrisen (I-A)-1 anger produktionsmultiplikatorer för respektive bransch. Dessa uttrycker dels den direkta minskningen, som
anges av de nationella koefficienterna, dels den indirekta produktionsminskning
som svarar mot en minskad åtgång av branschens produktion i andra branscher
som levererar insatsvaror till fordonsindustrin. Vid en minskad slutlig användning
av motorfordon blir den samlade produktionsmultiplikatorn, med räkneexemplets
förutsättningar, (1-0,45)-1 = 1,8.
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På motsvarande sätt kan de totala sysselsättningseffekterna av den minskade
efterfrågan på motorfordon uttryckas av så kallade sysselsättningsmultiplikatorer. Sysselsättningseffekten för en bransch beräknas genom att multiplicera
branschens produktionsmultiplikator (som anger produktionseffekten i mkr
per mkr minskad fordonsproduktion) med antalet sysselsatta per mkr brutto
produktion i branschen. En summering över alla branscher ger de totala
sysselsättningseffekterna per mkr minskad fordonsproduktion. Sysselsättningsmultiplikatorn är kvoten mellan total och direkt sysselsättningseffekt i
fordonsindustrin.
Sysselsättningsmultiplikatorn kan vara större eller mindre än produktionsmultiplikatorn. För fordonsindustrin är den större. Det beror på att antalet
sysselsatta per miljoner kronor bruttoproduktion är lägre för fordonsindustrin än för övriga branscher.
Multiplikatoreffekter av minskad bilproduktion
Vi ska i detta avsnitt redovisa några kalkyler som med stöd av input-output
analys belyser storleken på de totala sysselsättningseffekter som en minskad
produktion inom fordonsindustrin kan beräknas ge upphov till.
Vid tolkningen av resultaten kan det vara bra att först uppmärksamma några
förutsättningar för modellberäkningarna.
Beräkningarna utgår från bästa möjliga datamässiga förutsättningar, såtillvida
att de bygger på officiell statistik från SCB:s nationalräkenskaper och inputoutput tabeller. Men de modellsamband som används är skattade på fyra till
fem år gamla data. Det är svårt att veta hur detta kommer att påverka resultaten men vi kan dock konstatera att fordonsindustrins multiplikatorer tenderar att öka över tiden (se figur 6), sannolikt även under senare år. Möjligen
kan detta innebära att fordonsindustrins multiplikatorer underskattas något i
beräkningarna.
Sedan är det viktigt att poängtera att sambanden i en input-output modell är
linjära, och förenklade. Förenklingen har framförallt betydelse vid tolkningen
av sysselsättningseffekterna, eftersom arbetskraften snarare skall ses som en
del av företagens kapital än som en insatsvara. Det kan därför vara svårt att
bedöma om, i vilken omfattning och när en produktionsminskning inom
24
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fordonsindustrin och dess underleverantörer kommer att leda till motsvarande minskningar av personalstyrkan.
Å andra sidan, i det mycket bekymmersamma läge som fordonsindustrin
befinner sig idag är det realistiskt att räkna med att krympande försäljning
och vinstmarginaler kommer att få (och redan har fått) konsekvenser för
sysselsättningen inom fordonsindustrin och dess leverantörer. Därtill kommer
effekterna av att fordonsindustrins kris är global, vilket bland annat medför
att leverantörernas exportmarknad sviktar. I detta läge är det stor risk för att
det totala bortfallet i efterfrågan leder till, inte bara en linjärt beräknad produktions- och sysselsättningsminskning, utan även till att leverantörer går i
konkurs.
De kalkyler (räkneexempel) som redovisas i detta kapitel avser regionala och
flerregionala effekter på sysselsättningen av en kraftigt minskad fordonstillverkning i Göteborgsregionen. Resultaten jämförs även med andra kalkyler
genomförda på nationell nivå. I tredje kapitlet redovisas ytterligare en kalkyl.
Det är ett räkneexempel som avser sysselsättningseffekter i Västra Götaland till
följd av en nedläggning av verksamheten vid Saab Automobile i Trollhättan.
En regional input-output analys för Göteborgsregionen
Den första kalkylen baseras på en input-output analys för en enskild region,
Göteborgsregionen24 (FA-region 21). Bland landets 72 FA-regioner har Göteborgs
regionen den absolut största andelen av landets fordonsindustri. Analysen
utgår från en produktionsminskning som innebär att antalet sysselsatta inom
Transportmedelsindustrin (SNI 34+35) i Göteborgsregionen i stort sett halveras, från cirka 26 000 till knappt 13 000, en minskning av branschens sysselsättning med 13 20025.
För att beräkna den totala sysselsättningseffekten av denna mycket kraftiga
minskning av transportmedelsindustrins produktion används den regionala
modellen i modellsystemet rAps26. I denna modell finns i princip samma leve-

24

25
26

I Göteborgsregionen ingår följande 19 kommuner: Varberg, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö,
Stenungsund, Tjörn, Orust, Ale, Lerum, Vårgårda, Essunga, Lilla Edet, Mark, Herrljunga, Göteborg, Mölndal,
Kungälv och Alingsås.
	Transportmedelsindustrin i hela landet sysselsätter år 2007 runt 98 000 (Källa: SCB, rAps-RIS)
http://www.scb.se/Pages/List____257771.aspx
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rantörssamband representerade som i den nationella input-output tabell som
SCB använder i NR.
En avgörande skillnad är att i den regionala modellen måste leverantörer från
Sverige delas upp på leverantörer från den egna regionen och leverantörer
från övriga regioner i Sverige. Storleken på denna import från andra regioner
har uppskattats med en relativt stor osäkerhet.
Konsekvensen av att ytterligare en del av leveranserna utgörs av import blir
att de beräknade multiplikatoreffekterna i Göteborgsregionen blir avsevärt
mindre än vid en beräkning på nationell nivå. En relativt stor del av leveranserna till transportmedelsindustrin i Göteborgsregionen beräknas vara import
från andra regioner, utöver importen från utlandet.
Enligt den genomförda kalkylen blir den indirekta effekten i Göteborgs
regionen att sysselsättningen minskar med ytterligare 7 70027, utöver den
direkta effekten på minus 13 200. Det betyder att den så kallade sysselsättningsmultiplikatorn, som uttrycker kvoten mellan total effekt (direkt plus
indirekt) och direkt effekt, är cirka 1,6.
Den indirekta sysselsättningseffektens fördelning på branscher visas i figur 7.
Dessa branscher beräknas tillsammans svara för 75 procent av de totala
indirekta effekterna. De största effekterna uppstår i tjänstesektorerna; Företagstjänster minskar med nästan 1 800, Handeln med närmare 1 100. I den
utsträckning olika tjänstesektorer är leverantörer till transportmedelsindustrin
är dessa leveranser lokala/regionala i högre grad än leveranser från industribranscher.
Den indirekta sysselsättningseffekten inom tillverkningsindustrin beräknas
totalt uppgå till en minskning på cirka 1 700, varav den största effekten uppstår inom Transportmedelsindustrin, minus 900 och Metallvaruindustrin,
minus 400.
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I kalkylen har vi exkluderat den beräknade effekten för offentlig sektor.
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Figur 7

Indirekt sysselsättningseffekt i Göteborgsregionen vid minskad
fordonstillverkning, direkt effekt minus 13 200 sysselsatta.
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Källa: rAps. Egna beräkningar.

Med tanke på att de indirekta effekterna för en enskild region blir mer
begränsade, eftersom en stor del av leveranserna till transportmedelsindustrin
är import från andra regioner, är det rimligt att sysselsättningsmultiplikatorn
är mindre än 2. Samtidigt bör det understrykas att uppskattningen av importen från övriga regioner är osäker. Det är också något tveksamt att begränsa
analysen av en mycket stor minskning inom fordonsindustrin till enbart de
effekter som uppstår i den egna regionen.
En flerregional input-output analys
I den andra kalkylen utvidgas analysen till att avse indirekta effekter i landets
samtliga 72 FA-regioner. Analysen genomförs med stöd av den flerregionala
modellen i rAps. Osäkerheten i uppskattningen av respektive regions import
från övriga regioner i landet kvarstår. Denna osäkerhet har dock mindre betydelse i den flerregionala analysen eftersom alla nationella leveranser ingår i
beräkningarna, antingen som leveranser från den egna FA-regionen eller som
import från andra FA-regioner.
Beräkningarna utgår från samma förutsättning som i föregående fall, det vill
säga en produktionsminskning inom Göteborgsregionens transportmedelsindustri som leder till en direkt sysselsättningsminskning på drygt 13 000.
De totala indirekta effekterna för alla regioner i landet beräknas i den flerregionala analysen uppgå till en minskning på ytterligare knappt 23 000, vilket
27
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innebär en sysselsättningsmultiplikator på 2,7. Exkluderas effekten för offentlig sektor (en minskning på drygt 1 000) hamnar multiplikatorn på cirka 2,6.
Inom transportmedelsindustrin i hela landet beräknas sysselsättningen minska
med ytterligare 2 500, utöver den direkta minskningen på 13 200. Huvuddelen av denna indirekta effekt beräknas uppstå i Göteborgsregionen. Andra
regioner med relativt stora indirekta effekter är Stockholm, Malmö, Östergötland, Trollhättan, Västerås28.
De indirekta effekternas fördelning på branscher visar ett likartat mönster
som vid den regionala analysen, se figur 8. De största effekterna beräknas
uppstå inom Handel, Företagstjänster och Transportmedelsindustri. Den
relativt stora effekten inom handelssektorerna kan förklaras av att handelns
produktion delvis utgörs av handelsmarginaler på insatsvaruleveranser till
fordonsindustrin.

Figur 8

Andel av indirekt sysselsättningseffekt på branscher vid regional analys
(Göteborgsregionen) och flerregional analys (alla regioner).
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Källa: rAps. Egna beräkningar.

I den flerregionala analysen berörs insatsvaruleveranser från de varuproducerande i högre grad än i den regionala analysen. Dessa minskade leveranser
slår igenom i handelns produktion och sysselsättning i form av minskade
handelsmarginaler.

28

	De indirekta effekternas regionala fördelning behandlas utförligare i det tredje kapitlet.
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En jämförelse med kalkyler på nationell nivå
Utfallet av den flerregionala analysen ger en uppskattning av storleken på de
indirekta sysselsättningseffekter som kan beräknas uppstå vid en minskad
produktion inom fordonsindustrin i Sverige. En summering av direkta och
indirekta effekter för alla regioner ger i princip utfallet på nationell nivå.
Dessa beräkningar kan jämföras med de kalkyler som Almega och Unionen
har låtit genomföra, dokumenterade i en informativ rapport29 från december
2008. I den rapporten används en input-output analys på nationell nivå för
att bland annat beräkna sysselsättningsmultiplikatorer för olika sektorer i
svensk ekonomi. Den beräknade multiplikatorn för fordonsindustrin beräknas uppgå till 2,8 för år 2005, att jämföra med 2,7 i den flerregionala analysen ovan.
Avvikelsen är förhållandevis liten och skulle möjligen kunna förklaras av
olika branschdefinitioner. I analysen på nationell nivå är fordonsindustrin
(SNI 34) en separat bransch, medan den ingår i transportmedelsindustrin
(SNI34+35) i den flerregionala analysen. Av figur 6 framgår att förädlingsvärdets andel av produktionsvärdet beräknas vara något lägre för fordonsindustrin än för transportmedelsindustrin, varför en något högre multiplikator
är förväntad. Men, multiplikatorn 2,8 i den nationella analysen är beräknad
inklusive den sysselsättningseffekt som uppstår i offentlig sektor. Om de indirekta effekterna avgränsas till effekter på sysselsatta i näringslivet blir multi
plikatorn 2,5. Motsvarande multiplikator i den flerregionala analysen
är något större, 2,6.
I både den regionala och den flerregionala analysen inkluderas även indirekta
effekter på hushållens konsumtionsefterfrågan, via inkomstbortfall vid arbetslöshet. Dessa återverkningar på produktion och sysselsättning antas dock bli
relativt begränsade då arbetslöshetsersättningen beräknas vara delvis kompenserande. I analysen på nationell nivå beaktas dessa effekter inte alls.
Sammanfattningsvis kan fordonsindustrins sysselsättningsmultiplikator på
nationell nivå beräknas uppgå till 2,6, med avseende på sysselsättningen
inom näringslivet. Denna avgränsning är rimlig om multiplikatorn ska ligga
till grund för kalkylerade effekter av en minskad fordonsproduktion. Med

29

https://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Press/SamspeletInduTjsekt.pdf
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denna multiplikator kan man även göra en säkrare kalkyl av den totala sysselsättningen inom fordonsindustrin och dess underleverantörer. Enligt senaste
tillgängliga data för år 2007 sysselsätter Fordonsindustrin (SNI 34) 75 000
personer, se figur 1 ovan. Indirekt beräknas ytterligare drygt 115 000 inom
näringslivet vara sysselsatta i underleverantörsleden. (Här exkluderas indirekt
sysselsatta inom fordonsindustrin, för att undvika dubbelräkning). Totalt
kan fordonsindustrin och dess underleverantörer alltså beräknas sysselsätta
omkring 190 000 år 2007.
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Fordonsindustrins vikt,
en översikt
Ursprungligen var tanken att utifrån flera input-output analyser av fordonsindustrins effekter genomföra en så kallad ”metaanalys”. Det har dock varit
svårt att överhuvudtaget finna specifika analyser kopplade till fordonsindustrin och dess effekter. En metaanalys kräver dessutom att endast studier
där förutsättningar, metod etcetera är jämförbara kan ingå. I kapitlets första
avsnitt, som avser fordonsindustrins relativa betydelse i andra länder/ekonomier, används därför enklare mått, i avsaknad av jämförbara multiplikatorer. Kapitlets andra avsnitt avser fordonsindustrin i jämförelse med andra
branscher i Sverige, bland annat med avseende på beräknade och jämförbara
sysselsättningsmultiplikatorer.
Jämförelse med andra länder
Fordonsindustrin är en bransch som kännetecknas av hög grad av inombranschhandel, det vill säga stora export- och importflöden. Detta gäller för
såväl fordonstillverkning som leverantörer till fordonsindustrin. Inledningsvis
kan det därför vara av intresse att göra en kort utvikning kring de totala återverkningar som kan beräknas uppstå vid minskad svensk fordonsproduktion,
det vill säga inklusive återverkningar på de leveranser till fordonsindustrin
som är utlandsimport.
För att belysa denna fråga ska vi här göra en enkel kalkyl baserad på 2003 års
input-output tabeller från SCB:s nationalräkenskaper. Enligt dessa data uppgår sysselsättningsmultiplikatorn för transportmedelsindustrin (SNI 34+35)
till 2,4. Det innebär att för varje jobb inom transportmedelsindustrin skapas
ytterligare 1,4 arbetstillfällen inom Sverige. Multiplikatorn är lägre jämfört
med vad som redovisats ovan, då kalkylen baseras på ett tidigare år och fordonsindustrin ingår i ett större branschaggregat. Detta har i sammanhanget
mindre betydelse.
En stor del av leveranserna till svensk transportmedelsindustri är utlands
import. Vi har tidigare sett att för fordonsindustrin utgör insatsförbrukningen
31
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80 procent av produktionsvärdet, varav 45 nationella leveranser och 35
utlandsimport. Om man antar att antalet sysselsatta per mkr bruttoproduktion i Sverige också gäller för utländska leverantörer kan den totala sysselsättningsmultiplikatorn beräknas uppgå till 4,4. Det skulle innebära att för varje
jobb inom transportmedelsindustrin i Sverige skapas ytterligare två arbetstillfällen utomlands. Det är rimligt att anta att motsvarande beräkning baserad
på 2005 års data, och med en avgränsning till enbart fordonsindustrin, ger ett
högre värde på multiplikatorn.
Enligt en EU rapport framförs angående bilindustrin i Europa att ”automotive
industry (vehicle and equipment manufacturers) provides work for more than
2 million Europeans and supports an additional 10 million indirect jobs” vilket skulle innebära en multiplikator motsvarande 6.30 Källan till denna utsaga
är troligen European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) som i
en sammanställning för 2005 visar på att fordonsindustrin i Europa genererar
nästan 2,3 miljoner direkta arbetstillfällen och ytterligare drygt 10 miljoner
indirekta arbetstillfällen.31 Enligt andra studier motsvarar en arbetsplats hos
en fordonstillverkare ungefär 3 arbetsplatser hos en leverantör i Europa vilket
genererar en sysselsättningsmultiplikator motsvarande 4.32
Fordonsindustrins relativa betydelse
I detta avsnitt belyses fordonsindustrins betydelse för Sverige relativt andra
länder i Europa ur sysselsättningssynpunkt. Jämförelsen görs med huvuddelen
av länderna i Europa. Inom Europa är det förutom Sverige även Frankrike,
Italien, Tyskland och Spanien som oftast brukar betecknas som fordonstill
verkare.

