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FÖRORD 

 
Under de senaste åren har innovationsfrågan fått ett ökat fokus i Europa. Som 
ett resultat av detta har EU i samband med genomförandet av strategin Europa 

2020 för smart, hållbar och inkluderande tillväxt introducerat begreppet ”Smart 
specialisering”. Smart specialisering syftar till att förmå europeiska ekonomier 
att utnyttja investeringarna i forskning och innovation på ett mer effektivt sätt.  
 
Detta har resulterat i kravet på strategier för Smart specialisering (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) som ett villkor för finan-

siering inom strukturfondsprogrammen under åren 2014-2020. Frågan har där-
med fått genomslag både på nationell och regional nivå inom EU.  
 
Många svenska regioner arbetar dag aktivt med smart specialisering. I Västra 

Götaland finns i dag strategier kring s.k. styrkeområden. Den regionala tillväxt-
strategin Västra Götaland 2020 pekar ut totalt tolv sådana prioriterade styrke-
områden.  

 
I denna rapport ges en nulägesanalys och en förutsättningslös kartläggning av 
västsvenska styrkeområden som är kunskapsbaserade, har en betydande 
sysselsättningsnivå, samt där det finns ett stödjande innovationsstödssystem 
eller annan koppling till det offentliga.  
 
Resultaten i denna rapport utgör ett av flera kunskapsunderlag som tas fram 

som stöd i utformandet av en strategi för smart specialisering i Västra Götaland. 
Rapporten är skriven av konsultföretaget Ramböll management AB och Damvad 
Analytics. Johannes Henriksson (Ramböll) har varit projektledare och har arbetat 
tillsammans med Jonas Öhlin (Damvad). 

 

 
Göteborg i februari 2016  
 
Anders Carlberg    Mats Granér 
Chef Forskning, utveckling och utbildning  Chef Samhällsanalys  



 

 

 

 

 
 
 

  

SAMMANFATTNING 

I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt reglerna som styr 

EU:s sammanhållningspolitiska investeringar för 2014–2020. Uppmaningen till 

EU:s medlemsstater att ta fram så kallade strategier för smart specialisering 

(RIS3-strategier) som ett villkor för finansiering inom exempelvis regionala ut-

vecklingsfonden syftar till att koncentrera de gemensamma resurserna till en 

begränsad uppsättning forsknings- och innovationsprioriteringar.1 

I flera regioner i Sverige och andra länder inom EU pågår ett arbete för att ta 

fram RIS3-strategier. I en svensk kontext kan dessa ses som en delkomponent 

i det bredare regionala utvecklingsarbetet som styrs av EU2020, den nationella 

strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft samt RUS/RUP. Västra 

Götalandsregionens (VGR) tillväxtstrategi Västra Götaland 2020 (VG2020) kan 

till viss del sägas utgöra en regional strategi för smart specialisering i vilken tolv 

prioriterade områden pekas ut.2  

Ramböll Management Consulting och DAMVAD Analytics har på bakgrund av 

ovan fått i uppdrag av Regionutvecklingssekretariatet i VGR att genomföra en 

förutsättningslös analys för att besvara följande övergripande frågeställningar: 

 Inom vilka forskningsområden har regionens lärosäten en stark position nat-

ionellt och internationellt? 

 Inom vilka nischer har regionens näringsliv en relativt framstående position?  

 Hur är det offentliga innovationsstödjande systemet utformat och vilka in-

riktningar görs i befintliga regionala satsningar? 

 Vilka befintliga områden kan identifieras där forskning, näringsliv och det 

offentliga samtliga är starka och inom vilka områden finns en utvecklings-

potential?  

 Hur sammanfaller de tolv prioriterade områdena i VG2020 med resultatet av 

analysen i föregående steg? 

Ett styrkeområde definieras i analysen som när det relativt till riket och ett urval 

jämförelseregioner finns en samtidig och adekvat nivå av (i) forskningsaktivitet 

och kvalitet, (ii) näringslivsaktivitet samt (iii) offentligt stödsystem och verk-

samhet.  

Resultatet av analysen presenteras nedan och grundar sig på en kombination av 

metodologiska ansatser. Kärnan i upplägget har präglats dels av användningen 

av objektivt framställd statistik och dels av att undvika subjektiva bedömningar 

av framträdande nischer i Västra Götaland. Utgångspunkter har vidare varit att 

jämföra Västra Götaland med andra regioner snarare än att belysa speciali-

seringar inom regionen. Analysen skall i sin helhet betraktas som ett första steg 

för framtagandet av en RIS3-strategi för Västra Götaland som i nästa steg bör 

kompletteras med såväl tidigare som framtida framtagna underlag baserat på 

andra metodologiska ansatser. 

Flera specialiseringar inom Västra Götalands näringsliv 

Näringslivsanalysen utgår från så kallade specialiseringsindex där näringslivet i 

Västra Götaland jämförs med regioner i Sverige samt inom Europa för 

indikatorer som antal anställda, utbildningsnivå, antal arbetsställen, intäkter, 

etc. Näringslivsanalysen fokuserar vidare på nuläge och senast tillgänglig data 

                                              
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013, 17 december 2013 
2 Life science, Hållbara transporter, Hållbar stadsutveckling, Grön kemi, Marin miljö och maritima sektorer, 

Textil/mode/design, Material (nano, plast, trä) och hållbar produktion, Kulturella och kreativa näringar, För-

nybar energi, Livsmedel/gröna näringar, Informations- och kommunikationsteknologi och Besöksnäringen   



 

 

 

 

 
 
 

  

och inte på utveckling över tid. Analysen bygger på SNI-klassicieringar och visar 

därmed ej på kopplingar mellan olika branscher eller dess betydelse för 

varandra, såsom exempelvis betydelsen för nischer inom tjänstsektorn för olika 

industrisektorer. Svårdefinierade branscher som i praktiken består av flera sam-

mankopplade delbranscher missgynnas överlag av den metod som tillämpas.  

Sammanfattningsvis finner vi att Västra Götaland främst har styrkor och 

specialisering inom transportsektorn, textilindustrin, kemisektorn, Life Science 

samt den maritima sektorn. Dessa sektorer uppvisar genomgående en hög 

specialiseringsgrad gentemot jämförelseregioner både inom Sverige och i 

Europa.  

Den mest framstående branschkategorin i Västra Götaland är transportsektorn 

som sysselsätter ett stort antal personer, både i relativa och i absoluta termer. 

Sektorn erhåller en stor andel av riskkapitalinvesteringar i regionen och andelen 

intäkter samt förädlingsvärde som kan tillskrivas sektorn är stor. Inom sektorn 

produceras även ett relativt stort antal patent. 

En annan framstående bransch är textil- och modesektorn, vilken är relativt stor 

mätt i yrkesverksamma personer men liten mätt i absoluta tal. Även 

intäktsnivåer och förädlingsvärde är relativt stora inom denna sektor. Inom 

kemisektorn finner vi en relativt stor andel arbetskraft i Västra Götaland, även 

om antalet anställda även inom denna sektor är begränsat. Sektorn attraherar 

dock en relativt stor andel riskkapitalinvesteringar.  

Arbetskraften inom Life Science och läkemedelstillverknng är välutbildad jämfört 

med riket, vilket indikerar att regionen befinner sig högt upp i värdekedjan inom 

sektorn. Dessutom är en relativt stor andel av den yrkesverksamma 

befolkningen verksam inom läkemedelstillverkning och sektorn attraherar en 

något större andel riskkapital än övriga Sverige. Vad gäller den maritima sektorn 

finner vi en relativt stor andel anställda inom sjötransport samt fiskesektorn. 

Tydliga forskningsspecialiseringar inom hälsovetenskap och naturve-

tenskap vid lärosäten i Västra Götaland 

För att identifiera starka nischer inom den akademiska forskningen i Västra Gö-

taland genomförs en analys av publikationer från Göteborgs Universitet, Chal-

mers, Högskolan Väst, Högskolan i Borås samt Högskolan i Skövde i den biblio-

metriska databasen Scopus.3 Analysen utgår från två mått på styrkor inom aka-

demisk forskning, specialisering samt impact. Specialiseringsgraden definieras 

som ett forskningsfälts relativa storlek i Västra Götaland jämfört med samtliga 

lärosäten i Norden. Impact, eller genomslagskraft, innebär att vi jämför ett 

forskningsfälts citeringar per utgiven publikation med antalet citeringar per pub-

likation i övriga Norden. Inhemsk forskning som publiceras på svenska är un-

derrepresenterad i analysen – detta påverkar främst forskning inom samhälle 

och humaniora. 

Den genomsnittliga impactnivån i Västra Götaland uppgår till 1.03 vilket innebär 

att forskning vid Västra Götalands lärosäten citeras 3 procent mer än den ge-

nomsnittliga nordiska nivån. På ämnesgruppsnivå (26 områden) uppvisar Västra 

Götalandsregionen relativt stor impactnivå inom Energy. Specialiseringsgraden 

är särskilt stor inom ämnesgruppen Dentistry. Andra ämnesområden som upp-

visar både hög specialiseringsgrad samt impact är Chemical Engineering, Materi-

                                              
3 SLU i Skara ingår ej i analysen på grund av ett lågt antal publikationer och för svårigheter att särskilja 

dessa från verksamhet på andra platser i Sverige. Inte heller forskning vid institut ingår i analysen, primärt 

då forskningsresultat vid institut i relativt låg grad publiceras i akademiska tidskrifter.  



 

 

 

 

 
 
 

  

als Science, Neuroscience, Medicine, Psychology samt Chemistry. På ämnes-

gruppsnivå finner vi således främst styrkor inom kemi, material, och Life Sci-

ence. 

På detaljerad ämnesnivå har 59 av 334 forskningsområden i denna analys stort 

inflytande i sina respektive discipliner samtidigt som de kännetecknas av hög 

specialiseringsgrad. Av dessa 59 forskningsområden kategoriseras 43 som till-

hörande hälsovetenskap och naturvetenskap. Ungefär hälften av forskningsäm-

nena präglas av en positiv trend, där både specialiseringsgrad och citeringsgrad 

jämfört med det nordiska genomsnittet ökat mellan perioderna 2004-2008 och 

2009-2013.  

Den europeiska utblicken med 10 toppuniversitet i Storbritannien, Nederlän-

derna, Danmark, Schweiz och Frankrike visar att Västra Götalands lärosäten 

inom specifika forskningsfält uppnår en impact som kan mäta sig med europe-

iska toppuniversitet lärosäten. Främst återfinns dessa forskningsämnen inom 

huvudområdet Hälsa men även inom Kemi. 

Under 2013 uppgick utgifterna för forskning inom Västra Götaland lärosäten till 

5 482 MKR. Detta motsvarar ungefär 17 procent av de totala utgifterna för forsk-

ning i Sverige. De tre forskningsämnen som haft störst utgifter för forskning är 

klinisk medicin (954 MKR), maskinteknik (423 MKR) samt medicinska och far-

maceutiska grundvetenskaper (387 MKR). Även fysik (352 MKR), elektroteknik 

och elektronik (299 MKR) och kemi (258 MKR) har haft stora utgifter för forsk-

ning. Relativt mycket medel till forskning inom Västra Götalands lärosäten här-

stammar från VINNOVA – myndighetens forskningsfinansiering är nästan dub-

belt så stor till Västra Götalands lärosäten jämfört med myndighetens finansie-

ring till lärosäten i övriga Sverige. 

GU samt Chalmers har mottagit en betydande andel av forskningsmedlen som 

allokerats till regionen. För GU uppgick utgifterna för forskning år 2013 till drygt 

3 miljarder kr, medan forskningsutgifterna vid Chalmers uppgick till drygt 2 mil-

jarder kr. De två lärosätenas utgifter för forskning motsvarar 95 procent av 

forskningsfinansieringen i regionen. Värt att notera är att detta ungefär mots-

varar andelen publikationer som producerats vid lärosätena. 

Offentlig sektor driver interna och externa utvecklingsinsatser för flera 

sektorer och teknikområden 

Offentlig sektor avgränsas i analysen till att innefatta kommun, landsting och 

länsstyrelse men ej universitet och högskola eller forskningsinstitut med säte i 

Västra Götaland. Analysen fokuserar ej på brukarnas uppfattning av de välfärds-

tjänster som erbjuds i Västra Götaland utan är istället inriktad på att identifiera 

områden där offentlig sektor genomför strategiska satsningar i regionen. Ut-

gångspunkt för analysen tas i hur regionala utvecklingsmedel fördelas internt 

inom de offentliga verksamheterna, hur olika former av företagsstöd fördelas 

samt inom vilka områden de offentliga verksamheterna i Västra Götaland deltar 

i nationella utvecklingsprojekt.  

Interna utvecklingsmedel för FoU inom Västra Götalandsregionen allokeras till 

en betydande del till Life Science området. Vid en samlad analys påvisas att de 

ämnes/verksamhetsområden som erhåller störst finansiering (inom ramen för 

konkurrensutsatta ALF-medel) utgörs av Kvinnosjukvård, Klinisk mikrobiologi, 

Klinisk kemi och Medicin. Specialiserade områden utgörs av transplantation och 

hjärtkirurgi där VGR ansvarar för rikssjukvård, samt områden kopplade till äldres 

hälsa, graviditetssjukdomar, odontologi, hjärta-kärl och barns hälsa. Ett bety-

dande utvecklingsarbete sker även i offentligt ägda bolag, såsom exempelvis 

Västtrafik och Göteborgs energi. För analysen av interna utvecklingsmedel bör 

en bära med sig att flera områden är betydligt mindre kapitalintensiva och ej 



 

 

 

 

 
 
 

  

utgör kärna i det offentliga uppdraget, varför omfattningen av insatserna blir 

mindre.  

Regionutvecklingsnämndens projektmedel mellan 2012-2012 motsvarar 980 

MKR fördelade på 604 beslut. Total projektbudgetvolym inklusive all medfinan-

siering uppgick till knappt 2 691 MKR för perioden. 45 procent av RUNs projekt-

medel har allokeras till något av de tolv prioriterade områdena i VG2020, mot-

svarande 279 av 604 utvecklingsprojekt, och övriga till projekt med bredare 

fokus. Allokerade projekt har fördelats till insatser främst tillhörande life science, 

hållbara transporter, marina sektorer samt livsmedel/gröna näringar.  

De företagsstöd i form av konsultcheckar, såddfinansiering, FoU-kort och risk-

kapital som VGR tillhandahåller har sedan 2011 främst fördelats till företag verk-

samma inom sektorerna transport, life science, IT och förnybar energi.  

För offentliga verksamheter och bolags deltagande i projekt- och samverkans-

plattformar för FoU-program som administreras av VINNOVA, Energimyndig-

heten och EU:s ramprogram ser vi en koncentration till områdena stadsutveckl-

ing, transport samt förnybar energi, ofta i kombination med varandra. Parallellt 

pågår även en rad omfattande projekt med lärosäten och forskningsinstitut som 

koordinerande partner där offentliga verksamheter bidrar inom områdena life 

science och avancerad tillverkning.  

Sammanvägd bedömning av Västra Götalands styrkeområden 

För att identifiera styrkeområden i Västra Götaland har en samlad och förutsätt-

ningslös analys genomförts med fokus på vilka område som har en samtidig och 

adekvat nivå av forskning, industriell aktivitet samt insatser och stöd från of-

fentlig sektor. Viktigt att notera är att metoden har en begränsning i att variabler 

för att beskriva specialiseringar inom akademi, näringsliv och offentlig sektor ej 

är direkt jämförbara med varandra. Exempelvis kan vi i analysen ej direkt koppla 

ett specifikt forskningsområde till en enskild näringsgren eller avgöra hur och i 

vilken utsträckning de tre dimensionerna samverkar med varandra. På en mer 

aggregerad nivå har det dock varit möjligt att göra sådana antaganden till grund 

för den samlade analysen.  

Life Science, transportsektorn och kemisektorn är de tre sektorer som tyd-

ligast kännetecknas av samtidiga styrkor inom näringsliv, akademisk forskning 

samt stödstrukturer inom offentlig sektor. Vi finner även sektorer som inte på 

ett tydligt vis uppfyller starka positioner inom samtliga tre dimensioner, men 

som på olika vis ändå är viktiga för regionens tillväxt och utveckling, samt för 

att stötta övriga sektorer. Inom energisektorn finner vi tydlig specialisering 

inom regionens lärosäten och offentlig sektor. Inom materialsektorn, där vi 

även inkluderar textilsektorn, finner vi starka offentliga stödsystem och starkt 

forskningsmiljö. En tydlig gemensam nämnare för styrkeområdena transport, 

energi och material är att de är nära sammankopplade i flertalet omfattande och 

strategiska projektsatsningar i regionen med fokus på hållbara, säkra och effek-

tiva transporter. 

Jämförelser av resultat med prioriterade områden i VG2020 

Prioriterade områden i VG2020 är ej definierat på en detaljnivå som skapar tyd-

liga avgränsningar till enskilda branscher eller ämnesområden. Somliga tydligt 

tvärsektoriella områden som IKT, KKN och besöksnäring fångas därmed enbart 

delvis av applicerad metod. I tabellen nedan sammanfattas vår bedömning av 

de prioriterade områdena i VG2020 baserat på genomförd analys, där grönt in-

dikerar att det finns en hög specialisering inom området, orange att det finns 

viss specialisering inom området och rött att vi ser en låg specialisering jämfört 

med riket och urval av regioner. För hållbar produktion och hållbar stadsutveckl-

ing har vi ej lyckats koppla relevanta forskning- eller näringslivsgrenar för att 



 

 

 

 

 
 
 

  

göra en samlad analys. Kolumnen offentlig sektor grundar sig vidare i mindre 

utsträckning på en jämförelse med andra regioner eller riket utan snarare på 

förekomsten av offentliga stödaktiviteter.   

Område  Näringsliv Forskning 
Offentlig  
sektor 

Life science    
Hållbara transporter    
Grön kemi    
Marin miljö/sektorer    
Textil/mode/design    
Material    
KKN    
Förnybar energi N/A   
Livsmedel/ 
gröna näringar 

   

IKT    
Besöksnäring    
Hållbar produktion N/A N/A N/A 
Hållbar stadsutveckling N/A N/A  

 

Resultaten ovan grundar sig som tidigare nämnts på en analys med tydliga me-

todologiska för- och nackdelar som kräver ytterligare fördjupade analyser av 

inte minst kopplingar mellan branscher och enskilda näringslivsanalyser. Innan 

sådana vidare analyser genomförs finner vi ett behov av att förtydliga syftet 

med en framtida RIS3-strategi, huruvida en sådan strategi skall fokusera på 

breda teknikområden eller smala näringsnischer samt hur regionen skall priori-

tera mellan befintliga och potentiella utvecklingsområden.  

Det underlag som presenteras i rapporten utgör ett första steg i framtagandet 

av en RIS3-strategi för Västra Götaland. Resultatet baseras på objektiv data 

som i nästa steg bör sättas i ett sammanhang och tolkas utifrån regionens för-

utsättningar och strategiska arbete tillsammans med representanter för närings-

liv, akademi och offentlig sektor.  
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1. INLEDNING 

I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt reglerna som styr EU:s sammanhåll-

ningspolitiska investeringar för 2014–2020. Uppmaningen till EU:s medlemsstater att ta fram så 

kallade strategier för smart specialisering (RIS3) som ett villkor för finansiering inom exempelvis 

regionala utvecklingsfonden syftar till att koncentrera de gemensamma resurserna till en begrän-

sad uppsättning forsknings- och innovationsprioriteringar.4 Fokus i RIS3 ligger på ekonomiska ut-

vecklingsinsatser och investeringar utifrån varje regions relativa styrkor i syfte att öka EU-stödens 

mervärde, inverkan och transparens. Med andra ord måste de program som implementeras an-

passas till lokala sammanhang med hänsyn till att det finns olika vägar till regional innovation och 

utveckling. RIS3 är en viktig del i EU:s reform av sammanhållningspolitiken som stöder tematisk 

koncentration och förstärker strategisk programplanering och resultatinriktning. 

I flera regioner i Sverige och andra länder inom EU pågår ett arbete för att ta fram RIS3-strategier.5 

Metodologisk angreppsätt för att identifiera områden för smart specialisering skiljer sig dock be-

tydligt åt mellan regionerna. RIS3 utgörs vidare enbart en delkomponent av det bredare regionala 

utvecklingsarbetet i Sverige som styrs av EU2020, den nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft samt RUS/RUP i regionerna. Identifierade styrkor i framtagna RIS3-

strategier säger samtidigt lite om berörda områdes framtida utveckling eller ger vägledning kring 

hur inomregionala utvecklingsresurser skall fördelas.    

Västra Götalandsregionens (VGR) tillväxtstrategi Västra Götaland 2020 (VG2020) kan till viss del 

sägas utgöra en regional strategi för smart specialisering. I nämnd strategi utgår regionen från 

begreppet ”prioriterade styrkeområden” där tolv prioriterade områden pekas ut.6 Prioriterade om-

råden utgår dock ej ifrån en kunskapsbaserad generell analys av respektive områdes relativa styr-

kor och svagheter. I syfte att identifiera inom vilka områden där regionen är framträdande, eller 

har potential att bli så på sikt, definieras ett styrkeområde i denna analys som när det i jämförelse 

med riket och ett urval regioner finns en samtidig och adekvat nivå av (i) forskningsaktivitet och 

kvalitet, (ii) näringsliv samt (iii) offentligt stödsystem och verksamhet inom ett givet område. 

Ramböll och DAMVAD Analytics har av Regionutvecklingssekretariatet i VGR fått i uppdrag att ge-

nom en förutsättningslös analys identifiera regionens styrkeområden enligt ovan tillämpad definit-

ion samt diskutera i vilken utsträckning identifierade områden överensstämmer med de priorite-

rade områden som lyfts fram i VG2020. Analysen är ett första steg för framtagandet av en RIS3-

strategi för Västra Götaland. Två viktiga utgångspunkter är i detta sammanhang centrala att bära 

med sig. För det första är frågeställningen hur en framtida RIS3-strategi bäst används i det reg-

ionala utvecklingsarbetet en process som precis inletts med denna rapport. För det andra grundar 

sig analysen på en metodik med tydliga för- och nackdelar. Rapporten skall därmed betraktas som 

en del av VGR:s metodutveckling för att identifiera starka nischer i regionen och komplettera tidi-

gare och framtida underlag.  

