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Inledning
Företagen i Sverige måste konkurrera på globala marknader genom
kunskap, innovation och förnyelse genom att producera varor och tjänster
på ett allt mer effektivt sätt och med ett allt högre värde. Detta innebär att
företagen måste ligga högt upp i förädlingsvärdekedjan och utvecklas
med högteknologi för att vara konkurrenskraftiga.

Den svenska fordonsindustrin är en av landets basnäringar. För att utveckla
sysselsättning och hållbar tillväxt spelar fordonsindustrin en viktig roll
genom sin storlek, sitt gedigna produktionskunnande och genom den
komplexa kedjan av produktutveckling, underleverantörer och slutle-
verantörer.

Innovationssystem och kluster är kraftfulla verktyg för att utveckla
industriella sektorer. Denna studie är ett underlag för analyser och strategier
hur den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft kan ökas genom att
identifiera kunskapskoncentrationer nationellt, sektoriellt och regionalt.
Resultatet av studien innebär att det går att anlägga ett innovationssystems-
och klusterperspektiv som väger in befintliga styrkeområden i näringslivet.

Grundsyftet med denna studie är att få en ögonblicksbild av den svenska
fordonsindustrin. Studien kan utgöra ett underlag för framtagning av
strategier och prioritering av investeringar i forskning och i olika typer av
innovationssystem.

Den svenska fordonsindustrin har byggt upp kunskap och kompetens under
flera decennier. Helhetssyn och tänkande utifrån det kompletta fordonet är
karakteristiskt. Svenska styrkeområden kan bli språngbrädor in i en allt mer
kunskapsbaserad och globaliserad ekonomi - men svagheter och gamla
strukturer kan också bli hinder när man möter framtiden.

Fordonsindustrin i Sverige bygger i huvudsak på fyra fordonstillverkare

med ett leverantörskluster till stor del baserat på beställningar från dessa
fordonstillverkare. Globaliseringen kräver dock att nya former av
kunskapsbaserade kluster och innovationssystem måste utvecklas för att
behålla och stärka företagen i Sverige så att de även kan utvecklas på
internationella marknader.

Fordonsindustrin består av segment som drivs av olika krafter. Det kan därför
i vissa avseenden vara viktigt att skilja på strategier för lätta fordon, tunga
fordon och arbetsfordon, men också på fordonstillverkare och
komponenttillverkare. Det har även betydelse var företaget idag har sin
tyngdpunkt vad avser kunskapsutveckling. Av detta skäl särredovisas dessa
förhållanden.

De befintliga strukturerna i fordonsindustrin är bara en utgångspunkt för att
utveckla strategier. Forsknings- och utbildningssatsningar på universitet och
högskolor en annan - liksom utvecklingstrender, tekniska innovationer, miljö-
och säkerhetsaspekter är ytterligare faktorer att ta hänsyn till när aktörer i
Sverige utvecklar strategier för att säkra och utveckla sin ställning som en av
världens ledande nationer inom fordonsindustrin. Denna studie kan innebära
att det är möjligt för olika aktörer i Sverige att förhålla sig på ett bättre sätt till
den befintliga
kompetensstrukturen i
fordonsindustrin. Det är
från denna struktur som
framtidens
fordonsindustri måste
byggas. Detta kan göras i
ett samspel mellan företag,
forskning, utbildning och
politik, ett samspel som
skapar en winwin-
situation för alla aktörer.
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Om studien
Denna studie redovisar i det närmaste alla företag inom fordonsindustrin i
Sverige – i ett bolldiagram. Det kan studeras ur olika perspektiv och
redovisas på olika sätt. Ur den databas som har byggts upp under projektet
och som utgör underlaget till studien kan utvinnas ytterligare kunskap av
intresse för analyser och strategier. Företagen är i underlagsmaterialet
identifierade med bl a organisationsnummer, vilket underlättar fördjupade
studier av lönsamhet, ägande, tillväxt t ex inom vissa utvalda kategorier.

Uppgifter om teknologiområden, verksamhetskategori och marknad är inte
tillgängliga i allmän statistik utan är en subjektiv bedömning baserad på
information från olika källor. Denna har gjorts med ledning av hemsidor,
årsredovisningar, branschlitteratur och tidskrifter, personliga kunskaper och
ibland kontakter med de enskilda företagen.

Uppgifter om antalet anställda inom forskning, produktutveckling,
produktanpassning och produktionsteknisk nyutveckling har inhämtas
genom en enkät utförd av Fordons Komponent Gruppen respektive BIL
Sweden.

Texten i studien är kortfattad och främst utformad som underlag för dialog i
samband med muntliga presentationer. Avsikten med redovisningsmetoden
är att betraktaren själv ska kunna dra slutsatser genom att studera bilderna.

Arbetet har bedrivits i dialog med en arbetsgrupp där det funnits
representanter från branschorganisationer samt statliga och regionala
aktörer. De bedömningar och kommentarer som finns i studien är gjorda av
utredarna.

Studien kommer att utgöra ett underlag för fortsatt dialog mellan
intresserade aktörer och formerna för en upprepning av projektet om något
år diskuteras för att följa förändringarna i branschen.

Innovationssystem
VINNOVA definierar innovationssystem på följande sätt:
"Aktörer inom forskning, näringsliv och politik/offentlig verksamhet som i
samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för att
skapa hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer."
Innovationssystemen kan delas in i nationella, sektoriella och regionala
system.

Ett effektivt samspel mellan forskare, företag och politik/offentlig verksamhet
för ömsesidigt lärande och nyttiggörande av det samlade kunnandet är
centrala för att ett innovationssystem ska fungera väl. Det är framför allt
mellan dessa tre typer av aktörer som samspelet måste fungera väl för att
innovationssystem ska ge stora effekter på tillväxten i landet. Ett samspel som
fungerar bra ger goda förutsättningar för samarbete och stora mervärden för
alla inblandade parter.

Volvo, Torslandaverken
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Fordonsindustrin i Sverige
Den svenska tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar.
Omvandlingstrycket på företag är hårt. Detta beror inte minst på den
internationella konkurrensen. Denna kommer främst från lågkostnadsländer
som bl.a. erbjuder avsevärt lägre lönekostnader än Sverige, detta gäller såväl
produktion som kunskapsintensiv verksamhet. Fordonsindustrin är i högsta
grad påverkad av denna utveckling.

Sverige är ett av de länder i världen som är mest beroende av sin
fordonsindustri. Ungefär 127 000 personer är sysselsatta i företag med mer
än 20 anställda. De flesta fordonstillverkarna i Sverige har idag
huvudansvar för hela processen, de utvecklar olika typer av fordon från
koncept till färdig produkt. Processen är helt beroende av en fungerande
infrastruktur, där leden med leverantörer inkluderas. Med drygt 500
leverantörsföretag i Sverige – varav en del är dotterbolag till svenska och
utländska koncerner – är fordonsindustrin en av de största branscherna i
landet och en ledande exportbransch.

Volvo, SAAB och Scania är internationellt extremt starka varumärken, som
byggts upp med konsekvent tänkande, kompetens och teknik under en lång
tidsperiod.

Ur ett internationellt perspektiv är det unikt att ett land som Sverige – med
cirka nio miljoner invånare – har två av världens ledande tillverkare av
tunga fordon och två stora personbilstillverkare. Fordonsindustrin har stor
betydelse för sysselsättning, exportintäkter, investeringar, forskning och
utveckling samt kunskapsspridning i Sverige.

Fordonsindustrin står för en fjärdedel av hela industrins satsningar på
forskning och utveckling och svarar för ungefär en femtedel av den svenska
industrins totala maskin- och inventarieinvesteringar.

Av de ungefär 127 000 personer som är sysselsatta inom fordonsindustrin i
Sverige arbetar cirka 67 600 personer hos fordonstillverkarna. Hos
leverantörerna och teknikkonsulterna återfinns cirka 59 400 personer i företag
med mer än 20 anställda. Uppskattningsvis arbetar ytterligare fem till tiotusen
personer i mindre företag. Inom fordonsindustrin arbetar totalt 19 000 – 20 000
personer med någon form av FoU-verksamhet. Bilismen totalt, inklusive
verkstäder, åkerier och så vidare, sysselsätter nära 400 000 personer, det vill
säga ungefär var tionde yrkesverksam i landet.

Fordonsindustrin utgör således en
betydelsefull del av Sveriges
näringsliv och den påverkar starkt
landets ekonomiska utveckling.
Förutom de fyra stora
fordonstillverkarna finns det fler
företag i landet, som utvecklar och
tillverkar till exempel entreprenad-
och skogsmaskiner samt militära
fordon.

De största fordonsindustriländerna
baserat på sysselsättning i Europa är
Tyskland, Frankrike, Storbritannien,
Italien, Spanien, Sverige, Belgien och
Tjeckien. Emellertid är det bara i fyra
av dessa länder – Frankrike, Italien,
Sverige och Tyskland – som det
fortfarande utvecklas hela fordon från
koncept till det att tillverkning sker av
färdiga produkter. Sverige har högst
andel personer anställda inom
fordonsindustrin i förhållande till den
totala industrin.

Fordonsindustrins lokalisering i Sverige
Källa: BIL Sweden
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Några hypoteser
Kunskapsintensiva företag bör ha större förmåga än personalintensiva att
långsiktigt vara konkurrenskraftiga. De har även större förmåga att ingå i
kunskapsdrivna innovationssystem och kluster som kan stärka såväl
företagens som Sveriges konkurrenskraft.

Fordonstillverkarna i Sverige måste ständigt stärka sin förmåga att utveckla
fordon från koncept till färdig produkt och sin produktions- och
leverantörsstruktur. Parallellt med detta bör ett antal företag specialiseras
mot vitala områden som säkerhet, miljö/energi och fordonselektronik/IT.

Företagen måste bli större för att kunna agera internationellt. Små enheter är
i riskzonen att marginaliseras i jättestora globala koncerner. Sverige har
många sådana verksamheter, även bland de fyra fordonstillverkarna.

Utgångspunkten är att fordonsindustrin i Sverige kan stärkas bland annat
genom

 Nationella forskningssatsningar på områden med långsiktigt hållbar
tillväxtpotential

 Uppbyggnad av effektiva nationella, sektoriella och regionala
innovationssystem och klusterbildningar

 Internationell profilering av dessa styrkeområden
 Omställning och strukturförändringar, främst gäller detta

leverantörsbasen, dvs. att företagen blir bättre, snabbare och större.

Ökat kunskapsinnehåll skapar förutsättningar för ökad export och
internationell närvaro. Detta är en viktigt för en stark och växande
fordonsindustri i Sverige. Det innebär att det är av nationellt intresse att det
finns många företag i bildens övre högra hörn – och att dessa växer i såväl
storlek som antal. Denna tillväxt kan ske dels genom att företag som redan
befinner sig där växer, men också genom att nya kunskapsintensiva företag
genereras eller att andra ökar sitt kunskapsinnehåll i produkterna och/eller
ökar sin exportverksamhet.

Naturligtvis är alltid ökad export bra ur nationell synpunkt.

Ur nationell synpunkt är det viktigt att det finns många företag i bildens övre högra
hörn – och att dessa växer i såväl storlek som antal.

FoU-VERKSAMHET
- med flera forsknings-
områden
- med några forsknings-
områden

FÖRETAG eller ENHET
-med egen FoU

-med egen produktutveckling,
i samverkan med FoU-aktör

-med egen produktutveckling

PRODUKTION
-utan egen produktutveckling

MARKNADSFÖRING
-utan egen produktutveckling
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Teknologiområden

Kompletta fordon
- sammansättning, slutprov, försäljning, leverans, service
mm.

Karosseri och chassi
- kaross, dörrar, fönster, tank, hjul, hjulupphängning,
bromsar, hydraulik mm

Framdrivning
- motor, motorstyrning, transmission, avgassystem,

kylsystem, katalysatorer, hybridteknik m m

Inredning
- stolar, klädsel, paneler, skum och ämnen, säkerhetsbälten,
airbags m m

Elektronik/IT
- elsystem, kommunikation, lampor, batteri, klimatanläggning,
telematik m m

Detaljer och ämnen
- råmaterial och bearbetade komponenter av stål, aluminium,
plast, kompositer mm

Teknikkonsulter
- konsult och tjänsteverksamhet inom fordons- och
produktutvecklingsmetodik mm

Teknologiområdet anges av bollens färg.
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Antalet anställda
Redovisningen omfattar endast företag som bedömts ha minst 20 personer
som arbetar mot fordonsindustrin vilket i regel motsvarar en årsomsättning
på mer än 20 MSEK.

I studien redovisas antal anställda i förtagen, vilket innebär medelvärdet av
antalet heltidsårsverken under år 2004, d.v.s. i regel det antal som
inrapporteras av företagen i respektive årsberättelse till Bolagsverket. Det
verkliga antalet personer anställda i företagen kan vara högre beroende på
deltidstjänster, tjänstledigheter m.m.