30

CARS 21, A Competetive Automotive Regulatory System for the 21st century. European Commission.

31

http://www.acea.be/
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Fordons Komponent Gruppens rapport till Strategigruppen för svensk fordonsindustri 2005-04-08.
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Tabell 1

Produktion av personbilar per 1 000 invånare.

Belgien
Tjeckien
Japan
Sydkorea
Tyskland
Spanien
Frankrike
Kanada
Sverige
Storbritannien
Italien
USA
Portugal
Brasilien
Mexico
Finland
Nederländerna
Kina
Indien

2004

2005

2006

82
43
68
65
63
56
53
42
32
28
14
14
14
12
9
2
12
2
1

85
58
71
70
65
48
51
42
32
26
12
15
13
11
8
4
7
3
1

84
83
76
72
66
47
44
43
32
24
15
15
14
11
11
6
5
4
1

Källa: Bearbetad data från BIL Sweden (Bilismen i Sverige 2007) och Världsbanken (World Development Indicators).

Samtliga dessa länder har en så kallad komplett fordonstillverkning och producerar fordon vars varumärken är starkt kopplade till respektive land. Men
en hel del fordonstillverkning är lokaliserad till andra länder. Belgien och
Tjeckien är exempel på sådana länder, båda med en betydande fordonsindustri. I Belgien såväl som i Tjeckien tillverkas mer än 2,5 gånger fler bilar per
capita än i Sverige, se tabell 133.
I Europa sysselsätter fordonsindustrin (SNI 34) närmare 2,3 miljoner männ
iskor enligt sammanställd data för år 2005. Detta motsvarar nästan 7 procent
av all sysselsättning inom Europas (EU27) tillverkningsindustri.34 Tyskland
är det land som enskilt sysselsätter flest människor inom Europas fordonstillverkning. Tyskland och Frankrike svarar tillsammans för drygt hälften av all
sysselsättning inom Europas fordonsindustri. Endast sju länder i Europa har
fler sysselsatta inom fordonsindustrin än Sverige.
33
34

Karlsson (2003) och Bilismen i Sverige 2007, Bil Sweden (2008).
	Enligt European Automotive Manufacturers’ Association (ACEA).
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Figur 9

Sysselsatta inom fordonsindustrin (SNI 34) inom EU år 2005.

Tyskland
Frankrike
Storbritannien
Italien
Spanien
Polen
Tjeckien
Sverige
Rumänien
Slovakien
Belgien
Ungern
Österrike
Nederländerna
Portugal
Irland
Slovenien
Finland
Danmark

Antal (1000-tal)
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Källa: European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA).

Som nämnts ovan sysselsätter fordonsindustrin i Sverige omkring 75 000
personer år 2007 vilket motsvarar knappt 11 procent av den totala sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. År 1993 var motsvarande andel knappt
9 procent men har sedan dess ökat svagt och fordonsindustrin har därmed
ökat sin relativa vikt med avseende på tillverkningsindustrins sysselsättning.
(Se även figur 2)
Fordonsindustrins andel av tillverkningsindustrins totala sysselsättning kan
jämföras med motsvarande andel i andra europeiska länder. En sådan jämförelse visar att endast två länder, Slovakien och Tyskland, har en högre andel än
i Sverige. Sverige har en betydligt högre andel jämfört med länder där biltillverkning har en lång tradition, som exempelvis Frankrike och Italien. Sveriges
tillverkningsindustri kan därmed sägas vara starkare inriktad mot fordonsindustri jämfört med huvuddelen av de europeiska länderna. En EU-rapport slår
även fast att Sverige tillsammans med Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Slovakien
och Ungern uppvisar en specialisering inom biltillverkning.35

35

	European competitiveness report 2004, European Commission (2004)
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Figur 10

Sysselsatta inom fordonsindustrin som andel av total sysselsättning
inom tillverkningsindustrin, 2005.
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Källa: Bearbetad data från European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) och Eurostat
(Europe in figures – Eurostat Yearbook 2008).
Anm: Data för sysselsättning inom fordonsindustri är från ACEA och avser år 2005. Data för sysselsättning inom tillverkningsindustri är från Eurostat och avser år 2004. Dessa data baseras på respektive lands arbetskraftsundersökning (AKU).

Jämförelse med andra branscher
Enligt den avslutande diskussionen i föregående kapitel kan fordonsindustrins
sysselsättningsmultiplikator på nationell nivå beräknas uppgå till 2,6, med
avseende på sysselsättningen inom näringslivet. Den beräkning som Almega
och Unionen genomfört på nationell nivå, baserad på 2005 års input-outputtabeller, ger en sysselsättningsmultiplikator på 2,8, om även sysselsatta inom
den offentliga sektorn ingår i beräkningen. En avgränsning till sysselsatta i
näringslivet är dock rimlig om multiplikatorn ska ligga till grund för kalkylerade effekter av en minskad fordonsproduktion.
En multiplikator på 2,6 betyder att en nedskärning inom fordonsindustrin
i Sverige med motsvarande 1 000 helårssysselsatta får till följd att sysselsättningen i Sveriges näringsliv minskar med 2 600. Nedskärningar inom
fordonsindustrin kan därmed antas få relativt stora spridningseffekter i den
svenska ekonomin.
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Men frågan om spridningseffekter av nedskärningar är aktuell även för andra
branscher. Den fördjupade lågkonjunkturen har till exempel lett till stora varsel om uppsägningar inom flera branscher, inte enbart inom fordonsindustrin.
Hur stora är spridningseffekterna för fordonsindustrin i jämförelse med andra
branscher?
För att belysa denna fråga kommer vi att analysera sysselsättningsmultiplikatorerna för andra branscher i Sverige och totalt för svensk ekonomi. Först
återges de multiplikatorer som redovisas i den tidigare nämnda studien från
Almega och Unionen36. Även den historiska utvecklingen av dessa multiplikatorer beskrivs. Därefter görs en jämförelse med utvecklingen inom fordons
industrin.
Sysselsättningsmultiplikatorer för andra branscher
I tabell 2 redovisas sysselsättningsmultiplikatorerna för hela ekonomin och
för några av dess större delsektorer.

Tabell 2

Sysselsättningsmultiplikatorer för svensk ekonomi och delsektorer.

Sektor

1995

2000

2005

Hela ekonomin
Näringslivet
Industrin
Tjänstesektorn

1,58
1,79
2,13
1,47

1,55
1,74
2,15
1,43

1,54
1,74
2,18
1,41

Privata tjänstesektorn

1,71

1,65

1,71

Källa: Almega och Unionen (2008).

36

Se fotnot 29.
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Som framgår av tabellen uppgick multiplikatorn till 1,58 för hela ekonomin
år 1995. Under perioden 1995–2005 sjönk den till 1,54. De spridningseffekter i ekonomin som uppstår till följd av produktionsförändringar i en genomsnittlig bransch har alltså minskat över tiden. Förändringen över tiden är å
andra sidan liten och faller inom den statistiska felmarginalen.
Av tabellen framgår också att multiplikatorerna skiljer sig mellan olika sektorer både vad gäller nivå och förändring över tiden. Den sektor som har högst
multiplikator är industrin. Industrins multiplikator har också ökat marginellt
över tiden och uppgick till 2,18 år 2005. En ökad efterfrågan på industrins
produkter genererar med andra ord något mer indirekt sysselsättning än tidigare. Industrin är den enda sektor vars indirekta sysselsättningseffekter är
större än de direkta, det vill säga med en multiplikator större än 2.
Tjänstesektorns lägre multiplikator har minskat marginellt över tioårsperioden. Dess förhållandevis låga multiplikator förklaras av att produktionen av
tjänster sker med en förhållandevis liten grad av insatsvaror.
Att den privata tjänstesektorns multiplikator dessutom ligger avsevärt högre
än hela tjänstesektorn visar att framförallt den offentliga sektorns samspel
med näringslivet är förhållandevis svagt.
I tabell 3 redovisas sysselsättningsmultiplikatorerna för ett urval av industrioch tjänstebranscher (rangordnade efter multiplikator år 2005). I tabellen
visas även den kalkylerade indirekta sysselsättning som branschen beräknas
ge upphov till, med ledning av multiplikator och antal sysselsatta37.
Högst multiplikator år 2005 har Massa, papper på 2,92. Även Trävaror och
Motorfordon ligger högt på 2,83 respektive 2,80. Lägst multiplikator har
Hälso- och sjukvård på 1,12 (ett värde på 1,0 innebär att spridningseffekterna
i övriga ekonomin är noll).

37

	Observera att den indirekta sysselsättningen här även inkluderar den egna branschen.
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Tabell 3

Sysselsättningsmultiplikatorer för ett urval av branscher.

Bransch

1995

2000

2005

1995–2005
(%)

Indirekt
sysselsatta
2005

Massa, papper

2,75

2,53

2,92

6,0

69 000

Trävaror

2,42

2,42

2,83

17,1

63 000

Motorfordon

2,29

2,57

2,80

22,1

142 000

Livsmedel,
dryck, tobak

3,49

2,98

2,78

-20,3

98 000

Post- och tele
kommunikation

1,84

2,28

2,58

40,6

112 000

Teleprodukter

2,32

3,14

2,30

-0,7

...

El-, gas-,
värmeverk

1,63

1,92

2,11

29,5

28 000

Petroleum

2,89

2,51

2,00

-30,7

...

Landtransporter

2,43

1,81

1,80

-26,0

80 000

Kreditinstitut
exkl. försäkring

1,64

1,67

1,66

1,1

...

Övriga
företagstjänster

1,65

1,55

1,45

-12,1

...

Bygg

1,44

1,44

1,43

-0,3

85 000

Försäkringsbolag

1,44

1,41

1,35

-6,4

...

Hälso- och
sjukvård

1,16

1,11

1,12

-3,7

...

Källa: Almega och Unionen (2008), SCB (Företagens ekonomi).

Antal sysselsatta som indirekt berörs av branschens verksamhet är dock störst
i Fordonsindustri, 142 000 indirekt sysselsatta. Även om sysselsatta inom
offentlig sektor exkluderas, det vill säga med multiplikatorn 2,6, beräknas
fordonsindustrin ge störst antal indirekt sysselsatta, 127 000.
I förhållande till övriga branscher i Sverige har produktionsförändringar inom
fordonsindustrin med andra ord stora spridningseffekter för hela ekonomin.
Som framgår av tabellen har fordonsindustrins multiplikator också ökat kraftigt under perioden 1995–2005.
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Varför multiplikatorn ökar
Sett från produktionsledet kan det totala värdet av de varor och tjänster som
produceras inom en given bransch delas in i insatsförbrukning och förädlingsvärde (plus skatter). Insatsförbrukningen kan i sin tur uppdelas på svenska
leverantörer och utlandsimport. Följande något förenklade samband erhålles:
Produktionsvärde = insatsförbrukning + förädlingsvärde
= insatsleveranser från Sverige + import + förädlingsvärde

En hög sysselsättningsmultiplikator inom en viss bransch kan förklaras av att
värdet av svenska insatsleveranser är högt i förhållande till det totala produktionsvärdet. Under dessa förhållanden kan stora spridningseffekter i hela ekonomin uppstå vid produktionsförändringar inom branschen.
Att de svenska insatsleveranserna har en hög andel av det totala produktionsvärdet i branschen speglar att förädlingsvärdets andel och/eller importandelen
är låg. Multiplikatorn tenderar därför att variera. En utveckling som innebär
att förädlingsvärdets andel sjunker inom en viss bransch kan vara ett resultat av att företagen inom branschen i allt större utsträckning ”outsourcar”
funktioner till andra företag vilket, om företagen är svenska, skulle leda till en
högre multiplikator. Omvänt, om företag i branschen i allt större utsträckning
köper in sina insatsvaror från utlandet kan det innebära att multiplikator
effekten i Sverige minskar. I tabell 4 redovisas förädlingsvärdets andel av det
totala produktionsvärdet samt sysselsättningsmultiplikatorn för ett urval av
branscher i Sverige.
När det gäller Teleproduktindustri saknas förädlingsvärden för 2005 på
grund av sekretesskäl. Utvecklingen mellan 1995 och 2000 visar ändå ett
tydligt samband. Under perioden sjönk industrins förädlingsvärdeandel från
0,23 till 0,14 det vill säga en minskning med drygt 40 procent. Samtidigt
ökade multiplikatorn för branschen med drygt 35 procent från 2,32 till 3,14.
Det tyder på att Teleproduktindustrin under perioden lade ut en allt större
del av sin verksamhet på entreprenad i andra branscher, till större del inom
landet. Det innebär att spridningseffekter av produktionsförändringar inom
teleproduktindustrin ökade under denna period. Perioden 2000–2005 har
emellertid multiplikatorn minskat till samma nivå som år 1995.
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Tabell 4

Förädlingsvärdeandel (F) och sysselsättningsmultiplikatorer (M)
för ett urval av branscher.

