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Sverige tillhör de länder i världen som är mest beroende av sin fordonsindustri och i en internationell 
jämförelse är Sverige unikt. Trots att Sverige bara har 9,6 miljoner invånare finns det fyra fordonstillver-
kare med både tillverkning och utveckling i landet. Två av världens ledande tillverkare av tunga fordon 
– Volvokoncernen och Scania – och två personbilstillverkare – Volvo Personvagnar och Nevs (National 
Electric Vehicle Sweden) – har sin hemvist i landet. Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar 
med stor betydelse för sysselsättning, export, investeringar, forskning och utveckling samt kunskapssprid-
ning till andra näringsgrenar. Fordonsklustret med utveckling och tillverkning av fordon betyder oerhört 
mycket för svensk ekonomi och för Sverige som industrination. 
  
Regional betydelse
Fordonsindustrin inklusive underleverantörer sysselsätter om-
kring 120 000 personer i Sverige. Fordonsindustrin har stor 
regionalpolitisk betydelse, eftersom företagen är spridda över 
hela landet och är på många orter en dominerande arbetsgivare. 
Fordonsindustrin ger också indirekta sysselsättningseffekter 
inom andra branscher, som till exempel IT-sektorn, handel och 
tjänstesektorn.  

Kompetensförsörjning viktig
Därutöver har fordonsföretagen ett samhällsekonomiskt stra-
tegiskt värde genom dess särskilda betydelse för teknik- och 
kunskapsspridning samt ett stort exportvärde. Basen för denna 
kompetens utgörs av ett nät av underleverantörer och forskare 
vid universitet och högskolor som arbetar i nära samarbete med 
tillverkarna. För svensk fordonsindustri är en stark och  
fungerande kompetensförsörjning både i kvantitet och kvalitet  
mycket viktig. Detta gäller personal inom alla yrkeskategorier 
och med alla nivåer av utbildning.  

Forskningsintensiv verksamhet
Fordonsindustrin satsar mycket på forskning och utveckling, och är en av våra mest FoU-intensiva nä-
ringar. Det är väsentligt att den svenska forsknings- och innovationspolitiken bidrar till att Sverige kan 
erbjuda konkurrenskraft gentemot omvärlden och som gör att fordonsindustrin även fortsättningsvis kan  
ha sin huvudsakliga bas i Sverige för sin FoU-verksamhet.

Fordonsindustrin är viktig för AB Sverige

6 månader kvar till valet

 
Fakta - Svensk fordonsindustri  

Sysselsätter ca 120 000 personer 
 
En av våra största exportnäringar.  
Exportvärde 125 miljarder kr under 
2013, vilket är elva procent av den 
totala svenska varuexporten 

Svarade för 13 procent av de totala  
industriinvesteringarna under 2013.
 
Fordonsindustrin är en av våra mest 
FoU-intensiva näringar.