Företagens storlek mätt i antal anställda anges med en boll där företagets
eller verksamhetens storlek är proportionell mot bollens volym. Detta
innebär att små företag gynnas visuellt i bilderna. För företag med
verksamheter inom flera branscher redovisas endast den del av företaget
som hör till fordonsindustrin t ex SSAB och SP. Företag som har verksamhet
i olika regioner redovisas proportionellt mot antalet anställda i respektive
region.

Antalet anställda är inget kapacitetsmått på företagets kompetens, utan
anger hur många personer som är berörda av företagets förmåga att
utveckla sina egenskaper i kunskaps- och kompetenssammanhang.
Företagens kapacitet inom FoU och produktionsteknik har undersökts
genom en särskild enkät och redovisas under vissa avsnitt.

Företag som inte är med
I studien redovisas inte företag som utvecklar och tillverkar motorcyklar,
cyklar, husvagnar, invalidfordon och mindre truckar. Serviceföretag till
industrin som t ex verktygstillverkning, IT-system, vintertester mm. Samma
gäller generalagenter, bilhandel, bilservice, tillbehör, däck, drivmedel och
reparationer.
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Redovisningsperspektiv
Under många decennier har det byggts upp en decentraliserad men
dynamisk och konkurrenskraftig struktur på fordonsindustrin i Sverige.
Globalisering av ägande, utveckling, produktion och montering förändrar
dock ständigt villkoren.

Den svenska fordonsindustrin är spridd över hela landet. Tillverkning
förekommer såväl i egna enheter hos fordonstillverkarna som hos
underleverantörerna. Detta är en konsekvens av bl a Volvos tidiga strategi
när företaget startades att man ville nyttja tillverkningskompetensen där
den fanns i landet. Plåtpressningskunnande i Olofström, motorkunnande i
Skövde osv samtidigt som utvecklingsverksamheten för fordonets funktion-
och helhet fanns på ”huvudkontoret”.

”Tillverkning på Volvovis innebär ett mellanting mellan att antingen, som i USA,
köpa in delarna färdiga från olika fabriker och sedan montera ihop dem i en egen
sammansättningsfabrik, eller att både tillverka och montera delarna i en egen fabrik.
Volvosystemet innebär att Volvo står för det mesta av konstruktionsarbetet och
svarar för erforderligt ritningsunderlag. Med ledning av dessa ritningar begär
Volvo in offerter från leverantörer, för att i slutändan välja den som är bäst lämpad
till pris och kvalitet och inte minst leveranskapacitet. Volvo kan även bestämma att
man vill vara med och kontrollera tillverkningen hos leverantören. Detta har ofta
lett fram till ett långtgående, fruktbart utvecklingsarbete.” Ur: Så föddes en
Svensk Bilindustri, Bertil Hälleby, 1990.

När 1960-talets stora våg av utlokalisering bröt fram hade det i Sverige
utvecklats en statlig lokaliseringspolitik som tog sikte på att hejda
avfolkningen i vissa delar av Sverige. Det innebar att fordonsindustrin i
dialog med staten etablerade produktionsenheter på ytterligare platser i
landet.

Denna klusterstudie av fordonsindustrin är inriktad på att identifiera
internationellt konkurrenskraftiga kunskapskoncentrationer i landet som kan
utgöra viktiga delar av kompetenskluster och innovationssystem och som
skulle kunna stärkas, i syfte att öka konkurrenskraften i Sveriges
fordonsindustri ytterligare.

Denna studie redovisar därför så långt det är möjligt verksamheter där de
finns geografiskt. En ytterligare anledning till detta sätt att redovisa är att det
finns en tendens att fordonstillverkarnas produktionsenheter ifrågasätts eller
tas över av leverantörer. Det är därför viktigt att förstå i vilka sammanhang de
ingår. Redovisningssättet kan dock innebära att viktiga samband inom
koncerner blir mindre tydliga. De fyra stora fordonstillverkarna redovisas
därför i ett separat avsnitt där deras verksamhet tydligare framgår.

Huruvida spridningen av tillverkningen till olika delar av landet, med högre
transportkostnader som följd, är en nackdel eller om specialistkunnande i
olika svenska regioner även fortsättningsvis är en styrka och kan utvecklas i
framtiden, är en viktig utmaning för såväl för fordonsindustrin i Sverige som
för många svenska regioner.

Sverige är ett litet land och för att utveckla internationellt konkurrenskraftiga
strategiska kompetenser måste även samverkan ske mellan olika delar av
landet och nationella aktörer, men även internationella allianser måste
utvecklas i syfte att stärka den svenska fordonsindustrin.

För att ta offensiva initiativ kan det vara av intresse att veta om företagen eller
enheterna har huvuddelen av sin kunskaps- och kompetensutveckling i
Sverige eller i annat land. Detta redovisas även i studien.
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Hela fordonsindustrin
Denna studie omfattar 401 verksamheter med 127 000 anställda.

Ett 40-tal av företagen bedriver forskning i Sverige, egen eller i samverkan
med forskningsaktörer. Var tredje företag bedriver produktutveckling.

Antalet anställda som arbetar med FoU-verksamhet är 19 000 -20 000
personer.

Branschen är mycket produktionsintensiv. Mer än hälften av
verksamheterna bedriver produktion utan egen forskning eller
produktutveckling, vilket innebär att dessa verksamheter är beroende av
att forskning och produktutveckling sker i andra led i värdekedjan.
Många företag är dessutom beroende av FoU-resurser i andra länder.

1) De fyra stora fordonstillverkarna

FoU verksamhet 1) Antal anställda

De fyra stora fordonstillverkarna inkl Volvo VCE 2) 11 000

Leverantörsföretagen 3 500 - 4 500

Arbetsfordon, exkl. Volvo VCE 2) 300 - 500

Konsulter och institut 4 000

Totalt ca 19 000 - 20 000

1) Forskning, nyutveckling, produktanpassning och produktionsteknik
2) Volvo Construction Equipment
Källa: Enkät BIL Sweden och FKG 2007

De fyra stora fordonstillverkarna har sin FoU-tyngdpunkt på forskning och
nyutveckling, medan leverantörerna har sin tyngdpunkt på
produktanpassning.

Antalet sysselsatta inom olika verksamhetskategorier. De mörkare delarna av
staplarna avser de fyra stora fordonstillverkarna.

0 20000 40000 60000 80000

Utan egen produktutveckling, marknadsf o dyl

Utan egen produktutveckling, produktion

- med egen produktutveckling

- med egen produktutveckling, i samverkan

Företag och enheter - med egen FoU

FoU-enheter

Kategori indelning
- se nästa sida

Antal
företag/
enheter

Antal
anställda

Fordons-
tillverkarna1) D:o i %

FoU-enheter 10 8 266 7 621 92%

Företag med - egen FoU 15 10 416 6 365 61%
- egen produktutveckling,

i samverkan 14 4 283 1 042 24%

- egen produktutveckling 128 30 302 2 431 8%

Utan egen produktutveckling -
produktion 215 68 056 43 190 63%

Utan egen produktutveckling -
marknadsföring mm 19 5 697 2 452 43%

TOTALT 401 127 020 63 101
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Verksamhetskategorier
Graden av egen kunskapsutveckling i verksamheterna i är ett mått på om
de långsiktigt kan konkurrera framgångsrikt på internationella
marknader samt vilken förmåga de har att interagera med omgivande
kunskapsföretag och kompetensaktörer som högskolor, universitet och
forskningsinstitut.

 Forsknings- och utvecklingsenheter
- med flera forskningsområden
- med ett eller några forskningsområden

Här ingår forsknings- och utvecklingsenheter som bedriver verksamhet av
betydelse för fordonets funktion. De kan ha forskargrupper inom t ex
lättviktsmaterial, karosseri, effektivare motorer, hybridfordon och
IT/telematik. Det är främst stora fordonstillverkare och större
forskningsinstitut som har resurser för att bedriva sådan forskning inom
flera områden. Mindre fordonstillverkare ingående i globala koncerner och
små forskningsinstitut måste specialisera sin verksamhet allt mer till ett eller
några forskningsområden.
Forsknings- och utvecklingsenheterna utgör en viktig drivkraft för den
svenska fordonsindustrin eftersom de har huvuddelen av fordonsindustrins
forskningsresurser. De fyra stora fordonstillverkarna svarar för huvuddelen
av de anställda. Kategorin innehåller ingen produktionspersonal utan enbart
FoU-enheter och institut.

Kommentarer
Dessa företag är mycket medvetna om sin marknadssituation och behovet
av forskning och globalisering. Deras konkurrenskraft borde dock kunna
stärkas ytterligare om de stimuleras till att vara tongivande aktörer i olika
typer av innovationssystem och forskningsprogram.
Det är en utmaning att attrahera ytterligare FoU-verksamhet till Sverige från
såväl fordonstillverkare som leverantörer i andra länder.

 Företag och produktionsenheter

- med egen FoU-verksamhet
Här ingår verksamheter med egen forskning inom ett eller några
nyckelområden av betydelse för fordonets funktion t ex inom säkerhet eller
energieffektivitet. Företagen bedriver i regel även produktionsverksamhet.
Globalisering och krav på ökat kunskapsinnehåll kräver volymtänkande och
specialisering. Flera nischföretag med egen forskning och globala marknader
borde kunna utvecklas i Sverige.

- med egen produktutveckling, i samverkan med forskningsaktörer
Här redovisas verksamheter som i huvudsak utvecklar och tillverkar egna
eller andras produkter/tjänster. De har inte egen forskning, men de deltar i
nationella forskningsprogram som t.ex. Fordonsforskningsprogrammet, Gröna
bilen, Emissionsforskningsprogrammet och Intelligent Vehicle Safety System,
(IVSS), V-ICT, MERA. Deltagande i nationella forskningsprogram kan vara ett
första steg för företagen att utveckla sin konkurrenskraft.

- med egen produktutveckling
Här redovisas verksamheter som i huvudsak utvecklar och tillverkar egna
eller andras produkter/tjänster, utan inslag av forskning av betydelse för
fordonets funktion. Deltagande i regionala FoU-projekt förekommer. En
tredjedel av företagen i den svenska fordonsindustrin utvecklar produkter och
tjänster utan inslag av sådan forskning.

Företagen utvecklar produkter och tjänster i sin egen verksamhet, många för
en internationell marknad. Dessa företag utgör en stor utvecklingspotential för
den svenska fordonsindustrin. Många av företagen borde dessutom ha
resurser och kompetens att delta i gemensamma initiativ som kluster- och
innovationssystem. De skulle dessutom ytterligare kunna öka sin FoU-
verksamhet eller öka sin export - eller båda delarna.

Kommentarer
Ur denna grupp borde ytterligare 10 företag utvecklas till företag med egen
FoU-verksamhet de närmaste åren, bland annat genom att företagen
engageras i nationella forskningsprojekt och i innovationssystem.
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 Produktion

Här ingår verksamheter som producerar varor och tjänster, samt
sammansättning av komponenter. De är beroende av att forskning och
produktutveckling sker i andra delar av företaget i andra led i värdekedjan
eller i annat land.

Observera att de stora fordonstillverkarnas tillverkningsenheter redovisas i
denna kategori.

FoU-aktiviteter inriktade på produktionseffektivitet och kvalitet
förekommer hos många av företagen.

Kommentarer
De flesta verksamheter i denna kategori måste ständigt öka sin
konkurrenskraft genom ökad produktionseffektivitet och högre kvalitet. Vill
företagen växa kan de antingen öka sin export eller bredda sin marknad till
andra branscher.

Verksamheterna har en låg andel personer som arbetar med FoU-
verksamheter, vilket innebär att det finns begränsad kompetens och
kapacitet att delta i externa projekt och nätverk, särskilt hos de mindre
företagen. Ur klustersynpunkt handlar det främst om att utveckla starka
produktionskluster med inriktning på produktionsmetoder, materialteknik
mm

 Marknadsföring

Här ingår verksamheter inom marknadsföring, försäljning och distribution.
Hit hör verksamheter inom de svenska fordonstillverkarnas
marknadsorganisationer (mycket export) och utländska försäljningskontor
av produkter till den svenska fordonsindustrin (ingen export).

Kommentarer
Till denna kategori skulle även annan verksamhet tillhörande det
kommersiellsystemet hänföras som t ex logistik, service, lager mm.
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Export
2/3-delar av de sysselsatta i fordonsindustrin arbetar i företag som har
mycket egen export. De fyra fordonstillverkarna står för 73 % av de
sysselsatta i denna grupp. Samtidigt har 300 företag (75 %) ingen eller
bara viss egen export. Huvuddelen av produktionen i de flesta företagen
exporteras dock i senare led.

Mycket export - mer än 30 % av företagens omsättning.
I huvudsak omfattar denna kategori fordonstillverkare inkl egna
produktionsenheter, kunskapsintensiva nischföretag samt företag som
utvecklar och tillverkar arbetsfordon.