I kapitel 2 beskrivs genomförandet av uppdraget samt en problematisering av den metodologiska 

ansats som tillämpats. I efterföljande kapitel 3-5 presenteras resultatet av analysen. I ett första 

steg beskrivs näringslivets specialiseringar i Västra Götaland relativt övriga Sverige samt utvalda 

jämförelseregioner inom och utanför rikets gränser. I efterföljande steg presenteras speciali-

seringar inom den akademiska forskningen vid västsvenska lärosäten utifrån forskningsfältens re-

lativa storlek i Västra Götaland jämfört med Norden. Vi gör dessutom en europeisk utblick där 

Västra Götaland jämförs med tio toppuniversitet i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, 

Schweiz och Frankrike. I kapitlet presenteras även fördelning av forskningsfinansiering utifrån källa 

och mottagare bland lärosätena i Västra Götaland. Det avslutande steget i resultatdelen fokuserar 

                                              
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013, 17 december 2013 

5 Se ex. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/cases (2015-12-15) 
6 Life science, Hållbara transporter, Hållbar stadsutveckling, Grön kemi, Marin miljö och maritima sektorer, Textil/mode/design, 

Material (nano, plast, trä) och hållbar produktion, Kulturella och kreativa näringar, Förnybar energi, Livsmedel/gröna näringar, Inform-

ations- och kommunikationsteknologi och Besöksnäringen   



 

  

 

 

 

 
 
 

  

2 av 113 

på specialiseringar inom offentlig sektor i Västra Götaland. Utgångspunkt för analysen är hur reg-

ionala utvecklingsmedel fördelas såväl internt inom de offentliga verksamheterna i Västra Götaland 

och externt genom olika former av externt stöd till företag, akademi och övriga aktörer. Det stöd 

som fördelas regionalt till olika former av utvecklingsprojekt antas i analysen utgöra en indikator 

på de facto prioriterade områden i regionen. Sammantaget ger därmed kapitel 3-5 en beskrivning 

av specialiseringar för den akademiska forskningen, näringslivet och den offentliga sektorn i Västra 

Götaland. 

I kapitel 6 görs en samlad analys av resultatet. I kapitlet presenteras identifierade styrkeområden 

som präglas av en forskningsaktivitet med hög kvalitet, tydlig näringslivsspecialisering samt upp-

visar ett offentligt stödsystem och verksamhet. I kapitlet jämförs även resultatet av analysen och 

identifierade styrkeområden med de 12 prioriterade områden som tidigare listats i VG2020.  
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2. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE 

Denna studie syftar till att genomföra en förutsättningslös analys av akademisk forskning, närings-

liv och offentlig sektor i Västra Götalands utifrån följande övergripande frågeställningar: 

 Inom vilka forskningsområden har regionens lärosäten en stark position nationellt och inter-

nationellt? 

 Inom vilka nischer har regionens näringsliv en framstående position?  

 Hur är det offentliga innovationsstödjande systemet utformat och vilka inriktningar görs i be-

fintliga regionala satsningar? 

 Vilka befintliga områden kan identifieras där forskning, näringsliv och det offentliga samtliga är 

starka och inom vilka områden finns en utvecklingspotential?  

 Hur sammanfaller de tolv prioriterade områdena i VG2020 med resultatet av analysen i före-

gående steg? 

Genomförandet kan illustreras som nedan och följs i nästföljande avsnitt av en övergripande redo-

görelse av de metodologiska förutsättningar som präglar analysen av respektive frågeställning. 

Figur 2.1 Övergripande illustrering av studiens genomförande 

 

 

2.1 Metodologiska utgångspunkter och begränsningar 

Analysen utgår från teoribildningen om nationella och regionala innovationssystem7 där olika ak-

törer och institutioner är ömsesidigt beroende av varandra. Dessa aktörer kan delas in i under-

grupperna företag, akademi och offentlig sektor, även känt som tripe helix, som samverkar såväl 

formellt och informellt med varandra. Metoden i denna studie för att särskilja ett styrkeområde 

utgår ifrån att det skall finnas en tillräcklig nivå av aktiviteter inom ett område i regionens akade-

miska forskning, näringsliv och offentliga insatser. Metoden tar utgångspunkt i flertalet datakällor 

och tillhörande antaganden som har olika för- och nackdelar. De metodologiska utgångspunkterna 

och dess förutsättningar beskrivs närmre nedan. 

 

2.1.1 Metod för beskrivning av starka näringslivsnischer i Västra Götaland 

I rapporten beskrivs specialiseringar inom näringslivet genom så kallade specialiseringsindex där 

Västra Götaland jämförs med regioner i Sverige samt inom Europa för indikatorer som antal 

                                              
7 Lundvall, B-Å (1992). National systems of innovation : towards a theory of innovation and interactive learning; Edquist, C. (1997). 

Systems of innovation : technologies, institutions and organizations, Science, technology and the international political economy; 

Cooke, P., Martin H. & Braczyk, H-J (2004). Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World. 



 

  

 

 

 

 
 
 

  

4 av 113 

anställda, utbildningsnivå, antal arbetsställen, intäkter, etc. De specialiseringsindex som 

presenteras syftar till att beskriva berörda sektorers relativa storlek jämfört med olika 

jämförelseregioner och riket. De huvudsakliga metodologiska begränsningarna med vald 

analysmodell listas kort nedan. 

 Metoden visar inte på kopplingar mellan olika branscher och dess betydelse för varandra, 

såsom exempelvis betydelsen för nischer inom tjänstsektorn för olika industrisektorer 

 Vi kan enbart kategorisera styrkor inom definierade branschkategorier. Branscher som inte 

låter sig delas in i exempelvis SNI-koder fångas ej med vald metod. 

 Metoden bygger på specialisering relativt andra regioner och inte inom regionen – relativ 

storlek på respektive bransch inom Västra Götaland saknar således betydelse. 

 Branschkategoriseringar beror i stor utsträckning på datatillgång, vilket påverkar 

jämförbarheten mellan variabler. 

 För att undvika extremvärden är kategoriseringarna av branscherna i vissa fall på relativt 

hög aggregeringsnivå. Detta innebär att vi inte alltid kan gå ner på önskad indelning av 

branschkategorier. 

2.1.2 Metod för beskrivning av starka forskningsnischer vid lärosäten i Västra Götaland  

Den bibliometriska studien baseras på en analys av publikationer från Göteborgs Universitet (GU), 

Chalmers, Högskolan Väst (HV), Högskolan i Borås (HiB) samt Högskolan i Skövde (HiS). Som 

underlag för studien av styrkor inom akademisk forskning vid lärosäten i Västra Götaland används 

publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. För att sammanställa denna information används den bibli-

ometriska databasen Scopus. 

I en bibliometrisk analys är det av stor vikt att finna en relevant benchmark att jämföra utfall av 

forskning med. I denna analys har vi valt att använda publicerad forskning inom de fem nordiska 

länderna som benchmark. I denna jämförelsepopulation ingår samtliga lärosäten de nordiska län-

derna. Vi gör dessutom en europeisk utblick där Västra Götaland jämförs med 10 toppuniversitet i 

Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Schweiz och Frankrike.  

Vi utgår från två olika mått på styrkor inom akademisk forskning vid Västra Götalands lärosäten, 

specialisering samt impact. Specialiseringsgraden definieras som ett forskningsfälts relativa storlek 

i Västra Götaland jämfört med Norden. Impact, eller genomslagskraft, innebär i praktiken att vi 

jämför ett forskningsfälts citeringar per utgiven publikation med antalet citeringar per publikation 

i övriga Norden. Det finns en rad för- och nackdelar med olika metoder för att genomföra biblio-

metriska analyser i syfte att identifiera nischer och styrkor vid enskilda lärosäten. De huvudsakliga 

resonemangen för vald metodologisk ansats presenteras nedan. 

 Metoden baseras på objektiva, kvantitativa beskrivningar av forskningsproduktionen. Sub-

jektiva bedömningar av forskningens styrkor har således sekundärt fokus. Lärosätenas 

långsiktiga strategiska arbete vad gäller forskningsverksamhet innefattas inte av analysen. 

 Analysen bygger i huvudsak på en jämförelse med Norden – vi har inte genomfört jämfö-

relser med exempelvis specifika europeiska länder, eller Europa som helhet. Akademisk 

forskning inom Norden håller dock generellt sett hög kvalitet, vilket innebär att forsknings-

produktionen inom Västra Götaland generellt jämförs med forskning av hög kvalitet. 

 Inhemsk forskning som publiceras på svenska är underrepresenterad i analysen – detta 

påverkar främst forskning inom samhälle och humaniora som i relativt stor utsträckning 

publiceras på inhemska språk. 

 Generellt är täckningsgraden av forskning inom samhälle och humaniora låg i bibliomet-

riska databaser, även om den är relativt hög i Scopus. 

 Analysen av genomslagskraft baseras på en specifik metod (citeringsgrad per publikation). 

Det är möjligt att alternativa metoder hade påverkat resultaten. 
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 Metoden värderar inte variabler som sampublikation med näringslivet eller dess bredare 

samverkansprogram i regionen. 

2.1.3 Metod för beskrivning av nischer inom offentlig sektor i Västra Götaland 

Offentlig sektor avgränsas i analysen till att innefatta kommun, landsting och länsstyrelse. Lärosä-

ten eller forskningsinstitut med säte i regionen omfattas ej i denna del av analysen. Att genom 

jämförelser med andra regioner identifiera nischer för den offentliga förvaltningen i Västra Götaland 

är en omfattande uppgift då den offentliga sektorn bedriver en mycket heterogen verksamhet med 

olika huvudmän. Analysen fokuserar dock ej på brukarnas syn på de välfärdstjänster som erbjuds 

i Västra Götaland utan är istället inriktad på att identifiera områden där det offentliga genom stra-

tegiska satsningar verkar för att höja såväl den egna som företagens eller akademins konkurrens-

kraft. Utgångspunkt för analysen tas i hur regionala utvecklingsmedel fördelas internt inom de 

offentliga verksamheterna i Västra Götaland, hur olika former av företagsstöd fördelas samt inom 

vilka områden som de offentliga verksamheterna i Västra Götaland deltar i nationella utvecklings-

projekt. De områden dit medel främst allokeras anses i analysen vara en indikator på att området 

är framträdande då den interna finansieringen likt den externa medfinansieringen ofta ges i kon-

kurrens. Även om metoden har en tydlig koppling till RIS3-begreppet genom att kartlägga tillgäng-

ligt innovations- och FoU-stöd begränsas den av ett antal faktorer, vilka listas nedan.   

 Metoden går i stora drag ut på att följa hur de offentliga medlen fördelas mellan olika områden. 

Områden som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik är centrala delar av det offentliga upp-

draget och budget. Dessa områden kommer därför naturligt ta en mer framträdande roll i ana-

lysen än andra utvecklingsorienterade och mindre kapitalintensiva områden som ej utgör kär-

nan i det offentliga uppdraget.   

 Analysen genomför begränsade jämförelser med andra regioner varför fokus till viss del ligger 

på specialisering av offentliga medel inom Västra Götaland snarare än dess relativa speciali-

sering gentemot riket. 

 De utvecklingsorienterade satsningar som offentliga verksamheter i Västra Götaland antingen 

finansierar eller deltar i behöver inte nödvändigtvis vara ett resultat av att det finns en veder-

tagen stark nisch inom området, utan kan ske på bakgrund av rent politiska beslut eller en 

spårbundenhet av tidigare satsningar. 

2.1.4 Övergripande metoddiskussion 

Applicerad metod för att beskriva näringsliv, forskning och offentlig sektor i Västra Götaland har 

en rad fördelar inte minst då den grundar sig på offentliga datakällor och vedertagen praxis för 

beskrivning av branschstruktur och vetenskapliga specialiseringar. Analysen är även starkt grun-

dad på objektiv och kvantitativ data och präglas i liten utsträckning av subjektiva antaganden om 

nischer och styrkor.  

Samtidigt har metoden sina begränsningar inte minst i att variabler för att beskriva specialiseringar 

inom akademi, näringsliv och offentlig sektor som ej är direkt jämförbara med varandra. Exempel-

vis kan vi i analysen ej direkt koppla ett specifikt forskningsområde till en enskild näringsgren eller 

avgöra hur och i vilken utsträckning de tre dimensionerna samverkar med varandra. Även svårde-

finierade branscher som i praktiken består av flera sammankopplade delbranscher missgynnas 

överlag av den metod som tillämpas.  

 

 

2.2 Datainsamling 

I denna studie har en bred metodpalett använts för att skapa en så heltäckande bild som möjligt 

av specialiseringar inom näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor i Västra Götaland. 

Kartläggningen har genomförts utifrån en kombination av dokumentstudier, statistisk bearbetning, 

bibliometrisk analys, analys av forskningsfinansiering, intervjuer och workshop med ett urval av 

nyckelpersoner inom akademi, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som i Västra Götal-

and. Beskrivning av workshops och genomförda intervjuer redovisas i Appendix 7.1.14.  
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Uppdraget har genomförts mellan september och december 2015. Förutom deltagande konsulter 

från Ramböll Management Consulting och DAMVAD Analytics har analysen genomförts med stöd 

av en projektgrupp vid Regionutvecklingssekretariatet i VGR samt en referensgrupp. 
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3. NÄRINGSLIVETS SPECIALISERING I VÄSTRA GÖTALAND 

Västra Götalandsregionen har ett brett näringsliv med specialiseringar och styrkor inom en rad 

sektorer. I detta kapitel beskriver vi vilka områden som är mest framträdande inom regionens 

näringsliv. Vi beskriver specialiseringar inom näringslivet genom specialiseringsindex, där Västra 

Götaland jämförs med regioner i Sverige samt inom Europa. Detta index syftar till att beskriva 

sektorers relativa storlekar jämfört med olika jämförelseregioner.  

Vi belyser områden inom näringslivet utifrån input- samt outputfaktorer, där inputfaktorerna 

beskriver de förutsättningar som finns för att skapa ett starkt näringsliv i regionen. 

Outputfaktorerna beskriver i vilken utsträckning värden skapas i regionen. Vi beskriver även 

deltagande i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7). 

Kapitlet inleds med en beskrivning av dataunderlaget som används i analysen. Vidare beskrivs 

metoden som analysen i detta avsnitt baseras på, med fokus på beräkning av specialiseringsindex. 

Därefter beskrivs resultaten, där respektive näringslivsindikatorer redovisas separat. 

Avslutningsvis sammanfattas resultaten. 

3.1 Dataunderlag 

För att skapa en mångfacetterad bild av Västra Götalandsregionens specialiseringar och styrkor 

inom näringslivet används en rad indikatorer som beskriver olika aspekter av regionens näringsliv. 

För att beskriva sektorer inom näringslivet tillämpas branchkategoriseringar på lämplig nivå – en 

alltför detaljerad nivå innebär att respektive kategori kommer innefatta få observationer vilket ökar 

risken för extremvärden, medan en alltför grov kategoriseringsnivå medför att endast övergripande 

slutsatser kan dras om näringslivsstrukturen. Vi har även avgränsat oss till offentligt tillgänglig 

data och ej registerdata, vilket är en anledning till att näringslivsindelningarna skiljer sig åt mellan 

variablerna. Datatillgången har således i viss mån påverkat vilka branschkategoriseringar som 

använts i analysen. Nedan följer beskrivningar av de indikatorer, samt de branschkategoriseringar, 

som används i analysen.  

3.1.1 Inputfaktorer 

I Tabell 3.1 framgår en sammanställning av de inputfaktorer denna analys baseras på. 

Inledningsvis redovisas indikatorer som beskriver arbetskraftens sammansättning. Vi redovisar 

antal anställda, som dels beskrivs ur en svensk kontext där variablerna jämförs på 2-siffrig 

SNI2007-nivå, och dels beskrivs i en internationell utblick med jämförelser gentemot ett antal 

europeiska regioner. Vidare beskriver vi arbetskraftens utbildningsnivå. Denna variabel relateras 

till svenska jämförelseregioner, där näringslivet delas in i 51 olika kategorier utifrån SNI2007. 

Därefter beskrivs könsfördelningen inom olika nischer på arbetsmarknaden, baserat på en 

branschfördelning på 2-siffrig SNI2007. 

Vidare beskrivs näringslivet utifrån antal arbetsställen per näringsområde. Specialisering inom 

arbetsställen redovisas i en svensk kontext utifrån tvåsiffrig SNI2007-nivå, och i en europeisk 

kontext utifrån 90 kategorier baserade på NACE rev. 2.8 Vidare beskrivs mängden 

riskkapitalinvesteringar till näringslivet inom Västra Götaland jämfört med regioner inom både 

Sverige och Europa. För denna variabel beräknas specialiseringar inom 13 olika näringsnischer. 

Vi utgår i denna sammanställning från senast tillgängliga år för respektive variabel. För de flesta 

variabler innebär detta år 2013. Mängden riskkapitalinvesteringar baseras dock på data från åren 

2010-2014. 

  

                                              
8 Denna näringslivsindelning baseras på en blandning av 2- och 3-siffrig branschfördelning utifrån Nace rev. 2. 
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Tabell 3.1 – Inputfaktorer 

Indikator Jämförelseregioner Nivå Källa 

Antal anställda 

 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne 

SNI2007 

Huvudgruppnivå  

(2-siffrig nivå) 

88 kategorier 

rAps / SCB 

 Berlin 
 Noord-Holland (Amsterdam) 
 Nyland (Helsingfors) 
 Oslo og Akershus 
 Region Hovedstaden (Köpen-

hamn) 
 Hamburg 
 West-Midlands 
 Zuid-Holland 
 Midtjylland 

NACE rev. 2 

90 kategorier 

Eurostat 

Utbildningsnivå 
 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne  

SNI2007 – 

51 kategorier 

rAps / SCB 

Könsfördelning 
 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne  

SNI2007 

Huvudgruppnivå  

(2-siffrig nivå) 

88 kategorier 

rAps / SCB 

Antal  

arbetsställen 

 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne 

SNI2007 

Huvudgruppnivå (2-

siffrig nivå) 

88 kategorier 

rAps / SCB 

 Berlin 
 Noord-Holland (Amsterdam) 
 Nyland (Helsingfors) 
 Oslo og Akershus 
 Region Hovedstaden (Köpen-

hamn) 
 Hamburg 
 West-Midlands 
 Zuid-Holland 
 Midtjylland 

NACE rev. 2 
90 kategorier 

Eurostat 

Riskkapital- 

investeringar 

 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne  
 Berlin 
 Hamburg 
 Noord-Holland (Amsterdam) 
 Nyland (Helsingfors) 
 Region Hovedstaden (Köpen-

hamn) 

13 områden 
Svenska Riskkapital-
föreningen (SVCA) 
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3.1.2 Outputfaktorer 

Indikatorerna som används för att beskriva output i det regionala näringslivet framgår i Tabell 3.2 

nedan. Inledningsvis beskriver vi output i form av intäkter inom 60 olika näringsnischer baserat på 

SNI2007.9 Vidare beskriver vi specialisering vad gäller förädlingsvärdet10 inom näringslivet. Denna 

indikator beskrivs dels i en svensk kontext utifrån 60 olika näringsnischer baserat på SNI2007, och 

dels en internationell med tre europeiska jämförelseregioner, där näringslivet delas in i 11 

kategorier. Intäkter och förädlingsvärde fördelas i Sverige på regional nivå av SCB utifrån en modell 

baserad på uppgifter om antal anställda per arbetsställe. Avslutningsvis beskriver vi output i form 

av EPO-patent. Specialisering inom patentering baseras på en indelning i 35 olika teknikområden. 

Tabell 3.2 – Outputfaktorer 

Indikator Jämförelseregioner Nivå Källa 

Intäkter 
 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne 

SNI2007 

Huvudgruppsnivå 

(2-siffrig nivå) 

60 kategorier* 

SCB 

Förädlings-
värde 

 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne 

SNI2007 

Huvudgruppsnivå 

(2-siffrig nivå) 

60 kategorier* 

rAps / SCB 

 Noord-Holland (Amsterdam) 
 Nyland (Helsingfors) 
 Oslo og Akershus 
 Region Hovedstaden (Köpenhamn) 
 West-Midlands 

 Midtjylland 
 Zuid-Holland 

11 kategorier Eurostat 

Patent 
 Sverige exkl. Västra Götaland 
 Stockholm 
 Skåne 

Teknikområden – 

35 områden 

Patent- och regi-
streringsverket 
(PRV) 

* På grund av sekretess har vissa näringskategorier slagits ihop  

 

3.2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi styrkor och specialiseringar inom Västra Götalands näringsliv utifrån ett 

specialiseringsindex. Specialiseringsindexet baseras på ett så kallat Balassa-Hoover-index, där 

branschers relativa storlek jämförs i olika regioner. Indexet kan definieras som: 

 

𝐵𝐻𝑖 =

𝑌𝑖𝑗
𝑌𝑗

⁄

𝑌𝑖𝑘
𝑌𝑘
⁄

 

 

I ekvationen ovan beskriver 𝑖 respektive bransch. 𝑗 beskriver vilken region som specialisering mäts 

för och 𝑘 beskriver vilken jämförelseregion som åsyftas. Om vi exempelvis vill beräkna graden av 

specialisering inom riskkapitalinvesteringar för olika branscher i region 𝑗 jämfört med region 𝑘 

divideras mängden riskkapitalinvesteringar inom respektive bransch 𝑖 i region 𝑗 med 

riskkapitalinvesteringar i samma bransch 𝑖 i region 𝑘. Tolkning av indexvärden framgår i tabellen 

nedan. 

  

                                              
9 Intäkter definieras som nettoomsättning + förändring av lager av produkter i arbete och färdiga produkter + övriga rörelseintäkter. 

10 Förädlingsvärde definieras som nettot mellan värdet av produktionen av en vara eller tjänst och värdet av den förbrukning som går 

åt för denna produktion. Genom summering beräknas förädlingsvärdet för en hel sektor (eller region). 
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Tabell 3.3 – Tolkning av specialiseringsindex 

Indexvärde Tolkning 

>1 Västra Götaland uppvisar en relativ specialisering gentemot jämförelseregionen 

1 
Västra Götaland uppvisar varken specialisering eller icke specialisering gentemot jäm-
förelseregionen. 

<1 Västra Götaland uppvisar inte en relativ specialisering gentemot jämförelseregionen. 

 

Värt att understryka är att vi i denna analys enbart undersöker relativ specialisering jämfört med 

andra regioner. Vi undersöker således inte relativ specialisering inom regionen. Specialiseringsin-

dexet utgår från i förväg definierade branschkategorier (främst olika former av SNI-indelningar), 

men visar ej på kopplingar mellan dessa branscher. Varje branschkategori jämförs med motsva-

rande kategori i jämförelseregionen och redovisas separat från andra branscher. 

Av visuella skäl har vi avgränsat redovisningen av indexvärden i diagrammen i detta kapitel till 

högst 10. Vi begränsar oss även till de 15 sektorer som uppvisar störst specialiseringsgrad för 

respektive indikator. Absoluta värden inom Västra Götaland redovisas som dataetiketter till höger 

om diagrammen. Samtliga indexvärden, samt absoluta värden, framgår i tabeller i Appendix.  

3.3 Antal förvärvsarbetande 

Inledningsvis beskriver vi specialiseringsgrader inom näringslivet utifrån antal anställda inom olika 

sektorer. Inledningsvis beskrivs specialisering i en svensk kontext där Västra Götaland jämförs 

med övriga Sverige, Stockholm samt Skåne. Därefter redovisas en europeisk utblick där speciali-

seringsgraden jämförs med Hamburg, Berlin, Noord-Holland (Amsterdam), Nyland (Helsingfors) 

samt Hovedstaden (Köpenhamn) 

3.3.1 Svenska jämförelseregioner 

I Figur 3.1 nedan beskrivs de 15 branscher som uppvisar störst specialiseringsgrad baserat på 

antal anställda inom respektive bransch. Specialiseringsindexet baseras på 88 olika branschkate-

gorier. Figuren är sorterad utifrån Sverige exklusive Västra Götaland. Den mest specialiserade 

branschen är tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter. Här ger Ener-

gihamnen i Göteborg utslag i statistiken. Energihamnen är Skandinaviens största energihamn med 

flera raffinaderier och lagringsbolag. Totalt sysselsätter denna bransch över 1.400 personer. Den 

näst mest specialiserade branschen är tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar. 