Teleprodukter

Motorfordon

Post och tele

Bank och försäkring

Utb., hälso o sjv m.m

1995

2000

2005

1995–
2000

2000–
2005

2000–
2005

F

0,23

0,14

..

-40,5 %

..

..

M

2,32

3,14

2,30

35,3 %

-26,8 %

-0,9 %

F

0,26

0,27

0,19

1,5 %

-27,4 %

-26,4 %

M

2,29

2,57

2,80

12,2 %

8,9 %

22,3 %

F

0,50

0,44

0,41

-11,1 %

-7,4 %

-17,7 %

M

1,84

2,28

2,58

23,9 %

13,2 %

40,2 %

F

0,67

0,63

0,68

-5,4 %

7,4 %

1,6 %

M

1,54

1,54

1,51

0,0 %

-2,3 %

-2,3 %

F

0,65

0,66

0,67

1,3 %

1,4 %

2,7 %

M

1,17

1,14

1,14

-2,6 %

0,0 %

-2,6 %

Källa: Almega och Unionen (2008), SCB (Företagens ekonomi).

Utvecklingen inom Fordonsindustri (SNI 34) visar ett liknande samband, speciellt efter 2000. Under perioden 1995–2000 ökade förädlingsvärdeandelen
marginellt från 0,26 till 0,27 samtidigt som multiplikatorn ökade från 2,29
till 2,57.
Att multiplikatorn ökade under perioden kan möjligtvis förklaras av att
importandelen (det vill säga andelen insatsvaror/-tjänster från utländska
leverantörer) minskade. Mellan 2000 och 2005 syns ett tydligare samband
mellan förädlingsvärdeandel och multiplikator. Under perioden minskade
förädlingsvärdeandelen med drygt 27 procent samtidigt som multiplikatorn
ökade med närmare 9 procent.
Ett annat exempel är Post- och telekommunikation. Sett över hela perioden
1995–2005 minskade förädlingsvärdeandelen från 0,50 till 0,41 samtidigt
som multiplikatorn ökade från 1,84 till 2,58.
Sambandet mellan förädlingsvärdeandel och sysselsättningsmultiplikator illu
streras också i tabell 4, genom jämförelse mellan de olika branscherna. Branscher med höga multiplikatorer har överlag en lägre förädlingsvärdeandel.
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År 2005 hade till exempel fordonsindustrin en förädlingsvärdeandel på
19 procent och en multiplikator på 2,8. Motsvarande värden för Utbildning,
hälso- och sjukvård med mera är 65 procent och 1,17.
Sammanfattningsvis har fordonsindustrin en hög sysselsättningsmultiplikator
jämfört med andra branscher i Sverige. Multiplikatorn har dessutom ökat i en
snabbare takt under perioden än för de flesta andra branscher i Sverige.
Att sysselsättningsmultiplikatorn är hög och att den dessutom kan beräknas
ha ökat de senaste åren innebär att produktionsminskningar inom fordons
industrin kan ge betydande spridningseffekter på sysselsättningen i den svenska
ekonomin. I nästa kapitel ska vi belysa vad detta betyder på regional nivå.
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En regional bild
av fordonsindustrin
Av de föregående kapitlen framgår att fordonsindustrin genererar större indirekta effekter på sysselsättning och produktion än andra branscher. Dessa
spridningseffekter har ett bestämt regionalt mönster, beroende på var fordonsindustrins leverantörer, och leverantörer i bakomliggande led, är lokaliserade.
I detta kapitel ska vi därför belysa fordonsindustrin i ett regionalt perspektiv.
Inledningsvis beskrivs fordonsindustrins lokaliseringsmönster, med avseende
på branschens geografiska fördelning på regioner och kommuner. Därefter ges
en mer detaljerad bild av den regionala fördelningen av de spridningseffekter
som beräknas uppstå vid en minskad fordonstillverkning i Göteborgregionen,
enligt den kalkyl som redovisats tidigare. I det tredje avsnittet undersöker
vi om fordonsindustrins relativa storlek i regionen har något samband med
regionens sysselsättningsförändring. I det avslutande avsnittet presenteras ett
räkneexempel på effekter i Västra Götaland vid en nedläggning av verksamheten vid Saab Automobile i Trollhättan.
Analysen i de tre första avsnitten bygger på data från databasen rAps-RIS,
huvudsakligen data som avser sysselsättning (förvärvsarbetande dagbefolkning). Med fordonsindustri avses SNI 34 om inget annat anges. Med regioner
avses de 72 arbetsmarknadsregioner som Nutek definierat (FA-regioner).
Fordonsindustrins regionala fördelning
Fordonsindustrin är starkt koncentrerade till några få regioner. År 2006 fanns
cirka 31 procent av branschens sysselsättning i Göteborgsregionen (tabell 5).
Den näst största regionen är Stockholm med knappt 11 procent, därefter
kommer Trollhättan (9 procent) och Skövde (8 procent). Dessa fyra regioner
svarade för nästan 60 procent av branschens totala sysselsättning.
Av totalt 72 FA-regioner i Sverige hade 17 regioner fler än 1 000 sysselsatta
2006. Ett uttryck för sysselsättningens regionala koncentration är att dessa 17
regioner svarade för 90 procent fordonsindustrins totala sysselsättning 2006.
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I tabell 5 visas även den regionala specialiseringsgraden. Den anger kvoten
mellan regionens andel av fordonsindustrins sysselsättning i riket, och regionens andel av total sysselsättning i riket. Om denna kvot = 1 är andelen av
rikets fordonsindustri lika stor som regionens andel av rikets totala syssel
sättning. Fordonsindustrin har alltså samma relativa betydelse för sysselsättningen i regionen som den har för sysselsättningen i riket. Om kvoten är
avsevärt större än ett betyder det att regionen är starkt specialiserad, det vill
säga att fordonsindustrin är av större vikt för regionens sysselsättning än dess
vikt på riksnivå. Omvänt betyder en kvot avsevärt mindre än ett att fordonsindustrin har en betydligt mindre vikt för sysselsättningen i regionen är vad
den har i riket.
I fallande ordning är Oskarshamn (7,0), Trollhättan (4,5), Skövde (4,3),
Blekinge (3,1) och Göteborg (2,7) de fem regioner som är mest specialiserade.
I denna mening är således Göteborgsregionen inte den mest specialiserade
regionen även om fordonsindustrin i allra högsta grad är koncentrerad till
denna region. För de båda övriga storstadsregionerna Stockholm (0,4) och
Malmö (0,2) har fordonsindustrin en liten relativ betydelse för regionens
sysselsättning.
Med undantag för de fem mest specialiserade regionerna kan man säga att
fordonsindustrin är koncentrerad till större regioner där den har en förhåll
andevis liten betydelse för regionens totala sysselsättning.
Totalt ökade antalet sysselsatta i rikets fordonsindustri med 27 procent mellan 1993 och 2006. I Göteborg ökade sysselsättningen med 42 procent och i
flertalet av de 17 största regionerna ökade sysselsättningen något snabbare än
i riket totalt. Slutsatsen är att sysselsättningen inom fordonsindustrin har tenderat att bli geografiskt mer koncentrerad under perioden 1993–2006 och att
Göteborg har stärkt sin roll som den största regionen.
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Tabell 5

FA-regioner med fler än 1 000 sysselsatta inom Fordonsindustri 2006.

Göteborg

1993

2006

Andel 1993

Andel 2006

Spec.grad 2006

16 669

23 730

27,4 %

30,8 %

2,7

Stockholm

6 312

8 205

10,4 %

10,6 %

0,4

Trollhättan

7 430

7 251

12,2 %

9,4 %

4,5

Skövde

5 612

6 342

9,2 %

8,2 %

4,3

Blekinge

3 823

3 532

6,3 %

4,6 %

3,1

Västerås

2 342

3 240

3,8 %

4,2 %

1,8

Oskarshamn

1 436

2 615

2,4 %

3,4 %

7,0

Umeå

1 371

2 518

2,3 %

3,3 %

2,1

Malmö

1 020

1 741

1,7 %

2,3 %

0,2

Kristianstad

1 321

1 679

2,2 %

2,2 %

1,3

711

1 476

1,2 %

1,9 %

1,8

Värnamo
Jönköping
Växjö

762

1 337

1,3 %

1,7 %

0,7

1 276

1 321

2,1 %

1,7 %

1,2

Luleå

605

1 232

1,0 %

1,6 %

0,9

Borås

687

1 122

1,1 %

1,5 %

1,0

1 211

1 113

2,0 %

1,4 %

0,6

Karlstad

Örebro

875

1 096

1,4 %

1,4 %

0,6

Summa

53 463

69 550

87,8 %

90,3 %

7 399

7 502

12,2 %

9,7 %

60 862

77 052

100 %

100 %

Övriga regioner
Totalt

Källa: Nutek/SCB (rAps RIS).

För att mer detaljerat beskriva den geografiska koncentrationen kan vi undersöka hur sysselsättningen är fördelad på kommuner inom respektive FAregion. I tabell 6 har kommuner med fler än 500 sysselsatta i fordonsindustrin
år 2006 rangordnats. I Göteborgsregionen (31 procent) är huvuddelen av
sysselsättningen koncentrerad till Göteborgs kommun, med 29 procent av
industrins totala sysselsättning i riket. Även i Stockholmsregionen (11 procent) är huvuddelen koncentrerad till en kommun, Södertälje, 10 procent av
industrins totala sysselsättning i riket. I tabellen visas även kommunens specialiseringsgrad, kvoten mellan kommunens andel av fordonsindustrins sysselsättning i riket, och kommunens andel av total sysselsättning i riket.
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Tabell 6

Kommuner med fler än 500 sysselsatta inom Fordonsindustri 2006.

Kommun

1993

2006

Andel 1993

Andel 2006

Spec.grad 2006

Göteborg

15 418

22 131

25,3 %

28,8 %

4,2

Södertälje

5 927

7 484

9,7 %

9,7 %

9,3

Trollhättan

5 788

5 129

9,5 %

6,7 %

9,4

Skövde

4 516

4 737

7,4 %

6,2 %

9,0

Olofström

3 714

3 246

6,1 %

4,2 %

23,8

Köping

1 844

2 430

3,0 %

3,2 %

11,3

Umeå

1 371

2 391

2,3 %

3,1 %

2,3

Oskarshamn

1 234

2 147

2,0 %

2,8 %

8,6

Luleå

594

1 205

1,0 %

1,6 %

1,7

Uddevalla

749

1 177

1,2 %

1,5 %

2,7

Falun

481

943

0,8 %

1,2 %

1,9

Lindesberg

572

880

0,9 %

1,1 %

4,9

Borås

558

817

0,9 %

1,1 %

0,9

Landskrona

339

801

0,6 %

1,0 %

2,9

Vårgårda

393

767

0,6 %

1,0 %

8,3

Växjö

677

756

1,1 %

1,0 %

1,0

Östra Göinge

383

685

0,6 %

0,9 %

7,3

Falköping

81

598

0,1 %

0,8 %

2,5

Torsås

307

570

0,5 %

0,7 %

11,0

Jönköping

193

539

0,3 %

0,7 %

0,5

Färgelanda

663

537

1,1 %

0,7 %

13,3

Sölvesborg

449

526

0,7 %

0,7 %

4,3

Eskilstuna

345

520

0,6 %

0,7 %

0,7

Summa

46 596

61 016

76,6 %

79,4 %

Övriga kommuner

14 266

15 848

23,4 %

20,6 %

Totalt

60 862

76 864

100 %

100 %

Källa: Nutek/SCB (rAps RIS).

På kommunnivå är specialiseringsmönstret mer framträdande. Kommuner
med en hög andel av fordonsindustrins sysselsättning är i många fall också
kommuner med hög eller mycket hög specialiseringsgrad. De tio mest specialiserade kommunerna är Olofström (23,8), Färgelanda (13,3), Köping (11,3),
Torsås (11,0), Trollhättan (9,4), Södertälje (9,3), Skövde (9,0), Oskarshamn (8,6),
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Vårgårda (8,3) och Östra Göinge (7,3). Göteborgs kommun (4,2) är visserligen specialiserad i fordonsindustri men den relativa betydelsen för kommunens sysselsättning är betydligt mindre än i många andra kommuner.
Bland de tio mest specialiserade kommunerna ingår fyra i arbetsmarknadsregioner (FA-regioner) som har en låg eller mycket låg specialiseringsgrad;
Köping, Torsås, Södertälje och Östra Göinge. Övriga sex kommuner ingår i
specialiserade FA-regioner; Färgelanda och Trollhättan, Olofström, Oskarshamn, Skövde och Vårgårda. Fordonsindustrin i fyra av dessa kommuner,
Trollhättan, Olofström, Oskarshamn och Skövde, svarar för att respektive
FA-region är de högst specialiserade i landet. Fordonsindustrin i dessa fyra
kommuner har därför potentiellt stor betydelse för näringsliv och sysselsättning i hela arbetsmarknadsregionen.
Regional fördelning av indirekta effekter
Sysselsättningen i fordonsindustrin är således starkt koncentrerad till ett fåtal
regioner och inom dessa regioner är arbetsplatserna koncentrerade till ett
fåtal kommuner. Tidigare har det samtidigt framgått att en stor del av leveranserna till fordonstillverkningen avser insatsvaror och insatstjänster från
företag och branscher utanför fordonsindustrin.
En relevant fråga är därför i vilka regioner de viktigaste leverantörerna finns
och vilka regioner som därmed kommer att beröras i större utsträckning än
andra regioner vid en stor produktionsminskning i fordonsindustrin. Denna
fråga skall belysas genom att närmare studera hur de indirekta effekterna på
sysselsättning och produktion fördelas på regioner.
De resultat som redovisas avser den flerregionala input-output analys som
presenterades tidigare, och som avser en minskad fordonsproduktion i
Göteborgsregionen med en direkt sysselsättningseffekt på minus 13 200.
Den regionala fördelningen av de indirekta effekterna visas i tabell 7.
De indirekta effekterna följer till viss del den regionala fördelningen av
fordonsindustrins sysselsättning38. Det finns dock undantag. De två största
regionerna, Göteborg och Stockholm, hade tillsammans 40 procent av rikets
38

	Det bör observeras att de indirekta effekterna har beräknats med en input-output modell där Fordonsindustri
(SNI 34) ingår tillsammans med Annan transportmedelsindustri (SNI 35).
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sysselsättning i fordonsindustrin 2006. I dessa två regioner uppstår 55 procent
av de indirekta sysselsättningseffekterna och 54 procent av de indirekta effekterna på produktionen. I dessa två regioner finns således en stor andel av de
branscher som levererar insatsvaror/insatstjänster till fordonsindustrin.
Det kan också noteras att runt två tredjedelar av de indirekta sysselsättningseffekterna beräknas uppstå i de fyra största regionerna, det vill säga Stockholm,
Göteborg, Malmö och Östergötland. För Stockholm, Malmö och Östergötland är andelen av de indirekta effekterna betydligt större än andelen av fordonsindustrins sysselsättning. Detta indikerar, som tidigare visades i figur 8,
att spridningseffekterna till stor del avser tjänstebranscher39.
De största indirekta effekterna beräknas för Göteborgsregionen. Där beräknas också de indirekta effekterna på sysselsättningen bli större än de indirekta
effekterna på produktionen. Detta kan förklaras av att leveranser från tjänste
sektorerna är mer lokala/inomregionala än leveranserna från industrisektorerna.
I Trollhättan, Skövde och Västerås är andelen av de indirekta effekterna avsevärt mindre än andelen sysselsatta inom fordonsindustrin. Det tyder på att
fordonsindustrin i dessa regioner är avsevärt mycket större än de branscher
som är leverantörer till fordonsindustrin.