Viss export - från 1 % upp till 30 % av omsättningen
Innefattar bl a underleverantörer som börjat exportera av egen styrka eller
följt med de stora fordonstillverkarna ut på internationella marknader.

Ingen export
I huvudsak legoföretag samt utländska produktions-, utvecklings- och
säljenheter etablerade i Sverige, med uppgift att leverera till de svenska
fordonstillverkarna.

Antal verksamheter anställda
Mycket export 100 (25 %) 82 200 (65 %)
Viss export 156 (39 %) 24 300 (19 %)
Ingen export 147 (37 %) 20 500 (16 %)

Kommentarer
Leverantörernas beroende av fordonstillverkarna i Sverige är stort,
(ca 49 % enligt FKG ), Med mer kunskapsintensiva produkter och
tjänster ökar förutsättningarna för egen framgångsrik
exportverksamhet. För företag som även är etablerade utomlands är
dock inte alltid exportandelen avgörande för företaget, eftersom
sådan utlandsverksamhet kan ha produktions- och leveransansvar
för kunder utanför Sverige. Det krävs fördjupade studier för att
överblicka företagens verksamhet över nationsgränser.

Antal anställda i respektive exportkategori. Nedre delen av stapeln är de fyra stora fordonstillverkarna
(72%).

De stora fordons-
tillverkarna 72 %

20 500 24 300

82 200

0

20000

40000

60000

80000
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Ingen export Viss export Mycket export
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De fyra stora
fordonstillverkarna
De fyra stora fordonstillverkarna sysselsatte i slutet av 2005 totalt
63 100 personer i Sverige, vilken är nära hälften av de sysselsatta i
branschen. Företagen är mycket exportintensiva och de har egen
forskning och utveckling. Det finns ett viktigt samband mellan
FoU och produktion, liksom beroende av en mängd
underleverantörer. De stora fordonstillverkarna är basen och
drivkraften för huvuddelen av den svenska fordonsindustrin.1

AB Volvo, Scania och Volvo Personvagnar har utvecklingsansvar för
kompletta bilar och SAAB har utvecklingsansvar för viktiga
specialområden inom GM-koncernen.

Företagen är i studien uppdelade i olika verksamheter i de fall dessa
utgör tydliga enheter, vilket innebär att främst utveckling,
sammansättning, framdrivning och karosser redovisas som särskilda
verksamheter.

Företagen är organiserade i branschorganisationen ”BIL Sweden”
tillsammans med importörer av fordon.

Strategiska kompetenser
Flera av fordonstillverkarna utvecklar hela fordonskoncept med alla i
fordonet ingående funktioner. Helhetstänkandet är mycket långt

1 Utöver de fyra stora fordonstillverkarna finns mindre tillverkare av kompletta
fordon bl a arbetsfordon. De finns redovisade under kompletta fordon och
arbetsfordon. Dessa sysselsätter 4 500 personer.

drivet hos dessa företag. Komplettvagnens egenskaper och arkitektur
prioriteras. Utveckling sker i stor omfattning i den egna koncernen och
tillverkning sker i egna produktions- och monteringsanläggningar samt
av underleverantörer. Fordonstillverkarna har fört sina produktions-
anläggningar till världsklass i kvalitets- och produktionsteknik.

Flera av fordonstillverkarna ansvarar dessutom för utveckling av
varumärke och alla de produkter och tjänster som fordonsägare kräver
under ett fordons livslängd som service, underhåll, reservdels-
försörjning mm. Detta kräver både systemkompetens och kompetens
om fordonens samtliga delfunktioner och användning på olika
marknader. Fordonstillverkarna är dessutom ledande i utvecklingen av
datoriserade arbetsmetoder innefattande konstruktion och simulering
samt projektstyrning och arbetsorganisation. De är viktiga kravställare
och beställare för de mindre och medelstora företagen inom branschen
samt den stora tjänstesektor som finns i form av teknikkonsulter mm.
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Antalet anställda 2006

Volvo SAAB

Antalet anställda 2001 – 2006

Källa BIL Sweden 2006
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2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volvo Personvagnar (FORD) 19 844
Göteborg 14371, Skövde (inkl Floby) 2816,
Olofström 2657
De 700 anställda i Uddevalla ingår inte i Volvos
sysselsättningssiffror eftersom Volvo äger
40 % och Pininfarina SpA 60 %

Saab Automobile (GM) 6 103
Trollhättan 5108, Göteborg 272,
Södertälje 378, Nyköping 345

Volvo AB (exkl marin- och flygmotor) 23 596
Göteborg 10353, Skövde 3393, Umeå 2429,
Eskilstuna 2302, Köping 1261, Arvika 1079,
Borås 432, Braås 699, Flen 209, Hallsberg 741,
Olofström 149, Säffle 377, Uddevalla 165
Eslöv 41

Scania 12 147
Södertälje 7200, Oskarshamn 1630, Luleå 591,
Falun 687, Sibbhult 518

Källa BIL Sweden 2006
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FoU-resurser i Sverige
En enkät har genomförts vintern 06/07 för att kartlägga fordonstillverkarnas
FoU-intensitet och kapacitet i Sverige. Resultatet redovisas nedan.

Följande personalkategorier har efterfrågats i enkäten.
 forskning (research)
 nyutveckling av produkter (development)
 produktanpassning, kvalitetshöjning o dyl (engineering)
 produktionsutveckling och produktionsteknik, införande av nya

produkter, d v s inte normalt rationaliseringsarbete.

FoU-intensitet

Fordonstillverkarnas FoU-kapacitet har sin tyngdpunkt inom nyutveckling.

Forsknings- och utvecklingskapacitet

Forskning Nyutveckling
Produkt-
anpassning

Produktions-
teknik TOTALT

SAAB (GM) 111 539 389 129 1 168

VOLVO PV (FORD) 253 1780 1110 680 3 823

SCANIA 310 930 170 415 1 825
AB VOLVO (Lastvagnar) 1) 1) 1) 1) 2 712

SUMMA 9 528

AB VOLVO Constr Eq 1) 1) 1) 1) 572

AB VOLVO Aero mm 2) 1) 1) 1) 1) 884

TOTALT 10 984

1) Deluppgift saknas
2) AB VOLVO:s verksamheter som inte direkt klassas som fordonsindustri, men
som delvis bedriver sådan verksamhet t ex Volvo Aero (material och
strömningsstudier).

Källa: BIL Sweden

Kommentarer
Ägandeförhållande kan förändra fordonstillverkarnas roll och verksamhet i
Sverige när de utgör delar av stora globala koncerner.
Det gäller såväl FoU-verksamheterna som tillverkning. Detta faktum har
hittills kunnat konstateras för personbilstillverkarna.

Fordonstillverkarna är beroende av utvecklingsverksamhet hos
underleverantörer. Denna FoU-verksamhet bedrivs av många
leverantörsföretag i andra länder.

Produktion
och övrigt

83,1%

Nyutveckling
8,2%

Forskning
2,0%

Produkt-
anpassning

3,4%

Produktions-
teknik
3,3%
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Leverantörsföretagen
Denna studie omfattar 323 företag som levererar tjänster och produkter till
fordonsindustrin i Sverige och i andra länder.
Dessa företag har 54 631 anställda i Sverige.
Teknikkonsulter är viktiga utvecklingsresurser för företagen men
redovisas inte i detta avsnitt, utan längre fram i rapporten.

Ett 30-tal leverantörsföretag (enbart 4 %) bedriver egen forskning i Sverige
eller forskning i samverkan med forskningsaktörer.
Drygt 60 företag (19 %) har mycket export.

Strategiska kompetenser
Övervägande mängden företag är produktionsföretag där kunskaper i
produktionseffektivitet är av stor betydelse. Några av företagen har
utvecklat specialistkunnande av världsklass t ex inom säkerhet, och därmed
kunnat konkurrera framgångsrikt på internationella marknader.

Kommentarer
Beroendet av de svenska fordonstillverkarna är stort hos många företag. Fler
företag skulle kunna utveckla mer egen kompetens och egna produkter för
att komma ut på internationella marknader.
Studien ger ett intryck av att det finns utrymme för bl a regionala satsningar
på såväl produkt- som exportutvecklande aktiviteter.

Det är viktigt att stimulera de produktutvecklande komponenttillverkarna
att delta i forskningsprojekt och testarenor som t ex ”TestSite Sweden” till
exempel inom områden som elektronik och sensorer. Det är även viktigt att
forskning och utbildning kan stötta företagen med välutbildade ingenjörer
och andra yrkeskategorier samt att träning i s.k. World Class Manufacturing
bedrivs kontinuerligt. Det senare är idogt och målmedvetet arbete över en
lång följd av år med förbättringsarbete av målstyrning, kvalitetstänkande,

produktivt underhåll och andra metoder och arbetssätt, i grunden
influerade av The Toyota System.

I en enkät som Fordonskomponentgruppen genomförde 2006 uppger
leverantörsföretagen att de inte arbetar i regionala nätverk. Detta är
överraskande eftersom regionala kunskapsstrukturer som kluster och
innovationssystem, kan stärka företagens konkurrenskraft väsentligt.

Enligt samma enkät kan konstateras att företagen har ökat sin omsättning
med 15 % mellan 2001-2004, men minskat antalet anställda med 2,5 %.
Minskningen av antalet anställda beror bl a på utflyttning av verksamhet till
lågkostnadsländer.
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Leverantörsföretag

Antal anställda 54 631 Antal företag 323

Nyckeltal (i % av antal företagen)

Ingen export Viss export Mycket export
39 % 41 % 19 %

FoU Prod.utv Tillverkning
4 % 34 % 58%

Regional fördelning
Syd Väst Öst Nord
31 % 33 % 27 % 8 %

För att bedöma leverantörsindustrins situation bör man enligt FKG ta
hänsyn till att 70 % av fordonstillverkarnas komponenter, system och
tjänster importeras. 30 % kommer från Sverigebaserade leverantörer. En del
av dessa 30 % är i sin tur importerade komponenter och system. Eftersom
cirka 2/3 av all förädling i produktion och produktutveckling torde ligga hos
leverantörerna kan vi utgå ifrån att en betydande del av utvecklingen (den
outsourcade) ligger utomlands. Om man gör en jämförelse med Tyskland
ser man direkt en stor skillnad och förhållandet är närmast det motsatta vad
som råder i Sverige. Över 60 % av leveranserna kommer från leverantörer i
Tyskland, resten importeras.

FKG anser därför att det vore intressant att som en fortsättning på den här
studien göra en noggrannare analys av de stora utländska företagen som
finns i Sverige och var de har sin utvecklingsverksamhet. T ex företag som
Lear, IAC, Bosch, Siemens, Faurecia, Thyssen, Valeo, Mitsubishi Electric,
Alps, etc. Det finns alltså en lång rad leverantörsföretag med stark FoU som
stödjer verksamheten i Sverige, det är bara det att denna FoU sällan finns i
Sverige.

Forsknings- och utvecklingsresurser
En enkät har genomförts vintern 06/07 för att kartlägga
fordonsleverantörernas FoU-verksamhet vad gäller omfattning och
intensitet i Sverige. Svarsfrekvensen innefattar 26 % av de anställda. En
anledning till att svarsfrekvensen är relativt låg kan vara att företagen av
konkurrensskäl inte vill redovisa uppgifterna. Genom att vikta svaren i varje
kategori mot den gjorda klassificeringen, kan en relativt god uppfattning
erhållas om FoU-kapaciteten hos leverantörsföretagen.

Personalkategorier
 forskning (research)
 nyutveckling av produkter (development)
 produktanpassning, kvalitetshöjning o dyl (engineering)
 produktionsutveckling och produktionsteknik, införande av nya

produkter, dvs inte normalt rationaliseringsarbete

Teknikkonsulter är en viktig resurs för leverantörsföretagen. De redovisas i
separat avsnitt i denna studie.

Forsknings- och utvecklingskapacitet

Antal anställda

Forskning 280 - 320

Nyutveckling 1 600 - 1 900

Produktanpassning 1 800 - 2 200

Produktionsutveckling 800 - 1 000

TOTALT 4 500 - 5 500

Leverantörernas FoU-kapacitet har sin tyngdpunkt inom produktanpassning.
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FoU-intensitet

Samtliga leverantörer

FoU-intensitet i olika kategorier

Leverantörer med egen FoU
och
leverantörer med egen produktutveckling, i samverkan med forskningsaktörer

Leverantörer med produktutveckling

Leverantörer utan produktutveckling

Nyutveckling
4,4%

Produktion
och övrigt

87,6%

Forskning
0,9%

Produktions-
utveckling

2,0%

Produkt-
anpassning

5,1%

Nyutveckling
7,2%

Produktion
och övrigt

70,9%

Forskning
1,6%

Produktions-
utveckling

1,3%

Produkt-
anpassning

19,1%

Nyutveckling
5,6%

Produktion
och övrigt

88,3%

Forskning
0,7%

Produktions-
utveckling

2,5%

Produkt-
anpassning

2,9%

Nyutveckling
0,9%

Produktion
och övrigt

95,2%

Forskning
0,3%

Produktions-
utveckling

1,8%

Produkt-
anpassning

1,8%
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Fordonsslag
Ägarförhållanden, utvecklingskulturer och marknadstrender är olika för
lätta och tunga fordon. T ex har svenska tillverkare av tunga fordon en
stor del av världsmarknaden, ca 20 %, medan lätta fordon ingår i globala
koncerner där enheter i Sverige står för mindre än 1 % av
världsproduktionen.

