
REGLAB
Ett forum för regional 

utveckling



Lärprojektet Industrins förnyelse - syfte

Att öka kunskapen om de strukturella 
förändringarna i tillverkningsindustrin och hur 
dessa påverkar de svenska regionerna, samt hur 
utvecklingen kan följas i statistik och analys. 



Program 13 juni

9.30 Välkommen och introduktion! 
Per Sandgren och Linnéa Hassis, Arena för tillväxt 
Anders Axelsson, Region Skåne och Peter Möller, Region Dalarna 
9.55 Hemuppgift: Inventering av samtalet om industrins förnyelse på hemmaplan 
10.20 Näringslivets internationalisering – en inflygning 
Anders Bergqvist, utredare, Region Uppsala 
10.45 Globala värdekedjor, digitalisering och jobbens och tillväxtens geografi? 
Martin Andersson, professor, Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska 
Högskola 
12.00 Lunch
13.00 Partihandel som första steg i internationaliseringen 
Ari Kokko, professor, Copenhagen Business School 
14.00 Kaffe
14.30 Dialog: Näringslivets internationalisering i ett regionalt perspektiv 
15.00 Regional exportstatistik 
Anna Bergdahl och Jan Persson, analytiker Tillväxtverket 
15.30 Workshop: Industrins förnyelse – statistik och analys 
16.15 Avrundning - nästa workshop, hemuppgift m.m. 
16.30 Avslut 



Begrepp och avgränsningar

Hur ska vi förstå strukturomvandlingen och vilka är dess 
drivkrafter? Det är frågorna som står i fokus i 
lärprojektet Industrins förnyelse. 

Syftet med lärprojektet är att fördjupa kunskapen om 
strukturomvandlingens mekanismer i ett regionalt 
perspektiv, med ett särskilt fokus på tillverkningsindustrin
och statistik som kan hjälpa oss att följa förnyelsen.



Orsakerna till strukturomvandling

Orsakerna till strukturomvandlingen är flera: 
• såväl ökad nationell som internationell konkurrens, 
• teknologisk utveckling, 
• Förskjutningar i preferenser (efterfrågemönster) 
• och institutionella förändringar 

I praktiken är det svårt att skilja mellan dessa orsaker. 



Effekterna av strukturomvandlingen

Effekter av strukturomvandlingens dynamik kan studeras på flera 
nivåer:

• Branschnivå: Växande och krympande branscher
• Företags-/arbetsställenivå: produktionsteknik, kompetenser, 

marknader, lönsamhet
• Individnivå: Sysselsättnings- och inkomstutveckling 
• Regional nivå: Näringslivsutveckling, jobb och inkomster



Hur kan vi mäta strukturomvandlingen?

Vi har behov av att kunna mäta och följa strukturomvandlingens dynamik 
(orsaker och effekter).

• Outsourcing / flytt av verksamheter till andra länder (eller regioner)
• Automatisering / digitalisering
• Förändring av verksamhet till nya områden
• Förändrad organisation (avknoppning av delar av verksamheten till egna 

bolag, byte av SNI-kod)
• Företag blir utkonkurrerade (måste lägga ned på grund av bristande 

lönsamhet)
• Produktivitet och lönsamhet
• Värdekedjan/Samspelet mellan branscher nationellt och globalt



Hur kan vi påverka strukturomvandlingen?

Vi behöver utveckla rätt insatser för att främja en positiv 
strukturomvandlingen.

• Exportstrategier – behöver alla vara egna exportörer?
• Konkurrenskraftsmål – men vad betyder det egentligen?
• Tekniska förändringar – stigberoende
• Produktivitetsfrämjande insatser
• Omställning av individer
• Förändrade kompetensbehov



Inventering av samtalet om 

industrins förnyelse på hemmaplan



- Vi behöver arbeta inte bara med att lyfta frågan om industrins förnyelse utan även 
betydelse i regionen.

- Oerhört viktigt att hitta "rätt" samtals-/samarbetspartner.