Fordonsbranschen är utmärkande för hela regionen, och förutom en tydlig specialisering sysselsät-

ter denna bransch ett stort antal personer – år 2013 arbetade över 30.000 personer inom denna 

bransch i Västra Götaland. Ytterligare ungefär 11.000 personer var år 2013 verksamma inom ma-

gasinering och stödtjänster till transport, vilket är en annan bransch med hög specialiseringsgrad. 

Vidare finner vi en hög grad av specialisering gentemot den maritima sektorn. Branscherna sjö-

transport samt fiske och vattenbruk är den fjärde respektive femte mest specialiserade sektorn i 

Västra Götaland jämfört med övriga riket. Totalt sysselsatte dessa sektorer ungefär 2.500 personer 

år 2013. Vi finner även en tydlig specialisering gentemot textilsektorn. Tillverkning av kläder, tex-

tilvarutillverkning samt tillverkning av läder, läder och skinnvaror m.m. uppvisar samtliga hög spe-

cialiseringsgrad jämfört med övriga riket. Dessa sektorer sysselsatte över 2.000 personer år 2013. 

Två ytterligare sektorer som uppvisar hög specialisering är tillverkning av kemikalier och kemiska 

produkter samt tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter. Dessa två sektorer 

sysselsatte nästan 8.000 personer år 2013. 
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Figur 3.1 – Specialiseringsgrad antal anställda – Västra Götaland jämfört med svenska regioner, de 15 
branscher med högst kvotvärde 

  

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal för Västra Götaland redovisas till 

höger om diagrammet. 

Källa: rAps. Statistiken avser år 2013.  
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3.3.2 Europeiska jämförelseregioner 

I denna sektion beskriver vi relativ specialisering vad gäller antal anställda inom olika sektorer 

jämfört med regioner i Europa. Dataunderlaget är baserat på NUTS2-nivå, vilket innebär att vi 

utgår från Västsverige där förutom Västra Götaland även Halland ingår. Sammanställningen bygger 

på 90 olika sektorer, baserade på Nace rev. 2. Denna indelning skiljer sig från ovan redovisade 

specialiseringsindex då sektorerna innefattar nischer inom både 2- och 3-siffrig nivå. I urvalet av 

jämförelseregioner i diagrammet nedan ingår Berlin, Noord-Holland (Amsterdam), Nyland (Helsing-

fors), Oslo og Akershus samt Hovedstaden (Köpenhamn). Branscherna är sorterade utifrån ge-

nomsnittlig specialiseringsgrad. 

Vi ser i stor utsträckning en återspegling av resultaten i Figur 3.1. Fordonssektorn uppvisar stor 

specialiseringsgrad. Allra störst specialiseringsgrad uppvisar sektorn manufacture of motor ve-

hicles, trailers and semi-trailers. Även sektorn manufacture of transport equipment uppvisar hög 

specialiseringsgrad. Återigen ser vi även en relativt hög specialisering gentemot textilsektorn, då 

manufacture of textiles och manufacture of wearing apparel uppvisar hög specialiseringsgrad. 

Figur 3.2 – Specialiseringsgrad antal anställda – Västra Götalands jämfört med europeiska huvudstads-
regioner, de 15 branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Ovanstående regioner jämförs med Västsverige (NUTS2). Statistiken avser år 2013. Indexvärdena beskri-

ver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre indexvärde innebär högre 

specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal för Västra Götaland redovisas till höger om diagrammet. 

Källa: Eurostat 

I Figur 3.3 nedan beskrivs specialiseringsgrad för antal anställda inom olika sektorer jämfört med 

andra större regioner i Europa. I diagrammet innefattas regioner som, liksom Västsverige, utgörs 
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av relativt stora ekonomier inom sina respektive länder. Jämförelser görs mellan Västsverige och 

West Midlands, Zuid-Holland, Midtjylland och Hamburg. Återigen är figuren sorterad utifrån me-

delvärde på specialiseringsindexet för respektive region.  

Sektorn water transport uppvisar sammantaget en relativt stor specialisering gentemot jämförel-

seregionerna – dock främst jämfört med West Midlands och Midtjylland. Zuid-Holland samt Ham-

burg har en större andel anställda inom denna sektor jämfört med Västsverige. Även manufacture 

of motor vehicles, trailers and semi-trailers uppvisar återigen stor specialiseringsgrad. 

Figur 3.3 – Specialiseringsgrad antal anställda – Västra Götaland jämfört med europeiska regioner, de 15 
branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Ovanstående regioner jämförs med Västsverige (NUTS2). Statistiken avser år 2013. Indexvärdena beskri-

ver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre indexvärde innebär högre 

specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal för Västra Götaland redovisas till höger om diagrammet. 

Källa: Eurostat 
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3.4 Utbildningsnivå 

I Figur 3.4 nedan redovisas utbildningsnivå inom olika sektorer jämfört med andra regioner i Sve-

rige. Sammanställningen baseras på en branschkategorisering i 51 olika sektorer. Utbildningsnivån 

är beräknad som andelen yrkesverksamma med minst 3-årig eftergymnasial utbildning, vilket som 

referenspunkt uppgår till 25,4 procent på riksnivå och 25,0 procent i Västra Götaland. 

Sektorn som uppvisar störst skillnad i utbildningsnivå är tillverkning av farmaceutiska basprodukter 

och läkemedel. I Västra Götaland uppgår andelen med minst 3-årig eftergymnasial utbildning till 

73 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 43 procent. Även inom sektorn pappers- 

och pappersvarutillverkning är utbildningsnivån i Västra Götaland hög jämfört med övriga Sverige 

då den uppgår till 18 procent, men den är dock relativt låg jämfört med den genomsnittliga utbild-

ningsnivån i riket. 

Som redovisats i avsnittet ovan arbetar en relativt stor andel av arbetskraften i Västra Götaland 

inom transportsektorn. I figuren nedan framgår även att denna arbetskraft är relativt välutbildad. 

Inom sektorerna transport och magasinering samt transportmedelstillverkning är andelen anställda 

med högre utbildning 10 procent respektive 24 procent, medan riksgenomsnittet uppgår till 8 pro-

cent och 22 procent i respektive sektor. 

Figur 3.4 – Specialiseringsgrad utbildningsnivå - Västra Götaland jämfört med svenska regioner, de 15 
branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (andel yrkesverksamma med minst 

3-årig eftergymnasial utbildning) för Västra Götaland redovisas till höger om diagrammet. 

Källa: rAps. Statistiken avser år 2013.  
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3.5 Könsfördelning 

Figuren nedan beskriver skillnader i könsfördelning i olika näringsnischer. Indexet beräknas i detta 

fall utifrån den absoluta skillnaden i procentenheter från helt jämn könsfördelning inom respektive 

nisch. En relativt stor skillnad mellan antal kvinnor och män inom en nisch i jämförelseregionen 

relaterat till Västra Götaland medför således ett högre indexvärde. 

Jämfört med övriga Sverige är könsfördelningen inom annan verksamhet inom juridik, ekonomi, 

vetenskap och teknik relativt jämn. Könsfördelningen är i princip helt jämn i denna bransch i Västra 

Götaland. Även inom restaurang-, catering- och barverksamhet är könsfördelningen i stort sett 

helt jämn i regionen.  

Inom pappers- och pappersvarutillverkning samt magasinering och stödtjänster till transport är 

könsfördelningen 32 respektive 37 procent, vilket jämfört med övriga riket är en relativt jämn 

könsfördelning. Även inom sektorn tillverkning av kläder är könsfördelningen relativt jämn relaterat 

till övriga Sverige - andelen kvinnor uppgår i Västra Götaland till 64 procent inom denna sektor, 

vilket kan jämföras med 71 procent i övriga landet. 

Figur 3.5 – Specialiseringsgrad könsfördelning - Västra Götaland jämfört med svenska regioner, de 15 
branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (andel kvinnor) för Västra Götaland 

redovisas till höger om diagrammet. 

Källa: rAps. Statistiken avser år 2013.   
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3.6 Antal arbetsställen 

I detta avsnitt beskrivs specialiseringsgrad utifrån antal arbetsställen inom olika sektorer. För 

denna variabel utgår vi från 88 olika branschkategorier, baserade på 2-siffrig SNI2007. Inlednings-

vis beskriver vi specialisering utifrån en svensk kontext där vi jämför Västra Götaland med övriga 

Sverige, Stockholm samt Skåne. Därefter gör vi en europeisk utblick. 

3.6.1 Svenska jämförelseregioner 

I Figur 3.6 beskrivs specialisering vad gäller arbetsställen inom Västra Götaland. För denna indi-

kator uppvisar den maritima sektorn stor specialisering. Störst specialisering i form av arbetsställen 

uppvisar sektorn fiske och vattenbruk. Inom denna sektor finns totalt 690 arbetsställen i Västra 

Götaland. Även sektorn sjötransport, vilken innefattar 361 arbetsställen, uppvisar hög speciali-

seringsgrad.  

Vi finner återigen en relativt stor specialisering gentemot transportsektorn, då tillverkning av andra 

transportmedel samt tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar uppvisar hög spe-

cialiseringsgrad. Dessa sektorer innefattar totalt 460 arbetsställen i Västra Götaland. Även tillverk-

ning av kläder och textilvarutillverkning uppvisar hög specialiseringsgrad.  

Observera ett stort antal arbetsställen inom Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill. 

Inom denna sektor återfinns många företag med få anställda (småbruk). Höga indexvärden för 

denna sektor jämfört med Stockholmsregionen beror på funktionella skillnader inom regionerna – 

Västra Götaland har mer glesbygd och således större förutsättningar för jordbruk. 

Figur 3.6 – Specialiseringsgrad arbetsställen - Västra Götaland jämfört med svenska regioner, de 15 
branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal för Västra Götaland redovisas till 

höger om diagrammet. Källa: rAps. Statistiken avser år 2013.  
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3.6.2 Europeiska jämförelseregioner 

I Figur 3.7 nedan beskrivs specialisering av arbetsställen jämfört med europeiska huvudstadsreg-

ioner, där vi jämför Västsverige med huvudstadsregionerna Berlin, Noord-Holland, Nyland, Oslo og 

Akershus samt Hovedstaden. Högst specialiseringsgrad uppvisar arbetsställen inom trä- och trä-

varusektorn. Vi ser även stor specialisering gentemot tillverkning av motorfordon samt textilsek-

torn.  

Figur 3.7 -  Specialiseringsgrad arbetsställen - Västra Götaland jämfört med europeiska huvudstadsreg-
ioner, de 15 branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Ovanstående regioner jämförs med Västsverige (NUTS2). Statistiken avser år 2013. Not: Indexvärdena 

beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre indexvärde innebär 

högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal för Västra Götaland redovisas till höger om diagrammet. 

Observera stort antal arbetsställen inom ”Real estate activities” (Fastighets- och uthyrningsverksamhet). 

Källa: Eurostat 
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Figur 3.8 nedan beskriver relativ specialisering vad gäller antal arbetsställen inom respektive sektor 

jämfört med West Midlands, Zuid-Holland, Midtjylland samt Hamburg. Även denna figur är sorterad 

utifrån genomsnittlig specialiseringsgrad. 

Störst genomsnittliga skillnad gentemot jämförelseregionerna återfinns inom sektorn manufacture 

of textiles. Dock är skillnaden gentemot Hamburg relativt stor jämfört med de övriga regionerna. 

Återigen finner vi även tydlig specialiseringsgrad inom trä- och trävarusektorn och transportsek-

torn.  

Figur 3.8 - Specialiseringsgrad för arbetsställen - Västra Götaland jämfört med europeiska regioner, de 15 
branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Ovanstående regioner jämförs med Västsverige (NUTS2). Statistiken avser år 2013. Not: Indexvärdena 

beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre indexvärde innebär 

högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal för Västra Götaland redovisas till höger om diagrammet. 

Källa: Eurostat 
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3.7 Riskkapitalinvesteringar 

Detta avsnitt innefattar en jämförelse av riskkapitalinvesteringar i Västra Götaland relaterat till 

olika jämförelseregioner. Inledningsvis jämför vi mängden riskkapitalinvesteringar relaterat till reg-

ioner inom riket. Därefter gör vi en europeisk utblick till ett urval av europeiska regioner bestående 

av Wien, Hovedstaden, Nyland, Noord-Holland, Nordrhein-Westfalen, Hamburg samt Berlin. Då 

mängden riskkapitalinvesteringar ofta varierar mycket över tid och per år, väljer vi att utgå från 

den aggregerade mängden riskkapital som mottagits under åren 2010-2014. 

3.7.1 Svenska jämförelseregioner 

I Figur 3.9 redovisas specialiseringsgrad över riskkapitalinvesteringar jämfört med övriga Sverige, 

Stockholm samt Skåne. Västra Götalands näringsliv mottar relativt mycket riskkapitalinvesteringar 

inom sektorerna energy and environment samt chemicals and materials. Under perioden 2010-

2014 har 356 M€ respektive 101 M€ mottagits av företag inom dessa sektorer i Västra Götaland. 

Även inom sektorn transportation har relativt mycket riskkapitalinvesteringar erhållits (27 M €). 

Figur 3.9 – Specialiseringsgrad för riskkapitalinvesteringar - Västra Götaland jämfört med svenska reg-
ioner 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (M€) för Västra Götaland redovisas 

till höger om diagrammet. 

Källa: Svenska Riskkapitalföreningen. Statistiken avser år 2010-2014. 
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3.7.2 Europeiska jämförelseregioner 

Figur 3.10 nedan redovisar en europeisk utblick, där Västra Götalands mottagande av riskkapi-

talinvesteringar jämförs med ett urval av europeiska regioner (Wien, Hovedstaden, Nyland, Noord-

Holland, Nordrhein-Westfalen, Hamburg samt Berlin). Figuren är sorterad utifrån genomsnittligt 

specialiseringsindex per jämförelseregion.  

Vi ser återigen att energy and environment samt chemicals and materials är relativt stora motta-

gare av riskkapitalinvesteringar. Även sektorn transportation mottar relativt mycket medel jämfört 

med dessa regioner, med Hamburg som undantag.  

Figur 3.10 – Specialiseringsgrad för riskkapitalinvesteringar - Västra Götaland jämfört med europeiska 
regioner 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (M€) för Västra Götaland redovisas 

till höger om diagrammet. 

Källa: Svenska Riskkapitalinvesteringen (SVCA). Statistiken avser år 2010-2014. 
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3.8 Intäkter 

I detta avsnitt beskrivs specialiseringsgrad inom den inledande outputvariabeln intäkter jämfört 

med regioner inom Sverige.11 Störst specialiseringsgrad uppvisas för sektorn transportmedelsindu-

stri. De totala intäkterna uppgick i Västra Götaland till 144.000 MKR år 2013. Observera dock att 

jämförelser på grund av sekretesskäl inte är möjliga att genomföra med Stockholm inom denna 

kategori.12 Stor specialiseringsgrad uppvisas även inom kemisk industri, petroleumprodukter och 

läkemedelsindustri samt textil- beklädnads-, läder- och lädervaruindustri, där intäkterna i Västra 

Götaland uppgick till 112.000 MKR respektive 4.200 MKR. 

Figur 3.11 – Specialiseringsgrad för intäkter  - Västra Götaland jämfört med svenska regioner, de 15 
branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (MKR) för Västra Götaland redovisas 

till höger om diagrammet. 

Källa: SCB. Statistiken avser år 2013.  

                                              
11 Intäkter definieras som nettoomsättning + förändring av lager av produkter i arbete och färdiga produkter + övriga rörelseintäkter. 
12 Stockholm är dock medräknat i kategorin ”Sverige exkl. Västra Götaland”. 
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3.9 Förädlingsvärde 

I detta avsnitt beskriver vi specialisering inom förädlingsvärde per sektorn. Inledningsvis jämför vi 

Västra Götaland med jämförelseregioner inom Sverige. Därefter gör vi en europeisk utblick där 

Västra Götaland jämförs med Noord-Holland, Nyland, Oslo samt Hovedstaden. 

3.9.1 Svenska jämförelseregioner 

I Figur 3.12 redovisas specialisering inom förädlingsvärde fördelat på sektor. Förädlingsvärdet är 

relativt sett störst inom kategorin transportmedelsindustri, där det totala förädlingsvärdet i Västra 

Götaland uppgick till 24.000 MKR under 2013. Förädlingsvärdet inom denna sektor är relativt sett 

ungefär 3.3 gånger större i Västra Götaland jämfört med övriga Sverige. Även textil- beklädnads-

, läder- och lädervaruindustri uppvisar relativt stora mängder förädlingsvärde jämfört med övriga 

regioner. Totalt uppgick förädlingsvärdet inom denna sektor till 1.200 MKR under 2013. Förädlings-

värdet inom sektorn kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri är något större 

än resten av riket, men skillnaden gentemot andra regioner är inte lika utmärkande som för in-

täktsnivån som beskrivits i avsnittet ovan. 

Figur 3.12 – Specialiseringsgrad för förädlingsvärde - Västra Götaland jämfört med svenska regioner, de 
15 branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (MKR) för Västra Götaland redovisas 

till höger om diagrammet. 

Källa: SCB. Statistiken avser år 2013.  
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3.9.2 Europeiska jämförelseregioner 

I detta avsnitt genomförs en internationell utblick där förädlingsvärde inom olika sektorer jämförs 

med regioner inom Europa. Inledningsvis redovisas jämförelser med huvudstadsregioner. Därefter 

redovisas jämförelser med andra stora regioner i Europa. På grund av databegränsningar redovisas 

denna indikator utifrån en branschindelning med 11 olika sektorer. 

I Figur 3.13 jämförs Västra Götaland med Noord-Holland, Nyland, Oslo samt Hovedstaden. Figuren 

är sorterad utifrån genomsnittligt specialiseringsindex. Störst specialiseringsindex uppvisas inom 

kategorin agriculture, forestry and fishing, även om andelen förädlingsvärde inom denna sektor är 

något större i Noord-Holland. Vi ser även en relativt stor specialiseringsgrad gentemot tillverkning 

och industri, då kategorierna manufacturing, industry (except construction) samt construction är 

relativt stora i Västra Götaland relaterat till dessa jämförelseregioner.  

Figur 3.13 – Specialiseringsgrad för förädlingsvärde - Västra Götaland jämfört med europeiska huvud-
stadsregioner 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (M€) för Västra Götaland redovisas 

till höger om diagrammet. 

Källa: Eurostat. Statistiken avser år 2013. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Financial and insurance activities

Information and communication

Arts, entertainment and recreation; other
service activities; activities of household and

extra-territorial organizations and bodies

Professional, scientific and technical activities;
administrative and support service activities

Wholesale and retail trade, transport,
accomodation and food service activities

Public administration, defence, education,
human health and social work activities

Real estate activities

Construction

Industry (except construction)

Manufacturing

Agriculture, forestry and fishing

Noord-Holland Nyland Oslo og Akershus Hovedstaden
Jämförelse-
region:

486 

14292 

3250 

5613 

12734 

12546 

6239 

1638 

2785 

1423 

12839 



 

  

 

 

 

 
 
 

  

24 av 113 

I Figur 3.14 redovisas en jämförelse i förädlingsvärde med ett urval av andra stora europeiska 

regioner. Ett liknande mönster som redovisas i figuren ovan återspeglas, då agriculture, forestry 

and fishing är den relativt största branschen vad gäller förädlingsvärde. Observera dock att figuren 

är sorterad utifrån genomsnittliga värden. Västra Götaland är relativt specialiserad jämfört med 

West Midlands, vilket är naturligt då regionen ligger i mitten av Storbritannien utan kust. Dock har 

både Midtjylland och Zuid-Holland relativt stort förädlingsvärde jämfört med Västra Götaland inom 

denna sektor. Vi ser även att sektorerna manufacturing, industry (except construction) samt con-

struction återigen uppvisar relativt stora mängder förädlingsvärde gentemot jämförelseregionerna.  

Figur 3.14 – Specialiseringsgrad för förädlingsvärde - Västra Götaland jämfört med europeiska regioner 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal (M€) för Västra Götaland redovisas 

till höger om diagrammet. 

Källa: Eurostat. Statistiken avser år 2013. 
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3.10 Patent 

I detta avsnitt beskrivs specialisering vad gäller godkända EPO-patent som beviljats företag inom 

Västra Götaland, relaterat till jämförelseregioner i Sverige.13 Indikatorn innefattar 35 olika så kal-

lade teknikområden, som varje patent klassificeras inom.  

Störst specialiseringsgrad uppvisar teknikområdet mechanical elements, som innefattar olika typer 

av mekaniska lösningar. Även inom transportsektorn och inom textilindustrin har ett relativt stort 

antal patent godkänts jämfört med samtliga jämförelseregioner. Företag inom Västra Götaland har 

även i relativt stor utsträckning fått patent godkända inom teknikområdena engines, pumps, and 

turbines samt basic materials chemistry. Inom det sistnämnda området är specialiseringsgrad dock 

i princip likvärdig med Skånes.  

Figur 3.15 – Specialiseringsgrad för europeiska patent  - Västra Götaland jämfört med svenska regioner, 
de 15 branscher med högst kvotvärde 

 

Not: Indexvärdena beskriver relativ specialisering för Västra Götaland jämfört med respektive region. Ett högre 

indexvärde innebär högre specialisering för Västra Götaland. Absoluta tal för Västra Götaland redovisas till 

höger om diagrammet. 

Källa: Patent- och registreringsverket. Statistiken avser år 2009-2013. 
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3.11 Deltagande i FP7 

I denna sektion beskrivs näringslivets deltagande i det sjunde ramprogrammet för forskning och 

utveckling inom EU. Tabellen nedan beskriver de 20 företag i Västra Götaland som i störst utsträck-

ning deltagit i program för forskning och innovation, mätt i storlek på beviljade medel.  

Volvo har med fyra olika bolag inom koncernen deltagit i ett stort antal projekt. Den främsta del-

tagaren är Volvo Technology som medverkat i totalt 71 projekt, varav 8 som koordinator. Volvo 

Aero har deltagit i 19 projekt, Volvo Personvagnar har deltagit i 13 och Volvo Powertrain har del-

tagit 3 projekt. 

4 av de 20 företagen är verksamma inom Life Science, och 4 ytterligare företag är verksamma 

inom tillverkningsindustrin. 3 företag återfinns inom IKT-sektorn, och 3 är verksamma inom mari-

tim transport. 