Denna särredovisning avser att redovisa hur industristrukturen ser ut -
omfattning, kompetens, specialisering, företagsstorlekar, lokalisering och
exportintensitet fördelat på olika fordonsslag. Avsikten är att se styrkor och
svagheter, men också att förstå möjliga synergier mellan lätta och tunga
fordon.

 Företag som i huvudsak är verksamt inom lätta fordon < 3,5 ton
 Företag som är verksamma inom både lätta och tunga fordon, i relativt

likvärdig omfattning
 Företag som i huvudsak är verksamt inom tunga fordon > 3,5 ton
 Arbetsfordon

Antal
anställda

Antal
företag

De fyra
stora

Lätta fordon 45 683 94 26 664
Både
lätta/tunga
fordon

25 825 149

Tunga
fordon

44 104 115 32 437

Arbetsfordon 11 388 44 4000

Kommentarer
Fokusering på lätta respektive tunga fordon kan ge en styrka eftersom det
ger möjlighet till specialisering, men även en bred marknad inom och
utanför fordonsindustrin kan ge styrka genom lägre sårbarhet. Över 100
företag levererar till olika typer av fordon, samt i flera fall även till branscher
t ex telekomindustrin.

Sysselsättning per fordonsslag

Fordonstillverkare
Lätta fordon

(Volvo och Saab)
21%

Fordonskomponent-
tillverkare

Lätta fordon
15%

Fordonskomponent-
tillverkare

Lätta/tunga fordon
20%

Fordonskomponent-
tillverkare

Tunga fordon
9%

Fordonstillverkare
Tunga fordon

(Volvo och Scania)
26%

Arbetsfordon Volvo
3%

Arbetsfordon övriga
6%
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Lätta fordon
Företag som i huvudsak är verksamt inom lätta fordon (< 3,5 ton)
sysselsätter 45 683 personer i 94 företag. Företagen producerar ofta stora
volymer och för en global marknad.

Huvuddelen av forskningen och utvecklingen sker hos Volvo Personvagnar
och SAAB Automobile.

Företag med mycket export och egen forskning är Gestamp Hardtech
(presshärdning av borstål för säkerhetskomponenter som stolpar,
stötfångare och bågar), Haldex Traction (fyrhjulsdrift till Audi, Ford, Volvo,
Volkswagen och Bugatti m fl), Mecel (elektroniska styrsystem) och Öhlins
Racing (chassikomponenter).

Bland företag med egen produktutveckling och mycket export kan nämnas
Faurecia Systems (avgassystem och inredningar), Thule Sweden AB
(takboxar), DriveSol Worldwide AB (pedaler), Elmo Leather AB
(bilklädslar), Autoflator (explosionsanordningar för airbags), Accra teknik
(rullformade säkerhetskomponenter för bilkarosserier och licensgivning av
tekniken), Kitron (elektronik) och SAPA (lättmetallprofiler).

De företag som har viss export har i regel följt med de svenska fordons-
tillverkarna till exempelvis Belgien. De företag som inte har någon export är
i regel underleverantörer till svensk fordonsindustri eller utländska
försäljnings-, slutmonterings- och projektverksamheter. Vissa av dessa
företag är intressanta samarbetspartners eftersom stora utvecklingsenheter i
andra länder. Utvecklingen mot allt större tillverkningsvolymer är ett
faktum i personvagnsbranschen. Detta gäller inte enbart tillverkningen i sig
själv, utan även i produktutveckling och service, där kostnadsmassan ökar
pga komplexiteten. Arbetsmetoderna datoriseras allt mer i syfte att minska

ledtider i både verkstäder och kontor. En motsvarande utveckling är även
på gång inom tyngre fordon.

Kommentarer
Det kan vara intressant att analysera gruppen företag med egen
produktutveckling och viss export i avsikt att bedöma om det finns
förutsättningar för att ”växla upp” kompetensinnehållet, så att affärerna
kunde expandera mer internationellt - eller till tunga fordon.

Antal anställda 45 683 Antal verksamheter 94
Nyckeltal (i % av anställda)
Ingen export Viss export Mycket export
14 % 15 % 71 %

FoU Utv Tillv
13 % 26 % 71 %
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Tunga fordon
Företag som i huvudsak är verksamma inom tunga fordon (> 3,5 ton)
sysselsätter ca 44 100 anställda i 115 företag. Företagen levererar ofta korta
serier i små volymer.

Huvuddelen av forskningen och utvecklingen sker hos AB Volvo och Scania
AB, som båda är världsledande.

Bland företag med egen produktutveckling och mycket export kan nämnas
Haldex Brake Products (bromshävarmar o dyl.), ProfilGruppen Extrusions
(aluminiumprofiler), VBG Produkter, (släpvagnskopplingar), Haldex
Hydraulics, Laxå Specialvehicles (brandfordon o dyl), Mobitec, Texla
Industri.

De företag som inte har någon export är i regel små underleverantörer till
svensk fordonsindustri eller utländska försäljningsverksamheter.

Kommentarer
Det är förhållandevis många av företagen inom tunga fordon som har
huvuddelen av sin utveckling i Sverige.

Företag med viss export består av mindre företag än vad som gäller för lätta
fordon. Detta beror främst på att tillverkningsvolymerna är mindre. Det kan
finnas potential att konsolidera för att överleva och även öka exporten.

Den unika styrkan för verksamheter inom Tunga fordon är, att de
svenskbaserade tillverkarna är globalt mycket stora och huvudkontoren för
närvarande finns i Sverige. Det är ett gyllene tillfälle, att ”följa” Scania- och
Volvokoncernerna ut i världen.

Antal anställda 44 100 Antal företag 115

Nyckeltal (i % av anställda)

Ingen export Viss export Mycket export
10% 11% 79%

FoU Utv Tillv
16% 12 % 72 %
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Både lätta och tunga fordon
Företag som är verksamma inom både lätta och tunga fordon, i relativt
likvärdig omfattning sysselsätter ca 25 825 anställda i 149 företag. Många av
företagen är även leverantörer till andra branscher som telekom och
förhållandevis många underleverantörer är starka på export.

Företag med mycket export och egen forskning är SSAB Tunnplåt och
Autoliv Sverige AB (världsledande på säkerhetskomponenter).

Bland företag med egen produktutveckling och mycket export kan nämnas
Uddeholm Tooling AB (verktygsstål), Autoliv Mekan AB (säkerhetsdetaljer),
Hydro Aluminium Fundo AB (gjutgods), Klippan Safety AB
(säkerhetsdetaljer), Opus (emissionsmätning), Höganäs AB (metallpulver),
Autoliv Electronics AB (sensorer och styrsystem), Haldex Garphyttan AB
(fjädertråd och -komponenter).

De företag som inte har någon export är i regel små underleverantörer till
svensk fordonsindustri eller utländska försäljningskontor.

En av de största legoleverantörerna är Finnveden.

Kommentarer
Företagen har en bredare marknad och en spridning av risker på såväl lätta
tunga som tunga fordon, men ofta även på andra branscher.

De flesta företagen är förhållandevis små. Finns möjlighet att skapa
ytterligare några företag med internationell konkurrenskraft, som t.ex

Autoliv, Finnveden eller Haldex? Kan vi attrahera SKF´s fordonsverksamhet
tillbaka till Sverige?

Antal anställda 25 825 Antal företag 149

Nyckeltal (i % av anställda)
Ingen export Viss export Mycket export
30 % 30 % 40 %

FoU Utv Tillv
19% 35 % 46 %
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Arbetsfordon
Marknaden för arbetsfordon växer. Nya geografiska marknader öppnar
sig bl a genom att den globala handeln ökar och marknaden för
skogsmaskiner växer. Företag som utvecklar och tillverkar
arbetsmaskiner utgör idag ca 9 % av den totala svenska fordonsindustrin
och sysselsätter ca 11 388 anställda i 44 företag.

Företag med mycket export och egen forskning är Volvo Construction
Equipment (hjullastare, dumprar, vägmaskiner och grävare) och BAE
Systems Hägglunds (fordon för försvarsverksamhet). Volvo VCE har ca 570
personer (12 % personalen) som arbetar med FoU-relaterad verksamhet,
främst i Eskilstuna, men även i Arvika och Braås.

Bland företag med egen produktutveckling och mycket export kan nämnas
Kalmar Industries (truckar), Dynapac (vägmaskiner), Parker Hannifin AB
(hydraulik), Svetruck (truckar) och Ljungby Maskin (stora truckar). Dynapac
har t ex ca 70 personer (10 % av personalen) som arbetar med FoU-relaterad
verksamhet, främst med produktutveckling, i Karlskrona.

Strategiska kompetenser
Många av företagen har utvecklingsansvaret för sina kompletta produkter
vilket ställer krav på att behärska hela den komplexa produkten som ett
fordon utgör och alla utvecklings-, tillverknings- eller inköpsmoment för en
global marknad. Alla särskilda kompetensområden som t ex design,
säkerhet, elektronik, miljö och energi måste koordineras.

Eftermarknad med service och utbildning genererar verksamhet under hela
produktens livslängd.

Kommentarer
De flesta av företagen har sin utvecklingsverksamhet i Sverige.

Företagen använder i regel motorer från de svenska tillverkarna Volvo och
Scania.
Klusterinitiativet ”Tunga fordon” med tyngdpunkt i Kronobergs län
engagerar ett 20-tal företag samt samhällsaktörer. De verkar tillsammans för
att skapa en innovativ tillväxtmiljö för företagen i Småland och Blekinge.
”IFOR” - Intelligenta Fordon Off-Road - är ett Umeåbaserat initiativ för att
utveckla intelligenta arbetsfordon.

Antal anställda 11 388 Antal företag 44

Nyckeltal (i % av anställda)
Ingen export Viss export Mycket export
12 % 21 % 67 %

FoU Utv Tillv
31 % 54 % 15 %
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Teknologiområden
Syftet med denna redovisning är att identifiera nationella och regionala
styrkeområden baserat på fordonens teknologiområden.

Sveriges främsta styrkeområde är utveckling och tillverkning av kompletta
fordon. Andra svenska styrkeområden, räknat i antal sysselsatta och antal
företag, är verksamheter som tillverkar och utvecklar karosseri, chassi,
framdrivning, detaljer och ämnen.
Företag inom elektronik och fordonsIT sysselsätter en mycket liten andel av
industrin.

Kompletta fordon dominerar genom ett mindre antal företag med många
anställda, medan karosseri och chassi har förhållandevis få anställda i
många företag.

Fördelning kärnverksamheter
Antal företag anställda

Kompletta fordon 34 (8 %) 49 029 (38%)
Karosseri och chassi 107 (27 %) 26 278 (21%)
Framdrivning 53 (13 %) 18 677 (15%)
Inredning 39 (10 %) 11 347 (9%)
Elektronik/IT 24 (6 %) 1 566 (1%)
Detaljer och ämnen 113 (28 %) 15 520 (12%)
Teknikkonsulter 31 (8 %) 4 583 (4%)

Fördelning av sysselsatta inom olika teknologiområden

Råmaterial
15520
12%

Elektronik/IT
1566
1%

Inredning
11347

9%

Framdrivning
18677
15%

Teknikkonsulter
4583
4%

Kompletta fordon
49029
38%

Karosseri och chassi
26278;
21%
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Kompletta fordon
Denna kategori innefattar 35 verksamheter i ett 25-tal företag som
utvecklar och tillverkar kompletta fordon. Verksamheten innefattar
utveckling, produktplanering, sammansättning, slutprov, försäljning,
leverans, service, m m. I den mån företagen har särskilda
produktionsenheter för system och komponenter till fordonet t ex
framdrivningssystem och chassier i Sverige redovisas de ej här, utan
under respektive verksamhetskategori.

Sektorn domineras av Volvo Personvagnar, SAAB, Scania och AB Volvo
med ca 44 000 anställda. Dessutom finns ett 20-tal företag med ca 3 500
anställda som utvecklar och tillverkar kompletta arbetsfordon. De största av
dessa är Kalmar Industrier (truckar), Hägglunds (militära fordon) och
Dynapac (entreprenadmaskiner). Det finns dessutom företag som utvecklar
och bygger olika typer av specialfordon t ex brandfordon och ambulanser.