39

Sannolikt beror Östergötlands relativt stora andel av de indirekta effekterna också på flygindustrin i Linköping,
som ingår i Annan transportmedelsindustri. Jämför föregående fotnot.
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Tabell 7

Regional fördelning av indirekta effekter på sysselsättning och
produktion vid en stor minskning av fordonsindustrins produktion i
Göteborgsregionen.
Andel av indirekta effekter
för alla regioner i riket

Andel av fordonsindustrins
sysselsättning 2006 (se anm)

FA-region

Sysselsättning

Produktion

Göteborg

32,6 %

31,3 %

30,8 %

Stockholm

22,0 %

22,8 %

10,6 %

Malmö

7,3 %

6,4 %

2,3 %

Östergötland

3,3 %

3,2 %

0,9 %

Trollhättan

1,9 %

2,4 %

9,4 %

Jönköping

1,8 %

1,5 %

1,7 %

Skövde

1,8 %

2,3 %

8,2 %

Västerås

1,7 %

2,1 %

4,2 %

Örebro

1,6 %

1,5 %

1,4 %

Halmstad

1,5 %

1,2 %

1,2 %

Karlstad

1,4 %

1,3 %

1,4 %

Värnamo

1,3 %

1,4 %

1,9 %

Växjö

1,2 %

1,3 %

1,7 %

Kristianstad

1,2 %

1,2 %

2,2 %

Sundsvall

1,2 %

1,8 %

0,0 %

Falun/Borlänge

1,1 %

1,2 %

1,3 %

Anm. För regioner som inte redovisas i tabell 5 har andelen markerats med fet kursiv.
Källa: rAps. Egna beräkningar.

Slutsatsen är att det finns fyra regioner som har en relativt stor andel av produktion och sysselsättning i branscher som levererar till fordonsindustrin och
i dessa uppstår en relativt stor del av de indirekta effekterna. Dessa regioner
är Göteborg, Stockholm, Malmö och Östergötland. Spridningseffekterna
uppstår således till stor del i de största regionerna. Det betyder samtidigt att
en stor del av spridningseffekterna hamnar i regioner där deras påverkan på
regionens sysselsättning blir relativt begränsad.
Fordonsindustrins vikt för sysselsättningen
I föregående avsnitt framgår att huvuddelen av de indirekta effekterna vid
en minskad fordonsproduktion i Göteborgsregionen hamnar i de största FA48
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regionerna. Några av de regioner som tidigare identifierades som de mest specialiserade i fordonsindustrin, till exempel Oskarshamn och Blekinge, berörs i
mycket liten utsträckning. Den huvudsakliga förklaringen är att spridningseffekterna till stor del berör leveranser från branscher utanför fordonsindustrin.
Den analys som redovisats avser en minskad fordonsproduktion i Göteborgsregionen, där en direkt sysselsättningseffekt på minus 13 200 personer äger
rum och där även en stor del av de indirekta effekterna uppstår. Regionens
storlek innebär dock att den minskade fordonsproduktionen kan beräknas få
en relativt begränsad påverkan på regionens sysselsättning, i jämförelse med
vad en minskad fordonsproduktion kan förväntas få i andra mer specialiserade regioner.
För att belysa frågan om vilken eventuell inverkan fordonsindustrin kan ha på
sysselsättningen i andra mindre, och mer specialiserade, regioner har vi (med
sysselsättningsdata) genomfört en enkel analys. Analysen handlar om sambandet mellan regionens specialiseringsgrad och hur förändringar i regionens
fordonsindustri är korrelerade med förändringar i regionens näringsliv. Analysen baseras på historiska data med en bredare branschindelning, där fordonsindustri (SNI 34) ingår tillsammans med Annan transportmedelsindustri (SNI
35) i aggregatet Transportmedelsindustri. Resultatet visas i figur 11.

Figur 11

Andel sysselsatta i transportmedelsindustrin 1993 och korrelation
mellan årlig sysselsättningsförändring i transportmedelsindustrin och
årlig sysselsättningsförändring i näringslivet. FA-regioner 1993–2006.
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Källa: Nutek/SCB (rAps RIS).
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Med näringslivet avses här total sysselsättning exklusive offentlig sektor. Det
förväntade sambandet är att ju högre andel sysselsatta i transportmedelsindustrin
1993, desto starkare (positiv) samvariation mellan transportmedelsindustrins sysselsättningsförändring och den totala sysselsättningsförändringen i näringslivet.
(Det bör understrykas att analysen inte gör anspråk på att påvisa några orsakssamband. Frågan bör kunna undersökas med bättre data och metoder.)
Figur 11 indikerar, helt naturligt, att den förväntade samvariationen visar
sig för regioner där transportmedelsindustrin svarar för en relativt stor del
av näringslivets sysselsättning basåret 1993. Bland dessa regioner återfinns
Oskarshamn, Blekinge, Skövde och Trollhättan, det vill säga de mest specialiserade FA-regionerna.
Att även de mindre regionerna Dorotea och Vansbro uppvisar en hög specialisering beror på branschdefinitionen. För att kontrollera att branschdefinitionen inte menligt påverkar analysen har fördelningen av sysselsättningen
mellan fordonsindustri (SNI 34) och Annan transportmedelsindustri (SNI 35)
kartlagts för de regionerna med högst antal sysselsatta i bransch 34 (fordonsindustrin). Som framgår av figur 12 är andelen Annan transportmedelsindustri
försumbar i de regioner som är högst specialiserade inom fordonsindustri.

Figur 12

Fördelning av sysselsättning på fordonsindustri (SNI 34) och Annan
transportmedelsindustri (SNI 35) år 2006 i FA-regioner med fler än 1 000
sysselsatta inom fordonsindustri.
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Nedläggning av Saab, ett räkneexempel
Avslutningsvis ska vi redovisa kalkylerade spridningseffekter inom Västra
Götaland vid en nedläggning av verksamheten vid Saab Automobile i Trollhättan. De tidigare redovisade kalkylerade effekterna av en minskad fordonsproduktion i Göteborgsregionen skall ses som räkneexempel. I än högre grad
bör kalkylens karaktär av räkneexempel poängteras i fråga om de spridningseffekter som en nedläggning av Saab kan beräknas ge upphov till. Risken för
en nedläggning får bedömas vara så stor att det motiverar ett mer ingående
och omfattande kalkylarbete än vad som är möjligt att genomföra i detta
sammanhang.
Analysen avser effekter inom Västra Götalands län, det vill säga vi bortser här
från effekter i andra delar av landet. En nedläggning specificeras som ett produktionsbortfall år 2010 motsvarande 4 000 helårsarbeten inom Trollhättans
transportmedelsindustri. I analysen har vi försökt ta hänsyn till den osäkerhet
som är förknippad med uppskattningen av de leveranser som kommer från
den egna regionen. De antaganden som görs i detta avseende påverkar storleken på de spridningseffekter som en nedläggning beräknas medföra. I en baskalkyl (I) tillämpas de regionala inköpsandelar som uppskattats för länet. I en
alternativ kalkyl (II) antas i stället en högre regional inköpsandel40.
I kalkyl (I) beräknas nedläggningen medföra att ytterligare 2 200 jobb går
förlorade i regionen, det vill säga sysselsättningsmultiplikatorn blir 1,55. I
kalkyl (II) med större återverkningar på leverantörer från regionen, försvinner nästan 3 500 jobb, multiplikator 1,87. Spridningseffektens fördelning på
branscher visas i figur 13, med i stor sett samma mönster som vi tidigare sett
i figur 7. De branscher som visas i figuren svarar för cirka 85 procent av den
totala indirekta effekten.

40

	Den högre regionala inköpsandelen innebär att baskalkylens inköpsandel höjs med 50 procent av
inköpsandelen från andra regioner i Sverige.
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Figur 13

Indirekt sysselsättningseffekt i Västra Götaland vid nedläggning av Saab
I Trollhättan, direkt effekt minus 4 000 sysselsatta.
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I kalkylen antas att alla som direkt eller indirekt förlorar jobbet blir arbetslösa på helårsbasis. Arbetslöshetsersättningen har antagits vara 242 000
kronor per person och helår. De beräknade effekterna på inkomster, skatt
och arbetslöshetsstöd visas i tabell 8.

Tabell 8

Beräknade direkta och indirekta effekter på inkomster, skatt och
arbetslöshetsstöd i Västra Götaland år 2010. Miljoner kronor.

Arbetslöshetsstöd

Kalkyl I

Kalkyl II

1 500

1 815

Beskattningsbar förvärvsinkomst

-524

-611

Skatt

-178

-208

Disponibel Inkomst

-346

-403

Källa: rAps. Egna beräkningar.

Den totala effekten på arbetslöshetsstödet beräknas som ökningen av antalet arbetslösa multiplicerat med 242 000 kronor per arbetslös. Den totala
effekten summerar till 1 500 miljoner kronor i kalkyl (I) och 1 815 miljoner
kronor i kalkyl (II). Genomsnittslönen per år för alla som förlorar jobbet
uppskattas till cirka 320 000 per sysselsatt. Inkomstbortfallet för de som blir
arbetslösa får till följd att förvärvsinkomsten minskar med 524 miljoner kro-
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nor, respektive 611 miljoner kronor. Som konsekvens minskar inkomstskatten
med 178 miljoner kronor, respektive 208 miljoner kronor. (Genomsnittlig
skattesats 34 procent).
Den disponibla inkomsten i Västra Götaland beräknas därför minska med
cirka 350 miljoner kronor i kalkyl (I) och med cirka 400 miljoner kronor i
kalkyl (II). Den minskade disponibla inkomsten medför att hushållens privata konsumtion beräknas sjunka. En stor del av hushållens konsumtion är
import, från andra regioner och utlandet, och den minskade konsumtionens
effekter på regionens näringsliv berör i första hand handel och andra privata
tjänster. I figur 13 visas de indirekta sysselsättningseffekterna för de branscher
i Västra Götaland som påverkas mest av en nedläggning av Saab. För några
av dessa branscher, bland annat Parti- och detaljhandel och Diverse privata
tjänster, kan effekten till en viss del förklaras av hushållens minskade konsumtion.
Även den offentliga sektorns, främst kommunernas, skatteinkomster beräknas
minska. I kalkylerna har dock alla indirekta effekter på offentlig sektor exkluderats.
De kalkyler som redovisats här ger en bild av storleksordningen på de regionala spridningseffekter som en nedläggning av Saab kan förväntas ge upphov
till. Det bör dock upprepas att ett mer ingående kalkylarbete är motiverat
för att ge en skarpare bild av de återverkningar som en nedläggning av Saab
skulle medföra.
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Ett strukturomvandlingsperspektiv
Krisen inom fordonsindustrin är i varierande grad både konjunkturell och
strukturell. För lastbilsindustrin handlar det huvudsakligen om att den globala nedgången i konjunkturen medfört ett mycket snabbt fall i efterfrågan.
För personbilsindustrin tillkommer faktorer som gör krisen mer djupgående
och strukturell: En global överkapacitet som accentueras av bristande anpassning till förskjutningar i efterfrågan; akuta finansiella problem för GM och
Ford, det vill säga ägarna till Saab och Volvo Personvagnar.
Den pågående krisen kommer att medföra strukturella förändringar inom den
globala personbilsindustrin. Dessa strukturella förändringar kommer också
att beröra svensk personbilstillverkning. På aggregerad branschnivå har vi för
svensk fordonsindustri pekat på vissa tendenser till försvagade komparativa
fördelar. Vi har dock varken kunskaper eller underlag för att göra några kvalificerade bedömningar vilka konsekvenser dagens kris kommer att få för den
framtida strukturomvandlingen.
Men, med tanke på fordonsindustrins betydelse för produktion och sysselsättning är det viktigt att ändå försöka belysa de mer långsiktiga konsekvenserna
av en kraftigt minskad fordonsindustri. I detta kapitel ska vi därför i ett historiskt perspektiv se på utvecklingen i fordonsindustrin i relation till andra
industribranscher. Vi ska framförallt belysa skillnader och likheter mellan
fordonsindustrins utveckling och den strukturomvandling som ägde rum i
Sverige när Varvs- och Tekoindustrin i stort sett försvann. Kapitlet avslutas
med en diskussion om hur den pågående strukturomvandlingen inom fordonsindustrin globalt kan tänkas påverka förutsättningarna för fortsatt produktion i svenska regioner.
Strukturomvandling och tillväxt är två sidor av samma mynt. Vad som kan
produceras bestäms av tillgången på produktionsfaktorer och den tekniska
nivån. Vad som faktiskt produceras styrs av efterfrågan. Ekonomisk tillväxt
och strukturomvandling går hand i hand eftersom produktionskapacitet och
tekniska framsteg inte ökar likformigt för alla branscher, och efterfrågan inte
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ökar likformigt vid stigande inkomst. I en globaliserad ekonomi bestäms
strukturomvandlingen i grunden av konkurrensfördelar, av komparativa
fördelar. Fördelarna kan bestå av bättre teknologi, rikligare tillgång på de
produktionsfaktorer som används intensivt i produktionen, eller lägre styckkostnader som följer av en större samlad produktionsvolym. Fördelarna är
föränderliga och centrala drivkrafter för strukturomvandlingen.
Mycket förenklat kan strukturomvandlingen beskrivas som en överflyttning
av produktiva resurser från sektorer med lägre samhällsekonomisk avkastning
till sektorer med högre samhällsekonomisk avkastning. Men denna överflyttning är på kort sikt förknippad med stora kostnader och problem. De som
förlorar sina jobb kan ofta inte omedelbart flytta över till de växande sektorerna. De nya jobben kan finnas i yrken som kräver annan kompetens och i
regioner som inte kan nås genom arbetspendling. De som drabbas av strukturomvandlingen ser naturligtvis de egna kortsiktiga omställningskraven som
svåra och reser ofta krav på insatser för att bevara den rådande strukturen.
Från 1960-talet och de kommande två decennierna genomgick Sverige två
omfattande industrikriser inom Varvs- och Tekoindustrin. Från att ha varit
dominerande näringsgrenar i många regioner på 1960- och 1970-talen försvann nästan alla jobb i Sverige under några decennier. Fyrtio år senare vet
vi att nya produkter och branscher har växt fram som inte fanns i början på
1960-talet. Men frågan är om de växande branscherna slagit rot och utvecklats i de regioner där de stora neddragningarna i Varvs- och Tekoindustrin
ägde rum? Finns det anledning att tro att en kraftigt minskad fordonsindustri
får större effekter än minskningen inom Varvs- och Tekoindustrin? För att
belysa dessa frågor ska vi här i de två följande avsnitten se på strukturomvandlingen i ett nationellt och regionalt perspektiv.
Strukturomvandlingen i Sverige 1970–2007
På en övergripande nivå har strukturomvandlingen under den period som
analyseras inneburit att antalet sysselsatta i industrin har minskat samtidigt
som antalet sysselsatta i tjänstesektorn, framförallt den privata, har ökat.
Tjänstesektorerna har ökat mer än vad industrin minskat och den totala sysselsättningen i Sverige har ökat. Sysselsättningens omfördelning från industri
till tjänster handlar dels om industrins och näringslivets ökade efterfrågan på
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tjänster som insats i produktionen, dels om hushållens ökade efterfrågan på
tjänster i privat och offentlig konsumtion. Därtill kommer att produktiviteten
inom tjänstesektorerna ökar långsammare än inom industrin. Följden blir att
tjänstesektorernas andel av sysselsättningen ökar.
Här ska vi främst rikta intresset mot vissa aspekter på industrins strukturomvandling. I början av 1960-talet sysselsatte Varvs- och Tekoindustrin
sammanlagt cirka 125 000 personer. Dessa båda branscher svarade då för
14 procent av den totala industrisysselsättningen, och 11 procent av industrins totala förädlingsvärde41. Sverige var fortfarande en av världens ledande
varvsnationer. För Tekoindustrin började kristecknen däremot bli mer tydliga.
Medan Varvsindustrins arbetsproduktivitet (förädlingsvärde per sysselsatt)
var 13 procent högre än industrigenomsnittet var Tekoindustrins produktivitet 30 procent lägre.
År 1970 var sysselsättningen inom Varvs- och Tekoindustrin fortfarande
totalt cirka 123 000, fördelade på 33 000 i Varvs- och 89 000 i Tekoindustrin. Men båda branschernas produktivitet låg nu 25 till 35 procent under
industrigenomsnittet.
Antalet sysselsatta i Transportmedelsindustrin42 var samma år cirka 65 000,
med en arbetsproduktivitet 20 procent över industrigenomsnittet.
Vid denna tidpunkt, år 1970, hade Varvs- och Tekoindustrin ungefär samma
relativa betydelse för industrisysselsättningen, 12 procent, som Fordonsindustrin har idag (se figur 2). Tio år senare, 1980, hade sysselsättningen inom
Varvs- och Tekoindustrin krympt från 123 000 till 70 000, som under nästa
decennium mer än halverades, till 34 000; idag (2007) uppgår sysselsättningen till knappt 13 000, varav 10 000 inom Tekoindustrin.
Under dessa nästan fyrtio år har den totala industrisysselsättningen minskat,
men i betydligt långsammare takt än för Varvs- och Tekoindustrin. Transportmedelsindustrins andel av industrisysselsättningen har fördubblats, från
drygt 6 procent år 1970 till drygt 13 procent år 2007. Sett över hela perioden
har Transportmedelsindustrins sysselsättning även ökat i absoluta tal, från