- Industrin och offentliga företrädare i Gävleborg är mycket väl medvetna om att stora 
förändringar väntar för industrin i övergången till industri 4.0 men att man samtidigt är 
osäker vilka dessa förändringar kommer bli.

- Det som vi inom Västra Götalandsregionen just nu ofta diskuterar, och som kopplar till 
industrins förnyelse, berör behovet av omställningen och anpassning till de förändringar 
som vi ser i framtiden, både på kort sikt och på lång sikt. Detta berör omställning t ex 
utifrån ett klimatperspektiv men även i en vidare bemärkelse en övergång mot en mer 
cirkulär ekonomi. 

- Det återstår en del i att övertyga politiker och tjänstepersoner för att få dem att förstå 
behoven för industrin. Vi ser att det finns en politisk fragmentering, och därmed en 
fragmentering av resurser, i frågan om industrins förnyelse. Vi är därför nyfikna på om 
det finns de som lyckats få en bra (och samlad) politisk förankring i industrifrågan?



Intressent Varför 
intressent? 

Mål / vad vill 
intressenten 
uppnå?

Ansvar / 
mandat?

Hur skulle 
intressenten 
kunna 
påverka 
processen? 

Hur viktig är 
intressenten 
för processen? 



Hur ser Sveriges framtida komparativa 
fördelar ut och vilka platser i Sverige kan 
gynnas av detta? 



Kommer kopplingen mellan digitalisering, 
globalisering och urbanisering se annorlunda 
ut framöver?



Hur ser ni på partihandeln som ett steg i 
internationaliseringen i er region? 



Industriomvandlingen i ett analys- och statistikperspektiv
Vad finns? Vad saknas? 

Statistik Företagens ekonomi (men inte tillräckligt detaljerat)
Longitudinell data över verksamhetsställe (men samma som ovan)
Sysselsättningsstatistik (RAMS), RIS
Supercrossdatabaserna
Stativ
Företagsregister
UC o liknande
Nyföretagarstatistik
Förädlingsvärde
Lönesummor
Matchningsindikatorer
Branschernas egna behovsanalyser
Arbetsförmedlingens prognos/analys av anställningsbehov
rAps 
Didiver
Tillväxtverkets sårbarhetsanalys
Utbildningsnivå
Tillväxtverkets rapport 2018 - Industrins förutsättningar
SNI-koder men behov av att se över
MONA
Exportstatistik

Uthyrning/bemanning
Regionala input/output-tabeller
Det sociala samspelet i näringslivet (ex Gnosjö)
"Företagsklimat"
Hur fördelar vi ut ekonomiska värden på ett bra sätt? 
Koppla upp mot BRP+? Cirkulär ekonomi? 
Regionalt arbetade timmar
Vinnovas fd branschanalyser - Tillväxtanalys är ej regionala! 
Kommunnivå på statistik/databaser
Flöden (pengar och personal mellan företag)
Sysselsättning fördelad på SEQF
Antal och resultat av branschvalideringar
SNI-koder men behov av att se över
Regional energistatistik 

Metod Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD)
Bisnode etc
Input/output-tabeller
Nära dialoger med branschen (plattformar mm)
Olika konsultrapporter (Sweco, WSP, Ramböll, Kairos, Oxford R.)

Vedertagna mått och definition på strukturomvandlingen
Förädlingskedjor (och förädlingsvärden) inom koncerner
Regionala värdekedjor
Förnyade SNI-koder
"Regional kappa" på globala värdekedjor
Kodning på arbetsinnehåll, ist för bransch
Indirekta effekter
Kontrolluppgiftsbaserad sysselsättningsstatistik (färskare uppgifter)
Geografisk rättvisa
Regionalt ledarskap/samverkan
Kompetenskartläggning
Utvärdering av insatser
Bättre integrerad samhällelig kontext - hur hänger saker ihop?
Lämpliga nyckeltal som ger helhetsbild



Utifrån det du har hört idag, vad ska du göra 
när du kommer hem? 



Tack!

Nästa träff äger rum den 
16 september i Stockholm