Strategiska kompetenser
Den strategiska kompetensen är att behärska hela den komplexa produkten
som ett fordon utgör och alla utvecklings-, tillverknings- och
inköpsmoment. Till det hör att fordonens egenskaper bestäms noggrant och
de stödjande CAE-systemen och andra datoriserade metoder måste vara av
högsta klass. Alla särskilda kompetensområden som t ex design, säkerhet,
elektronik, miljö och energi måste koordineras vilket kräver
systemkompetens om alla fordonets funktioner och t ex IT-arkitektur.
Leverantörer och teknikkonsulter är viktiga samverkanspartners i arbetet
med att utveckla och producera det kompletta fordonet.

Kommentarer
Kompletta fordon är ett mycket starkt svenskt styrkeområde. Få länder i
Europa har motsvarande kompetens. De flesta företagen är mycket

exportintensiva. Hur kan Sverige vårda och vidareutveckla denna
kompetens?

Nästan alla dessa företag har huvuddelen av sin utvecklingsverksamhet i
Sverige. Genom internationella förvärv och ägarförhållande kan detta dock
snabbt förändras. SAAB är ett sådant exempel, där utvecklingen av den
kompletta bilen inte längre kan sägas utföras i Sverige, utan företaget har
utvecklingsansvaret för vissa nyckelområden.

En mycket stor del av sysselsättningen finns i produktionsledet.

Antal anställda 49 029 Antal verksamheter 34
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Karosseri och chassi
I denna grupp ingår verksamheter, ofta teknikintensiva, som arbetar med
kaross, dörrar, fönster, tank, hjul, hjulupphängning, bromsar, hydraulik,
m m.

Vissa företag är specialiserade på stål- och aluminiumprodukter, medan
andra är specialiserade på plast. Området spänner alltså från gjutning och
smide av metall, svetsning och sammanpressning av plåt till formsprutning
och pressning av plast. Chassiet består i regel av metall med
hjulupphängning och bromsar, medan karossen kan innehålla plastbaserade
material.

Vissa företag är enheter ingående i hos fordonstillverkare t ex Volvo
Olofström (karosskomponenter för personvagnar), Volvo Umeå (hytter för
lastvagnar), och Scania Oskarshamn (hytter för lastvagnar), Scania Falun
(axlar), och Scania Luleå (rambalkar).

De största företagen är för övrigt Parker Hannifin, Plastal, Finnveden Metal
Structures, Kendron Automotive och Ålö.

Strategiska kompetenser
Produktionstekniska kunnandet är viktigt, liksom att behärska
materialutvecklingsfrågor t ex ultrahållfast stål och lättare material som t ex
aluminium och magnesium.

Kommentarer
Genom att skapa större enheter alternativt genom deltagande i FoU-
program som Gröna Bilen, kan materialfrågor utvecklas på ett mer
avancerat och omfattande sätt.

Det finns flera svenska företag inom denna grupp som genom olika insatser
skulle kunna stärka sin position på världsmarknaden, dels genom att öka
kompetensinnehållet, men även genom att öka antalet kunder såväl inom de
koncerner där de redan är verksamma, men även genom att bredda sig till
andra koncerner. Det bör finnas utrymme för regionala initiativ som stärker
dessa företag.

Antal anställda 26 278 Antal verksamheter 107
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Framdrivning
I denna grupp ingår verksamheter som arbetar med motorer och
komponenter som ingår i drivlinan, motorstyrning, transmissioner,
avgassystem, kylsystem, katalysatorer, hybridteknologi m m.

De stora fordonstillverkarna har flera enheter - Volvo Skövde, (motorer för
tunga respektive lätta fordon), Volvo Köping (växellådor tunga fordon), GM
Powertrain i Södertälje och Göteborg (motorer respektive växellådor),
Scania Sibbhult, (växellådor). Fordonstillverkarna har dessutom
tillverkningsenheter för marin-, flyg- och industrimotorer.

De största leverantörsföretagen inom denna kategori är för övrigt Getrag,
Valeo Engine Cooling, Finnveden Powertrain/Gnutti, Kongsberg
Automotive, Meritor HVS och Faurecia Exhaust Systems.

Strategiska kompetenser
Rationell produktionsteknik (gjutning, smidning, bearbetning och
produktionsflöden/logistik) och materialkunnande (avancerade slitstarka
material och extremt lätta material). Miljö- och energikunnande är
strategiskt kunnande hos fordonstillverkarna för att utveckla och tillverka
bränslesnåla och miljövänliga motorer och drivlinor.

Hybridteknologier som gör att fordonen kan drivas av en motor som går på
bensin, diesel, alternativa bränslen eller med elektricitet i olika
kombinationer. Exempel på viktiga FoU-program är ”Gröna bilen” och
”Energisystem i vägfordon”.

Kommentarer
Utvecklingen av hybridfordon medför krav på ny teknologi med elmaskiner
och styrning av dessa. Det finns en potential att utveckla befintliga och
skapa nya industriföretag i samband med den utvecklingen.

Det borde finnas stor potential hos många små företag att höja kompetensen
och öka exporten. Detta borde kunna ske genom klusterinitiativ.

Antal anställda 18 677 Antal verksamheter 53
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Inredning
I denna grupp ingår verksamheter som arbetar med stolar, klädsel,
paneler, säkerhetsbälten, airbags mm samt skum och ämnen för
inredning.

De största företagen är Lear Corporation och Fagerdala för
komfortkomponenter och Autoliv på säkerhetsområdet.

Strategiska kompetenser
Säkerhet, material och kemi, produktionsteknik och för de företag som står
för synliga ytor och ytor man känner på, inte minst design (folier, klädslar
och paneler).

Kommentarer
Det är förhållandevis många företag som har egen produktutveckling och
som har potential för en global marknad. Samtidigt är utlandsägandet redan
ganska stort.

Antal anställda 11 347 Antal verksamheter 39
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Elektronik/IT
I denna grupp ingår verksamheter som utvecklar och tillverkar elsystem,
kommunikationssystem, lampor, batteri, instrument, klimatanläggningar,
telematik m m.

De största företagen är Stoneridge Electronics, NOTE Norrtelje, Mecel, SEM
och Siemens. Bosch är en stor leverantör av elektronik men levererar även
insprutningspumpar och mekaniska detaljer och redovisas därför i denna
studie under kompletta fordon.

Utlandsägandet är stort inom detta teknologiområde.

Strategiska kompetenser
Fordonselektronik, fordons-IT samt telematik är strategiska områden för
många funktioner i fordonen.

Kommentarer
Det är anmärkningsvärt få företag i Sverige som är verksamma inom
fordonselektronik, särskilt med tanke på Sveriges framstående ställning som
IT-nation. Detta kan ha sin förklaring i att elektronikrevolutionen kom
relativt sent och att Sverige då var en relativt liten nation som inte kunde
förse en stor världsmarknad med elektronisk utrustning för fordon.
Eftersom elektroniken styr många funktioner i bilen t ex inom framdrivning
krävs särskilda nationella överväganden hur fordonselektronikkompetensen
integreras i den svenska fordonsindustrin och forskningen. Detta kan
särskilt gälla telematiksystem som är knutna till infrastrukturen t ex
vägtrafiksäkerhet. De stora fordonstillverkarna har ett stort kunnande inom
system och IT-arkitekturområdet. Detta i kombination med Sveriges
kunnande inom telekommunikation kan vara en mycket värdefull tillgång
för att utveckla systemlösningar som gäller fordonssäkerhet, motorstyrning,
förarinformation och underhållning mm. Detta teknologiområde borde

kunna bli större i Sverige. Skiftet till hybridfordon ger dessutom
tillväxtmöjligheter.

Små spjutspetsföretag kan finnas med mindre än 20 anställda som ej
innefattas i denna studie. Kan regionerna identifiera dessa företag och
stimulera dessa att ta initiativ? Vilka reella förutsättningar finns för dessa att
växa? Parallellt finns det möjligheter, att med starka kluster som motiv,
förmå stora internationella företag inom elektronik/IT att förlägga mer
utveckling till Sverige.

Telematics Valley i Göteborg har idag över 60 medlemmar och
samarbetspartners.

Antal anställda 1 566 Antal verksamheter 24
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Detaljer och ämnen
I denna grupp ingår verksamheter som arbetar med råmaterial och
bearbetade komponenter av stål, aluminium, plast och kompositer mm (ej
textil). Produkterna kan vara t ex plåt, rör, gjutgods, fästelement och
trådprodukter.

Företagen tillverkar delar som kan ingå i många olika delsystem i bilen
t ex inom framdrivning och karosseri.

De största företagen är SSAB (fordonsrelaterad verksamhet), Tibnor,
Uddeholm Tooling, Höganäs, Finnveden Fasteners, Metallfabriken
Ljunghäll, Bröderna Edstrand, Haldex Garphyttan, SAPA och Profilgruppen
Extrusions.

Strategiska kompetenser
Produktionsteknik och materialkunnande om t ex ultrahållfasta eller lätta
komponenter, även innefattande metoder för återvinning.

Kommentarer
Företagen tillverkar ofta komponenter även till andra industrier t ex
telekomindustrin. Många företag är typiska legoföretag och beroende av
god produktionsteknik. Det är nödvändigt att hålla kvaliteten och
tillverkningseffektiviteten i världsklass. Det borde finnas stor potential hos
många små företag att höja kompetensen och öka exporten. Samtidigt har de
i praktiken sällan tid att ägna sig åt långsiktigt inriktad tillväxt.

Antal anställda 15 520 Antal verksamheter 112
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Teknikkonsulter
I denna grupp företag ingår företag som arbetar som konsulter och med
tjänsteverksamhet inom fordons- och produktutvecklingsmetodik. De står
för ca 25 % av utvecklingsresurserna i branschen, med tonvikt på
nyutveckling och produktanpassning.

De största företagen är Semcon, WM-data Caran, Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB, Elanders, Mandator, Euromation, Teleca, Epsilon
HighTech, IVF, Gjuteriföreningen och EDS.

Strategiska kompetenser
Vissa av företagen är specialiserade, medan andra konsultföretag är
verksamma inom flera kompetensområden. Branschen präglas av
kostnadspress som innebär begränsningar för företagen att delta i
långsiktiga forskningsprojekt.

Kommentarer
Huvuddelen av verksamheten är inriktad mot bilföretagen i Sverige. Men en
del av konsultföretagen har dock kunnat utöka sina marknader in mot de
större globala koncernerna genom att nyttja kontakter och referenser hos de
svenska fordonstillverkarna SAAB, Volvo Personvagnar och AB Volvo som
har omfattande internationella förgreningar.

Exportandelen borde kunna öka, alternativt kan konsultföretagen förvärva,
samverka med eller bli delar av internationella koncerner, för att kunna nå
ut på nya marknader. Exempel på internationell expansion och närvaro är
Semcons förvärv av det tyska teknikkonsultbolaget IVM Automotive med
verksamhet i Tyskland, Spanien och Brasilien.

Antal anställda 4 583 Antal verksamheter 28
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Övriga företag
Utöver de företag som ingår i denna studie finns ett flertal företag som är
viktiga för fordonsindustrin det gäller t ex företag inom
produktionsteknik, verktyg, logistik, affärssystem, förpackningsmaterial,
bemanningsföretag, produktionsutrustning, managementkonsulter.

Exempel på företag är AP&T (utrustning för hydroformning),
ABB (robotar och automation), KMT och Modigh
(verktygsmaskiner), Lernia (bemanning och utbildning),
Intentia (ekonomi), Motoman (robotar), SAP (affärssystem
globalt), Schenker och DHL (logistik) samt Samhall.
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Strategiska kompetensområden
Detta avsnitt visar de verksamheter vars konkurrenskraft bygger på att
produkterna/tjänsterna innehåller särskilda egenskaper eller funktioner
av strategisk betydelse. Dessutom redovisas för hur många företag som
produktionsteknik och produktionssystem respektive material, metallurgi
och kemi är betydelsefulla.

Särredovisningen syftar till att identifiera och synliggöra företag vars
konkurrenskraft är starkt beroende av strategiska kompetensområden. Ur
nationell synpunkt kan dessa kompetensområden utvecklas genom
nationella kraftsamlingar t ex genom riktade FoU-investeringar och
stimulans av ”nischade” innovationssystem och kluster. Detta bör ske i
kombination med en kraftfull marknadsföring för att attrahera
internationella aktörer att förlägga mer utveckling till Sverige för att stärka
svenska innovationssystem.

De statliga insatserna på området är avgörande ur forskningssynpunkt.
Tänkbara insatsformer är VINN Excellence Center, VINNOVAS
Forska&Väx-program eller generella statliga insatser som att FoU-avdragen
återinförs.

PFF - Programrådet för fordonsforskning är ett för Sverige unikt
forskningsorgan som är sammansatt av fordonsindustrin och de
myndigheter som har forskningsverksamhet inom fordonsområdet. PFF är
ett forum för samverkan mellan dessa parter och ansvarar dessutom för
genomförande av forskningsprogram inom det fordonstekniska området.