Tabell 3.4 – Näringslivets deltagande i europeiska program för forskning och innovation 

Företag Sektor 
Deltagade i 

 projekt 

Deltagande 

som 

koordinatorer 

Beviljade 

medel (tusen 

€) 

Volvo Technology AB 
Fordon/ 
transport 

71 8 31.865 

Volvo Aero AB 
Fordon/ 
transport 

19 1 11.266 

Cellartis AB Life Science 8 - 5.656 

Volvo Personvagnar AB 
Fordon/ 
transport 

13 1 5.334 

SSPA Sweden AB 
Maritim 
transport 

10 - 2.917 

Volvo Powertrain AB 
Fordon/ 
transport 

3 1 2.754 

Tataa Biocenter AB Life Science 6 - 1.984 

Smart High-Tech AB Material 5 - 1.292 

FOV Fabrics Textil 5 1 1.153 

QUVIQ AB IKT 2 - sekretess 

ARCAM AB Tillverkning 3 2 974 

Talkamatic AB IKT 3 - 970 

Redoxis AB Life Science 2 - sekretess 

Optisort AB CleanTech 3 - 834 

FCubic AB Tillverkning 3 - 788 

Delfoi Sweden AB Tillverkning 2 - sekretess 

Gridcore AB IKT 2 - sekretess 

Duotol AB Life Science 1 - sekretess 

Stena Line Scandinavia AB 
Maritim 
transport 

3 - 633 

Etteplan Tech AB Tillverkning 1 - sekretess 

Källa: VINNOVA (2015) – ”Årsbok 2014 - Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovat-

ion”. 
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3.12 Sammanfattning av specialiseringar inom näringslivet 

I analysen finner vi att Västra Götalands näringsliv är specialiserat gentemot en rad sektorer. Inom 

regionen ryms ett antal sektorer som på olika vis bidrar till att skapa ett levande och tillväxtdrivet 

näringsliv. Vissa sektorer uppvisar hög specialisering samtidigt som sektorn är tillräckligt stor för 

att bidra med en kritisk massa av yrkesverksamma personer och företag för att bidra till Västra 

Götalands utveckling. Andra sektorer uppvisar tydlig specialisering men uppnår inte samma kritiska 

massa. 

Sammanfattningsvis finner vi att Västra Götaland främst har styrkor och specialisering inom 

transportsektorn, textilindustrin, kemisektorn, Life Science samt den maritima sektorn. Dessa 

sektorer uppvisar genomgående en hög specialiseringsgrad inom både input- och outputindikatorer 

gentemot jämförelseregioner både inom Sverige och i Europa. 

Den mest framstående branschkategorin i Västra Götaland är transportsektorn. Inom denna 

bransch arbetar ett stort antal personer, både i relativa och i absoluta termer. Sektorn erhåller en 

stor andel av riskkapitalinvesteringar i regionen. Andelen intäkter samt förädlingsvärde som kan 

fördelas till denna sektor är stor. Inom sektorn produceras även ett relativt stort antal patent. 

Volvokoncernens närvaro i regionen innebär även indirekt sysselsättning för en rad 

underleverantörer, inte enbart inom transportektorn. Koncernen är även det privata företag som 

deltagit i störst utsträckning i europeiska ramprogram för forskning och utveckling.  

En annan framstående bransch är textil- och modesektorn, vilken är relativt stor mätt i 

yrkesverksamma personer. Även outputfaktorer som nivåer på intäkter och förädlingsvärde är 

relativt stora inom denna sektor. Sektorn är dock relativt liten mätt i absoluta tal. Inom 

kemisektorn finner vi en relativt stor andel sysselsatta i Västra Götaland, även om antalet anställda 

är begränsat. Sektorn attraherar dock en relativt stor andel av de riskkapitalinvesteringar som 

utförs i regionen.  

Vi finner att arbetskraften inom Life Science och läkemedelstillverknng är relativt välutbildad, vilket 

indikerar att regionen befinner sig högt upp i värdekedjan inom Life Science. Dessutom är en 

relativt stor andel av den yrkesverksamma befolkningen verksam inom läkemedelstillverkning och 

sektorn attraherar en något större andel riskkapital än övriga Sverige. 

Vad gäller den maritima sektorn finner vi en relativt stor andel anställda inom sjötransport samt 

fiskesektorn. 
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4. FORSKNINGENS SPECIALISERING I VÄSTRA GÖTALAND 

I detta kapitel kartläggs styrkor inom akademisk forskning vid lärosäten inom Västra Götaland. 

Studien baseras på en bibliometrisk analys av publikationer från Göteborgs Universitet (GU), Chal-

mers, Högskolan Väst (HV), Högskolan i Borås (HiB) samt Högskolan i Skövde (HiS). Vi mäter 

styrkor utifrån två parametrar – specialisering samt impact (citeringsgrad). Forskningsresultat 

inom ämnesområden jämförs med resultat i Norden inom respektive ämnesområde. Vi gör dessu-

tom en europeisk utblick där Västra Götaland jämförs med 10 toppuniversitet i Storbritannien, 

Nederländerna, Danmark, Schweiz och Frankrike. 

Inledningsvis beskriver vi dataunderlaget analysen baseras på. Därefter ges en bakgrundsförstå-

else i form av en sammanställning av utgifter för forskning per forskningsämne. Vidare beskrivs 

metoden som används för kartläggning av specialisering och impact. Efterföljande beskrivs resul-

taten av kartläggningen, som avslutas med den europeiska utblicken. 

4.1 Dataunderlag 

Som underlag för studien av styrkor inom akademisk forskning på lärosäten i Västra Götaland 

används publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. För att sammanställa denna information används 

den bibliometriska databasen Scopus, en av två ledande abstract- och publikationsdatabaser. 

Scopus innefattar över 21.000 tidskrifter och mer än 50 miljoner publikationer. Dessa publikationer 

representerar ett brett omfång av vetenskaplig produktion på engelska och i relativt hög grad även 

på nationella språk. Ungefär 680.000 publikationer i databasen har svenska författare.  

Täckningsgraden i Scopus är dock högst vad gäller publicerad forskning inom natur, teknik och 

hälsa. Inom humaniora och samhälle är täckningsgraden något lägre. En fördel med att använda 

Scopus jämfört med exempelvis Web of Science eller Google Scholar är dock att Scopus har en 

relativt hög täckningsgrad inom specifika ämnesområden inom bland annat samhällsvetenskap och 

humaniora. Den breda täckningsgraden är en viktig anledning till att använda Scopus som leve-

rantör för bibliometriska analyser som denna, där ambitionen är att finna styrkepositioner på så 

detaljerad nivå som möjligt. 

I Scopus kategoriseras varje vetenskaplig tidskrift i ett eller flera forskningsområden, som tema-

tiskt täcker innehållet av tidskriftens publikationer. Publikationerna fördelas i 26 forskningsämnes-

grupper, vilka i sin tur kan delas in i 334 detaljerad forskningsområden. Vi kategoriserar vidare in 

forskningsämnena i 5 huvudområden – teknik, natur, samhälle, hälsa samt humaniora. Det är med 

utgångspunkt i dessa kategoriseringar styrkor och specialisering inom forskning vid Västra Göta-

lands lärosäten kartläggs.  

Studien avgränsas till publikationer utgivna mellan 2009-2013. Avgränsningen till dessa fem år 

bygger på två utgångspunkter: vi vill i analysen identifiera relativt aktuella och inte historiska 

styrkor inom den akademiska forskningen, samtidigt som publikationerna ska haft tillräckligt med 

tid för att resultera i citeringar vilket är en förutsättning för att skapa robusta och stabila citerings-

mätningar. Vidare avgränsas urvalet till artiklar, reviews samt konferensbidrag för att undvika 

publikationstyper som inte har betydande vetenskaplig karaktär, såsom notes eller editorials. 

Denna avgränsning av publikationstyp kan påverka resultaten särskilt i förhållande till ämnesom-

rådena samhälle och humaniora, där en del av den vetenskapliga produktionen publiceras i kanaler 

som böcker och kapitel i böcker. Dock bedöms detta påverka resultaten i relativt liten grad i denna 

analys, då andelen publikationer i form av böcker och bokkapitel uppgår till ungefär 3 procent av 

den samlade forskningsvolymen i Västra Götaland. 

I en bibliometrisk analys är det av stor vikt att finna en relevant benchmark att jämföra utfall av 

forskning med. I denna analys har vi valt att använda publicerad forskning inom de fem nordiska 

länderna som benchmark. I denna jämförelsepopulation ingår samtliga lärosäten de nordiska län-

derna. Den främsta anledningen till valet av Norden som jämförelseregion är att forskning inom de 

nordiska lärosätena generellt sett håller hög standard inom samtliga forskningsområden. Jämfö-

relser med forskning inom Norden innebär således att vi undviker att den publicerade forskningen 



 

  

 

 

 

 
 
 

  

29 av 113 

inom Västra Götaland jämförs med svaga forskningsresultat vilket kan leda till att forskningskvali-

teten överskattas. En citeringsgrad som överstiger det nordiska genomsnittet innebär generellt 

sett en hög internationell standard. 

4.1.1 Vilka lärosäten ingår i analysen? 

I studien analyseras akademisk forskning som producerats vid lärosäten i Västra Götaland. Vi be-

handlar således inte forskning som produceras vid forskningsinstitut eller privata företag. Vi av-

gränsar analysen till följande lärosäten i Västra Götaland:14 

 Göteborgs Universitet (inkl. Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin) 

 Chalmers Tekniska Högskola 

 Högskolan Väst 

 Högskolan i Borås 

 Högskolan i Skövde 

I Tabell 4.1 nedan framgår antal publicerade vetenskapliga artiklar vid Västra Götalands lärosäten. 

GU samt Chalmers har producerat 13.908 respektive 9.613 publikationer under den observerade 

tidsperioden. Dessa två lärosäten står för den absolut största delen av antalet publikationer i reg-

ionen – de övriga tre lärosätena HV, HiB samt HiS har tillsammans producerat 1.595 publikationer, 

motsvarande cirka 6 procent av det totalt 23.944 publikationer som producerats i Västra Götaland. 

I Norden har 364.478 publikationer publicerats under perioden 2009-2013. Antalet publikationer i 

Västra Götaland motsvarar således ungefär 6,5 procent av det totala antalet publikationer i Norden 

under denna period.15 

Tabell 4.1 – Antal publikationer inom respektive lärosäte i Västra Götaland 2009-2013 

Västra Götaland Antal publikationer 
Göteborgs Universitet (GU) 
(inkl. Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin) 

13.908 

Chalmers Tekniska Universitet (Chalmers) 9.613 

Högskolan i Skövde (HiS) 648 

Högskolan i Borås (HiB) 639 

Högskolan Väst (HV) 308 

Totalt 23.944* 

Not: I totalsiffran har publikationer där två eller fler lärosäten i regionen samarbetat endast räknats en gång. 

Källa: Scopus 

Tabell 4.2 – Antal publikationer i Norden 2009-2013 

Norden Antal publikationer 
Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark 364.478 

Källa: Scopus 

 

För att sätta forskningsresultaten i Västra Götaland i ett europeiskt perspektiv jämför vi regionen 

med tio topprankade lärosäten i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Schweiz och Frankrike. 

Jämförelsen av Västra Götalands lärosäten med dessa universitet gör det möjligt att sätta Västra 

Götalands styrkor i relation till starka lärosäten i övriga Europa. Universiteten har valts ut utifrån 

dess höga placering på Leidenrankingen år 2015. Leidenrankingen är en ranking av lärosäten som 

uteslutande baseras på objektiva kriterier och dataunderlag. I rankingen ingår en rad indikatorer, 

som alla beräknas och redovisas separat. Vi har valt att basera valet av jämförelseuniversitet på 

citeringar per publikation – samtliga universitet har uppnått topplaceringar på Leidenrankingens 

mått på citeringsgrad. 

                                              
14 SLU Skara ingår ej i sammanställningen då mängden publicerad forskning vid detta lärosäte är begränsad jämfört med övriga läro-

säten i regionen – antal publikationer uppgår till mindre än 200 under hela perioden 2009-2013. 

15 Antalet publikationer producerade vid svenska lärosäten uppgår till 159.671 under samma period. 
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I tabellen 4.3 nedan framgår de lärosäten som används i den europeiska utblicken. Bland de tio 

universitet som ingår i urvalet ingår specialiserade universitet som det tekniska universitetet ETH 

Zurich, Imperial College London med dess primära fokus på teknisk-naturvetenskaplig och medi-

cinsk forskning, samt Pierre & Marie Curie University vilket är det största universitetet i Frankrike 

med fokus på teknik- och naturvetenskapliga ämnen samt medicin. Utöver dessa universitet finner 

vi även lärosäten med betydlig bredare forskningsprofil med aktiviteter inom alla fem huvudområ-

den. Till denna grupp hör universiteten i Köpenhamn, Oxford, Cambridge, Amsterdam och Man-

chester.  

Det största lärosätet mätt i antal publikationer är University of Cambridge i Storbritannien, där 

73.710 artiklar publicerats under perioden 2009-2013. Minst antal publiceringar har producerats 

vid Utrecht University, där 18.533 artiklar publicerats. Det genomsnittliga antalet publicerade ar-

tiklar per universitet uppgår till 35.627.  

Tabell 4.3 – Lärosäten i den europeiska utblicken 

Lärosäte Antal publikationer 2009-2013 
University of Cambridge, Storbritannien 73.710 

University College London, Storbritannien 44.523 

University of Oxford, Storbritannien 42.232 

Imperial College London, Storbritannien 37.242 

University of Amsterdam, Nederländerna 30.493 

University of Manchester, Storbritannien 28.997 

ETH Zurich, Schweiz 28.188 

Pierre & Marie Curie University - UPMC, Frankrike 27.072 

University of Copenhagen, Danmark 25.275 

Utrecht University, Nederländerna 18.533 

Genomsnitt 35.627 

Källa: Scopus 

 

4.2 Finansiering av forskning vid Västra Götalands lärosäten 

I detta avsnitt beskrivs utgifter för forskning inom Västra Götalands lärosäten. Syften är att inför 

redovisningen av forskningsresultat i form av publikationer och citeringsgrad tillhandahålla en bild 

av vilka resurser som tillförts forskning på lärosätena och vilka förutsättningar regionen har för att 

bedriva forskning inom olika discipliner. 16 

4.2.1 Finansieringskällor 

I Tabell 4.4 framgår utgifter för forskning per lärosäte och finansieringskälla år 2013. Totalt har 

5.482 MKR använts för forskning inom Västra Götalands lärosäten under detta år. Detta motsvarar 

ungefär 17 procent av de totala utgifterna för forskning i Sverige som år 2013 uppgick till 32.195 

MKR. Den största finansieringskällan för forskningsverksamhet på lärosätena är ramanslag som 

stod för drygt 2.000 MKR i forskningsutgifter under 2013, motsvarande ungefär 37 procent av de 

totala utgifterna för forskning. Vetenskapsrådet är den näst största finansiären med 687 MKR, där 

majoriteten av medlen gått till GU. 478 MKR härstammar från kategorin ”Övriga privata icke-vinst-

drivande organisationer i Sverige”, där exempelvis privata forskningsstiftelser såsom Wallenberg-

stiftelsen innefattas. Utgifter för forskning som härstammar från ALF-medel uppgår i regionen till 

                                              
16 Statistiken baseras på information från enkäter till respektive lärosäte som sammanställs av SCB. Observera att då informationen 

baseras på enkätsvar finns visst utrymme för tolkning av exempelvis ämnesfördelning av finansieringen hos respektive lärosäte. Tolk-

ning av resultaten bör därför göras med viss tillförsikt. 
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320 miljoner. Samtliga dessa medel har allokerats till GU (Sahlgrenska Akademin). VINNOVA-me-

del för forskning vid regionens lärosäten har uppgått till 222 MKR. 

GU samt Chalmers har mottagit en stor majoritet av forskningsmedlen som allokerats till regionen. 

På GU uppgick utgifterna för forskning år 2013 till drygt 3 miljarder kr, medan forskningsutgifterna 

vid Chalmers uppgick till drygt 2 miljarder kr. De två lärosätenas utgifter för forskning motsvarar 

95 procent av forskningsfinansieringen i regionen. Värt att notera är att detta ungefär motsvarar 

andelen publikationer som producerats vid dessa lärosäten. 

Tabell 4.4 – Utgifter för forskning per lärosäte och finansieringskälla 

Finansieringskälla Chalmers GU HiB HiS HV Totalt 

Ramanslag 697 1.236 49 39 34 2.055 

Vetenskapsrådet 253 428 6 0 0 687 

Övriga privata icke-vinstdrivande 
organisationer i Sverige 

130 336 9 2 1 478 

Övriga statliga myndigheter 224 186 7 3 6 426 

ALF-medel 0 320 0 0 0 320 

VINNOVA 165 41 3 5 8 222 

Företag i Sverige 136 68 3 4 1 212 

Landsting och kommuner 33 152 14 2 3 204 

EU:s ramprogram för FoU 100 56 2 5 2 165 

Universitet och högskolor 95 60 4 4 1 164 

Offentliga forskningsstiftelser 93 32 4 23 11 163 

FORMAS 57 99 0 2 0 158 

Privata icke-vinstdrivande  
organisationer i utlandet 

42 44 0 0 0 86 

Forte 0 66 0 1 1 68 

ERC (European Research Council) 29 18 0 0 0 47 

Företag i utlandet 28 12 0 0 0 40 

EU exkl. ramprogram och ERC 
(European Research Council) 

13 5 0 1 15 34 

Stiftelser och fonder förvaltade av 
lärosätet 

0 12 0 0 0 12 

Andra anslag exkl. ALF-medel 0 2 0 0 0 2 

Övrigt plus finansiella intäkter mi-

nus finansiella kostnader 
-9 -53 0 1 0 -61 

Totalt 2.086 3.120 101 92 83 5.482 

Not: MKR. Finansieringen avser år 2013. Sammanställningen inkluderar endast driftskostnader. Investerings-

kostnader för mark, byggnader etc. ingår ej. GU – Göteborgs Universitet, HiB – Högskolan i Borås, HiS – 

Högskolan i Skövde, HV – Högskolan Väst. Källa: SCB. 

 

Tabell 4.5 nedan beskriver relativ specialiseringsgrad för respektive finansieringskälla. I diagram-

met har andelen finansiering från respektive källa i Västra Götaland satts i relation till andelen 

forskningsmedel från respektive källa i Stockholm, Skåne, samt övriga Sverige. Ett värde över 1 

på skalan innebär således att finansieringskällan är relativt stor i Västra Götaland i relation till 

jämförelseregionen. Diagrammet är sorterat utifrån indexvärde i relation till övriga Sverige. 

I diagrammet visas att relativt mycket medel till forskning inom Västra Götalands lärosäten här-

stammar från VINNOVA – myndighetens forskningsfinansiering är nästan dubbelt så stor till Västra 

Götalands lärosäten jämfört med myndighetens finansiering till lärosäten i övriga Sverige. Även 

ALF-medel är en relativt stor finansieringskälla till forskning inom regionen, även om nivåerna är i 

paritet med ALF-medel inom Skåne.  
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Tabell 4.5 – Specialiseringsgrad - finansieringskällor för forskning 

 

Källa: SCB 

 

4.2.2 Finansiering per ämnesområde 

I Tabell 4.4 nedan beskrivs fördelning av utgifter för forskning per ämnesområde och lärosäte år 

2013, baserat på Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Indelningen innefattar 

42 forskningsämnesgrupper (3-siffrig nivå). Observera att denna indelning skiljer sig från Scopus 

ämnesindelningar som tillämpas i resterande delar av detta kapitel.  

I tabellen redovisas de 15 ämnesområden som mottagit mest medel. Det största ämnesområdet 

mätt i utgifter för forskning är klinisk medicin, dit närmare 1 miljard kr har allokerats. Detta mot-

svarar nästan en femtedel av samtliga utgifter för forskning vid Västra Götalands lärosäten. Samt-

liga dessa medel har allokerats till GU (Sahlgrenska Akademin). Utgifter för forskning inom ma-

skinteknik uppgick till 423 MKR, där den allra största delen allokerats till Chalmers. Resterande 

medel inom detta ämnesområde allokerades till Högskolan i Skövde (24 MKR) samt Högskolan Väst 

(38 MKR). Forskningsutgifter för medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper uppgick till 387 

MKR, varav samtliga medel allokerades till GU. Generellt har medel främst allokerats till medicinska 

eller tekniska/naturvetenskapliga ämnesområden. 

Se Appendix för fördelning av medel till samtliga ämnesområden. 
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Tabell 4.6 – Utgifter för forskning per lärosäte och finansieringskälla 

Ämnesområde Chalmers GU HiB HiS HV Totalt 

Klinisk medicin 0 954 0 0 0 954 

Maskinteknik 360 0 0 25 38 423 

Medicinska och farmaceutiska 
grundvetenskaper 

0 387 0 0 0 387 

Fysik 303 49 0 0 0 352 

Elektroteknik och elektronik 293 0 0 3 3 299 

Kemi 205 53 0 0 0 258 

Ekonomi och näringsliv 33 202 7 4 2 248 

Data- och informationsvetenskap 
(Datateknik) 

127 43 9 33 1 213 

Biologi 1 189 0 22 0 212 

Geovetenskap och miljövetenskap 103 82 0 0 0 185 

Utbildningsvetenskap 6 158 10 0 7 181 

Samhällsbyggnadsteknik 177 0 0 0 0 177 

Sociologi 0 156 0 0 2 158 

Hälsovetenskap 1 120 22 4 7 154 

Annan naturvetenskap 0 139 0 0 0 139 

Not: MKR. Finansieringen avser år 2013. Sammanställningen inkluderar endast driftskostnader. Investerings-

kostnader för mark, byggnader etc. ingår ej. GU – Göteborgs Universitet, HiB – Högskolan i Borås, HiS – 

Högskolan i Skövde, HV – Högskolan Väst. 

Källa: SCB 

I Figur 4.1 beskrivs specialiseringsgrad för forskningsutgifter fördelat per ämnesområde, jämfört 

med övriga Sverige, Stockholm samt Skåne. Vi mäter således storlek på forskningsutgifter inom 

respektive ämnesområde i relation till respektive jämförelseregion.  

Utgifterna för forskning är i Västra Götaland relativt stora inom tekniska och naturvetenskapliga 

ämnesområden. Nanoteknik är det område som mottagit mest medel i relation till övriga landet. 

Inga lärosäten i Stockholm eller Skåne har i enkäten angivit mottagande av finansiering för detta 

forskningsfält under 2013.17 Chalmers har mottagit 100 MKR i finansiering för detta forskningsfält, 

vilket kan relateras till de 12 MKR som tilldelats forskningsfältet i övriga Sverige. Övriga forsk-

ningsfält som haft relativt stora utgifter för forskning är naturresursteknik, annan naturvetenskap 

samt maskinteknik. 

  

                                              
17 Observera dock att enkätsvaren ger visst utrymme för tolkning av ämnesfördelning av forskningsmedlen, vilket innebär att lärosäten 

i Stockholm och Skåne kan ha fördelat forskningsmedel som i praktiken använts för forskning inom nanoteknik till andra ämneskatego-

rier. 
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Figur 4.1 – Relativ specialisering ämnesfördelning av forskningsmedel 

   

Källa: SCB. Figuren visualiserar specialiseringsindex upp till ett värde om högst 10. 

 

4.3 Metod  

Vi utgår i denna studie från två olika mått på styrkor inom akademisk forskning vid Västra Göta-

lands lärosäten, specialisering samt impact. Specialiseringsgraden definieras som ett forsknings-

fälts relativa storlek i Västra Götaland jämfört med Norden. Vi jämför således ett forskningsfälts 

andel i Västra Götaland med forskningsfältets motsvarande andel inom Norden, mätt i antal publi-

kationer. Därmed får vi ett mått på forskningsintensiteten per forskningsfält i Västra Götaland. 