41
42

Källa: SCB:s Industristatistik
	Transportmedelsindustri definieras här exklusive Varvsindustri. För historiska data används detta aggregat då
Fordonsindustrin inte kan särskiljas.
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cirka 65 000 år 1970 till uppemot 96 000 år 2007. Arbetsproduktiviteten har
samtidigt legat över industrins genomsnitt. I figur 14 visas sysselsättningens
utveckling för branscher och branschaggregat43 inom tillverkningsindustrin
1970–2007.

Industrisysselsättning per bransch 1970–2007. Index 1970 = 100.

Figur 14
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Hittills har endast industrisektorns strukturomvandling behandlas. För att få
en mera fullständig bild av strukturomvandlingen i näringslivet (total sysselsättning minus offentlig sektor och areella näringar) måste den privata tjänste
sektorns snabba sysselsättningstillväxt beaktas.
I tabell 9 delas branscherna upp i två grupper, krympande och växande branscher mellan 1970 och 2007. I de krympande branscherna (Varvsindustri,
Tekoindustri och Övrig industri) minskade antalet sysselsatta med totalt
331 000.
I de växande branscherna (Transpormedelsindustri och Privata tjänster) ökade
antalet sysselsatta under samma period med 825 000 varav Privata tjänster stod
för merparten (794 000). Nettot mellan krympande och växande branscher
för hela perioden innebar en ökning med 494 000 sysselsatta. För hela perioden ersattes de industrijobb som försvann i strukturomvandlingen med nya

43

Övrig industri inrymmer givetvis huvuddelen av tillverkningsindustrin, med både växande och krympande
branscher. I detta sammanhang tjänar dock branschaggregatet endast som en referenskategori.
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jobb i näringslivet och de nya jobben var betydligt fler än de som försvann44.
Även på kortare sikt, 1970–1980, var nettot mellan växande och krympande
branscher positivt, och innebar att näringslivets sysselsättning ökade med
drygt 58 000.

Tabell 9

Antal sysselsatta i Sverige 1970–2007 i näringslivet (total sysselsättning
minus offentlig sektor och areella näringar) 1 000-tal.

Varvsindustri

1970

1980

1990

2000

2007

34

20

4

3

2

Förändring
1970–2007
-31

Tekoindustri

89

51

30

15

10

-79

Övrig industri

839

813

776

660

618

-220

Summa krympande

962

883

810

678

631

-331

65

89

107

98

96

31

Privata tjänster

Transportmedelsindustri

1 290

1 402

1 654

1 828

2 084

794

Summa växande

1 354

1 491

1 761

1 926

2 179

825

Totalt

2 316

2 374

2 571

2 604

2 810

494

Källa: SCB.

Strukturomvandlingen på länsnivå 1970–2007
På nationell nivå har således den krympande sysselsättningen inom Varvs-,
Tekoindustri och övrig tillverkningsindustri uppvägts av en betydligt större
ökning inom främst de tjänsteproducerande sektorerna. Men frågan är hur
väl de krympande branscherna har kompenserats av växande branscher när
vi betraktar strukturomvandlingen på regional nivå? Frågan är av speciellt
intresse med avseende på Varvs- och Tekoindustrin som år 1970 var starkt
koncentrerad till ett fåtal regioner. Med regioner avses här län. På denna
regionala nivå finns lätt tillgänglig och jämförbar branschstatistik i ett längre
tidsperspektiv.

44

Utöver näringslivets nettoökning på 494 000 sysselsatta innebar nettoförändringen för växande offentlig sektor
och krympande areella näringar ett tillskott på ytterligare närmare 374 000 sysselsatta.
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År 1970 var totalt cirka 123 000 sysselsatta inom Varvs- och Tekoindustrin
i riket, där följande fem län svarade för nästan tre fjärdedelar: Västra Götaland (47 %), Skåne (15 %), Jönköping (5 %), Halland (4 %), Blekinge (3 %).
Dessa län var år 1970 specialiserade inom Varvs- och/eller Tekoindustrin, det
vill säga länens andel av den totala sysselsättningen inom Varvs- och Tekoindustrin var större än länens andel av rikets totala sysselsättning45. Denna specialiseringsgrad var för Västra Götaland 2,8, Halland 1,7, Blekinge 1,4, Skåne
1,2 och Jönköping 1,2.
I vilken utsträckning har en hög regional specialisering i Varvs- och Tekoindustrin påverkat den långsiktiga sysselsättningstillväxten i regionerna?
Hypotetiskt kan man förvänta att de högt specialiserade regionerna, det vill
säga regioner med en stor andel sysselsatta i snabbt krympande branscher,
uppvisar en långsammare sysselsättningstillväxt än de lågt specialiserade
regionerna, allt annat lika. Men, nu är allt annat inte lika och regioner som
inte var specialiserade i Varvs- och Tekoindustrin kan ha haft en ogynnsam
näringsstruktur i andra avseenden.
En fråga som dock kan undersökas är om det överhuvudtaget finns några
indikatorer på att regioner specialiserade i Varvs- och Tekoindustrin haft en
långsammare tillväxt än genomsnittet för andra regioner. En sådan undersökning redovisas i figur 15 (sid 60). Där anges på den horisontella axeln
hur stor andel Varvs- och Tekoindustrin utgör av länets totala sysselsättning
inom näringslivet år 1970, det vill säga exklusive offentlig sektor och areella
näringar. På den vertikala axeln anges årlig tillväxt av antalet sysselsatta inom
näringslivet. Sambandet studeras för fyra perioder, 1970–1980, 1970–1990,
1970–2000 och 1970–2007. Skälet att sysselsättningens tillväxt avgränsas till
näringslivet är att få en så bra bild som möjligt av den marknadsbestämda
utvecklingen och omvandlingen46.
Som väntat kan man i figur 15 inte utläsa något systematiskt statistiskt samband mellan andelen sysselsatta inom Varvs- och Tekoindustrin och sysselsättningstillväxten. Den påverkas av en rad andra faktorer som inte är beaktade.
Mer intressant är att se på sambandet för de fem specialiserade länen. På kort
45

46

	De större länen Stockholm och Östergötland hade en något större andel av den totala sysselsättningen inom
Varvs- och Tekoindustrin än Blekinge, men specialiseringsgraden var låg, 0,2 respektive 0,8.
Utlokalisering av statliga verk och andra politiska insatser kan möjligen ha bidragit till en viss kompensation för
ett minskat antal arbetstillfällen till följd av nedgången inom Varvs- och Tekoindustrin.
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Figur 15

Årlig tillväxt av antal sysselsatta i länets näringsliv och andel inom Teko
och Varv av sysselsatta I länets näringsliv år 1970.
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sikt, perioden 1970–1980, kan man ana ett visst svagt samband. Sysselsättningstillväxten för Västra Götaland, Skåne och Blekinge är noll eller negativ,
medan genomsnittet för riket är en årlig tillväxt på 0,25 procent. Detta svaga
negativa samband finns också representerat i figuren av en negativt lutande
regressionslinje. Men som sagt, sambandet är mycket svagt och för två av
de specialiserade regionerna är tillväxten densamma (Jönköping) eller klart
högre (Halland) jämfört med riksgenomsnittet.
För perioden 1970–1990 försvagas det redan svaga sambandet ytterligare;
Halland uppvisar åter en tillväxt klart högre än riksgenomsnittet, medan tillväxten i Jönköping, Västra Götaland och Skåne hamnar strax under genomsnittet.
Bland de specialiserade regionerna är det endast Blekinge som uppvisar negativ
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tillväxt. Samma mönster upprepas för den längre tidsperioden 1970–2000. I den
mån man skall fästa något som helst avseende vid sambandet mellan andel
sysselsatta inom Varv och Teko år 1970 och sysselsättningens tillväxt kan vi
konstatera att något sådant samband inte längre finns.
För hela perioden 1970–2007 har fyra av de fem specialiserade länen en lika
snabb eller snabbare tillväxt av näringslivets sysselsättning jämfört med riket.
Endast Blekinge visar en negativ utveckling, med negativ tillväxt hela perioden.
Som vi tidigare har sett i tabell 5 är Blekinge en av de högst specialiserade
regionerna inom fordonsindustrin. I Blekinge är dock sysselsättningen inom
fordonsindustrin (transportmedelsindustrin) idag mindre än vad den var
1970. I Jönköping och i än högre grad i Västra Götaland har däremot den
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expanderande sysselsättningen inom fordonsindustrin bidragit till att delvis
kompensera för den krympande Varvs- och Tekoindustrin. Men, den viktigaste förklaringen till den positiva strukturomvandlingen i Halland, Västra
Götaland, Skåne och Jönköping är den snabba expansionen av privata tjänster. I alla de fem specialiserade länen, med undantag för Blekinge, har denna
expansion mer än väl uppvägt tillverkningsindustrins totala minskning.
Analysen skulle kunna förbättras i olika avseenden, bland annat med data
som bättre speglar regionala förhållanden än uppgifter på länsnivå. Några
slutsatser kan ändå dras. De fyra län som klarat av strukturomvandlingen
har hög interregional tillgänglighet, diversifierat näringsliv och högt utbildad arbetskraft. Det är storstadsregioner eller storstadsnära regioner. Detta
är också bakgrunden till tjänstesektorernas expansion, sektorer som framför allt växer i regioner med stora arbetsmarknader – med riklig tillgång på
arbetskraft och stora hemmamarknader. Blekinge, som inte lyckats vända
utvecklingen, har en rad strukturella tillväxtproblem som till exempel liten
arbetsmarknad, låg interregional tillgänglighet, lågt diversifierat näringsliv
och låg utbildningsnivå.
Kan vi med ledning av analysen av den historiska strukturomvandlingen få
en indikation på hur en eventuellt framtida minskning av produktion och sysselsättning inom fordonsindustrin kommer att påverka långsiktig ekonomisk
utveckling och strukturomvandling på regional nivå?
Först kan vi konstatera att i huvuddelen av de län som år 1970 var specialiserade inom Varvs- och Tekoindustrin finns de regioner som idag är högt
specialiserade inom fordonsindustrin. För hela Västra Götalands län är specialiseringsgraden för fordonsindustrin idag ungefär densamma som vad den
var för Varvs- och Tekoindustrin år 1970, det vill säga runt 2,8–2,9.
Om vi utgår från att en minskad fordonstillverkning äger rum i Västra Götaland har vi i föregående kapitel sett att de beräknade spridningseffekterna till
stor del också beräknas uppstå i samma region och i andra större regioner,
där påverkan på regionens sysselsättning blir relativt begränsad. Fordonsindustrin är specialiserad i storstadsnära regioner som har bättre förutsättningar
än andra regioner att klara av en strukturomvandling, liksom skett historiskt
för de två krisbranscherna. En framtida strukturomvandling med en kraftigt
minskande fordonsindustri är inte problemfri. Men jämfört med en situation
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där fordonsindustrins regionala specialisering varit en annan är sannolikheten
större för att nya verksamheter kan växa fram, bland annat ur fordonsindustrin, och slå rot i samma regioner.
Förutsättningar för framtida tillverkning av personbilar i Sverige
I detta avsnitt skall de långsiktigt strukturella förutsättningar för biltillverkning i Sverige kort beröras47. Analysen i denna rapport visar att Sverige har
haft och fortfarande har komparativa fördelar för personbilstillverkning.
Orsakerna till Sveriges komparativa fördelar ligger i en hög teknologisk kompetens, välutbildad arbetskraft med god förmåga att arbeta i team samt ett
välutvecklat nätverk av leverantörer av insatsvaror. De största fördelarna kan
hänföras till produktionsteknologin.
Nackdelarna med att tillverka bilar i Sverige ligger i den ökade globaliseringen och svårigheter att möta de allt kortare produktcyklerna som blivit
följden av den ökade konkurrensen från framförallt Japan. I takt med att fler
länder blir rikare förskjuts efterfrågans geografiska tyngdpunkt allt längre
bort från Sverige. Kostnaden för att transportera bilar från Sverige till kunderna ökar. En annan effekt av att den ökade bilefterfrågan i växande folkrika
länder är att efterfrågans struktur förskjuts från stora och medelstora till små
och billiga bilar.
När det gäller produktionsteknologin har Sverige nackdelar av biltillverkningens höga fasta kostnader. Tidigare bestod skalfördelarna i sammansättningen
av bilar. I Sverige tillverkas i förhållande till de fasta kostnaderna relativt få
bilar. Följden blir att styckkostnaden för varje bil blir relativ hög. Lösningen
på detta problem har varit att i Sverige tillverka nischbilar av medelstorlek
där säkerheten har betonats. Detta har attraherat en liten men betalningsvillig
grupp bilköpare. I takt med den ökade konkurrensen från Japan har produktcykeln blivit allt kortare.
Samtidigt har utvecklingen av flexibla verktyg i sammansättningen minskat de
fasta kostnaderna i denna del av tillverkningsprocessen. Den ökade konkurrensen med nya modeller som kommer allt tätare ställer högre krav på FoU,
marknadsföring och distribution. Dessa led i produktionen är också förenade
47