Kommentarer

Utrymmet för teknikbeställning eller andra styrda upphandlingar borde
stimuleras för att dels öka FoU, men även för att öka FoU-relationen mellan
fordonsföretaget (beställare) och komponenttillverkare (leverantör). Ju mer
kunskap en leverantör har om kundens strategiska kompetensområden och
motsvarande egenskaper i fordon, desto bättre blir dialogen mellan
beställare och leverantör. Bl a kan leverantören kopplas in tidigare i
produktutvecklingen.

Eftersom inga direkt geografiska koncentrationer finns inom de strategiska
områdena bör breda nationella kraftsamlingar övervägas i t ex
kompetenscentra, demonstrationsmiljöer och FoU-program. Nationella
projekt ställer dock stora krav på kommunikation och öppenhet mellan olika
aktörer och regioner.

Antal verksamheter inom respektive strategiskt kompetensområde.
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Fordonssäkerhet
Svensk fordonsindustri har inom säkerhetsområdet en ledande roll att
försvara. Detta gäller både personbilar och lastbilar. Säkerhetsarbetet
syftar dels till att förebygga olyckor dels till att förhindra skador.
Köregenskaper, styrsystem, fjädring, bromsar, förarmiljö samt olika
former av informations- och stödsystem har betydelse för att förebygga
olyckor. Krocksäkerhet, säkerhetskarosser med olika typer av skydd,
stötupptagande interiör, säkerhetsbälten, krockkuddar har betydelse för
att reducera och minimera eventuella skador. Varningssystem byggs in
allt mer och skapar även möjligheter för aktiv säkerhet. Sensorer och
mjukvaror kräver en omfattande elektronikindustri som stöd.

De största verksamheterna med mycket export och egen forskning är Volvo
Personvagnar Torslanda, Scania Södertälje, Volvo Göteborg, Volvo
Construction Equipment Eskilstuna, SAAB Automobile Trollhättan, Autoliv,
Gestamp HardTech (säkerhetsstrukturer), Haldex Traction (säker
framdrivning och Öhlins Racing (körsäkerhet).

Bland företag med egen produktutveckling och mycket export kan nämnas
Haldex Brake ProductsVBG ProdukterKlippan SafetyBrokk ochAccra
Teknik (säkerhetsstrukturer).

Kommentarer
Antalet företag som är verksamma inom säkerhetsområdet är inte så stort
men de representerar en hög kompetens. Det sker även en omfattande
forskning och utveckling vid högskolor, institut och företagens laboratorier.
Även FoU-programmet IVSS stödjer utvecklingen, särskilt med aspekten att
förhindra olyckor.
VINNOVA kommer tillsammans med berörda myndigheter, företag och
regionala organ etablera en nationell testarena för fordonssäkerhet - Test
Site Sweden (TSS). Chalmers, svensk fordonsindustri m fl startar SAFER, ett

nytt säkerhetscentrum i Göteborg med VINNOVA som huvudfinansiär.
Ytterligare nationella kraftsamlingar kan göras. Det ställer stora krav på
kommunikation och öppenhet mellan olika aktörer och regioner, inte minst
som det pågår en stark internationalisering, eftersom flera fordonsföretag
upptäckt värdet och tar mera ansvar för trafik- och fordonssäkerhet
internationellt. Det svenska systemkunnandet kan innebära att faktorer
utanför fordonet kan beaktas t ex infrastruktur och stödsystem, vilket skulle
involvera fler aktörer i FoU-projekten.
Med den styrka som fordonsindustrin har på säkerhetsområdet, kan man
anse att det borde finnas utrymme för ytterligare minst ett företag av
Autolivs karaktär i landet.

Antal verksamheter: 33
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Miljö och energi
Utsläpp från fordon bidrar till många av våra miljöproblem. Tekniska
åtgärder kan minska utsläppen av luftföroreningar och buller samt öka
energieffektiviteten hos vägfordon. Även bilens vikt har betydelse.
Fordonstillverkarna står i huvudsak för kunnande och utveckling. Hotad
oljeförsörjning och koldioxideffekter innebär att miljö och energi fortsatt
är ett FoU-område av stor betydelse för fordonsindustrin.

Särredovisningen syftar till att identifiera och synliggöra företag vars
konkurrenskraft är starkt beroende av kompetens inom energi och miljö.

De största verksamheterna med mycket export och egen forskning är
 Volvo Personvagnar Torslanda
 Scania Södertälje
 Volvo Göteborg
 Volvo Skövde
 Volvo Construction Equipment, Eskilstuna
 SAAB Automobile, Trollhättan
 GM Powertrain, Södertälje
 Mecel AB

Bland verksamheter med egen produktutveckling och mycket export kan
nämnasHaldex AB (emissionssystem i tunga fordon, bl a med
oljeavskiljning)Brokk AB och Volvo Construction Equipment, Arvika.

Kommentarer
Inom kompetensområdet har stora statliga satsningar bedrivits i flera år.
Enligt fordonsindustrin är Fordonsforskningsprogrammet, Gröna Bilen,
Energisystem i vägfordon och emmissionsforskningsprogrammet EMFO

samt satsningar på s.k. kompetenscentra vid eller i anslutning till högskolor,
effektiva program och åtgärder

Utvecklingen av hybridfordon innebär en stor utmaning, samtidigt som det
innebär möjligheter i form av mycket nyutveckling av helhetsarkitektur och
system samt framtagning av nya komponenter.

Miljöaspekten i ett vidare perspektiv handlar inte bara om utsläpp från
fordonen, utan berör hela tillverkningsprocessen och fordonets alla delar.

Antal verksamheter: 34
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Fordonselektronik, fordons-IT
och telematik
Elektronik och telematikutrustning står för en ökande andel av fordonens
förädlingsvärde. Kostnaden för elektronik och mjukvara är idag ungefär
20 % av personbilars kostnad och förväntas vara dubbelt så stor år 2015
enligt GM:s bedömningar. Inom elektronikområdet har man byggt upp
kunskap hos bilföretagen och samtidigt är Sverige ledande inom
telekommunikation. Detta gör att fordonselektronik, fordons-IT och
fordonstelematik har en särskild potential att utvecklas i Sverige.

Särredovisningen syftar till att till att identifiera och synliggöra företag vars
konkurrenskraft är starkt beroende av kompetens inom fordonstelematik
och elektronik.

De största verksamheterna med mycket export och omfattande egen
forskning är

 Volvo Personvagnar, Torslanda
 Scania, Södertälje
 Volvo, Göteborg
 Volvo Construction Equipment, Eskilstuna
 SAAB Automobile, Trollhättan
 Autoliv
 Haldex Traction
 GM Powertrain
 Mecel

Bland verksamheter med egen produktutveckling och mycket export kan
nämnas Autoliv Electronics ABKitronHaldex Brake Products ABLaxå
Specialvehicles ABMobitec AB ochOpus Produx

Kommentarer
Nationella provningslaboratorier typ Test Site Sweden och SP´s EMC-lab
bör kunna vara exempel som kan få efterföljare, eftersom sådana
verksamheter är mycket kapitalintensiva. Utvecklingen av hybridfordon och
styrning av dess framdrivningssystem är viktigt för kompetensområdet.

Antal verksamheter: 57
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Design
Design får en allt större betydelse i produktutvecklingsarbetet inom
fordonsindustrin

Särredovisningen syftar till att till att identifiera och synliggöra företag vars
konkurrenskraft är starkt beroende av kompetens inom design.

De största verksamheterna med mycket export och egen forskning är de fyra
fordonsföretagen:

 Volvo Personvagnar, Torslanda
 Scania, Södertälje
 Volvo, Göteborg
 SAAB Automobile, Trollhättan

Bland verksamheter med egen produktutveckling och mycket export kan
nämnas:

 Kalmar Industries
 VOLVO Construction Equipment
 Dynapac
 Thule Sweden AB
 DriveSol Worldwide AB
 Hydro Aluminium Fundo AB
 Elmo Leather AB
 Svetruck
 Rottne Industri
 Ljungby Maskin
 VBG Produkter AB

Teknikkonsulterna Semcon, Caran och Gesab har egna designstudios.

Kommentarer
Insikten om hur betydelsefullt kompetensområdet är, kan vara ojämnt
spridd. Eftersom inga direkt geografiska koncentrationer finns bör en bred
nationell kraftsamling göras. Detta ställer stora krav på kommunikation och
öppenhet mellan olika aktörer och regioner.

Antal verksamheter: 46
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Material, metallurgi och kemi
Den starka svenska basen med stål och processtekniker som valsning,
gjutning, smidning och bearbetning på olika sätt har sitt tydliga
kännetecken i fordonsindustrin. Det är naturligt att utveckla detta
kunnande ytterligare, gärna kopplat till nya produktionsteknologier, se
nästa avsnitt.

De största verksamheterna med mycket export och egen forskning är
naturligtvis de fyra fordonsföretagen Volvo Personvagnar, Scania, Volvo
och SAAB Automobile, samtliga med flera lokaliseringar i landet samt

 SSAB Tunnplåt
 Gestamp HardTech AB
 Haldex Traction AB

Bland verksamheter med egen produktutveckling och mycket export kan
nämnas

 Uddeholm Tooling AB
 Höganäs AB
 Faurecia Exhaust Systems AB
 Haldex Garphyttan AB
 ProfilGruppen Extrusions AB
 FSMC Olofström AB (Finnveden)
 Hydro Aluminium Fundo AB
 Elmo Leather AB

Kommentarer
Exportaktiviteterna är förhållandevis höga, men kan kanske utvecklas ännu
mera. Materialegenskaperna utvecklas kontinuerligt mot lättare och/eller
starkare material. Stål, aluminium och plast kommer att leva sida vid sida,
och användas där de är bäst i fordonen. Återvinnings- och kostnadsfrågan
har bromsat utvecklingen av kompositer i fordon.

Antalet verksamheter: 202
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Produktionsteknik och
produktionssystem
Effektiv produktionsteknik ökar industrins möjlighet att på ett
konkurrenskraftigt sätt bedriva produktion i Sverige. Krav på snabbare
tillverkning, kundorderstyrning, flexibilitet och omställning, fler
produktvarianter på samma produktionslinor, nya material som kräver
nya tillverkningsprocesser och ökad miljöhänsyn knuten till
tillverkningsprocessen. Detta är exempel på insatsområden.

Det framgår tydligt att Sveriges fordonsindustri är mycket
produktionsintensiv, trots att mycket tillverkning lagts och läggs utomlands.

De största verksamheterna med mycket export och egen forskning är
 Volvo Personvagnar Torslanda
 Scania Södertälje
 Volvo Göteborg
 SAAB Automobile Trollhättan
 GM Powertrain, Södertälje
 Volvo i Skövde och Köping
 VOLVO Construction Equipment
 SSAB Tunnplåt
 Autoliv
 Gestamp HardTech AB
 Haldex Traction AB

Bland verksamheter med egen produktutveckling och mycket export kan
nämnas Höganäs AB, Haldex Garphyttan AB, Kalmar Industries, Dynapac,
Autoliv Mekan AB, Haldex Brake Products AB, ProfilGruppen Extrusions
AB, FSMC Olofström AB (Finnveden), Thule Sweden AB, DriveSol

Worldwide AB, Parker Hannifin AB, Hydro Aluminium Fundo AB, Elmo
Leather AB, Autoflator AB och Swetruck

Kommentarer
Sveriges fordonsindustri är mycket produktionsintensiv. Här finns utrymme
för riktade nationella och regionala satsningar så att förkovran kan ske i
företagen så att de håller världsklass. Aktiviteter som rör kvalitet och
tillverkningseffektivitet måste bedrivas parallellt med FoU- och andra
innovationssatsningar. Det är tre samtidiga och parallella aktiviteter.

Antalet verksamheter: 352
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Företagsstorlekar
Huvuddelen av de anställda inom fordonsindustrin arbetar i stora
företag.

Över 100 000 personer (78 %) arbetar i 75 stora företag, 22 200 i ca 200
företag med 50 - 250 anställda samt 3500 personer i ca 100 företag med
mellan 20 - 50 anställda. Många av företagen med mellan 20 - 250 anställda
ingår i större koncerner.

Genomsnittsstorleken för företag med ingen export är 140, för viss export
160 samt för mycket export 1100 anställda. Om de stora
fordonstillverkarna exkluderas är medelstorleken 280 för den senare
gruppen.

Kommentarer
En förutsättning för ökad export är i regel att företagen har sådan storlek
att de har produktionsresurser av tillräcklig omfattning, Det gäller särskilt
lätta fordon. Det krävs även resurser och kompetens att kommunicera med
aktörer i olika länder.

Antal anställda

Företagsstorlek antal anställda

Antal anställda i olika storleksklasser samt antal företag i respektive storleksklass.

Företag under 20 anställda är ej kartlagda i denna studie.
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Lokalisering av verksamheternas
kunskaps- och kompetenstyngdpunkt
Dialogen mellan svenska kunskapsaktörer underlättas av att företag har
sin kunskaps- och kompetenstyngdpunkt i Sverige. Det innebär i regel
att kompetensuppbyggnad sker i Sverige såväl i företaget som i de
kunskapskluster företaget ingår i.