Det andra elementet som ingår i identifieringen av styrkor inom akademisk forskning är internat-

ionell genomslagskraft (impact). Litteraturen kring utvärdering av akademisk forskning innefattar 

en rad olika metoder för mått på impact för vetenskapliga produktioner. Dessa metoder baseras 

på olika varianter av mätning av hur ofta publikationer citeras av andra forskare. I denna analys 

använder vi metoden ”mean normalized citation score” för att beräkna impact (se Moed 2010 samt 

Waltman, Van Eck, Van Leeuwen, Visser, och Van Raan 2011 för en mer detaljerad metodbeskriv-

ning) 18. I praktiken innebär detta att vi jämför ett forskningsfälts citeringar per utgiven publikation 

med antalet citeringar per publikation i övriga Norden.  

I andra sammanhang kan det vara relevant att använda andra typer av beräkningar av impact, 

såsom exempelvis att beräkna hur stor andel av en institutions publikationer som innefattas bland 

                                              
18 Measuring contextual citation impact of scientific journals (2010), Henk F. Moed. Journal of Informetrics, Vol4, No3, P256-277 og  

Towards a new crown indicator: an empirical analysis (2011), Ludo Waltman,Nees Jan van Eck, Thed N. van Leeuwen, Martijn S. 

Visser, and Anthony F. J. van Raan. Scientometrics, Vol87, No3, P467–481. 
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de topp 10 procent mest citerade publikationerna inom ett visst forskningsämne. En annan alter-

nativ indikator för genomslagskraft eller kvalitet är att mäta hur stor andel av ett lärosätes publi-

kationer som publiceras i högt rankade tidskrifter. 

Tillsammans utgör de två måtten specialisering och impact en möjlighet att identifiera dels i vilken 

utsträckning forskning inom ett visst ämne bedrivs inom Västra Götaland, men även vilken genom-

slagskraft forskningen har. I tabellen nedan sammanfattas definitionerna av respektive variabel. 

Tabell 4.7 – Definition av specialisering och impact 

Variabel Definition 

Specialisering 
Ämnesområdets andel i Västra Götaland / Ämnesom-
rådets andel i Norden, mätt i antal publikationer 

Impact 
Citeringar per publikation i Västra Götaland / Cite-
ringar per publikation i Norden 

 

Då forskningen inom Västra Götaland relateras till den nordiska nivån beräknas ett indexvärde, där 

värdet 1 är den normaliserade nivån på specialisering respektive impact i Norden. Nivåer på spe-

cialiseringsgrad och impact redovisas således i denna analys konsekvent i relation till det nordiska 

genomsnittet. Ett värde >1 innebär högre specialiseringsgrad respektive impact relativt Norden. I 

denna studie fokuseras främst på ämnesområden där både specialisering och impact uppnår värden 

>1. Vi ställer även ett krav om minst 50 publikationer ska ha producerats inom respektive veten-

skaplig disciplin under urvalsperioden 2009-2013. Anledningen till detta är dels att undvika ex-

tremvärden på grund av ett lågt antal publicerade artiklar som kan ge stort utslag inom respektive 

forskningsfält, samt dels då minst 50 publicerade artiklar kan anses vara ett minimum för att 

forskningsfältet i fråga ska klassas som framstående i regionen. 

Metoden som tillämpas i denna studie baseras på kvantitativa underlag i form av publikationer och 

citeringar. Syftet är att kartlägga och belysa de faktiska resultat som uppnåtts inom Västra Göta-

lands lärosäten. Dock innebär detta tillvägagångssätt vissa begränsningar. Vi kartlägger exempel-

vis enbart vetenskapliga publikationer som publiceras i internationella tidskrifter. Material på 

svenska eller annat material som inte ingår i Scopus databas faller således utanför analysen. Ana-

lysen syftar inte heller till att beskriva varför styrkor och specialisering inom vissa ämnesområden 

uppstått, eller lärosätens strategiska arbete för att främja forskning inom olika ämnesområden. 

4.4 Västra Götalands styrkor och specialisering inom akademisk forskning 

I detta avsnitt beskriver vi specialisering och impact för forskning vid Västra Götalands lärosäten. 

I redovisningen används ett nordiskt genomsnitt som referensmått för både specialisering och 

impact. Västra Götalands specialiseringsgrad och impact relateras således till ett aggregerat mått 

av samtliga övriga lärosäten i Norden.  

Inledningsvis beskrivs styrkor på ämnesgruppsnivå. Därefter redovisas styrkor på ämnesnivå. Vi-

dare redovisas forskningsområdenas utveckling över tid. Därefter redovisas forskningsområden 

inom de fem huvudområdena teknik, natur, hälsa, samhälle samt humaniora. Avslutningsvis besk-

rivs ämnesområden som ligger under det nordiska genomsnittet vad gäller antingen speciali-

seringsgrad eller impact, men som uppvisar höga värden för den andra indikatorn. 

4.4.1 Styrkor på ämnesgruppsnivå 

I detta avsnitt beskrivs styrkor på ämnesgruppsnivå, vilket innefattar 26 olika kategoriseringar. I 

Figur 4.2 nedan beskrivs specialisering och impact för Västra Götalands lärosäten relaterat till öv-

riga Norden. På den horisontella axeln framgår respektive ämnesområdes impact, och på den ver-

tikala axeln framgår specialiseringsgraden. Origo motsvarar det nordiska genomsnittet för både 

specialiseringsgrad och impactnivå.  

 

Längst till höger i figuren återfinns ämnesområdet Energy. Detta ämnesområde innefattar forsk-

ning inom olika typer av energiteknik, såsom bland annat bränsleteknologi och kärnkraft, men 
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även förnybar energiteknik. Ämnesområdet uppnår den högsta impactnivån av samtliga ämnes-

områden på denna skala, 1.37, vilket innebär 37 procents högre citeringsgrad jämfört med det 

nordiska genomsnittet. Även ämnesområdet Arts and Humanities uppnår hög impactnivå, dock är 

specialiseringsgraden relativt lågt. Ämnesområdet Dentistry präglas av en relativt hög speciali-

seringsgrad, 3.31. Inom detta ämnesområde produceras således relativt sett betydligt mer artiklar 

inom Västra Götaland jämfört med det nordiska genomsnittet. Dessutom är kvaliteten relativt hög 

– impactnivån uppgår till 1.16. Både ämnesområdena Chemical engineering och Chemistry uppnår 

höga impactnivåer samtidigt som specialiseringsgraden är hög. Detsamma gäller ämnesområdet 

Materials Science. Således finner vi framstående forskningsstyrkor inom kemiteknik och på materi-

alområdet i Västra Götaland. 

Figur 4.2 – Specialisering och impact – överordnade forskningsområden 

 

Källa: Scopus 
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Tabell 4.8 beskriver impactnivå och specialiseringsgrad för samtliga ämnesområden, tillsammans 

med antal publikationer under perioden 2009-2013. Flest publikationer har under denna period 

publicerats inom ämnesområdet Medicine, totalt 8.036 stycken. Näst flest publikationer har produ-

cerats inom ämnesområdet Engineering, där antalet publikationer uppgår till 4.181 under perioden. 

Det minsta ämnesområdet är Veterinary, där endast 48 publikationer publicerats. I genomsnitt har 

drygt 1.500 publikationer producerats inom de olika ämnesområdena.  

Tabell 4.8 – Impact och specialisering för ämnesgrupper 

Ämnesområde Impact 
Speciali-

sering 

Antal publi-

kationer 

Agricultural and Biological Sciences 1.09 0.61 1.516 

Arts and Humanities 1.31 0.72 468 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 0.95 1.00 3.453 

Business, Management and Accounting 1.04 0.93 618 

Chemical Engineering 1.15 1.31 1.038 

Chemistry 1.07 1.09 1.715 

Computer Science 0.96 0.88 2.601 

Decision Sciences 0.76 0.95 264 

Dentistry 1.16 3.31 533 

Earth and Planetary Sciences 1.19 0.72 1.065 

Economics, Econometrics and Finance 1.10 0.95 394 

Energy 1.37 1.00 798 

Engineering 0.99 1.15 4.181 

Environmental Science 1.03 0.82 1.308 

Health Professions 0.86 1.06 386 

Immunology and Microbiology 0.89 1.00 901 

Materials Science 1.06 1.20 2.092 

Mathematics 0.92 0.91 1.430 

Medicine 0.65 1.12 8.036 

Neuroscience 1.03 1.29 917 

Nursing 0.89 1.45 722 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 1.00 0.77 486 

Physics and Astronomy 0.89 1.17 3.364 

Psychology 1.03 1.10 591 

Social Sciences 0.94 0.89 1.765 

Veterinary 1.19 0.24 48 

Källa: Scopus 
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4.4.2 Styrkor på detaljerad ämnesnivå 

I detta avsnitt beskrivs styrkor på detaljerad ämnesnivå. I Figur 4.3 beskrivs impact och speciali-

seringsgrad för forskning fördelat på dessa 334 ämnesområden. Figuren är även indelad i fyra 

zoner, där zon 1 innebär både hög specialisering och hög impact jämfört med det nordiska genom-

snittet. Zon 2 och zon 4 innebär hög impact och låg specialisering respektive låg impact och hög 

specialisering. Zon 3 innebär både låg impact och låg specialisering. Totalt innehåller zon 1 78 

ämnesområden. Av dessa ämnesområden har minst 50 publikationer producerats inom 59 forsk-

ningsämnen.19 Antal ämnesområden där minst 50 publikationer producerats inom zon 2 uppgår till 

49. Inom zon 3 uppgår antalet motsvarande ämnesområden till 59 och inom zon 4 återfinns 49 

ämnesområden. 

Den genomsnittliga impactnivån i Västra Götaland ligger på 1.03, vilket innebär att citeringsgraden 

i genomsnitt är 3 procents högre i Västra Götaland per ämnesområde jämfört med det nordiska 

genomsnittet (ovägt medelvärde). 

Figur 4.3 – Specialisering och impact – detaljerade forskningsområden 

 

Källa: Scopus 
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Figur 4.4 beskriver fördelningen av ämnesområden per kvadrant. Fördelningen av ämnesområden 

är relativt jämn mellan zonerna, men främst hamnar ämnesområdena i antingen zon 1 (hög spe-

cialisering, hög impact) eller zon 4 (låg impact, låg specialisering). Inom forskningsområdet hälsa 

hamnar 37 procent inom zon 1. Forskningsområden inom teknik, natur och hälsa återfinns i relativt 

stor utsträckning inom zon 1 (hög impact och hög specialisering), medan forskningsområden inom 

humaniora och samhälle i relativt stor utsträckning återfinns inom zon 3 (låg impact och låg spe-

cialisering). Nästan tre fjärdedelar av alla forskningsämnen i zon 1 ingår i huvudområdena natur 

och hälsa.   

Figur 4.4 – Antal ämnesområden per kvadrant 

 

Källa: Scopus. Endast ämnesområden med minst 50 publikationer under perioden 2009-2013 ingår i samman-

ställningen. 
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I Tabell 4.9 nedan framgår de 20 områden inom zon 1 som uppnått störst specialiseringsgrad. 

Ämnesområdena ifråga har således både högre specialiseringsgrad och högre impact än det nor-

diska genomsnittet. Inom respektive ämnesområde har även minst 50 artiklar publicerats under 

perioden 2009-2013.  

I sammanställningen finner vi en stor tyngd gentemot ämnesområden inom hälsovetenskaper. 13 

av de 20 områdena ingår i huvudkategorin hälsa. Ämnesområdet Oral surgery uppnår störst spe-

cialiseringsgrad av samtliga ämnesområden, 4.46. Andelen publikationer inom detta forskningsfält 

är således över fyra gånger så stor i Västra Götaland som i resten av Norden. Ytterligare två om-

råden med fokus på hälsa och medicin, Endocrine and Autonomic Systems samt Maternity and 

Midwifery uppvisar den nästa största respektive tredje största specialiseringsgraden. 

Tabell 4.9 – De 20 ämnesområden i zon 1 som uppnått högst specialiseringsgrad 

Ämnesområde Specialisering Impact 
Antal 

publikationer 

Huvud- 

område 

Oral Surgery 4.46 1.34 192 Hälsa 

Endocrine and Autonomic 
Systems 

2.93 1.22 85 Natur 

Maternity and Midwifery 2.81 1.25 54 Hälsa 

Radiation 2.34 1.05 201 Natur 

Hepatology 2.01 1.31 84 Hälsa 

Geriatrics and Gerontology 1.99 1.24 225 Hälsa 

Urology 1.97 1.24 165 Hälsa 

Fluid Flow and Transfer Processes 1.97 1.27 61 Natur 

Rehabilitation 1.66 1.15 192 Hälsa 

Ageing 1.66 1.36 80 Natur 

Biomaterials 1.64 1.02 226 Teknik 

Transportation 1.59 1.08 112 Samhälle 

Endocrinology 1.56 1.14 375 Natur 

Transplantation 1.56 1.23 83 Hälsa 

Otorhinolaryngology 1.54 1.13 125 Hälsa 

Cardiology and Cardiovascular 
Medicine 1.51 1.10 651 

Hälsa 

Clinical Neurology 1.49 1.14 621 Hälsa 

Pediatrics, Perinatology, and 
Child Health 1.48 1.09 369 

Hälsa 

Endocrinology, Diabetes and 
Metabolism 1.47 1.05 536 

Hälsa 

Speech and Hearing 1.44 1.00 60 Hälsa 

Källa: Scopus. 

  



 

  

 

 

 

 
 
 

  

41 av 113 

I Tabell 4.10 nedan redovisas de ämnesområden inom zon 1 som uppvisar högst impact. Högst 

impactnivå uppnår ämnet Clinical Psychology, 1.60. Således är citeringsgraden inom detta ämnes-

område 60 procent högre jämfört med det nordiska genomsnittet. Process Chemistry and Techno-

logy samt Chemical Engineering (general) har den tredje samt den fjärde högsta impactnivån av 

ämnesområdena.  

Generellt ser vi ett relativt stort fokus på ämnesområden inom natur och hälsa bland ämnesområ-

den med höga impactnivåer. 8 av de 20 områdena ingår i huvudkategorin natur. 7 av de 20 om-

rådena ingår i huvudkategorin hälsa. De två forskningsämnen som uppnår högst impact tillhör dock 

huvudområdena humaniora och samhälle.  

Tabell 4.10 – De 20 ämnesområden i zon 1 som uppnått högst impact 

Ämnesområde Specialisering Impact 
Antal 

publikationer 

Huvud- 

område 

Clinical Psychology 1.21 1.60 192 Humaniora 

Management Information 
Systems 

1.27 1.57 85 Samhälle 

Process Chemistry and Techno-
logy 

1.21 1.56 54 Natur 

Chemical Engineering (general) 1.13 1.49 201 Natur 

Atmospheric Science 1.01 1.41 84 Natur 

Energy (general) 1.17 1.40 225 Teknik 

Cognitive Neuroscience 1.15 1.39 165 Natur 

Developmental and Educational 
Psychology 

1.39 1.39 61 Humaniora 

Ageing 1.66 1.36 192 Natur 

Oral Surgery 4.46 1.34 80 Hälsa 

Hepatology 2.01 1.31 226 Hälsa 

Fluid Flow and Transfer Pro-
cesses 

1.97 1.27 112 Natur 

Maternity and Midwifery 2.81 1.25 375 Hälsa 

Urology 1.97 1.24 83 Hälsa 

Geriatrics and Gerontology 1.99 1.24 125 Hälsa 

Transplantation 1.56 1.23 83 Hälsa 

Endocrine and Autonomic 

Systems 2.93 1.22 85 
Natur 

Metals and Alloys 1.00 1.19 181 Teknik 

Colloid and Surface Chemistry 1.43 1.18 86 Natur 

Nutrition and Dietetics 1.01 1.16 180 Hälsa 

Källa: Scopus. 
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4.4.3 Forskningsområdenas utveckling 

Figur 4.5 nedan beskriver utvecklingen för forskningsområdena i zon 1. Vi har jämfört respektive 

forskningsområdes position i diagrammet utifrån publikationer mellan 2004-2008 med områdets 

position i den nuvarande analysen 2009-2013. En pil snett uppåt höger innebär en positiv utveckl-

ing för både impactnivå och specialiseringsgrad. Ungefär hälften av forskningsområdena har haft 

en positiv trend, där både impact och specialiseringsgrad ökat. 9 forskningsområden har dock haft 

en negativ trend vad gäller både specialiseringsgrad och impact. I Tabell 4.11 framgår ämnesom-

råden med positiv respektive negativ utveckling för både specialiseringsgrad samt impact. 

Figur 4.5 – Utveckling för starka ämnesområden vid Västra Götalands lärosäten 

 

Källa: Scopus. Endast ämnesområden med minst 50 publikationer ingår i sammanställningen. 

 

Tabell 4.11 – Ämnesområden med positiv respektive negativ utveckling för specialisering och impact 

Ämnesområden med positiv utveckling 
Ämnesområden med negativ 

utveckling 

Chemical engineering (general) Clinical Neurology Clinical Psychology 

Energy (general) Metals and Alloys Biomaterials 

Developemnt and Educational 
Psychology 

Physical and Theoretical Chemistry 
Cardiology and Cardiovascular Me-
dicine 

Ageing Hemistry (generel) 
Pedriatrics, Perinatology and Child 
Health 

Fluid Flow and Transfer Processes Health Policy Surgery 

Urology 
Electronic, Optical and Magnetic 
Materials 

Ceramic and Composites 

Geriatrics and Gerontology Hematology Internal Medicine 

Transportation Mechanical Engineering Neuroscience (general) 

Endocrinology Behavioral Neuroscience Law 

Källa: Scopus. I tabellen framgår ämnesområden med positiv / negativ utveckling i både impact och speciali-

seringsgrad. 
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29 av de 59 ämnesområdena i zon 1 (hög impact, hög specialisering) befann sig i denna zon även 

under perioden 2004-2008. 10 av de 30 forskningsområden som tidigare befann sig utanför zon 1 

kommer ursprungligen från zon 2 (hög impact, låg specialisering). 6 kommer från zon 3 (låg im-

pact, låg specialisering), och 14 från zon 4 (låg impact, hög specialisering). Potentialen att bli ett 

forskningsområde kännetecknat av både hög impact och hög specialiseringsgrad har således varit 

lättast att uppfylla för ämnesområden inom zon 4, där relativt mycket produceras men där ci-

teringsgraden är relativt låg. 

4.4.4 Styrkor inom de fem huvudkategorierna 

I Figur 4.6 nedan framgår de 10 främsta forskningsområdena inom respektive huvudområde, ran-

kat utifrån impactnivå. I sammanställningen ingår enbart ämnesområden med impact och specia-

liseringsgrad över 1, samt minst 50 publikationer under perioden 2009-2013. Inom humaniora och 

samhälle uppfyller 2 respektive 4 ämnesområden dessa krav.  

Inom teknikfältet återfinner vi i relativt stor utsträckning ingenjörsämnen, såsom exempelvis 

Mechanical Engineering, Aerospace Engineering samt Electrical and Electronic Engineering. Inom 

natur återfinns bland annat kemiämnena Process Chemistry and Technology samt Chemical Engi-

neering. 

Figur 4.6 – Starka ämnesområden inom respektive huvudkategori 

 

Källa: Scopus. Endast ämnesområden med minst 50 publikationer ingår i sammanställningen. 
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I Figur 4.7 och Figur 4.8 nedan redovisas impactnivåer för Göteborgs Universitet och Chalmers för 

de 10 främsta forskningsområdena inom respektive huvudkategori som redovisats i Figur 4.6 ovan. 

I sammanställningen redovisas endast ämnesområden där minst 50 publikationer producerats inom 

respektive lärosäte.  

Inom GU ger forskningen vid Sahlgrenska Akademin ett tydligt utslag – områden inom hälsa håller 

generellt hög kvalitet jämfört med det nordiska genomsnittet. Störst impactnivå inom detta hu-

vudområde har ämneskategorin Oral surgery, vars kvalitet mätt i impact ligger 34 procent högre 

än genomsnittlig nordisk nivå. Inom teknikkategorin håller Electrical and Electronic Engineering 

relativt hög impactnivå – ungefär 71 procent högre citeringsgrad jämfört med det nordiska genom-

snittet. Även forskningen inom psykologi håller mycket hög kvalitet med ungefär 50 procent fler 

citeringar per publikationer jämfört med resten av Norden. Inom huvudområdet natur håller äm-

nesområdet Atmospheric Science relativt sett högst kvalitet jämfört med det nordiska genomsnit-

tet. 

Figur 4.7 – Göteborgs Universitet 
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Inom Chalmers håller forskningen inom naturvetenskapliga ämnen hög kvalitet. Högst kvalitet hål-

ler ämnesområdet Atmospheric Science, vars citeringsgrad är ungefär dubbelt så högt som det 

nordiska genomsnittet. Även Process chemistry and technology samt Chemical Engineering håller 

hög impactnivå. Inom huvudområdet teknik håller ämnesområdet Energy (general) högst kvalitet, 

där citeringsgraden är nästan 50 procent högre än det nordiska genomsnittet.  

Figur 4.8 – Chalmers 

 

Källa: Scopus 
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4.4.5 Andra starka ämnesområden 

I detta avsnitt beskrivs ämnesområden som ligger under det nordiska genomsnittet vad gäller 

antingen specialiseringsgrad eller impact, men som uppvisar höga värden för den andra indikatorn. 

Syftet är att lyfta fram de ämnesområden som inte uppfyller kraven om både högre specialiserings-

grad och impact än det nordiska genomsnittet, men som uppvisar relativt stora värden för den ena 

indikatorn. 

I Figur 4.9 redovisas ämnesområden med hög specialiseringsgrad men med en impact som ligger 

under det nordiska genomsnittet. Ämnesområdet Dentistry (general) har en relativt hög speciali-

seringsgrad, 3.5. Samtidigt ligger ämnesområdets impact strax under det nordiska genomsnittet 

för citeringsgrad. Automotive Engineering har en specialiseringsgrad som uppgår till 2.5, dock upp-

går impactnivån till 0.70. Andra ämnen med hög specialiseringsgrad men relativt låg impact är 

Human Factors and Ergonomics, Gerontology samt Gastroenterology. 

Figur 4.9 – Ämnesområden med hög specialiseringsgrad 

 

Källa: Scopus 
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Figur 4.10 – Ämnesområden med hög impact 

 

Källa: Scopus 

 

4.5 Europeisk utblick 

I denna sektion gör vi en europeisk utblick, där forskningsresultaten i form av citeringsgrad i Västra 

Götalandsregionen jämförs med tio lärosäten i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Schweiz 
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graden av autonomi och finansiering vilket är helt avgörande för prioritering av forskning och där-

med skapande av förutsättningar för att uppnå så framstående forskningshöjd som möjligt. 