Framställningen baseras i vissa delar på Elsässer (1995) och Karlsson (2003).
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med stora fasta kostnader. De fasta kostnaderna har förskjutits från sammansättning till FoU, marknadsföring och distribution.
De allt kortare produktcyklerna i kombination med höga fasta kostnader för
FoU, marknadsföring och distribution har medfört stora strukturella förändringar i ägandet. Lösningen på problemet med stigande fasta kostnader för de
mjuka delarna i produktionsprocessen och de kortare produktcyklerna har
varit att föra samman flera bilmärken under samma paraply av FoU, marknadsföring och distribution. Så kallade plattformar har utvecklats för flera
bilmärken. De forna ägarna till märken som Saab, Volvo och Opel har inte på
egen hand kunna få fram det kapital som krävs för att föra samman märkena
på detta sätt.
I stället har jättar som GM och Ford köpt upp märkena och samlat dem i
stora globala företag. I den bemärkelsen var det länge sedan det fanns någon
svenskägd bilindustri men likväl finns det biltillverkning i Sverige.
De stora ägarna förfogar över ett stort nätverk av sammansättningsfabriker
och leverantörer på olika teknologiska nivåer. De optimerar dessa nätverk
genom att förlägga olika delar av tillverkningsprocessen till de länder och
regioner där kombinationen av kostnad och kvalitet är den ekonomiskt mest
fördelaktiga. På sikt kommer varje land och region att vara specialiserad på
de delar av produktionsprocessen som de är bäst på i de globala nätverken.
Nackdelarna är att en del av den nuvarande produktionen försvinner. För
delen är att marknaden för den nisch som regionerna blir bäst på kan blir
flera gånger större. Kombinationen av dessa faktorer avgör om den totala
produktionen minskar eller ökar.
För Sveriges del är bedömningen från initierade forskare att svenska regioner
endast kan specialisera sig på några få komponenter eller delsystem. Säkerhet,
IT och högteknologiska komponenter är några nischer som omnämns. Det
finns därför mycket som talar för en mindre men mera nischad bilproduktion
i Sverige i framtiden.
Betraktas denna möjliga strukturomvandling ur ett Schumpeterianskt perspektiv så kommer nya verksamheter, företag och branscher att uppstå ur den
svenska bilindustrin. Entreprenörer kommer att omvandla kunskap och forskningsresultat till nya produkter där behovet på marknaden är stort och där
svenska regioner har ett initialt kunskapsförsprång.
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Hela miljöteknikområdet ligger öppet och enligt aktuella uppgifter finns det
både entreprenörer och forskning inom detta nya område i de västsvenska regioner som är specialiserade i biltillverkning. Det finns därför goda förutsättningarna för att en kombination av en mindre, men mera nischad, bilindustri
och nya snabbt växande näringar ska föra de biltillverkande regionerna
vidare i strukturomvandlingen. Sådana innovativa processer kräver två saker:
stora kunskapstillgångar och förmåga att omvandla kunskaperna till nya produkter som möter en snabbt växande marknad. Det är bland annat om dessa
förmågor som det avslutande kapitlet handlar.
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Strukturomvandling i praktiken – en
fallstudie om tidigare sysselsatta vid
Volvo Kalmarverken
Strukturomvandling i praktiken
I den här rapporten analyseras fordonsindustrins regional- och samhällsekonomiska betydelse. Alla beräkningar är dock ögonblicksbilder, baserade på
tillgänglig statistik. Över tiden förändras förhållandena. Bland annat vet vi att
fordonsindustrins effekter på andra branscher har ökat det senaste decenniet.
Allt mer av fordonstillverkningen har över tiden kommit att produceras av
leverantörer av varor och tjänster i andra branscher.
Utvecklingen inom fordonstillverkningen är ett exempel på att produktionen och ekonomin ständigt förändras. Strukturomvandlingen blir därmed
ett uttryck för mer genomgripande förändringar i ekonomin som påverkar
både produktion och arbetsmarknad. För att illustrera strukturomvandlingens effekter på individnivå har vi i detta kapitel följt utvecklingen på arbetsmarknaden för de personer som förlorade arbetet när Volvo Kalmarverken
lade ner fabriken år 1994. Hur gick det för dem de följande 10 åren? Denna
fråga försöker vi besvara med hjälp av en longitudinell studie baserad på
avidentifierade mikrodata från Statistiska Centralbyrån (SCB)48.
Volvo Kalmarverken49
Volvofabriken i Kalmar hade sin upprinnelse i de problem som tidigare drabbat Kalmar Verkstads AB och dess bil ”Tjorven”, med resultat att biltillverkningen upphörde. Detta innebar att ett stort antal arbetstillfällen inom
verkstadsindustrin försvann i Kalmar och Volvos etablering av en ny bilfabrik
1974 var till stor del en arbetsmarknadsåtgärd.

48

Fallstudien har utförts av Jörgen Lindell, forskare vid Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala Universitet,
samt tillika projektledare vid Nutek. Studien har genomförts i ett forskningsprojekt vid Centre for Research on
Innovation and Industrial Dynamics, CIND, Uppsala Universitet.

49

Källa: http://www.kalmarlexikon.se/index.php/v/volvo-kalmarverken.html
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Fabrikens utformning och organisation präglades av modern teknik och
nytänkande. Vid fabriken arbetade från starten cirka 500 personer. 1987 gjordes en kraftig utbyggnad, med anledning av att Volvo beslutat att deras flaggskepp, Volvo 760, och senare även Volvo 960, skulle byggas i Kalmar. Antalet
anställda steg då till cirka 1 200.
Hösten 1992 kom beskedet att fabrikerna i Kalmar och Uddevalla skulle
avvecklas. Anledningen var dels att Volvo Personvagnar AB gått med underskott en längre tid, dels problem med andra av Volvos anläggningar. Den sista
Volvon körde ut den 4 juni 1994, på dagen 20 år efter invigningen.
Sysselsatta vid Volvo Kalmarverken relativt unga och lokalt boende
Hösten 1992, när beslutet om avveckling kom, hade fabriken 806 sysselsatta
enligt registerdata vid SCB. När fabriken avvecklades år 1994 fanns det enligt
statistiska register 623 sysselsatta.

Åldersfördelning av de sysselsatta vid Volvo Kalmarverken år 1994.

Figur 16
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Källa: CIND/SCB (LISA). Egna bearbetningar.

När avvecklingsbeslutet kom hösten 1992 var Sverige inne i en djup lågkonjunktur. Vi har i denna fallstudie antagit att de som först söker nytt jobb vid
ett avvecklingsbeslut är de som har bäst förutsättningar att konkurrera på en
kärv arbetsmarknad. Vi har därför valt att i registren följa de 623 personer
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som var sysselsatta när Volvo Kalmarverken avvecklades 1994. Studien blir
på det sättet avgränsade till den grupp individer som hade de tuffaste villkoren när fabriken lades ned. Enligt statistikregistren handlade det om 574 män
och 49 kvinnor sysselsatta (se figur 16), varav de flesta i relativt ung ålder.
Två av tre sysselsatta var boende i Kalmar kommun och de övriga huvudsakligen i angränsande kommuner (se tabell 10).

Tabell 10

Bostadskommun för de sysselsatta vid Volvo Kalmarverken 1994.

Bostadskommun
Kalmar

Sysselsatta
405

Mörbylånga

75

Borgholm

40

Nybro

34

Mönsterås

32

Torsås

23

Övriga kommuner

14

Källa: CIND/SCB (LISA). Egna bearbetningar.

Hälften utan arbete året efter nedläggningen
I fallstudien följer vi de 623 avidentifierade50 individer som var sysselsatta vid
Volvo Kalmarverken år 1994 och förlorade jobbet när fabriken lades ned.
Hur gick det för de sysselsatta vid Volvo Kalmarverken? Hittade de ett nytt
arbete och i så fall i vilken bransch? Året efter avvecklingen är drygt hälften
sysselsatta (315 av 623), men vad gör de andra? Hur försörjde de sig om de
inte fann ett nytt arbete?

50

Med avidentifierade menas att personnummer har ersatts av ett unikt slumpmässigt valt löpnummer i
forskarens databaser. Forskaren vet därigenom att var och en av uppgifterna avser en unik individ, men utan
att veta individens identitet.
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Figur 17

Vad gjorde de sysselsatta vid Volvo Kalmarverken året efter
avvecklingen (1995)?
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Källa: CIND/SCB (LISA). Egna bearbetningar.
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År 1995 råder det fortfarande lågkonjunktur, men Sverige är på väg ur den.
Av de personer som inte hittat ny sysselsättning efter fabriksavvecklingen
var 169 flesta öppet arbetslösa år 1995. Därtill kommer 89 personer som är
arbetslösa, men deltar i någon form av konjunkturåtgärder. Sammantaget
har drygt 40 procent (258 av 623) av de tidigare Volvosysselsatta någon form
av arbetslösersättning. En liten grupp på 8 personer har förtidspensionerats,
varav alla var i övre medelåldern.
Tio år efter avvecklingen är de flesta åter sysselsatta
Vad hände på lång sikt för de individer som var sysselsatta vid Volvo Kalmarverken år 1994? I den här studien har vi år 2004, tio år efter fabriksnedläggningen, funnit 111 personer som inte hade någon sysselsättning. Av dessa
hade 50 personer en främsta försörjning från förtidspension, ålderspension
eller okänd ersättning. En lika stor grupp hade någon form av arbetslöshetsersättning som främsta inkomstkälla. För tio individer var den främsta ersättning från sjukskrivning eller studier.
Ett annat sätt att specialstudera arbetsmarknadskarriären efter avvecklingen
är att närmare studera utvecklingen för de personer som var ej sysselsatta
året efter nedläggningen av Volvo Kalmarverken. Av de ursprungliga 623
sysselsatta vid Volvo Kalmarverken år 1994 var 305 personer ej sysselsatta
året efter avvecklingen. Hur gick det för dem på lång sikt?
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Figur 18

Vad gjorde de som var sysselsatta vid Volvo Kalmarverket 1994 och ej
sysselsatta året därefter, år 2004?
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Källa: CIND/SCB (LISA). Egna bearbetningar.

Tio år efter avvecklingen (år 2004) finner vi att de flesta, totalt 221 personer,
av de 305 personer som var ej sysselsatta året efter nedläggningen (år 1995)
åter är i arbete. För 18 personer är förtidspension främsta inkomstkällan och
för 15 är ålderspension den främsta grunden till försörjning.
Studien visar att 34 personer av de 305 som inte var sysselsatta året efter
avvecklingen är arbetslösa år 2004. Totalt var 51 personer arbetslösa år
2004, av ursprungliga 623 sysselsatta vid Volvo Kalmarverken. Att 34 av de
51 arbetslösa var ej sysselsatta även året efter fabriksnedläggningen kan i sig
indikera att de som inte får en snabb omställning till annat arbete också är de
som på lång sikt har störst risk att hamna utanför sysselsättning. Samtidigt
finns det anledning att framhålla att det överlag gått bra för de 623 som var
sysselsatta vid Volvo Kalmarverken år 1994.
Nytt arbete främst inom samma bransch
Den främsta arbetsmarknaden för de sysselsatta vid Volvo Kalmarverket var
troligen Kalmar, eftersom nästan alla var bosatta i Kalmar eller i angränsande kommuner. Den formella utbildningsnivån hos de sysselsatta vid Volvo
Kalmarverken var inte hög med nutida mått mätt, mer än 8 av 10 hade
mindre än 3 år gymnasieutbildning (se figur 19). Även med dåtida mått var
utbildningsnivån relativt låg och de sysselsatta vid arbetsställen inom Kalmar
kommun hade i genomsnitt en högre utbildningsnivå. Jämfört med andra tek70
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nikföretag inom Kalmar kommun hade de 623 sysselsatta vid Volvo Kalmarverken dock en relativt likvärdig utbildningsnivå.

Utbildningsnivå för sysselsatta 1994 vid Volvo Kalmarverken,
arbetsplatser inom Kalmar kommun samt inom branschen
Teknikföretag i Kalmar kommun.