Leverantörer av komponenter, delsystem och tjänster växer och utvecklas
med sina kunder genom en ständig interaktion i olika typer av
upphandlingar samt i olika former av utvecklingsprojekt. Om denna
interaktion sker mellan verksamheter i Sverige, kan kompetens växa och
växlas upp i Sverige i t.ex. kluster och innovationssystem. Om
interaktionen i stor omfattning sker med aktörer i andra länder, kan
Sverige gå miste om denna form av kompetensuppbyggnad.
Internationella utvecklingsrelationer är naturligtvis nödvändiga och
svenska verksamheter måste därför stimuleras att öka sin vilja och
förmåga att delta i internationella FoU-sammanhang. Ur svensk synpunkt
är det dock viktigt att detta sker med Sverige som bas, för att nya
kunskaper ska komma svenska kompetenskluster till del.

 Huvuddelen av företagets kunskaps- och kompetensutveckling
bedrivs i Sverige

327 företag med 104 441 anställda i Sverige

 Huvuddelen av kunskaps- och kompetensutveckling bedrivs i
annat land

75 företag med 22 559 anställda i Sverige

81 % av verksamheterna bedriver huvuddelen av kunskaps- och
kompetensutvecklingen i Sverige. Bedömningskriteriet har varit att
huvuddelen av företagets kunskapsutveckling sker i Sverige, dvs.
åtminstone hälften.

Sverige
81%

Annat land
19%
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Huvuddelen av verksamheternas kunskaps- och
kompetensutveckling bedrivs i Sverige
327 verksamheter med 101 843 anställda bedriver huvuddelen av
företagets kunskaps- och kompetensutveckling i Sverige.

I denna kategori finns några företag som är stora i Sverige och har
mycket export t ex Volvo Personvagnar, AB Volvo, Scania, Volvo
Construction Equipment, BAE Systems Hägglunds, SSAB Tunnplåt,
Autoliv Sverige AB, Kalmar Industries, Finnveden Metal Structures
AB, Finnveden Fasteners, Metallfabriken Ljunghäll AB, Dynapac,
Faurecia Exhaust Systems AB, Sapa AB, Gestamp HardTech AB,
Haldex Traction och Garphyttan, ProfilGruppen Extrusions, FSMC
Olofström AB (Finnveden), DriveSol Worldwide AB, Parker
Hannifin AB, Elmo Leather AB och Segerström Automotive.

Kommentarer
Företag, universitet och högskolor, forskningsfinansiärer, regionala
och statliga aktörer har stora möjligheter att initiera och driva
kunskapsbaserade kluster och innovationssystem som stärker
företagens och Sveriges konkurrenskraft ytterligare, eftersom en så
stor andel som 81 % av verksamheterna bedriver huvuddelen av sin
kunskaps- och kompetensutveckling i Sverige.
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Huvuddelen av verksamheternas kunskaps- och
kompetensutveckling bedrivs i annat land
77 verksamheter med 25 539 anställda bedriver huvuddelen av sin
kunskaps- och kompetensutveckling i annat land.

I denna kategori finns några företag som är stora i Sverige och har mycket
export, t ex SAAB Automobile, Getrag, Höganäs, Kendrion Automotive,
Meritor HVS, Pininfarina Sverige, Haldex Brake Products, Imatra Kilsta och
Thule Sweden.

Kommentarer
Ägarförhållanden, kompetens och närhet till stora marknader är några skäl
till detta förhållande, men även ökad utbildningsnivå i låglöneländer spelar
ibland roll.

Det är en utmaning för svenska kunskapsaktörer att skapa förutsättningar
för att behålla och attrahera företagens kunskapsutveckling till Sverige, men
även att attrahera helt nya företag till landet. Det finns anledning att hävda,
att svenska kompetenskluster, kan tävla med Detroit, Stuttgart och Toyota
City. Forskningssamarbeten skulle kunna etableras och utökas med Japan,
Tyskland och i viss mån USA, och baseras på en samsyn mellan
fordonsbranschen, högskolorna och myndigheterna.

De stora svenskbaserade fordonstillverkarna anser dessutom, att
produktutveckling och produktion av komplicerade produkter bör ligga
nära varandra - även om viss produktionsverksamhet kan ske i andra
länder.

Fordonsindustrin i Sverige är och kommer att vara starkt
beroende av den kompetens som finns utomlands hos de stora
leverantörerna t.ex Aisin AW, Bosch, Denso, Eaton, Faurecia,
Lear, Siemens, Yazaki, ZF. De kommer även fortsättningsvis stå
för en stor del av fordonets leveransvärde.
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Regional fördelning
Branschen har stor regionalpolitisk betydelse, eftersom företagen är
spridda över hela landet.

Fordonstillverkarna har stora utvecklings- och produktionsenheter främst i
Göteborg, Trollhättan och Södertälje. I övrigt finns industrin över nästan
hela Sverige. Det är dock få län som har en kritisk massa av företag inom
specifika kunskapsområden och där man kan identifiera klusterbildningar
utifrån befintliga företagsstrukturer. Detta kan innebära att det krävs
interregionala eller nationella insatser för att utveckla sådana. Det finns
några undantag, t ex ”Tunga fordon” i Kronobergs län, och
underleverantörsklustret i Småland, men även dessa skulle kunna stärkas
ytterligare av ökad interregional och nationell samverkan. Det är främst
inom utbildning, rekrytering och kompetensutveckling som regionerna kan
agera. Få regioner i Sverige har eller kan skapa internationellt ledande
forskningsresurser.

Antal företag anställda
Södra Sverige 118 (29 %) 23 746 (19 %)
Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge,
Halland och Skåne

Västra Sverige 138 (35 %) 62 110 (49 %)
Västra Götaland
och Värmland

Östra Sverige 111 (28 %) 31 065 (24 %)
Stockholm, Södermanland,
Västmanland, Örebro,
Östergötland och Uppsala

Antal företag anställda
Norra Sverige 34 (8 %) 10 054 (8 %)
Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Västernorrland,
Gävleborg och Kopparberg

Fördelning av antalet anställda

Norra Sverige
8%

Västra Sverige
49%

Östra Sverige
24%

Södra Sverige
19%
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Antal sysselsatta

Fördelning av antalet sysselsatta per län

Antalet sysselsatta inom fordonsindustrin är störst i Västra Götalands län,
följt av Stockholms län, främst beroende av att de fyra stora
fordonstillverkarna har huvuddelen av sina verksamheter i dessa län.

Antal företag

Fördelning av antalet företag per län

Jönköpings län har ett stort antal företag i förhållande till antal sysselsatta.

Södermanlands län
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Östergötlands län
1%

Jököpings län
5%

Kronobergs län
4%

Kalmar län
3%

Blekinge län
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Skåne län
3%

Västra Götalands län
47%

Stockholms län
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Hallands län
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Västerbottens län
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Norrbottens län
2%

Örebro län
1%

Västmanlands län
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Värmlands län
3%

Västra Götalands
län

28%

Västmanlands län
7%

Västerbottens län
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Norrbottens län
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Fordonsindustrins regionala betydelse, länsvis

Antal anställda inom fordonsindustrin i procent av befolkningen 16 – 64 år

Det finns flera län där fordonsindustrin har stor betydelse för
sysselsättningen. Västra Götalands län och Blekinge är i särklass. Dessutom
kan noteras länen i Småland (Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län),
länen i Mälardalen (Södermanlands och Västmanlands län) samt några län i
Norrland (Västerbottens och Norrbottens län).

Kommentar
Stort regionalt beroende och geografisk närhet är en drivkraft för
samarbetsinitiativ över länsgränser som kan utvecklas ytterligare.
Beroendet av fordonsindustrin i vissa kommuner är mycket stort.
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Fördelning mellan fordonsslag, antal anställda
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Södra Sverige
I Södra Sverige - innefattande länen Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge, Halland och Skåne - har 118 verksamheter identifierats
med 23 746 anställda. Det innebär en tredjedel av landets företag (29 %)
med en femtedel av de anställda (19 %).

De stora fordonstillverkarna har 5 400 anställda, vilket innebär 23 % av de
sysselsatta inom fordonsindustrin i regionen. Regionen är
tillverkningsintensiv. Verksamheter som ingår i de stora fordonstillverkarna
är Volvo i Olofström (karosser) och Scania i Oskarshamn (lastbilshytter),
båda dessa utan större lokala klusterbildningar (produktionscampus) samt
Scania i Sibbhult (växellådor, dock under förändring) och VOLVO
Construction Equipment i Braås (arbetsfordon).

Det finns en tydlig koncentration av företag verksamma inom området
arbetsfordon. De är främst lokaliserade i Kronobergs län och innefattar bl a
Dynapac och Kalmar Industries. Företagen samverkar i klusterinitiativet
”Tunga fordon”. Ytterligare ett klusterinitiativ finns i Småland/Blekinge
inom materialområdet – ”Aluminiumriket”.

Nästa häften av företagen tillverkar detaljer och ämnen av olika komplexitet.
De flesta av dessa företag är små (20-100 anställda) med ingen eller viss
export. Till de större aktörerna hör Finnveden med plåtbearbetning i
Olofström och motorkomponenter i Småland.

Ett 25-tal företag i södra Sverige har mycket export. Dessa företag är relativt
stora med i genomsnitt 300 anställda.

Ett 40-tal av företagen i södra Sverige har egen produktutveckling, men de
deltar inte i forskningsprojekt, trots närhet till Lunds universitet och
regionala högskolor.

Det finns ca 10 företag med mellan 100 och 500 anställda med egen
produktutveckling - men de har endast viss export.

Ca 70 företag är underleverantörer till de fyra stora fordonstillverkarna i
Sverige, med verksamhet i huvudsak baserad på legoproduktion.

Kommentarer
Det finns ett initiativ att förlägga ett kunskapscentrum produktion för små
och medelstora företag till Jönköping. Detta stämmer väl med regionens
företagsprofil, men initiativet bör även få nationell betydelse och handla om
bl a World Class Manufacturing.
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Västra Sverige
I Västra Sverige, innefattande länen Västra Götaland
och Värmland, har 138 verksamheter identifierats med 62 110 anställda. Det
innebär en tredjedel av landets företag (35 %) och hälften av de anställda (49
%).

Fordonstillverkarna har 38 000 anställda, vilket innebär 60 % av de
sysselsatta inom fordonsindustrin i regionen. Dessa verksamheter har en
stark koncentration av såväl forskning och utveckling som tillverkning av
kompletta fordon. Verksamheterna finns i Göteborg och Skövde, (Volvo
Personvagnar AB, AB Volvo) i Trollhättan (SAAB Automobile) och i
Uddevalla (Pininfarina Sverige AB).

25 företag, utöver fordonstillverkarna, har mycket export.

Ett 40-tal av företagen i västra Sverige har egen produktutveckling, men de
deltar inte i forskningsprojekt trots närheten till Chalmers, som har stor
omfattning på den fordonsinriktade forskningen och utbildningen.

I Västra Götaland finns de flesta stora konsultföretagen etablerade. Några är
delvis verksamma internationellt.

Ca 60 företag är underleverantörer till de fyra stora fordonstillverkarna i
Sverige, med verksamhet i huvudsak baserad på produktion.

”Automotive Sweden” är 56 västsvenska kommuners kraftsamling inom
fordonssektorn, ett projekt som fokuserar på affärsutveckling, samverkan
och marknadsföring.
”Lindholmen Science Park” har stort inslag av ”automotiva” verksamheter
med fokus på fordonssäkerhet/elektronik/telematik. ”Innovatum
Teknikpark” i Trollhättan har fokus på produktionsteknik.

Kommentarer
En stor del av fordonstillverkarnas forskningsresurser finns koncentrerade
till regionen, vilket innebär att kompetenscentra för att stärka det svenska
kompletta bilkunnandet och vissa strategiska kompetensområden, har här
en naturlig hemvist.

Ett exempel är att samla FoU för hybridfordon till området. Tre intresserade
fordonsföretag finns där och såväl Ford som Energimyndigheten har tagit
beslut i samma riktning. Med Innovatum som plattform bedriver t ex SAAB
FoU-arbete inom området hybridområdet. Den verksamheten är
medfinansierad av Gröna Bilen och Västragötalandsregionen.
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Östra Sverige
I Östra Sverige, innefattande länen Stockholm, Södermanland,
Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala har 111 verksamheter
identifierats med 31 065 anställda. Det innebär ungefär en fjärdedel såväl
av landets företag (28 %) som av de anställda (24 %).