Figur 4.11 och Figur 4.12 visar det starkaste detaljerade ämnesområdet inom respektive huvud-

område relaterat till de europeiska lärosätena (av visuella skäl redovisar vi sammanställningen i 

två figurer). Samtliga lärosäten relateras till det nordiska genomsnittet, som har värdet 1 i respek-

tive diagram. Citeringsgraden för dessa ämnesområden inom Västra Götaland är generellt sett hög 

jämfört med de europeiska lärosätena. University of Amsterdam, University of Oxford, University 

of Cambridge samt Imperial College London har något högre impact inom Energy (General). Inget 

lärosäte uppnår dock högre impactnivå än Västra Götaland inom Clinical Psychology Management 

Information Systems, Process Chemistry and Technology samt Oral Surgery. 

Figur 4.11 – Generell jämförelse - europeiska lärosäten grupp 1 

 

Källa: Scopus.  
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Figur 4.12 – Generell jämförelse - europeiska lärosäten grupp 2 

 

Källa: Scopus 

 

I jämförelsen med de europeiska lärosätena uppvisar Västra Götaland styrkor främst inom huvud-

området hälsa. Figurerna nedan visar Västra Götalands 5 främsta ämnesområdena inom huvud-

området hälsa mätt utifrån impactnivå i jämförelse med de tio europeiska universiteten. 

Figur 4.13 – Västra Götalands 5 främsta forskningsområden inom hälsovetenskaper - europeiska lärosäten 
grupp 1 
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Figur 4.14 – Västra Götalands 5 främsta forskningsområden inom hälsovetenskaper - europeiska lärosäten 
grupp 2 

 

Källa: Scopus 
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logy samt Management Information Systems toppositioner inom humaniora/samhälle. I Appendix 

redovisas motsvarande spindeldiagram för huvudområdena teknik, natur samt humaniora och 

samhälle (de två sistnämnda huvudområdena redovisas gemensamt). 
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I Tabell 4.12 jämförs de 20 forskningsområden som uppnått högst impactnivåer i Västra Götaland 

med det högsta impactvärdet som uppnåtts vid de europeiska jämförelseuniversiteten. De tre äm-

nesområden med högt impactvärden i Västra Götaland – Clinical Psychology, Management Inform-

ation Systems samt Process Chemistry and Technology uppnår högre värden än något annat uni-

versitet i urvalet. I figuren är de ämnesområden där Västra Götaland uppnår högst impactvärde 

markerade. 

Tabell 4.12 – Västra Götaland jämfört med högsta impactnivå bland europeiska lärosäten 

 

Källa: Scopus 
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Tabell 4.13 redovisar de ämnesområden där Västra Götaland rankas som etta, tvåa eller trea av 

samtliga universitet i jämförelsegruppen. Västra Götaland rankas som minst trea i totalt 18 olika 

ämneskategorier. Av dessa 18 kategorier ingår 9 i huvudområdet hälsa. Inom de 8 ämnesområden 

där Västra Götaland rankas som etta kategoriseras 3 av ämnesområdena inom hälsa, två katego-

riseras som humaniora respektive natur, och ett ämnesområde kategoriseras som samhälle. 

Tabell 4.13 – Ranking Västra Götaland 

Ranking 

Västra 

Götaland 

Forskningsämne 
Huvudom-

råde 

Impact 

Västra  

Götaland 

1 Clinical Psychology Humaniora 1.60 

1 Management Information Systems Samhälle 1.57 

1 Process Chemistry and Technology Natur 1.56 

1 
Developmental and Educational 
Psychology 

Humaniora 1.39 

1 Ageing Natur 1.36 

1 Oral Surgery Hälsa 1.34 

1 Maternity and Midwifery Hälsa 1.25 

1 Urology Hälsa 1.24 

2 Hepatology Hälsa 1.31 

2 Fluid Flow and Transfer Processes Natur 1.27 

2 Geriatrics and Gerontology Hälsa 1.24 

2 Transplantation Hälsa 1.23 

2 Endocrine and Autonomic Systems Natur 1.22 

2 Reproductive Medicine Hälsa 1.16 

2 Endocrinology Natur 1.14 

2 Otorhinolaryngology Hälsa 1.13 

3 Surgery Hälsa 1.08 

3 Radiation Natur 1.05 

Källa: Scopus 
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4.6 Sammanfattning av specialiseringar inom forskning 

Under 2013 uppgick utgifterna för forskning inom Västra Götaland lärosäten till 5.482 MKR. Detta 

motsvarar ungefär 17 procent av de totala utgifterna för forskning i Sverige. De tre forskningsäm-

nen som haft störst utgifter för forskning är klinisk medicin (954 MKR), maskinteknik (423 MKR) 

samt medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper (387 MKR). 

Antalet publikationer vid Västra Götalands lärosäten uppgick till ungefär 24.000 under perioden 

2009-2013. Jämförelsevis producerades ungefär 160.000 samt 365.000 publikationer i Sverige 

respektive Norden under samma period. 

Den genomsnittliga impactnivån i Västra Götaland uppgår till 1.03 vilket innebär att forskning vid 

Västra Götalands lärosäten citeras 3 procent mer än den genomsnittliga nordiska nivån. På äm-

nesgruppsnivå (26 områden) uppvisar Västra Götalandsregionen relativt stor impactnivå inom 

Energy. Specialiseringsgraden är stor inom ämnesgruppen Dentistry. Andra ämnesområden som 

uppvisar både hög specialiseringsgrad samt impact är Chemical Engineering, Materials Science, 

Neuroscience, Medicine, Psychology samt Chemistry. På ämnesgruppsnivå finner vi således främst 

styrkor inom kemi, material, och Life Science. 

På detaljerad ämnesnivå har 59 av 334 forskningsområden i denna analys stort inflytande i sina 

respektive discipliner samtidigt som de kännetecknas av hög specialiseringsgrad. Av dessa 59 

forskningsområden kategoriserar 43 som tillhörande hälsovetenskap och naturvetenskap. Exempel 

på ämnesområden med hög specialiseringsgrad och samtidigt höga nivåer av citeringsgrad är Oral 

Surgery, Endocrine and Autonomic Systems, Maternity and Midwifery, Radiation, Hepatology, Ge-

riatrics and Gerontology, Urology, Fluid Flow and Transfer Processes, Rehabilitation samt Ageing.  

Ungefär hälften av forskningsämnena präglas av en positiv trend, där både specialiseringsgrad och 

citeringsgrad jämfört med det nordiska genomsnittet ökat mellan perioderna 2004-2008 och 2009-

2013.  

Den europeiska utblicken visar att Västra Götalands lärosäten inom specifika forskningsfält uppnår 

en impact som kan mäta sig med europeiska toppuniversitet lärosäten. Främst återfinns dessa 

forskningsämnen inom huvudområdet Hälsa. I utblicken har forskningen inom Västra Götaland 

inom ämnesområdena Clinical Psychology, Management Information Systems, Process Chemistry 

and Technology, Development and Educational Psychology, Ageing, Oral Surgery, Maternity and 

Midwifery samt Urology högre citeringsgrad än något av de tio universiteten som ingår i jämförel-

sen. 
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5. OFFENTLIG SEKTORS SPECIALISERING I VÄSTRA GÖTA-

LAND 

I följande kapitel ligger fokus på den offentliga sektorn och hur dess verksamheter i Västra Götal-

and utmärker sig ur ett i första hand FoU-perspektiv. Offentlig sektor innefattar i detta fall kom-

muner och kommunalförbund (Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg), Västra Göta-

landsregionen och länsstyrelsen Västra Götaland. Avsnittet inkluderar ej universitet och högskola 

samt enbart var tydligt indikerat forskningsinstitut med säte i regionen.  

Västra Götalandsregionen bedriver en mycket heterogen verksamhet som omfattarvitt spridda om-

råden som regional planering och infrastruktur, miljö och högt specialiserad sjukvård. Offentliga 

verksamheter på regional eller kommunal nivå påverkar genom satsningar på utveckling av väl-

färdstjänster, infrastruktur och stadsbyggnation de regionala tillväxtförutsättningarna såväl i egen-

skap av kund under upphandlingar, som testarena för nya produkter och tjänster eller som attraktiv 

plats att bo och verka i för talanger och företag.  

Jämförelser mellan offentliga verksamheter görs i regel genom att jämföra brukarnas syn på de 

välfärdstjänster som erbjuds utifrån olika nöjd-kund-index och andra kvalitetsindikatorer. I före-

liggande analys tar vi en annan utgångspunkt som baseras på hur regionala utvecklingsmedel 

fördelas för FoU såväl internt inom de offentliga verksamheterna i Västra Götaland och externt 

genom olika former av externt stöd till företag, akademi och övriga aktörer. Det stöd som fördelas 

regionalt till olika former av utvecklingsprojekt ger en indikation på de facto prioriterade områden 

i regionen. Offentliga verksamheters deltagande i nationella och europeiska utvecklingsprojekt fun-

gerar vidare, liksom för akademin och näringslivet, som en proxy för att berörda områden står sig 

bra i konkurrensen med andra regioner på nationell eller EU-nivå.  

För att möjliggöra en beskrivning av den offentliga sektorns specialisering Västra Götaland kommer 

analysen utgå från ett antal tematiska frågeställningar med olika ingångar. Dessa frågeställningar 

kan illustreras som i figuren nedan och innefattar det interna utvecklingsarbetet som bedrivs vid 

de offentliga verksamheterna, det arbete som beskrivs i samarbete med externa aktörer samt 

fördelning av det stöd som Västra Götalandsregionen står bakom. Det sistnämnda är av stor bety-

delse då RIS3 inbegriper att säkerställa att sammansättningen av de politiska insatserna, dvs. 

kombinationen av de politiska åtgärder som är tillgängliga i en viss regional miljö – bidrag, lån och 

annat stöd – effektivt leder fram till de övergripande politiska målen, hjälper företagen och utnytt-

jar privata investeringar.   

Figur 5.1 Tematiska fokusområden för analys av den offentliga sektorns specialisering 

 

För samtliga tematiska områden ovan är utgångspunkten att identifiera och kategorisera insatserna 

utifrån de i VG2020 listade prioriteringsområden. Det övergripande syftet är att frångå en subjektiv 
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bedömning av potentiella specialiseringar och kategorisera befintliga styrke- och utvecklingsområ-

den. 

5.1 Strukturella förutsättningar och policyprioriteringar 

Baserat på SCB:s uppgifter om förvärvsarbetande dagbefolkning per sektor år 2013 har Västra 

Götaland en sysselsättningsstruktur i mycket överensstämmer med rikets. 29 procent av dagbe-

folkningen förvärvsarbetar i kommuner, landsting, statlig förvaltning och affärsverk (28 procent i 

riket), 68 procent i näringslivet (samma som i riket) och 4 procent i övriga organisationer och 

offentliga institutioner (samma som i riket). 

Västra Götalandsregionen hade i november 2014 cirka 40 500 faktiska årsarbetare i landstinget. I 

relation till tusentals invånare hade Västra Götalandsregionen 24,8 årsarbetare inom landstinget, 

vilket är något högre än riksgenomsnittet (23,0) och högre än både Skåne (21,9) och Stockholm 

(17,4). 

Figur 5.2 Faktiska årsarbetare per 1000 invånare, landsting/region, november 2014 

  

Källa: SKL, ”Landstingsanställd personal 2014”  

SKL:s statistik möjliggör en uppdelning av personalen i 8 olika personalgrupper. Inom 5 av 8 per-

sonalgrupper har Västra Götalandsregionen fler årsarbetare per 1000 invånare än riksgenomsnittet 

samt fler än Skåne och Stockholm. Dessa personalgrupper utgörs av Vård och omsorg, Tandvård, 

Rehabilitering och förebyggande, Skola, samt Teknik. 

Kommunerna i Västra Götaland hade i november 2014 cirka 115 250 faktiska årsarbetare. Inom 5 

av 7 personalgrupper har Västra Götalandsregionens kommuner fler årsarbetare per 1000 invånare 

än riksgenomsnittet och fler än kommunerna i Skåne samt Stockholm, däribland Teknik samt Vård 

och omsorg. 

Av landstingens och regionernas kostnader gick 90 procent till hälso- och sjukvård och tandvård 

år 2014. Den specialiserade somatiska vårdens andel motsvarade 49 procent av nettokostnaderna, 

primärvårdens andel 15 procent och läkemedelsförmånen 8 procent. Skillnader i nettokostnader 

per invånare mellan regionerna är marginell och beror delvis på olika metoder för ingående kost-

nadsposter och fördelningsnycklar för respektive region och landsting.  

För området Regional utveckling, vilket innefattar trafik och infrastruktur, allmän regional utveckl-

ing, kultur, utbildning och politisk verksamhet avseende regional utveckling finns dock stora skill-

nader i nettokostnaderna per invånare i landstingen och regionerna.20 Den genomsnittliga netto-

kostnaden per invånare i riket för regional utveckling var 2 604 kronor år 2014. I Västra Götaland 

uppgick denna kostnad till 3 461 kronor. Kostnader för trafik och infrastruktur per invånare var för 

Västra Götaland (2 374 kr), vilket är betydligt lägre än för Stockholms läns landsting (3 785) men 

                                              
20 Nettokostnader är de kostnader som finansieras med skatter, generella statsbidrag och finansnetto 
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betydligt högre än för Skåne (1 648). Inom området Kultur placerar sig Västra Götaland särklass 

högst med 580 kronor per invånare jämfört med 314 kronor per invånare i riket.  

Figur 5.3 Nettokostnader per invånare för regional utveckling efter område, landsting och regioner exkl. 
Region Gotland 201421 

 

Inom ett antal av VGR prioriterade områden som Hållbara transporter, Förnybar energi samt Håll-

bar stadsutveckling finns tydliga kopplingar till offentlig förvaltning som kund och testarena. Nedan 

presenteras ett antal indikatorer för Västra Götalandsregionen i jämförelse med övriga landsting i 

Sverige med fokus på den offentliga verksamheten för dessa tre områden.   

Figur 5.4 Jämförelse indikatorer för hållbara transporter och hållbar stadsutveckling, Västra Götalands-
regionen med samtliga landsting, 2013 (SCB) 

                                              
21 I allmän regional utveckling ingår politisk verksamhet gällande regional utveckling. SKL (2015). Statistik om hälso- och sjukvård 

samt regional utveckling 2014. Tillgänglig på: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-280-5.pdf?issuusl=ignore 
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Som kan utläsas ovan ligger VGR långt fram vad avser indikatorerna för kollektivtrafik och hållbart 

resande (Hållbara transporter) och förnybar energi i landstingets byggnader och färdmedel (För-

nybar energi). Jämförelser med exempelvis Region Skåne och Stockholms läns Landsting visar att 

det är förhållandevis små skillnader mellan de olika landstingen när det kommer till brukarnas, det 

vill säga patienternas, erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården enligt SKL:s nat-

ionella patientenkät. 

5.1.1 Policyprioriteringar i Västra Götaland 

VG2020 har tagits fram med grund i det ansvar regering och riksdag gett Västra Götalandsregionen 

att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet. Strategin utgör Västra Götalands region-

ala utvecklingsprogram (RUP) och sätter ramarna för arbetet med tillväxt och utveckling mellan år 

2014 och 2020. I VG2020 prioriteras följande områden: 

1. Life science  

2. Hållbara transporter  

3. Hållbar stadsutveckling  

4. Grön kemi  

5. Marin miljö och marina sektorer 

6. Textil/mode/design  

7. Material (nano, plast, trä) och hållbar produktion 

8. Kulturella och kreativa näringar 

9. Förnybar energi  

10. Livsmedel/gröna näringar  

11. Informations- och kommunikationsteknik  

12. Besöksnäring 
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Som en del av VG2020 har handlingsprogram tagits fram med fokus på en hållbar utveckling i 

regionen. Syftet med programmen är att stimulera till en mångfald av idéer och lösningar på kort 

men också på lång sikt och är framtaget i samverkan mellan miljönämnden, kollektivtrafiknämnden 

och regionutvecklingsnämnden. Det är möjligt att söka finansiering för projekt som bidrar till att 

uppfylla ett eller flera av målen inom respektive handlingsprogram.22  

5.2 Interna anslag till FoU 

I syfte att identifiera framträdande specialiseringsområden inom den offentliga förvaltningen i 

Västra Götaland är det av intresse att följa upp fördelningen av interna FoU-anslag, vilka delvis 

fördelas i konkurrens. Internt FoU-arbete kan definieras som särskilda insatser där den egna of-

fentliga verksamheten är målgruppen för insatsen och vilken finansieras med i första hand egna 

utvecklingsmedel regionalt eller som medfinansiering till statliga anslag. Fokus ligger på områden 

där offentliga verksamheter är utförare av FoU-arbetet och innefattar därmed främst hälso- och 

sjukvården. Inom kollektivtrafik och Miljö genomförs dock ett betydande utvecklingsarbete i of-

fentligt ägda bolag som Västtrafik och Göteborgs Energi som ej berörs i analysen. För Transport 

återfinns Transportprogrammet som delas mellan Miljö-, kollektivtrafik- och Regionutvecklings-

nämnden. Västra Götalandsregionens miljönämnd är även huvudman för Biogas Väst, ett utveckl-

ingsprogram för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland med finansiering från 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet. I relation till Region-

utvecklingsnämndens projektmedel är dessa dock av mindre omfattning. 

Om vi studerar landstingens kostnad för forskning och utveckling utmätt på kronor per invånare 

för år 2013 kan vi utläsa att Västra Götalandsregionen ligger betydligt över genomsnittet för samt-

liga landsting. Den mest givande jämförelsen görs dock med Stockholms läns landsting och Region 

Skåne där Västra Götalandsregionen placerar sig mellan dessa två. 

Figur 5.5 Landstingens kostnad för FoU, kr/inv. 2013 

 
Källa: Kostnad för forskning och utveckling landsting, kr/inv. Avser utgifter för egen FoU + utgifter för utlagd FoU (uppdrag). SCB 

Det absolut främsta området för internt FoU-arbete inom landstinget sker inom hälso- och sjuk-

vården. Västra Götalandsregionen har för detta syfte en decentraliserad organisation för att stödja 

forskning i hälso- och sjukvård. På de större sjukhusen finns FoU-enheter eller motsvarande funkt-

ioner och för primärvården finns fyra lokala FoU-enheter som verkar inom sitt respektive geogra-

fiska område. Det finns även lokalt verksamma institut/kompetenscentra som Västra Götalands-

regionen ger ekonomiskt stöd och samarbetar med såsom FoU Sjuhärad Välfärd (fokus på sam-

verkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst) och Skaraborgsinstitutet. 

Inom life science sker en betydande samverkan mellan de offentliga verksamheterna vid universi-

tetssjukhuset och inom landstinget med de regionala lärosätena. I regionens egen verksamhet 

                                              
22 Handlingsprogram för hållbar energi 2013-15, Handlingsprogram för hållbara transporter 2013-15, Handlingsprogram för Life Sci-

ence 2013-15, Handlingsprogram för livsmedel och gröna näringar 2013-15, Handlingsprogram för internationella forsknings- och in-

novationssamarbeten 2014-2020, Handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar, Handlingsprogram för ungt entreprenörskap, 

Handlingsprogram för social ekonomi 
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bedrivs FoU inom klinisk patientnära forskning och vårdvetenskaplig forskning, starkt koncentrerad 

till Sahlgrenska universitetssjukhuset i samverkan med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs uni-

versitet, Chalmers och främst de vårdvetenskapliga och biotekniska inriktningarna vid Högskolan 

Väst, Högskolorna i Borås och Skövde. Den forsknings- och utbildningsnära verksamheten inom 

universitetssjukhuset och specialisttandvården i samarbete med Göteborgs universitet är omfat-

tande. Närmare 300 forskningsprojekt sker i samverkan, där exempel på starka forskningsområden 

är metabolism/fetma, hjärta-kärl, odontologi, biomaterial, farmakologi och barns hälsa. Den odon-

tologiska forskningen hör till de främsta i världen och verksamheten sker också i nära samarbete 

med folktandvården i Göteborg och regionen.23 

De två centrala finansieringskällorna för klinisk forskning inom landstingen är ALF-medlen och reg-

ionala FoU-medel. ALF-medel är enkelt uttryckt medel som staten ger till landstingen för att bedriva 

klinisk forskning och utbildning. Staten avgör vilken summa som regionerna får tilldelat i ALF-

medel och för 2015 utgör dessa medel för Västra Götalandsregionen knappt 432 miljoner kronor. 

Övergripande fördelning av ALF-medel för Västra Götalandsregionen 2015 presenteras nedan. Vik-

tigt att notera är att det för Västra Götaland framstående området odontologi främst omfattas av 

så kallade TUA-medel som allokeras tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forsk-

ning.   

  

                                              
23 FoU för tillväxt i Västra Götaland En kartläggning av regionens forsknings- & utvecklingskompetens i relation till EU:s sjunde 

ramprogram för forskning, teknisk utveckling & demonstration 2007-2013 
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Tabell 5.1 Övergripande fördelning av ALF-finansiering Västra Götalandsregionen24 

Område 
ALF-finansiering 
2015 (kr) 

Kombinationstjänst 52 275 000 

Amanuensprogram 20 640 000 

Starta-upp bidrag 5 400 000 

Undervisning 79 265 000 

Undervisning logopedi och sjukhusfysiker 2 500 000 

Projektmedel 222 341 000 

Strategisk satsning 24 138 000 

Övrigt 24 365 000 

SUMMA 431 824 000 

Den absolut största delen av ALF-medlen utgörs av kategorin projektmedel, vilken för 2015 uppgick 

till över 222 miljoner kronor, eller drygt hälften av de statliga ALF-medlen. Posten projektmedel 

utgör en särskilt viktig bas för den kliniska forskningen som sker inom Västra Götalandsregionen. 

Projektmedel kan sökas av den som är docent och anställd inom Västra Götalandsregionen och 

dessa medel är konkurrensutsatta. För att utröna hur ALF-finansiering av projektmedel fördelas 

och vilka område som prioriteras inom regionen har vi följt upp 2015 års finansiering uppdelat per 

verksamhetsområde.25 

Tabell 5.2 Övergripande fördelning av ALF-projektmedel per verksamhetsområde, 2015 

Om-

råde 
Ingående verksamhetsområde (huvuddrag) 

ALF-finansiering 

2015 (kr) 

1 Kvinnosjukvården och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
29 214 000 

2 
Psykiatri och bedriver verksamhet såväl på Mölndals sjukhus, Sahlgrenska 
sjukhuset och Östra sjukhuset 

20 937 500 

3 
Arbetsterapi, sjukgymnastik, geriatrik, medicin, ortopedi, ortopedteknik, op-
erationsverksamhet och ögonsjukvård 

15 650 500 

4 
Samlad resurs för medicinsk diagnostik, service, vård och behandling samt 
FoU inom klinisk fysiologi, infektion, laboratoriemedicin, medicinsk fysik och 
teknik, radiologi samt reumatologi. 

66 588 000 

5 
An/Op/Iva, hud- och könssjukvård, kirurgi, njurmedicin, onkologi, transplan-
tationscentrum, urologi, öron näsa hals.  

25 662 500 

6 
Ambulans och Prehospital Akutsjukvård, Geriatrik, Lungmedicin och Allergo-
logi, Kardiologi, Kärl-Thorax, Neurosjukvård.  