Figur 19
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Det är tydligt att de som fick gå från Volvo Kalmarverken ofta fann jobb
inom samma bransch (se tabell 11). År 1994 fanns samtliga 623 personer
som sysselsatta inom branschen Teknikföretag, närmare bestämt vid Volvo
Kalmarverken. Året därpå var 315 av de 623 sysselsatta i andra branscher
och av dessa arbetade 195 personer hos andra arbetsgivare inom branschen
Teknikföretag.
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1994

623

Totalt sysselsatta

Okänd bransch

Myndigheter och
organisationer

Konsulting

Vård och Omsorg

Kunskapsförmedling

Personalintensiva
tjänster

Infrastrukturtjänster

Handel

Byggindustrin

Teknikföretag

År

Sysselsatta per bransch 1994–2004 av de som var sysselsatta vid
Volvo Kalmarverken år 1994.

Råvaru- och
processindustri

Tabell 11

623

1995

39

195

6

15

18

11

8

6

11

6

1996

42

195

7

34

22

15

11

11

11

12

6

315
366

1997

63

193

6

41

27

22

11

11

16

13

3

406

1998

69

211

6

42

28

18

14

21

18

11

5

443

1999

70

226

6

44

29

27

9

21

21

11

3

467

2000

72

256

11

38

31

22

11

24

18

10

3

496

2001

74

249

13

39

29

31

21

25

24

11

3

519

2002

72

236

14

42

35

35

20

26

21

13

4

518

2003

74

223

17

49

30

32

20

29

22

10

7

513

2004

74

202

18

48

34

37

18

28

25

11

8

503

Källa: CIND/SCB (LISA). Egna bearbetningar.

Annan sysselsättning inom Teknikföretag visar sig också vara dominerande
under hela tioårsperioden (1994–2004) som studien följer de 623 personerna.
Möjligtvis skulle antalet sysselsatta inom Teknikföretag kunnat vara ännu
större om sysselsättningen i branschen totalt sett inte hade minskat såväl i
Sverige som i Kalmar kommun. I Kalmar kommun minskade sysselsättningen
inom Teknikföretag med 23 procent under perioden, från 3 100 sysselsatta
år 1994 till 2 400 sysselsatta år 2004. I övrigt har de tidigare medarbetarna
vid Volvo Kalmarverken funnit arbete inom alla andra branscher, allt ifrån
råvaru- och processindustrin till vård- och omsorg.
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Långsam återhämtning efter nedläggning
Det här kapitlet handlar om strukturomvandling i praktiken. På längre sikt
kan utfallet bli positivt, men på kort sikt har strukturomvandlingen många
gånger varit svår. Det finns säkerligen olika uppfattningar om huruvida olika
förändringar är bra eller dåliga för regionens utveckling.

Antal sysselsatta 1991–2004 av de personer som var sysselsatta vid
Volvo Kalmarverken 1994.

Figur 20
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Hur regionen påverkades av att Volvo Kalmarverken avvecklades kan det
säkert också finnas olika uppfattningar om. Att uttala sig om hur hela regioner eller nationen kommer att påverkas av utvecklingen i en bransch är svårt.
Detta kapitel tjänar som komplement till de resultat som kommit fram i
andra kapitel i rapporten. Det finns givetvis begränsningar i hur mycket det
går att generalisera resultat i enskilda fall, men med detta i åtanke kan man
göra vissa reflektioner utifrån fallstudien.
Att agera snabbt efter en händelse liknande en nedlagd bilfabrik är viktigt,
eftersom det kan underlätta för individer att få ett nytt fotfäste på arbetsmarknaden. Avvecklingen av en så stor verksamhet som en bilfabrik får
allvarliga konsekvenser för alla inblandade. Ett litet fåtal tycks inte kunna
återhämta sig och återvända till arbetsmarknaden. Huruvida detta skulle vara
speciellt för fordonstillverkning går dock inte att uttala sig om.
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Strukturomvandling är ett återkommande fenomen för produktion, arbetsmarknad och enskilda individer. Året efter nedläggningen av Volvo Kalmarverken var nästan hälften av medarbetarna ej sysselsatta. Därefter har
sysselsättningsläget sakta men säkert förbättrats för de 623 personerna. Tio
år efter avvecklingen är 111 personer ej sysselsatta. Detta kan till hälften förklaras förtids- och ålderspension och till hälften av arbetslöshet. Sammantaget
visar resultaten att de allra flesta har återkommit till arbetsmarknaden, men
att det tar tid för individerna och regionen att återhämta sig från konsekvenserna av att en sådan stor arbetsplats avvecklas.
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FoU och
framåtriktade effekter
Forskning och utveckling i kombination med strukturer för interaktiva
lärandeprocesser i nätverk och kluster spelar en viktig roll för ekonomins
förnyelseförmåga och bidrar till kunskapsspridning. Utmaningen är att skapa
tillräckligt många länkar och kopplingar mellan olika unika kunskapsplattformar. Ur dessa länkar och kopplingar skapas sedan de unika produkter och
processer som leder till snabbare tillväxt av både marknader och sysselsättning. Bland de kritiska framgångsfaktorerna ingår förmågan att skapa kunskapsresurser och förmågan att omvandla dessa resurser till nya produkter
och tjänster.
Det finns således anledning att fråga sig vilken effekt fordonsindustrins strukturella omvandling, och dess framtid i Sverige, kommer att ha för kunskapsspridning och teknikutveckling inom fordonssektorn och i andra sektorer,
både regionalt och nationellt. Med andra ord kan det vara viktigt att se över
befintlig kunskap och information angående både regionala och nationella
innovationssystem som är kopplade till fordonsindustrin.
De viktiga aktörerna i fordonsindustrins innovationssystem är: fordonstillverkare, underleverantörer, universitet och forskningsinstitut, och strategiska
samarbetspartners i andra branscher. Forskningssamverkan som initierats av
svenska fordonstillverkare begränsas inte till svenska högskolor och universitet utan företagen vänder sig även till ledande forskningscentra i Europa
och USA. Samverkan med närliggande universitet och högskolor sker både av
FoU-skäl och av kompetensutvecklingsskäl, såväl som för att säkra tillgången
på välutbildad arbetskraft, medan de internationella kontakterna främst tillkommit av FoU-skäl.
I detta kapitel beskrivs viktiga aspekter inom innovationssystem som är relevanta för den svenska fordonsindustrin. Inledningsvis beskrivs hur de strukturella relationerna mellan fordonstillverkarna, underleverantörerna och andra
branscher påverkar kunskapsspridning och innovationsmöjligheter. Företagsstrukturen inom fordonsindustrin kan även spela roll för fordonsindustrins
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möjligheter att utnyttja både lokala och globala kunskapsflöden. Det finns
till exempel en växande litteratur kring den speciella roll som multinationella
företag spelar i regionala innovationssystem (Cantwell och Iammarino, 2003)
Därför diskuteras även ägandet av fordonstillverkarna i detta kapitel. I nästa
avsnitt redovisas FoU-investeringar såväl inom fordonsindustrin som i samarbete med forskare inom universitet och forskningsinstitut. De följande avsnitten diskuterar hur ändringar i ägandet respektive fordonsteknik skulle kunna
ändra förutsättningarna för kunskapsspridning och innovation. Slutligen
diskuteras den potentiella effekten av offentliga insatser som syftar till att förstärka samarbetet och innovationssystemen av relevans för fordonsindustrin.
Kunskapsspridning inom fordonsindustrin
En av anledningarna till att fordonsindustrin har så stora spridningseffekter
(stor indirekt sysselsättning) är att ett fordon består av över 10 000 enskilda
delar. Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin som helhet sker dels i form
av utveckling av enskilda komponenter, dels i system och subsystem, och inte
minst som design och produktionsteknik för hela bilen. Underleverantörer till
fordonstillverkarna är specialiserade på specifika delar, ofta unika för ett visst
märke och även en viss modell. Fordonstillverkarnas särkompetens ligger i
deras förmåga att producera en fungerande helhet av alla dessa komponenter.
Man kan beskriva fordonsindustrins struktur som ringar av underleverantörer
runt en fordonstillverkare.51 En första ring är de företag som är specialiserade
på leveranser av större system, till exempel ett helt drivsystem eller fordonets
inredning. Dessa företag har en mycket nära relation till de biltillverkare de
levererar till och jobbar inte sällan tillsammans i FoU-projekt för att förbättra
dessa ofta mycket komplexa system. Nästa ”ring” representerar bildelarna
som dessa system består av, och en till ring kan representera de material,
tjänster och processer med mera som används för att tillverka delarna.

51

Med fordonstillverkare avses de företag som i engelskspråkig litteratur betecknas Original Equipment
Manufacturer (OEM). Sveriges fyra stora fordonstillverkare är AB Volvo, Scania, Saab och Volvo Personvagnar.
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Det är mycket svårt att kartlägga varifrån teknikinnovationer i fordonsindustrin kommer, men en hypotes kan vara att produktinnovationer som rör specifika delar kommer mest ”utifrån”. Fordonstillverkarna tar in kunskap och
teknikinnovationer och använder dessa i sina bilar. Vad gäller innovationer i
systemfunktioner, som till exempel ett elektriskt drivsystem finns en del innovationer som sprids från fordonstillverkarna till resten av fordonsindustrin.
Många processinnovationer skapas av fordonstillverkaren, som har spetskompetens på att producera bilen från design och koncept till massproducerad
vara.

Figur 21

Teknikspridning mellan fordonstillverkare och underleverantörer.

Specifika delar och material

Sammansättnings/tillverkningsprocesser

Större system

Kunskapsspridning till andra företag
Fordonstillverkaren agerar inköpare och förädlare av många olika system,
delar och olika sorters material och tjänster. I och med detta är fordonsindustrin självklart en källa för kunskap och teknikutveckling i en mängd företag.
Figur 17 visar fordonsindustrins länkar bakåt; till de näringsgrenar som kan
förväntas sprida kunskap till och får kunskap från bilindustrin.
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Figur 22

Bakåtriktade effekter* från slutlig efterfrågan på motorfordon i Sverige.

Fordonsindustri
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Maskinindustri
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Speditörer m.m
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Div privata tjänster
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* Koefficienten anger effekten på produktion och import per krona ökad slutlig efterfrågan på motorfordon.
Källa: SCB, Input-output tabell 2003.

Fordonsindustrin producerar en komplex produkt. I och med att det krävs
stora volymer för att få lönsamhet är radikala innovationer mycket riskabla.
Därför har många innovationer i dagens bilar sitt ursprung i företag som
arbetar under andra villkor. Ett energikontrollsystem som tillverkas för en
rymdraket kanske utvecklas i en eller några få exemplar. Pålitlighet och kvalitet ges högsta prioritet, eftersom det kan vara omöjligt att åtgärda problem
under en rymdfärd. Att använda samma kontrollteknik i en bil innebär delvis andra krav; tekniken ska kunna tillverkas i stora volymer och till ett lågt
enhetspris. Därför händer det inte sällan att fordonsindustrin introducerar
innovationer som har utvecklats inom försvarsindustrin eller rymdforskningen. Innovationer som utvecklas inom fordonsindustrins alla ”ringar”
sprids även utåt till andra branscher.
Trenden är att det utvecklats allt starkare band mellan fordonstillverkare och
underleverantörerna. Denna trend kan få som följd att spridningseffekterna
begränsas. Man kan argumentera för att kunskapsöverspill till andra företag
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är mer kännbara ju längre ”ut” från fordonstillverkarna man kommer. En
tredje ordningens underleverantör som har utvecklat ett system för att måla
på stål har möjligtvis länkar till fler företag, medan en specialiserad system
leverantör kan ha starka band till en enda fordonstillverkare.
FoU-investeringar
Fordonsindustrin svarar för en stor del av de totala FoU-investeringarna, i
världen och även i Sverige. I Sverige har transportmedelsindustrins utgifter
för forskning och utveckling (FoU) uppgått till cirka 15 miljarder kronor årligen52, vilket motsvarar cirka 16 procent av Sveriges FoU-utgifter. Volymmässigt är fordons- och elektronikindustrin de största FoU-investerarna i svenskt
näringsliv. (Vinnova, 2007)

Transportmedelsindustrins (SNI 34–35) utgifter för FoU som andel av
Sveriges totala FoU-utgifter.

Figur 23
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Källa: SCB.
Not: Inklusive företag med 10–49 anställda samt kommuner och landsting.

De svenska fordonstillverkarna samverkar med ett flertal svenska universitet
och högskolor. För Volvo och Saab ligger tyngdpunken i forskningskontakterna på Chalmers, Högskolan i Väst och även Lunds tekniska högskola.
Scania har de starkaste banden till KTH.

52

Motsvarar genomsnittet under perioden 1997–2007
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Fordonstillverkarna samverkar även med universitet eller högskolor i Linköping,
Luleå och Jönköping. För Jönköpings del beror detta på att högskolan är
specialiserad på gjuteriteknik. Luleå Tekniska Universitet har kontakter med
företag i hela landet, vilket sannolikt har att göra med att Norrbotten är ett
starkt centrum för vintertester av fordon.
Utvärderingen av de statliga forskningsanslagen inom Fordonsforskningsprogrammet (FFP) samt Gröna Bilen 1 och 2, visar att de flesta samarbetsrelationer mellan högskola och fordonstillverkare existerade redan innan
programmen påbörjades (1994 respektive 2000). Enligt utvärderingen53 som
gjordes innan programmen avslutades var fördelningen av anslag per högskola följande:
• Chalmers Tekniska Högskola: 42 procent
• Kungliga Tekniska Högskolan: 19 procent
• Luleå Tekniska Universitet: 14 procent
• Lunds Tekniska Högskola: 10 procent
• Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet: 7 procent
• Forskningsinstitut (främst IVF och SP): 8 procent
Underleverantörerna är som regel mindre FoU-intensiva än fordonstillverkarna och endast ett 30-tal företag (4 procent) av dem bedöms ha tillräcklig
teknologisk förmåga för att aktivt kunna samarbeta med högskolor och forskningsinstitut. För underleverantörer som deltagit i programmen tyder utvärderingen på att de i högre utsträckning samverkat med forskningsinstitut.54
En annan skillnad mellan fordonstillverkare och komponenttillverkare är att
de fyra stora fordonstillverkarna har sin FoU-tyngdpunkt på forskning och
nyutveckling, medan underleverantörerna har sin tyngdpunkt på produkt
anpassning.55
Cirka hälften av de svenska biltillverkarnas FoU-investeringar används till
interna FoU-initiativ men cirka tio procent investeras i partnerskap med
andra industriella aktörer både inom fordonsindustrin och externt. Trenden
53

Faugert & Co (2007)

54

Faugert & Co (2007)

55

Addendi (2007)
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mot partnerskap i FoU ökar i takt med växande krav för produktvariation
som kräver små serier och ny teknik som kan snabbt introduceras på mark
naden.56
Nya strategiska partners
Även om bilens grundsystem inte har ändrats avsevärt på flera decennier har
bilens användning av elektronik och datorer ökat dramatiskt. Under senare
år har även möjligheterna att använda telematik och en mängd multimediala
applikationer utvecklats inom fordonsindustrin. Flera studier påpekar att de
allra flesta bilinnovationer har någon relation till elektronik och enligt en studie från 2002 kommer 90 procent av alla innovationer som används i fordon
vara drivna av informationsteknik.57
Vikten av informationsteknik och elektronik i fordonen har redan speglat sig
i de nya partnerskap som har vuxit fram på senare år. Telematics Valley i
Göteborg är ett exempel på ett partnerskap mellan IT-företag, fordonsindustrin
och transportsektorn. Även om det finns relativt få svenska elektronikföretag
som levererar till den svenska fordonsindustrin, finns goda förutsättningar för
såväl svenska och utländska fordonstillverkare att förlägga investeringar i
fordonselektronik just i Sverige.58
Krav på utveckling av miljöteknik som till exempel elbilsteknik innebär att
även andra strategiska partners kommer i fokus. Exempel kan hämtas från
till exempel GM där Kaliforniens krav från CARB (luftvårdsmyndigheten)
innebar dels nya länkar till andra delar av GM (Hughes Aircraft Co) och dels
andra företag/forskare såsom elproducenter och forskare inom elektriska
drivsystem och batteriteknik. En betydande del av tekniken som används i
miljöbilar, till exempel avancerade kraftöverföringsteknik eller elektriska
styrsystem, utvecklades inom rymdforskning och försvarsindustrin.