Fordonstillverkarna har 13 300 anställda, vilket innebär 44 % av de
sysselsatta inom fordonsindustrin i regionen. Verksamheterna vid Scania
innefattar såväl forskning och utveckling som tillverkning av kompletta
tunga fordon. Scanias verksamheter finns Södertälje. Övriga verksamheter
som ingår i de stora fordonstillverkarna är SAAB Automobile i Södertälje
(motorer) och i Nyköping (reservdelar), Volvo i Köping (tunga
transmissionskomponenter som växellådor) och Volvo Construction
Equipment i Eskilstuna (arbetsfordon) och Volvo Parts i Flen
(motorrenoveringar).

2/3-delar av de anställda i fordonsindustrin i östra Sverige arbetar med
tunga fordon eller arbetsfordon.

Ett 15-tal företag, utöver fordonstillverkarna, har mycket export, som t ex
Finnveden med fästelement.

Ett 30-tal små företag i östra Sverige har egen produktutveckling, men de
deltar inte i forskningsprojekt trots att KTH har stora ”automotiva” inslag i
både forskning och utbildning.

Ca 50 företag är underleverantörer till de fyra stora fordonstillverkarna i
Sverige, med verksamhet i huvudsak baserad på produktion inom
områdena plåt- och skärande bearbetning.

Underleverantörerna samverkar genom ”Fordons Komponent Gruppen i
Mälardalen” som är lokalförening till den nordiska branschorganisationen
Fordonskomponentgruppen.

Kommentarer
Komponentföretagen i regionen är relativt små. Det borde finnas potential
att öka samverkan i t ex produktutveckling och marknadsföring genom
klusterinitiativ. Eftersom tyngdpunkten är tunga fordon och arbetsfordon
finns t ex möjligheten att med draghjälp av Volvo växa ut till Renault och
Mack. Och i fallet Scania expandera mot MAN eller andra tillverkare av
kommersiella fordon.
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Norra Sverige
I Norra Sverige, innefattande länen Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Kopparberg
har 34 verksamheter identifierats med 10 054 anställda. Det innebär 8 % av
landets företag och av de anställda.

Fordonstillverkarna har 3 800 anställda, vilket innebär 43 % av de sysselsatta
inom fordonsindustrin i regionen. Verksamheter som ingår i de stora
fordonstillverkarna är AB Volvo (hytter), Scania i Luleå (rambalkar) och
Scania i Falun (axlar). Dessutom finns Hägglunds med militära fordon samt
företag som tillverkar arbetsfordon. Huvuddelen av de anställda i norra
Sverige arbetar således med tunga fordon eller arbetsfordon.

Utöver fordonstillverkarna har några företag mycket export. Deras
verksamhet bygger på metallbearbetning,

Ett 10-tal av företagen i norra Sverige har egen produktutveckling, men de
deltar inte i forskningsprojekt. De flesta är förhållandevis små.

Ett 15-tal företag är underleverantörer till de fyra stora fordonstillverkarna i
Sverige, med verksamhet i huvudsak baserad på legoproduktion.

Kommentarer
Luleå Tekniska Universitet har mycket kontakter med företag i hela landet.
Regionen är dessutom ett mycket starkt centrum för vintertester av fordon,
med de flesta europeiska bilföretagen som uppdragsgivare. Dessutom är
flera leverantörer av köldkänsliga komponenter aktiva i Norrland. Det gäller

t ex motorns styrsystem, batteriers förmåga vid låga temperaturer och
däckens beteende.

Det vore intressant att undersöka ytterligare FoU-möjligheter i samband
med vintertester i regionen med ett ökat deltagande av svenska företag och
forskningsaktörer samt utveckling av kompetens inom området
arbetsfordon. Den teknologi som utvecklats i Luleå borde också kunna
användas i andra testprojekt såväl i Sverige som internationellt.
Vid Luleå Tekniska Universitet finns ett kompetenscenter, Center for
Automotive System Techologies Testing (CASTT), som bedriver FoU-
verksamhet inom kompetensområdet.
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Fördjupade studier
Under arbetets gång har önskemål om olika typer av åtgärder och
fördjupningar framförts. En fördjupning har redan vävts in i denna
rapport nämligen omfattning och intensitet av FoU-kompetens.
Nedan följer en lista på tänkbara ytterligare åtgärder och
fördjupningar.

Regionala tematiska klusterinitiativ inriktade på framtida strategiska
tillväxtområden borde utvecklas för att stärka och utveckla
fordonsindustrin i Sverige. Hur kan regional specialisering och
regionala kunskapskoncentrationer bli vinnare när fordonsindustrin
globaliseras allt mer? Hur kan strukturfondsmedel användas för att
stärka ett sådant arbete? Vem initierar ett sådant arbete i regionerna?

Kompetens utvecklas inte bara i enskilda företag utan i sammanhang
– mellan företag, utbildnings- och FoU-aktörer. Vilka viktiga
kompetenslänkar finns idag mellan olika företag samt mellan företag
och andra kompentensaktörer som t ex universitet och högskolor?
Hur skulle dessa länkar kunna utvecklas?

Nationella initiativ inriktade på framtida strategiska tillväxtområden
borde utvecklas för att stärka och utveckla fordonsindustrin i
Sverige. Vem initierar ett sådant arbete?

Hur kan fordonsindustrin i Sverige stärkas genom synergier med
andra starka branscher som t ex telekommunikation, design,
upplevelser? Vem initierar ett sådant arbete?

Studien visar på att fordonsindustrin i Sverige är utspridd. Finns
exempel från andra länder där koncentration företag och

kompetensaktörer i innovativa kluster och innovationssystem har ökat
fordonsindustrins konkurrenskraft? Hur har globaliseringen av
fordonsindustrin påverkat industrins lokaliseringsmönster ur ett
nationellt och regionalt perspektiv? Vilka nationella och regionala
insatser har haft betydelse för fordonsindustrins utveckling i andra
länder och regioner?

Arbetsfordon utgör 10 % av sysselsättningen inom fordonsindustri.
Flera av företagen är exportintensiva och verkar på växande marknader.
Vilken typ av regionala och nationella initiativ samt vilka
forskningsprogram kan stärka dessa företags konkurrenskraft
ytterligare?

Klassificeringen i olika kompetens- och teknikkategorier möjliggör
fördjupade analyser för att undersöka om det finns ett samband
mellan t ex

 lönsamhet och FoU-intensitet, teknikområde respektive
strategiskt kompetensområde

 tillväxt och FoU-intensitet, teknikområde respektive strategiskt
kompetensområde

Flera frågor har väckts om teknikutveckling t ex en förnyad
fordonsteknisk satsning på produktionsteknik och World Class
Manufacturing samt att det borde finnas stor tillväxtpotential inom
elektronik och hybridimotorer.

Ytterligare frågor och reflektioner som kan leda till fördjupade studier
finns under ”kommentarer” i respektive avsnitt.
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Intressenterna

VINNOVA

Verket för innovationssystem - har till uppgift att främja hållbar
tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och
finansiering av behovsmotiverad forskning.

Genom sitt arbete vill VINNOVA tydligt bidra till att Sverige
utvecklas till ett ledande tillväxtland.

För att arbeta med denna uppgift har VINNOVA ungefär 170
medarbetare och knappt 1,4 miljard kronor i årlig budget (2006).

www.VINNOVA.se

FKG

Fordons Komponent Gruppen, FKG har funnits i ett tjugotal år och
arbetar med leverantörerna i Sverige, Norge och Finland. Antalet
medlemmar är drygt 300, inklusive deras dotterbolag. Den norska
organisationen Norpart och den finska Finnsuppliers är associerade
medlemmar av FKG

Bland medlemmarna finns allt ifrån stora, globala sk. Tier 1-leverantörer
och medelstora verkstadsföretag till små nystartade företag, ofta byggda
på en innovation. Vidare finns råmaterialtillverkare, försäljningsbolag,
konstruktions- och designföretag, mjukvaruföretag och rena
serviceföretag. Flera av de stora globala konsultbolagen är också
medlemmar.

FKG är juridiskt en ideell förening som i sin tur äger ett aktiebolag inom
vilket all verksamhet sker. Föreningsstämman utser styrelse i såväl
förening som aktiebolag. Som alla föreningar regleras verksamhet och
medlemskap av föreningens stadgar.

www.fkg.se



61

BIL Sweden

BIL Sweden är branschorganisationen för företag som tillverkar och
importerar personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen har ca 25
medlemsföretag och bildades 1941.

BIL Sweden vill förbättra de industriella och kommersiella
förutsättningarna för branschen i Sverige. Det gör vi genom att
arbeta för att de industriella villkoren för att tillverka bilar i Sverige
ska vara sådana att företag väljer att lägga en allt större del av sin
utveckling och produktion i Sverige. Vi vill också förbättra villkoren
för att köpa, äga, köra och sälja bilar, för att fler ska ta körkort och för
att vägnätet ska byggas ut och förbättras. BIL Sweden arbetar för att
skattebelastningen på bilismen ska sänkas och för att allmänhetens
och det politiska systemets attityd till bilismen ska förbättras.

www.bilsweden.se

Automotive Sweden

Automotive Swedens syfte är att samla de offentliga aktörerna i västra
Sverige för att i samråd med näringsliv och akademi stärka Västsverige
som en internationellt konkurrenskraftig automotiveregion.

Automotive Swedens inriktning är att skapa tillväxt genom att:
 värna om sysselsättning och kompetens
 skapa en gynnsam miljö för företagande, forskning och

utveckling
 attrahera nya företag och aktörer

www.automotivesweden.se
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Vägverket

Vägverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv bra
förutsättningar att göra resor och genomföra transporter.

Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god
standard och att det är tillgängligt för alla människor. Det ska vara
säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.

Vägverket är en statlig myndighet med bred verksamhet och vitt
skilda arbetsuppgifter. Riksdag och regering bestämmer vilken
inriktning Vägverkets arbete ska ha. Det görs bland annat genom de
långsiktiga målen för transportpolitiken i Sverige och genom det
årliga regleringsbrevet från regeringen.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. Västra
Götalandsregionen har två huvuduppgifter: att ansvara för hälso- och
sjukvård samt främja tillväxt och utveckling.

Regionförbundet i Kalmar Län
Regionförbundet i Kalmar Län är en politiskt styrd organisation som
arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.

Region Blekinge
Region Blekinge är ett regionalt samverkansorgan som har det samlade
politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge.

Västerbottens län

Norrbottens län

FKG Mälardalen/Sörmlands- och Västmanlands län
” Fordons Komponent Gruppen i Mälardalen” är en lokalförening till
den nordiska branschorganisationen Fordons Komponent Gruppen.
Verksamheten finansieras av Södermanlands och Västmanlands län
samt Eskilstuna och Köpings kommuner.
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Addendi AB

Addendi AB är ett konsultföretag. Det stödjer tillväxtinitiativ som
bygger på kluster och innovationssystem. Företaget tillför kunskap
baserat på praktiska erfarenheter genom ett nätverk av experter
genom analyser, strategier, marknadsplaner, utbildningar och
inspirationsseminarier.

Uppdragsgivare är bl a tillväxtinitiativ, regioner, företag,
myndigheter, högskolor och universitet i Norden.

Företaget leds av Tage Dolk, klusterarkitekt med 30 års erfarenhet av
praktiskt arbete av kluster, innovationssystem och
samhällsutveckling.

Expertresurs i detta projekt har JC Persson varit med 25 års
erfarenhet från ledande befattningar inom Volvokoncernen och vd
för IVF under 6 år. JC Persson innehar flera styrelseuppdrag i
fordonsindustrin och arbetar som konsult.

I detta projekt har ett särskilt datasverktyg med grafiskt gränssnitt
använts. Det möjliggör ytterligare filtreringar och kombinationer.
Till varje grafisk bild kan företagslistor tas fram med adresser och
organisationsnummer. Detta underlättar fördjupade analyser och
uppsökande verksamhet.

www.addendi.se

Kontaktpersoner
VINNOVA, Ove Pettersson, Hans Pohl
Fordons Komponent Gruppen, Svenåke Berglie
BIL Sweden, Stephen Wallman
Automotive Sweden, Sören Mellberg
Vägverket, Christer Rydmell
Regionförbundet i Kalmar län, Helena Nilsson
Region Blekinge, Mikael Daxberg
Västra Götalandsregionen, Helena.L.Nilsson
Västerbottens län, Ulla Grönlund
Norrbottens län, Tordh Lundmark
FKG Mälardalen/Sörmlands- och Västmanlands län, Hans Rainer

Regionförbundet Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Stockholms län

Addendi AB, Tage Dolk
JC Persson AB, JC Persson

addendi
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VINNOVA är en statlig myndighet
med uppgift att främja hållbar tillväxt

genom finansiering av behovsmotiverad forskning
och utveckling av effektiva innovationssystem.

V E R K E T F Ö R I N N O V AT I O N S S Y S T E M – S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V AT I O N S Y S T E M S
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VINNOVA, SE-101 58 Stockholm, Sweden Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56
Tel: +46 (0)8 473 3000 Fax: +46 (0)8 473 3005
VINNOVA@ VINNOVA.se www.VINNOVA.se
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