50 663 500 

I syfte att öka förståelsen för hur ALF-finansierade projektmedel fördelas inom Västra Götalands-

regionen genomförs i nästa steg en ytterligare fördjupning av medelsfördelningen. Vid en samlad 

analys påvisas att det enskilda ämnes/verksamhetsområden som erhåller störst ALF-finansiering 

utgörs av Kvinnosjukvård (drygt 15mkr), Klinisk mikrobiologi (knappt 15mkr), Klinisk kemi (knappt 

13mkr) och Medicin (drygt 25mkr). Fördelningen sinsemellan respektive verksamhetsområde illu-

streras i figuren nedan.  

                                              
24 För beskrivning av de olika områdena, se Appendix   

25 Totalt finns åtta områden, varav område 7 ”Gemensam administration”, inkluderar Kvalitetsutveckling och patientssäkerhet samt 

Gothia Forum och område 8 ”Övrigt” ej redovisas här. 



 

  

 

 

 

 
 
 

  

61 av 113 

Figur 5.6 Fördelning av ALF-projektmedel (andel) per verksamhetsområde, 2015 

 
 

Inom Verksamhetsområde 7 ”Gemensam administration” finansieras delvis Gothia Forum tillsam-

mans med en rad aktörer bestående av Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Chalmers 

teknisk högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och forskningsin-

dustrin företrädd av AstraZeneca, MSD, Pfizer, LIF och Swedish Medtech. Gothia Forum är en enhet 

inom Västra Götalandsregionen som har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland 

med visionen att göra Västra Götaland till den mest attraktiva regionen för högkvalitativ klinisk 

forskning i Europa. Sahlgrenska biobank är placerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är 

en del av Gothia Forum. Sahlgrenska Biobank är ett kompetenscentrum för biobanksfrågor som 

hjälper till med insamling, hantering och lagring av biobanksprover.  
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En rad viktiga nationella satsningar har gjorts inom life science-området under 2014 med koppling 

till Västra Götaland. Under sommaren meddelade regeringen att den särskilda myndighet som skall 

samordna klinisk prövning i Sverige kommer förläggas till Göteborg. Knut och Alice Wallenbergstif-

telsen beslutade också under hösten 2014 att tillsammans med Göteborgs universitet, AstraZeneca 

och Västra Götalandsregionen satsa 620 miljoner på ett centrum för molekylär medicin som bland 

annat ska bidra till att den forskning som görs snabbare når patienterna. 

Regionala samarbetsprojekt 

Regionala forskningsmedel till projekt som bidrar till regionala forskningssamarbeten har fördelats 

sedan Västra Götalandsregionen etablerades och har de senaste åren omfattat ett anslag om 25 

miljoner kronor. Beviljade ansökningar är möjliga att sortera efter sjukdomsgrupper för att på så 

vis indikera vilka medicinska områden som är mer forskningsaktiva. Nedan illustreras fördelning 

av beviljade ansökningar för åren 2013, 2014, 2015 utifrån olika sjukdomsgrupper och diagnoser.  

Figur 5.7 Fördelning av regionala FoU-medel i Västra Götaland per forskningsområde utifrån beviljade 
ansökningar 2013-2015 

 

I figuren ovan framgår att beviljade forskningsprojekt främst allokeras till de mediciniska områdena 

(i) Högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar inkl. stroke och hjärtkirurgi, (ii) barnsjukdomar samt (iii) 

Sjukdomar i tarm, magsäck och buk inkl. cancersjukdomar. Utöver de regionala samarbetspro-

jekten gjordes under åren 2011-2014 en särskild satsning till projekt med inriktning jämställd vård 

i storleksordningen 1-2 miljoner kronor beroende på söktryck och hur många som uppfyllde upp-

ställda kriterier. Sedan tre år tillbaka pågår en motsvarande satsning på forskning inom patientsä-

kerhetsområdet om 5 miljoner kronor per år med tonvikt på utveckling och implementering.  
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5.3 Offentliga verksamheters deltagande i FoU-program  
Offentlig förvaltning såsom kommuner och landsting samt offentligt ägda bolag deltar i en rad 

nationella och europeiska FoU-program antingen i egenskap av exempelvis koordinator eller part-

ner. Deltagandet i konkurrensutsatta program som administreras av exempelvis Energimyndig-

heten, VINNOVA och inte minst de europeiska ramprogrammen kan anses vara en indikator på att 

den offentliga verksamheten i regionen har en stark position inom det berörda ämnesområdet. 

Nedan presenteras en genomgång av deltagandet i externt finansierade forskningsprogram i syfte 

att visa på inom vilka områden där regionen deltar i ett fördjupat utvecklingsarbete.26 Viktigt att 

understryka är att VGR främsta form av deltagande är som delfinansiär av specifika utvecklingsin-

satser. Hur dessa insatser fördelar sig utifrån ämnesområden presenteras i nästföljande kapitel. 

5.3.1 VINNOVA 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet som varje år investerar ca 2,7 miljarder kronor i olika 

insatser. Västra Götalandsregionen samfinansierar i sammanhanget få program tillsammans med 

VINNOVA. Mellan 2012-2014 samfinansierade exempelvis VINNOVA och Regionutvecklingsnämn-

den i Västra Götalandsregionen 23 projekt som totalt uppgick till 74 mkr motsvarande cirka 3 

procent av Regionutvecklingsnämndens totala projektfinansiering. Detta betyder emellertid inte att 

det saknas samverkan eller samfinansiering. Exempelvis är VINNOVA genom FFI en mycket stor 

finansiär av fordons- och transportprojekt. 

Andelen offentliga koordinatorer för VINNOVA-finansierade projekt är något högre för offentligt 

ägda bolag i Västra Götaland jämfört med rikssnittet (3 resp. 2 procent) och något lägre för of-

fentlig förvaltning (1 resp. 5 procent). Sammantaget koordineras VINNOVA-finansierade projekt 

främst av privata företag, universitet och högskola samt forskningsinstitut. Vid en jämförelse av 

beviljade medel till koordinatorer och bidragsmottagare mellan 2010-2015 inom offentlig förvalt-

ning och offentligt ägda företag framgår att Västra Götaland ligger i linje med Skåne men betydligt 

lägre än Stockholms län. För Västra Götaland uppgår de totalt beviljade medlen för perioden 2010-

2015 för nämnda kategorier till cirka 105 miljoner kronor. 

Figur 5.8 Samlat beviljade VINNOVA-medel till koordinatorer och bidragsmottagare inom offentlig förvalt-
ning och offentligt ägda företag 2010-2015 

 

 

 

Nedan redovisas för de 15 största VINNOVA-programmen som offentlig förvaltning och offentligt 

ägda bolag med säte i Västra Götaland deltagit i mellan 2010-2015. Som kan utläsas ur figuren är 

deltagandet koncentrerat till programmet fordonsstrategisk forskning och innovation. Rimligtvis 

utgör den betydande insatsen AstaZero, vilket ägs av SP och Chalmers och utgör en investering 

                                              
26 Notera att fördelning av projekt som genomförs externt med finansiering från Västra Götalandsregionen exempelvis genom Region-

utvecklingsnämnden redovisas i efterföljande kapitel. Delfinansiering från Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, VINNOVA 

och EU:s forskningsprogram kan i somliga fall sammanfalla i ett enskilt projekt varför kategoriseringen nedan ej bör ses som ömsesi-

digt uteslutande. 
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om cirka en halv miljard kronor, en betydande del av statistiken i egenskap av ett offentligt ägt 

bolag samt insatser som drivs av Lindholmen Science Park. Övriga dominerande program är Veri-

fiering för tillväxt med fokus på att effektivisera processen för kommersialisering av forskningsre-

sultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forsknings-

institut. Detta deltagande är ej ämnesspecifikt och medel har här tilldelats offentligt ägda bolag 

som GU Holding, Encubator och Inkubatorn i Borås och dess fokus har mindre applicering på den 

offentliga verksamheten. Programmet Utmaningsdriven innovation har fokus på Hälsa, Transport 

och Miljö, Tjänster och IKT samt Produktion och Arbetsliv. Relevanta projekt inkluderar här Inno-

vationsplattform Norrby (Borås kommun) och Göteborgs nya innovationsplattform för hållbar 

stadsutveckling (Johanneberg Science Park). 

Figur 5.9 Offentlig förvaltning och offentligt ägda bolags deltagande i VINNOVA-program 2010-2015, ko-
ordinatorer och bidragsmottagare med säte i Västra Götaland, Topp-15 

 
 

De tre främsta VINNVOVA-programmen för offentlig förvaltning och offentligt ägda bolag i Stock-

holm län utgörs av Utmaningsdriven innovation - Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter 

(36mkr), Hälsoinnovationer och vårdutveckling (29mkr) och Innovationsprojekt i offentlig verk-

samhet (15mkr). För Skåne utgörs de tre främsta programmen av Utmaningsdriven innovation - 

Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter (45mkr), Innovationskapacitet i offentlig verksamhet 

(19mkr) och EUREKA och Eurostars (9,4mkr). Nedan illustreras ett urval av dessa program i jäm-

förelse mellan Västra Götaland, Stockholm och Skåne. 
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Figur 5.10 Jämförelse av deltagande för offentlig förvaltning och offentligt ägda företag med säte i Västra 
Götaland, Skåne och Stockholms län 2010-2015, urval  

 
I syfte att fördjupa förståelse för vilka typer av ämnesspecifika projekt som offentliga aktörer med 

säte i Västra Götaland deltar i följer nedan ett urval av omfattande projekt för perioden 2010-2015. 

Som kan utläsas är projekten till stor del koncentrerade till stadsutveckling, biogas samt gods- och 

persontransport med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbart resande.  

Tabell 5.3 Exempel på VINNOVA-finansierade projekt med deltagande av offentliga aktörer i Västra Göta-
land 

Projekt Projektägare VINNOVA-finan-
siering (kr) 

Innovationsplattform Norrby (sam-
hällsbyggnad) 

Borås kommun 8 000 000 (2013) 

Göteborgs nya innovationsplatt-
form för hållbar stadsutveckling 

Johanneberg Science Park 8 500 000 (2013) 

GO:SMART Lindholmen Science Park 9 934 000 (2012) 

Leverantörsstruktur för lättare for-

don (Fas 2) 

Innovatum AB 20 000 000 (2012) 

Elmob- elektrifierad mobilitet i Gö-
teborg 

Lindholmen Science Park 7 985 000 (2014) 

Test Site Sweden Lindholmen Science Park 10 000 000 (2006) 

CLOSER (samverkan inom trans-
porteffektivitet) 

Lindholmen Science Park Ca 22 000 000 
(2010-2015 i olika 
projekt) 

SENDSMART (hållbara godstrans-
porter i storstadsområden) 

Lindholmen Science Park 9 151 000 (2012) 

Västra Götalandsregionens Inno-
vationssluss  

Västra Götalandsregionen  2 000 000 kr + ytter-
ligare 2 500 000 kr 
(2010) 

GöteborgBio (Göteborg Bio 2.0) Business Region Göteborg 6mkr i 8 år+ 
6 000 000 (2012) 

 

Offentliga verksamheter i Västra Götaland deltar i en mängd projekt som koordineras av offentliga 

verksamheter utanför regionen samt av universitet och högskola, forskningsinstitut eller privata 

företag. Framträdande exempel är VINNOVA-projektet ”SIO - Folksjukdomar” som finansieras 

med 133 miljoner kronor mellan 2014 och 2017 och där Västra Götalandsregionen samarbetar med 

Stockholm, Uppsala och Region Skåne för att stärka den nationella innovationskraften inom life 

science. Efter 2017 är anslaget 55 miljoner kronor årligen fram till 2024. Ett ytterligare exempel 

på omfattande projekt som Västra Götalandsregionen delfinansierar är BIOMATCELL, ett Vinn 
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Excellence Center inom biomaterial och cellterapi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs uni-

versitet som syftar till att ta fram nya material för implantat och proteser som är individanpassade 

för patienterna. Satsningen är en samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers, forsknings-

instituten IBCT, SP, IVF/SCI, IFP samt en rad företag. För att stötta utvecklingen av kollektivtrafik 

ingår Västra Götalandsregionen i både Samot (ett Vinn Excellence Center etablerat av Vinnova vid 

Karlstads universitet) och K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik med fokus på forsk-

ning och kompetensutveckling tillsammans med Region Skåne och Stockholms läns landsting.  

5.3.2 Energimyndigheten 

Energimyndighetens FoU-program täcker primärt de i VG2020 listade områden Hållbara transpor-

ter, Förnybar energi och Hållbar stadsutveckling. Nedan listas offentliga verksamheters (kommu-

ner, landsting, länsstyrelse) deltagande i Energimyndighetens program med start senast 2013. 

Notera att enbart Energimyndighetens andel av projektet anges och att den totala projektbudgeten 

i flera fall är väsentligt högre. 

Tabell 5.4 Deltagande i Energimyndighetens program, offentlig förvaltning, slutår senast 2013 (urval) 

Organisation (projektä-
gare) 

Projekt  Budget (Energimyn-
dighetens andel), (tid) 

Område i VG2020 

Göteborgs stad Effektivare resor vid des-
tinationshandel - 
Högsbo-Sisjön  

575 000 (2012-2014) Hållbara transporter 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Vindbrukskollen - En del 
av Vindlov.se (Utveckling 
och vidmakthållande 
2015) 

1 931 000 (2014-2015) Förnybar energi 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Stöd regionala energi- 
och klimatstrategin 

2 200 000 (2014) Förnybar energi 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Vindbrukskollen - En del 
av Vindlov.se (Utveckling 
och vidmakthållande 
2015) 

1 660 000 (2013-2014) Förnybar energi 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Kommunala Totalprojekt 
i praktiken 

324 207 (2013-2014) Hållbar stadsutveckl-
ing 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

ENERGIUTMANINGEN 4 941 520 (2013-2016) Hållbar stadsutveckl-
ing 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

STRU-X - Strategisk och 
rumslig energi- och kli-
matstrategi 

1 723 500 (2013-2015) Hållbar stadsutveckl-
ing 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Vindbrukskollen - Ut-
veckling och etablering 
som nationell tjänst 

2 945 000 (2012-2013) Förnybar energi 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Kraftsamling kring ellad-
dinfrastruktur längs 
Elsexan (E6) 

3 123 660 (2012-2015) Hållbara transporter 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Samverkan kring ellad-
dinfrastruktur och mobili-
tet i Västra Götaland 

2 679 800 (2011-2014) Hållbara transporter 

Göteborgs Energi AB BioProGReSS - produkt-
gasreningsteknik (ERA-
NET) 

17 959 557 (2014-2017) Förnybar Energi 

Göteborgs Gatu AB (Gö-
teborgs stad) 

Demoprojekt för energi-
optimerade 3-hjuliga el-
fordon 

2 870 000 (2011-2014) Hållbara transporter 

Business Region Göte-
borg AB 

BiMe Trucks - energief-
fektiva tunga lastbilar för 
flytande biogas 

15 240 971 (2010-2013) Hållbara transporter 

Business Region Göte-
borg AB 

BiMe Bus - Energieffek-
tiva biogasbussar för reg-
ionaltrafik 

2 978 882 (2010-2013) Hållbara transporter 

Göteborg Energi AB GoBiGas 222 000 000 (2009-
2019) 

Förnybar energi 

Västra Götalandsreg-
ionen 

Power Väst 1 687 500 (2014-2015) Förnybar energi 

Trollhättan Energi AB Rågasproduktion & Ener-
giåtervinning 

2 340 000 (2013-2016) Förnybar energi 
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Särskilt utmärkande projekt i Västra Götaland med finansiering från Energimyndigheten som drivs 
av offentliga verksamheter och offentligt ägda bolag listas nedan. 

 GoBiGas är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av 

biobränsle och spill från skogsbruket. Anläggningen, som ligger i Ryahamnen, har kostat nära 

1,5 miljard kronor att bygga med finansiering från flera källor. När anläggningen är i full pro-

duktion ska leveransen uppgå till 800 - 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 

000 - 100 000 bilar.  

 PowerVäst syftar till att skapa en samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsom-

rådet för att medverka till en nationell utveckling som ger förnybar och långsiktigt hållbar el-

produktion från vindkraft. Andra syften är god utbildning och forskning för tillverkning av vind-

kraftverk. Projektet Power Väst har två huvudmål: mer vindel i Västra Götaland samt mer ar-

betstillfällen från vindkraft med Västra Götalandsregionen som projektägare.   

 BioProGReSS – produktgasreningsteknik syftar till att demonstrera en ny teknik för rening 

av produktgasen från bioförgasning och utvärdera denna teknik mot andra konkurrerande al-

ternativ. Den nya tekniken som tidigare har testats i liten skala ska nu demonsteras och veri-

fieras för att i nästa steg kunna användas vid i en framtida storskalig anläggning. Projektet 

drivs av Göteborgs Energi. 

Inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar energi har resurser avsatts för att stimulera ut-

vecklingen av biogas i kommersiella fordon. Projektmedel har beviljats för 2015 för fortsatt ut-

veckling av kemiindustriklustret. Regionutvecklingsnämnden har beslutat om finansiering av en ny 

programperiod för vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) på Chalmers i syfte att stärka och ut-

veckla näringslivssamverkan inom programmet. SWPTC drivs huvudsakligen med resurser från 

Energimyndigheten, deltagande företag samt Chalmers. Vidare beslutade Energimyndigheten ny-

ligen att ge Västra Götalandsregionen uppdraget att driva den nationella noden med ansvar för 

näringslivs- och affärsutveckling inom vindkraftssektorn. 

5.3.3 Europeiska FoI-program 

Det europeiska ramprogrammet Horisont 2020 (tidigare FP7) är den näst största forskningsfinan-

siären för svenska forskare och företag. Offentlig förvaltning deltar till viss del i programmen och 

stod för 7 procent av de svenska deltagandena och 5 procent av de beviljade medlen under FP7. 

Här ingår statliga myndigheter, utom universitet och högskolor, samt landsting, kommuner och 

regioner. Nedan presenteras deltagandet i FP7 för offentlig förvaltning med säte i Västra Götaland. 

Lindholmen Science Park ingår i analysen då Göteborgs Stad är en av två huvudägare till teknik-

parken. 

Tabell 5.5 Fördelning av deltagande i FP7 för offentlig förvaltning, Västra Götaland27 

Organisation Deltagande Koordinatorer Beviljade medel (€) 
Västra Götalands läns 
landsting 

12 2 3 106 307 

Göteborgs kommun 6 1 2 372 202 

Göteborg Energi AB 1  Sekretess 

Lindholmen Science Park 4  Sekretess 

Fördelning av andel beviljade medel för aktörsgrupp Offentlig förvaltning 

Västra Götaland 2% 

Skåne 3% 

Stockholm  9% 

 

Ett urval av projekt inom FP7 där offentlig förvaltning i Västra Götaland deltagit samt tillhörande 
område i VG2020 presenteras nedan. I tabellen kan utläsas att deltagandet för offentlig förvaltning 
är fördelat mellan flera områden, med viss tyngdpunkt på Life Science och Hållbara transporter. 
  

                                              
27 VINNOVA (2015). Årsbok 2014. Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation. VA 2015:01 
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Tabell 5.6 Urval av projektdeltagande i FP7 offentlig sektor i Västra Götaland 

Organisation Projekt Område i 
VG2020 

Crosstexnet är ett nätverk av 17 europeiska regioner och länder med syfte att 
samordna och effektivisera den europeiska textilforskningen och på så sätt göra det 
möjligt för industrin att hitta effektivare och smartare finansiering av forsknings-
projekt. Smart Textiles och Västra Götalandsregionen är svenska partners. 

Textil/mode/Design 

SAGE Safe and green road Vehicles är ett nätverk av forskningsdrivna kluster 
inom fordonsindustrin. VGR är lead partner och övriga partners i regionen är Chal-
mers och AB Volvo. 

Hållbara transporter 

DITAC Disaster training curriculum är ett europeiskt samarbetsprojekt för att 
skapa en pedagogisk utbildning inom katastrofmedicin. VGR är ansvarig i Sverige.  

Life Science 

EMSAC European marine science applications consortium har som målsätt-
ningen att skapa förutsättningar att utveckla långsiktiga samarbeten och investe-
ringar mellan marin industri och marina forskningsinstitutioner. VGR är ansvarig i 
Sverige. 

Marina sektorer 

E-PREDICE är ett europeiskt samarbetsprojekt för att bedöma de långsiktiga ef-
fekterna av farmakologiska -och livsstilsinterventioner för att förebygga diabetes-
komplikationer. VGR är ansvarig i Sverige.  

Life Science 

Resource efficient maritime capacity (REMCAP) syftar till att analysera och 
utveckla kluster med marina och maritima aktiviteter inom konceptet Blue Growth 
(Blå tillväxt). Från det västsvenska klustret deltar SMTF tillsammans med Chalmers 

och Västra Götalandsregionen.  

Marina sektorer 

AEGIS Open accessibility everywhere: groundwork, infrastructure, stan-
dards går ut på att skapa en infrastruktur för programutvecklare för utformning av 
applikationer användbara även för dem med funktionsnedsättning. Från Sverige 
deltar kommunikations- och dataresurscenter DART som tillhör Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset.  

Hållbara transporter 

 

CITYHUSH Acoustically green road vehicles and city areas syftar till att 
minska bullernivån från trafik i städer. Projektet utvecklar olika åtgärder som ska 
hjälpa stadsplanerare, trafikspecialister och andra att kunna minska problemen. 
Göteborgs kommun deltar i projektet. 

Hållbar stadsutveckling 

ERASysAPP är ett europeiskt nätverksprojekt där regionala och nationella aktörer 
samarbetar för att stimulera forskning och innovation inom systembiologi. Från Sve-
rige är Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen med som forsknings- re-
spektive utvecklingsfinansiär.  

Life Science 

 

5.4 Science Parks och samverkansplattformar 

Västra Götalandsregionen finansierar via verksamhetsbidrag och projektmedel ett antal Science 

Parks och ingående samverkansplattformar för innovationer, företagsutveckling och forskning. De 

ligger i anslutning till högskolor och universitet och fungerar delvis som projektarena för större 

FoU-projekt. Plattformarna har olika fokusområden, till exempel fordon, textil och hälso- och sjuk-

vård, och deras roll som neutrala arenor underlättar samarbetet mellan stora och små företag, 

institut, akademi och samhällsaktörer. Science parks i Västra Götaland har samtliga någon form 

av offentlig finansiering i grunden och Västra Götalandsregionen ingår som strategisk partner för 

flertalet samarbetsprojekt. Nedan presenteras respektive Science Park med tillhörande betydande 
projektarenor. 