56

	European Competitiveness report (2004)

57

	European Competitiveness report (2004)

58

Addendi (2007) och Vinnova (2007)
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Ägandets roll
Företagen i ett regionalt innovationssystem samverkar ofta med aktörer långt
utanför det lokala och regionala närområdet. Interaktionen i den lokala miljön har en annan karaktär än interaktionen i den globala sfären. Kunskap och
innovationer sprids mer eller mindre automatiskt mellan företag i den lokala
miljön genom arbetsmarknadens dynamik och social interaktion. Utmaningen
för företagens konkurrenskraft består i att länka sig till globala kunskapsflöden.59 Vissa forskare menar att multinationella företag därför har en betydande roll i regional kunskapsspridning och innovationskapacitet som bör
beaktas.60
En del forskning pekar på att företagsstrukturen har betydelse för graden av
delaktighet i ett regionalt eller nationellt innovationssystem. Det finns även ett
flertal studier som konstaterar att multinationella företag är mindre beroende
av det lokala innovationssystemet. Multinationella företag och koncerner
satsar istället på att förstärka länkarna mellan forskare vid företagets olika
avdelningar och satellitkontor. Detta för att FoU-satsningar och eventuella
innovationer på så sätt hålls inom företaget. Med andra ord är ett multinationellt företags innovationsstruktur mest effektivt om koncernen kan utveckla
ett internationellt ”internt” innovationssystem61. Att multinationella företag
har en stor innovationskapacitet verkar bygga på att det kan dra fördel av
kunskapsspridning och länkar i det lokala innovationssystemet och från internationella nätverk inom företaget.
Det finns även visst stöd för att ägandet av ett multinationellt företag spelar
roll. Med andra ord finns det skillnader mellan ett svenskägt multinationellt
företag och ett utlandsägt multinationellt företag. När företaget har sitt säte
i ett land verkar det även delta i det lokala/regionala innovationssystemet i
högre grad.62 Svenska multinationella företag förväntas således vara mer delaktiga i de regionala innovationssystemen i Sverige, än vad som kan förväntas
av utländska multinationella företag.

59

Malmberg (2002)

60

Cantwell and Iammarino (2003)

61
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Andersson och Ejermo (2004), Cantwell och Iammarino (2003)
	Edsberger och Lööf (2004), Lööf, Johansson och Rader Olsson (2009)
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Av historiska skäl har personbilstillverkningen vid Saab och Volvo haft starka
kopplingar till de regionala innovationssystemen i Sverige. Det utländska
ägandet har medfört starkare kopplingar till forskare inom GM och Ford. I
vilken mån detta har begränsat de svenska fordonstillverkarnas medverkan i
de regionala innovationssystemen har dock inte kunnat beläggas.
Effekter av offentliga insatser
I december 2008 presenterade den svenska regeringen ett program för Stärkta
insatser för fordonsindustrin (Regeringskansliet, 2008). Insatserna består av
dels insatser till forskning (3 miljarder), dels statliga garantier för krediter
(20 miljarder) och nödlån (5 miljarder). Förutom en överbryggning av krisen är
det tänkt att insatserna ska möjliggöra en snabbare utveckling av grön teknik.
De statliga kreditgarantierna för lån i Europeiska investeringsbanken gäller
omställning till grön teknologi och kan som mest uppgå till 20 miljarder kronor.
I enlighet med diskussionen ovan innebär kravet på grön teknologi att bil
industrin behöver finna nya samarbetsparter.
Programmet för fordonsforskningen, PFF, var ett unikt forskningsprogram
där fordonsindustrin och offentliga myndigheter kom överens om strategiska
områden för fordonsindustrin. Programmet erbjöd statlig delfinansiering för
FoU-projekt som genomfördes i samarbete mellan högskola, myndighet och
industri. Gemensamt för projekten har varit att fordonsindustrin är projekt
ledare och att något eller några universitet eller högskolor ingår.
Programmet upphörde vid slutet av 2008 men har tagits över av en ny organisation, Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). FFI består av
representanter för den svenska staten (Energimyndigheten, VINNOVA och
Vägverket) samt fordonsindustrin (AB Volvo, Fordonskomponentgruppen,
Saab Automobile AB, Scania CV AB samt Volvo Personvagnar). Hållbar
produktionsteknik, fordonsutveckling, transporteffektivitet, fordons- och
trafiksäkerhet samt energi och miljö har pekats ut som strategiska programområden. Cirka hälften av den årliga FoU-budgeten på en miljard kronor
inom ramen för FFI finansieras av offentliga medel (450 miljoner kronor per
år). Resten utgörs av industrins medfinansiering.
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Regeringens satsning på tre miljarder för forskning är medel som tillkommer
utöver de 450 miljoner kronor per år som anslagits till fordonsforskningen
inom FFI. Pengarna kommer att tillföras ett nytt forskningsinstitut för fordonsindustrin. Verksamheten kommer att utgöras av FoU-samarbete, men
även annan verksamhet med betydelse för fordonsindustrins utveckling.
I en studie av samarbetsinitiativ mellan offentligt finansierade forskningsinstitutioner och företag identifieras tre typer av signifikanta effekter av sådana
initiativ63. Denna sorts samarbete kan höja kompetensen och därtill skapa
”nya impulser” för forskning och innovation. (Typ I)
Samarbetet kan också syfta till att hjälpa företag att genomföra egeninitierade
program i ett långsiktigt (Typ II) eller ett kortsiktigt (Typ III) perspektiv. För
att denna sorts samarbete ska fungera menar författarna att de förväntade
effekterna ska ”matchas” med kompens hos såväl de akademiska partners
som de ingående företagen.
”Kraven på akademisk kvalitet är som högst när samarbetets primära uppgift
är att ge företaget impulser till innovation. För samarbeten vars förväntade
resultat ligger nära företagets egna processer och produkter är dessa krav i
regel betydligt lägre; istället ställs här krav på tillämpningsorienterad kunskap
och förståelse för det industriella FoU-arbetets villkor.” (s. 5.)

Figur 24

Relationen mellan de tre forskningstyperna och företagens krav på
akademisk kvalitet efter företagens akademiska FoU-kompetens.
Krav på tillämpningsorienterad kunskap
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Källa: Broström och Deiaco, 2007.
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Erfarenheter från ett samarbetsprojekt som initierades av USA:s regering för
att främja batteriteknik för elbilar bjuder på en annan viktig lärdom. ABC
(the Advanced Battery Consortium) blev en plattform för gemensam forskning för att hitta en batteriteknik som kunde förbättra förutsättningarna för
elbilar och USA:s konkurrenskraft på en framtida marknad för elbilar.
En analys av detta samarbete visar att konsortiets fokus på teknik som kunde tilllämpas på kort sikt ledde till betydande investeringar i batteriteknik som kunde
möta i tiden närliggande krav från myndigheterna för produktion av elbilar.
Dock var konsortiet mindre framgångsrikt i sina långsiktiga satsningar på
att ta fram en batteriteknik för att driva elbilar som kunde konkurrera med
konventionella bilar. (US National Research Council 1998) Några av medlemmarna i konsortiet menar att det även fanns en tendens till att hålla de
mest lovande idéerna inom det egna företaget och istället använda konsortiets
medel till att utveckla välkända existerande tekniker som behövde utvecklas
för introduktion på marknaden.
Kraven på offentlig information och att partners ska dela på forskningsresultat
kan resultera i att gemensamma satsningar leder till ”second-best” teknik där
företagen inte vill riskera att förlora en framtida konkurrensfördel. Denna
lärdom är dock inte bevisad.
Avslutande kommentarer
Trender i fordonsindustrins struktur pekar på fortsatt konsolidering av
antalet företag och stärkta länkar mellan biltillverkare och underleverantörer.
Även FoU-partnerskap inom fordonsindustrin och med strategiska partners i
andra näringsgrenar kommer att vara viktiga och sannolikt öka i framtiden.
Det innebär att nedskärningar i fordonstillverkningen skulle ge stora effekter
på teknikutveckling och kunskapsspridning inom andra delar av fordonsindustrin och dess underleverantörer.
Krav på teknikutveckling av till exempel miljöbilar kan mycket väl öka behovet av regionala och nationella innovationssystem som förstärker länkarna
mellan forskare och företag som kan vara framtidens strategiska partners
inom fordonsindustrin. Dessa partners kan vara viktiga för utveckling av
själva bilen men även för bilens användning. Till exempel kan krav på miljö-
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vänliga bilar kräva länkar till elbolag och utbyggnad av infrastruktur och till
återvinningsindustrin för att kunna möta kraven på återvinning.
Såväl kunder (till exempel transportoperatörerna) som den offentliga sektorn
kan ha en betydande roll i skapandet av stöd och incitament för kunskapsspridning som förstärker den regionala och nationella innovationskapaciteten
inom fordonsindustrin. I ett tidigt utvecklingsstadium finns även starka motiv
för konkurrenter att dela på FoU-kostnaderna. Däremot visar erfarenhet
från FoU-partnerskap att de även kan gynna en ”second-best” teknik medan
lovande innovationer hålls inom enskilda företag.
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Slutsatser
i tio punkter
1.

Krisen inom svensk fordonsindustri är två överlappande kriser. En global konjunkturell kris för både lastbils- och personbilstillverkning. För
personbilarna tillkommer mer djupgående och strukturella faktorer:
global överkapacitet, förstärkt av bristande anpassning till förskjutningar
i efterfrågan; akuta finansiella problem för GM och Ford, det vill säga
ägarna till Saab och Volvo Personvagnar.

2.

Sverige har haft och har fortfarande komparativa fördelar för personbilstillverkning, fördelar baserade på bland annat hög teknologisk kompetens. Men fördelarna försvagas, inte minst av allt högre fasta kostnader
i produktionen och förskjutningar av efterfrågan, både geografiskt och i
produktsegmentet.

3.

Fordonsindustrin i Sverige är med alla mått en mycket betydande
bransch med 12 procent av industrins förädlingsvärde, 14 procent av
varuexporten och den näst största nettoexporten bland alla varugrupper.

4.

En jämförelse med andra europeiska länder visar att endast två länder,
Slovakien och Tyskland, har fler sysselsatta inom fordonsindustrin som
andel av industrins totala sysselsättning.

5.

Vanligen uppskattas fordonsindustrin och dess underleverantörer totalt
sysselsätta omkring 140 000 personer i Sverige. Detta kan vara en underskattning med uppemot 50 000. Ingen annan bransch genererar lika stor
sysselsättning bland leverantörer och underleverantörer.

6.

Innebörden är att för fordonsindustrin ger en minskad produktion större
spridningseffekter på sysselsättningen, jämfört med andra branscher. Om
fordonsproduktionen minskar och antalet jobb som direkt effekt minskar med 1 000, kommer indirekt ytterligare 1 600 jobb att förloras.
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7.

De indirekta effekternas fördelning på branscher i Sverige visar att de
största effekterna uppstår inom Företagstjänster, Handel och Fordons
industri.

8.

De indirekta effekternas fördelning på regioner i Sverige visar att en
minskad fordonstillverkning i Västsverige ger de största spridnings
effekterna i den egna regionen och i andra större regioner, där påverkan
på regionens totala sysselsättning blir, förhållandevis, begränsad.

9.

Fordonsindustrin och dess underleverantörer är i hög grad koncentrerade
till samma regioner som tidigare genomgått och framgångsrikt klarat av
kriser inom Varvs- och Tekoindustrin.

10. Det finns på sikt goda förutsättningar för att en kombination av en
mindre men mera nischad bilindustri och nya snabbt växande näringar
ska föra de biltillverkande regionerna vidare i strukturomvandlingen.
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Bakgrunden till studien är den kris inom svensk fordonsindustri som
blivit allt tydligare under hösten 2008. Fordonsindustrin i Sverige är en
viktig bransch, som står för en stor del av industrins förädlingsvärde
och export. Fordonsindustrin och dess underleverantörer sysselsätter
minst 140 000 personer i Sverige. Ingen annan bransch i Sverige genererar lika stor sysselsättning bland leverantörer och underleverantörer.
Det innebär att en minskad produktion inom fordonsindustrin får stora
spridningseffekter.
I rapporten studeras de direkta och indirekta effekterna av en minskad
fordonsproduktion i Västsverige. Resultaten visar att de största sysselsättningseffekterna uppstår inom företagstjänster, handel och bland underleverantörer inom fordonsindustrin. Spridningseffekterna blir störst i
den egna regionen och i andra storstadsnära regioner. Detta är regioner
med riklig tillgång på arbetskraft och stora hemmamarknader, där framför allt tjänstesektorn expanderat kraftigt under senare år. Historiskt
har dessa regioner haft bättre förutsättningar än många andra regioner
att klara en strukturomvandling, vilket var fallet i samband med tidigare
kriser inom varvs- och tekoindustri.
Rapporten innehåller också en fallstudie som undersöker hur det gick
för de tidigare sysselsatta på Volvo Kalmarverken, efter att verksamheten avvecklades 1994. Resultaten visade att de allra flesta återkom på
arbetsmarknaden men att det tog tid.
Detta tyder sammantaget på att en framtida strukturomvandling med
en kraftigt minskande fordonsindustri kommer att vara problemfylld,
men att det på sikt finns goda förutsättningar för utveckling av nya näringar och nischer inom fordonsindustrin i de regioner som drabbas.

Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till
fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner.
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