 Lindholmen Science Park (LSP) etablerades år 2000 av Chalmers och Göteborgs Stad 

och huvudägare samt strategiska partners är bland annat Ericsson, Volvo Group, Volvo 

Cars, Saab AB, Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen. LSP har fokus på 

att demonstrera nya, innovativa lösningar för person- och godstransporter och kopplingen 

till IKT. Inom Lindholmen stöds även utveckling inom media. Inom LSP finns ett antal 

projektarenor för FoU, varav de mest framträdande beskrivs nedan. 

o Test Site Sweden (TSS) drivs som ett program inom Lindholmen Science Park på 

uppdrag av Vinnova och är en neutral arena för samverkan inom fordon, transport och 

miljöteknik. Exempel på betydande projekt är ElectriCity med syfte att skapa en platt-

form för utveckling och tester av tjänster och produkter som kan bidra till attraktivare 

kollektivtrafik. Deltagande parter är Volvokoncernen, Chalmers, Energimyndigheten, 
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Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik och Johanne-

berg Science Park. Ytterligare projekt inom TSS är Elmob som delfinansieras av VIN-

NOVA inom utlysningen utmaningsdriven innovation med fokus på att utveckla och 

testa eldrivna persontransporter med exempelvis Göteborgs Stad, BRG, Göteborgs 

Energi och Västtrafik som samarbetspartners. 

o Closer är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet, som 

samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att 

utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva. Projektet ägs 

av Lindholmen Science Park och finansieras av Vinnova och deltagande partners bl.a. 

VGR, Göteborgs stad, Malmö stad, Trafikverket, AB Volvo, Scania AB. Ingående projekt 

utgörs bland annat av Go:smart (utvecklar framtidens resetjänst), Sendsmart (håll-

bara godstransporter i stadsmiljö), Swiftly Green (Gröna korridorer). 

o Vehicle ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park och erbjuder en öppen miljö för 

innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT. Nära samverkan med angrän-

sande arenor och kompetenscentra skapar ett kraftfullt ekosystem runt fordonsindu-

strin. Vehicle ICT Arena erbjuder även en möjlighet för alla aktörer att tekniskt verifiera 

och demonstrera sina idéer i testmiljöer. Arenan delfinansieras av Västra Götalands-

regionen och VINNOVA genom programmet VINNVÄXT. 

o Security Arena Lindholmen är en nationell arena för forskning och utveckling inom 

samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det 

svenska krishanteringssystemet. Projekten drivs i bred samverkan mellan industri, 

akademi och samhälle. 

 Johannesberg Science Park (JSP) bildades 2010 av Göteborgs Stad och Chalmers. JSP 

har fokus på områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Göteborgs nya 

innovationsplattform för hållbar stadsutveckling ska utveckla Göteborg som arena för test 

och demonstration. Projektet ska synliggöra en hel stad för svenska tekniklösningar, tjäns-

teinnovationer och nya arbetsprocesser. Detta sker inledningsvis genom att knyta samman 

demoprojekt inom Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden med Johanneberg 

Science Park vid Chalmers och Mistra Urban Futures. 2014 blev Johanneberg Science Park 

partner i klimatinitiativet Climate-KIC, Europas största partnerskap mellan akademi, of-

fentlig sektor och näringsliv med målet att minska koldioxidutsläppen. JSP deltar även i 

projektet ElectriCity.  

 Sahlgrenska Science Park arbetar på uppdrag av Business Region Göteborg (BRG), 

Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola 

för att stärka innovationssystemet inom Life science-området i Västsverige. Sahlgrenska 

Science Park har länge arbetat aktivt med att utveckla modeller för framförallt medicintek-

niska bolag. 

 Gothia Science Park (GSP) i Skövde är en teknik- och forskningspark med IT-profil. Fo-

kusområden inom GSP är kopplade till Högskolan i Skövde med spets inom Simulering, 

Beslutsstöd samt Spel för underhållning och lärande.  Gothia Science Park har också drivit 

arbetet med att skapa en öppen arena inom området Virtual manufacturing. 

 Innovatum Teknikpark i Trollhättan är en utvecklingsmiljö med fokus på tillverkande 

industri. Inom teknikparken återfinns Produktionstekniskt Centrum som grundats av Inno-

vatum, Högskolan Väst, Saab Automobile och GKN Aerospace (tidigare Volvo Aero). Under 

ett och samma tak finns avancerad utrustning och allt som krävs för att driva framgångs-

rika utvecklingsprojekt för produktionsmetoder inom bland annat industriella automations-

system, Skärande bearbetning, termisk sprutning. Innovatum är koordinator för det om-

fattande VINNOVA-projektet Leverantörsstruktur för lättare fordon med en finansiering om 

ca 25 miljoner kronor mellan 2011-2013. 
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 Science Park Borås är ett nyligen initierat samverkansprojekt med flera aktörer som 

Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och högskolan med syfte att agera 

som paraply för innovation där entreprenörer, företag, forskare och samhälle kan mötas 

och där forskningen från institut och högskola kommer till nytta. Science Park Borås basers 

på tre fokusområden: textil, hållbart samhällsbyggande och välfärd. Fokusområdena bas-

eras på den forskning och utveckling som bedrivs inom SP Sveriges Tekniska Forsknings-

institut och Högskolan i Borås. 

Respektive Science Park ingår återkommande i ytterligare breda projektkonstellationer inom stra-

tegiska områden som drivs av externa aktörer. Exempel på sådana insatser är SAFER– Fordons- 

och trafiksäkerhetscentrum som Chalmers är värd för med 33 parter från akademi, institut, nä-

ringsliv och myndigheter med VINNOVA som huvudfinansiär. SAFER ska fungera som en bred platt-

form för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Ett 

annat framträdande exempel är testanläggningen AstaZero som finansieras av EU, VINNOVA, 

VGR, Tillväxtverket och Borås stad samt ett antal industriella partners. AstaZero är en testanlägg-

ning för att utveckla aktiv säkerhet, det vill säga att förhindra kollisioner och trafikfarliga situationer 

innan de inträffar. Det är både en innovationsmiljö och testinfrastruktur där svensk och euro-

pisk fordonsindustri och forskare kan utveckla och demonstrera säkerhetsteknik för fordon och in-

frastruktur. AstaZero invigdes under 2014 och ägs gemensamt av Chalmers och SP. 

5.5 Forskningsinstitut 

I Västra Götaland finns ett antal framträdande forskningsinstitut bestående av: 

 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med fokus på Energi, IKT, Life Science, Risk 

och Säkerhet, Samhällsbyggnad och Transport (Ex. AstaZero). 

 Swerea IVF Industriforskning och utveckling AB med fokus på tillverkande och pro-

duktutvecklande industri inklusive textilindustrin med kompetens inom material, material-

kombinationer, metodik och processer (ex. Smarta Textiler). 

 Swerea SICOMP (avd. Mölndal) med fokus på materialteknik (främst polymera fiberkom-

positer), processtillverkning samt dimensioneringsteknik gentemot främst branscherna flyg 

och rymd, fordon, energi, marin och bygg. 

 SIK Institutet för livsmedel och bioteknik, numera en enhet inom SP med forskning, 

utveckling, konsultverksamhet och utbildning inom livsmedel och biovetenskap. 

 IVL Svenska Miljöinstitutet AB (avd. i Göteborg) bedriver forsknings- och uppdragsverk-

samhet inom hela miljöområdet. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljö-

teknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedöm-

ningar. 

 Viktoria Swedish ICT vid Lindholmen Science Park är en del av Swedish ICT Research med 

fokus på hållbara transporter och resande med stöd av IKT  

 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut bedriver forskning och utveckling 

kring infrastruktur, trafik och transporter 

Forskningsinstituten i Västra Götaland bedriver en bred forskningsverksamhet och har nära kopp-

lingar till områden som Life Science, Hållbara Transporter, Hållbar stadsutveckling, IKT, Material, 

Förnybar energi och Livsmedel. Det nystartade forskningscentrat BIOMATCELL är ett exempel där 

flera forskningsinstitut är involverade i FoU-samarbete inom Life science området. Inom Hälsa har 

SP till exempel forskning inom innemiljö, biokompatibla material och skydd och säkerhet. IVF:s 

avdelning Keraminstitutet är en viktig partner i utvecklingsstrategier hos de företag som sysslar 

med tandimplantat, tandkronor och tandbryggor; Astra Tech och Nobel Biocare.  
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5.6 Stöd till extern utveckling 

I följande delavsnitt redovisas för hur fördelningen av projektmedel, verksamhetsbidrag och olika 

former av direkta företagsstöd fördelar sig utifrån respektive område som listas i VG2020. Viktigt 

att belysa är att de insatser som bedrivs inom olika ämnesområden med offentligt deltagande eller 

finansiering i botten ofta är en kombination av olika källor. Den fördelning av medel som redovisas 

nedan utgör därmed enbart en begränsad bild av projektens omfattning. Redovisningen bidrar 

däremot med en tydlig bild över vilka områden där utvecklingsprojekt bedrivs, vilket är särskilt 

intressant i en diskussion om regionens specialisering av utvecklingsinsatser. Ett exempel på tidi-

gare omfattande program som illustrerar hur Västra Götalandsregionen samfinansierar breda stra-

tegiska satsningar är programmet InMotion – kraftsamling för miljö, energi och hållbara 

transporter. Genom programmet som drevs mellan 2009-2011 satsade VGR 150 miljoner kronor 

på insatser som skapade förutsättningar för utveckling och företagande inom energi- och miljöom-

rådet samt stärkte omställningen mot en hållbar fordons- och transportindustri. Programmet be-

viljade finansiering till 54 olika projekt och en genomgång av projektens medfinansiärer visar att 

Energimyndigheten, Tillväxtverket, VINNOVA, Lindholmen Science Park, Chalmers och SP i nästa 

led ingick som medfinansiärer och växlade upp de initiala projektmedlen till totalt 446 miljoner 

kronor, vilket motsvarade tre gånger VGR:s bidrag. 

Ett ytterligare exempel på samfinansiering mellan Västra Götalandsregionen, kommunförbund, lä-

rosäten, forskningsinstitut och statliga aktörer (SIDA) är Mistra Urban Futures, ett centrum för 

hållbar stadsutveckling som startades 2010. Arbetet fokuseras kring projektutveckling och forsk-

ning inom tre områden: Rättvisa, gröna och täta städer. Västra Götalandsregionen är en av kon-

sortiemedlemmarna i Mistra Urban Futures och arbetet sker i samverkan med flera av Västra Gö-

talandsregionens verksamheter; Miljösekretariatet, Kultursekretariatet, Kollektivtrafiksekretaria-

tet, Kommittén för rättighetsfrågor, Enheten för folkhälsofrågor och Regionutvecklingssekretaria-

tet. Flera discipliner omfattas även av de forskningsprojekt som drivs inom ramen för Mistra Urban 

Futures. 

5.6.1 Projektmedel RUN 

Regionutvecklingsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete för Västra Götalands utveckling. Mycket 

av nämndens verksamhet sker inom ramarna för tidigare beslutade handlingsprogram och sats-

ningar för samverkan mellan forskning, näring och myndigheter.28 I följande analys har ett total-

urval av sammanlagt 604 beslut om projektmedel i Regionutvecklingsnämnden (RUN) under 

perioden 2012-2014 kartlagts. Medlen från RUN är på 980 mkr (varar 247 mkr är så kallade 1:1 

medel, det vill säga statliga medel som fördelas till regionerna). Total projektbudgetvolym inklusive 

all medfinansiering är på 2.691 mkr för perioden. ”Projektmedel” från RUN motsvarar ungefär 

hälften av det totala belopp nämnden fattar beslut om för regional utveckling. Annan finansiering 

är regionala verksamhetsbidrag för t ex science parks. Andra nämnders finansiering som berör de 

i VG2020 listade områden såsom Miljönämndens biogasprogram och Kollektivtrafiknämndens in-

satser för resenärsbeteenden ingår ej i analysen.29 

För den totala volymen av 604 projekt har en subjektiv bedömning gjorts huruvida projekten i 

fråga är hemmahörande ett ”regionalt styrkeområde”, det vill säga ett av de områden som listas i 

VG2020.30 Sammantaget är bedömningen att 279 av RUNs 604 utvecklingsprojekt ligger inom ett 

sådant område. Den totala finansieringen från RUN för dessa 279 projekt är totalt 445 mkr, vilket 

innebär att 45 procent av projektmedel från RUN allokeras till ett av de tolv områdena i VG2020 

medan 55 procent ej kan kopplas till ett något sådant. Fördelningen av projekt ser ut som följer. 

  

                                              
28 http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/RUN/2014/1412Arsredovisning2014inkl_bilagor.pdf 

29 Analysen har i huvudsak genomförts av Hans Fogelberg vid Västra Götalandsregionen (2015-03-03) 
30 För gruppen av 148 projekt med statlig medfinansiering bygger bedömningen av ”styrkeområdestillhörighet” på en samlad analys av 

handläggarens ansvarområde (som anges i datasetet), projektets titel, syfte och mål. För övriga projekt baseras bedömningen på en-

bart handläggarens ansvarområde och projektets titel. Ett projekt bedöms ligga inom ett styrkeområde om det fokuserar på ett av 

områdena 1-12 (och inte allmänt på många områden), och om det gäller finansiering av en tydlig utvecklingsprocess (och inte enbart 
finansierar basala eller grundläggande saker). Projekt som faller bort är t ex sådana som handlar om generella insatser för att för-

bättra innovationsstödsystemet. Kodningen av projekt per styrkeområde 1-12 är svår eftersom det inte finns konsensus kring vilka 

kriterier man bör bygga på. 
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Figur 5.11 Fördelning av RUN-projektmedel utifrån område i VG2020, 2012-2014 (andel av medel som 
kopplats till ett ”styrkeområde”, ej total fördelning av RUN-medel) 

 

Som kan utläsas ovan är det en relativt andra stödinsatser jämn fördelning av de projekt som 

finansieras av RUN över de olika områdena, dock med en tyngpunkt på Life Science, Hållbara 

transporter, Grön kemi och Marina sektorer. Projekt som ej är hemmahörande ett område, det vill 

säga 55 procent av allokerade projektmedel, utgörs bland annat av breda entreprenörs- och inno-

vationssatsningar (ex. Drivhuset, Industriell Dynamik), arbetsmarknadsinriktade insatser och den 

regionala kompetensplattformen, regionalt serviceprogram ink. bredbandsstöd, etc. Betydande 

poster utgörs även av medel till en utökad satsning på Innovatum för perioden 2012-2014 och 

förstärkt basfinansiering till olika Science Parks, vilka i sig dock kan hävdas vara tillhörande en-

skilda prioriterade områden i VG2020. 

5.6.2 Verksamhetsbidrag 

Totalt fördelades drygt 42 miljoner kronor i verksamhetsbidrag enligt RUN:s budget 2015 inom 

delområdet ”Regionala styrkeområden”. Life Science, IT och hållbara transporter är de områden 

som erhåller störst andel verksamhetsbidrag. RUN beslutar om projektmedel som till viss del kan 

anses vara verksamhetsbidrag som utgår i projektform, framförallt till Science parks (se ovan).  

Tabell 5.7 Fördelning av verksamhetsbidrag budgetår 2015, Prioriterade områden 

Mottagare Budget 2015 Område i VG2020 

Agroväst 2 700 000 Livsmedel 

Gothia Forum 7 358 000 Life Science 

Gothia Science Park 7 000 000 IT 

Hantverkslaboratoriet 750 000 KKN/Besöksnäring 

Innovatum 10 050 000  

Lindholmen Science Park 8 500 000 Hållbara transporter 

Lokalproducerat i Väst 1 950 000 Livsmedel 

TILLT 500 000 KKN/Besöksnäring 

Svenskt Marintekniskt Forum 3 000 000 Maritima sektorer 

Kemiindustriklustret 35 000 Grön kemi 

Viktoriainstitutet 200 000 IT 

 

5.6.3 Företagsstöd 

Regionutvecklingsnämnden driver ett antal program med syfte att stötta entreprenörskap och fö-

retagande. Stöden består främst utav FoU-kortet, Konsultcheck, Såddfinansiering, Regionalt inve-

steringsbidrag, samt riskkapital via ALMI. Stödformerna är ej riktade till enskilda branscher eller 

17%

17%

1%1%

13%
3%

9%

2%

6%

13%

7%

10%

Life Science

Hållbara transporter

Hållbar stadsutveckling

Grön kemi

Marin Miljö och marina sektorer

Textil/mode/design

Material och hållbar produktion

KKN

Förnybar energi

Livsmedel/gröna näringar

IT

Besöksnäring



 

  

 

 

 

 
 
 

  

73 av 113 

ämnesområden, varför det finns anledning att titta närmre på hur stöden de facto fördelar sig. 

Nedan presenteras stödens fördelning utifrån mottagare och relevant prioriterat område i V2020. 

Konsultcheckar 

Konsultchecken ska hjälpa företag att stärka sin kompetens inom områden där man saknar eller 

har bristande kompetens. Företaget genomför insatsen med hjälp av en utomstående resurs (kon-

sult). Nedan visas hur konsultcheckar som erhöll ett preliminärt och sedermera beviljat beslut 

under 2014. Summan för de enskilda konsultcheckarna sträcker sig från 18 000 till 150 000 och 

omfattar totalt 5 397 016 kronor i slutligt beviljat belopp (ej inkluderat återfört belopp). Drygt 25 

procent av utbetalat belopp går till konsultcheckar för verksamheter som ej kategoriserats som 

tillhöra ett av de prioriterade områdena i VG2020. 

Figur 5.12 Fördelning av beviljade medel konsultcheckar utifrån prioriterade områden i VG2020, 201431 

 

Regionalt investeringsbidrag 

Syftet med stödet "Regionalt bidrag till företagsutveckling" är att främja investeringar, öka syssel-

sättning och tillväxt. Stödet kan ges inom geografiskt avgränsade landsbygds-, glesbygds- och 

skärgårdsområden För regionalt investeringsbidrag har totalt 1 029 234 kronor beviljats stöd under 

2014. 400 000 kan kategoriseras tillhöra livsmedel medan övrigt bidrag ej kategoriserats som till-

höra ett specifikt område men där inriktningen i huvudsak utgörs av tillverkande företag.   

Såddfinansiering 

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla ett 

koncept eller en teknisk produktidé. Stödet är på max 850 000 kronor, i form av så kallat villkorslån 

som normalt ska betalas tillbaka inom fem år. Mindre projekt kan få stöd i form av bidrag på upp 

till 50 000 kronor. Såddfinansieringen kan användas till exempelvis personalkostnader, kostnader 

för externa tjänster eller viss teknisk utrustning som behövs för teknik-, affärs- och marknadsut-

veckling av det nya konceptet/produktidén. En analys av de totalt 48 projekt som erhöll ett preli-

minär och sedermera beviljat beslut under 2014 ger ett totalt investeringsbelopp om 12 234 070 

kronor, varav 835 003 kronor återförts. Utav det totala investeringsbeloppet har 34 procent, eller 

4 167 753 kronor, gått till företag verksamma inom Life Science och 31 procent till området IT. 

Samma omkategorisering av områden har skett likt ovan. 

  

                                              
31 För att förenkla jämförelsen med övriga delkapitel har kategoriseringen av områden genomförts enligt följande: Biomedicin och 

hälsa = Life Science, Fordon = Hållbara transporter, Kultur-, besöks- och upplevelsenäring = KKN/Besöksnäring, Miljö/energi = Förny-

bar energi, Petrokemi = Grön kemi, Textil = Textil/mode/design, Trä = Material och hållbar produktion 
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Figur 5.13 Fördelning av såddfinansiering per specialiseringsområden, 2014  

 

FoU-kort 

FoU-kortet ger stöd till små och medelstora företag för att stärka företagets förmåga att utveckla 

tjänster, varor och processor med hjälp av forsknings och utvecklingsinsatser (FoU). FoU-kort Bas 

uppgår till max 50 000 kr för att undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom företaget för att 

utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. För FoU-kort Avancerat ges upp till 500 000 kr 

i FoU-stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och 

kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. 

Från juni 2011 till september 2015 har knappt 26 miljoner kronor fördelats i form av FoU-kort till 

137 olika företag. Drygt 4,2 miljoner har varit av karaktären FoU-kort Bas som fördelats mellan 86 

företag och knappt 21,7 miljoner har fördelats mellan 51 företag som FoU-kort Avancerat.  

Figur 5.14 Fördelning av FoU-kort Avancerat per specialiseringsområde, 2011-2015
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Figur 5.15 fördelning av FoU-kort Bas per specialiseringsområde, 2011-2015 

 

Som kan utläsas ovan har en betydande andel (37%) av FoU-kort Avancerat gått till företag verk-

samma inom området Förnybar energi och 13 procent till IT och Life Science. För FoU-kort Bas har 

31 procent gått till företag som ej klassificerats som tillhöra ett specialiseringsområde och 17 re-

spektive 15 procent till företag verksamma inom Life Science och Förnybar energi. 

Riskkapital 

Almi Invest Västverige investerar externt ägarkapital i små och medelstora företag i Västsverige i 

intervallet 1-10 miljoner kronor, på lika villkor tillsammans med privata investerare där de senare 

står för minst halva beloppet. Almi Invest Västsverige är en av elva regionala riskkapitalfonder som 

drivs som projekt inom ramen för strukturfondsperioden 2007-2013 med finansiering från Europe-

iska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt nationell och regional medfinansiering. Riskkapital-

fonderna har genomfört nyinvesteringar under perioden 2009-september 2015 och har fram till 

sista augusti 2020 på sig att avyttra sina portföljbolag (exit). Under programperioden har Almi 

Invest Västsverige en offentlig investeringsbar32 kapitalbas (EU-medel + nationell/regional medfi-

nansiering) på cirka 185 miljoner kronor. Fonden är fullinvesterad och t.o.m. andra kvartalet 2015 

fördelade sig investeringarna enligt nedan.33 

Tabell 5.8 Fördelning av regionalt riskkapital ERUF Almi Invest Västsverige, 2009-2015 

Bransch Antal portföljbo-

lag 

Andel portföljbo-

lag, % 

Investerat, 

MSEK 

Andel inve-

sterat,% 
IT/Telekom 20 40% 65,6 32% 

Life Science 12 24% 56,4 27% 

Cleantech 7 14% 39,6 19% 

Industri/trans-
port 

8 16% 32,8 16% 

Handel/tjänster 2 4% 7,3 4% 

Övrigt 1 2% 3,8 2% 

TOTALT 50 100% 205,5 100% 

Källa: Fondens inrapportering till Tillväxtverket och Ramböll (2015) 

Som kan utläsas ovan är portföljbolagen som erhållit investering utifrån andel investerade medel 

främst hemmahörande IT/Telekom och Life Science. 

5.6.4 Inkubatorer 

Flertalet inkubatorer får stöd av Västra Götalandsregionen genom projektmedel via RUN eller ge-

nom verksamhetsbidrag. Inkubatorerna utgörs av Sahlgrenska Science Park. Chalmers Innovation, 

Framtidens Företag, Brewhouse Innovation, GU Holding, Gothia Science Park, Innovatum Inkuba-

tor och Inkubatorn i Borås. Inkubatorerna har olika inriktning och finns i olika delar av Västra 

Götaland. Samtliga inkubatorer tillhandahåller kontorsplats och kontorsutrustning till förmånliga 

                                              
32 D.v.s. kapitalbasen minus förvaltningskostnader (management fee) 

33 Investerade belopp överstiger den totala kapitalbasen eftersom fonden använder s.k. revolverande medel till återinvesteringar (me-

del som frigörs genom avyttringar/exits). Siffrorna avser endast fondens investeringar, d.v.s. privata medel är ej inkluderade. 
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villkor samt erbjuder affärsrådgivning, utbildning, rekrytering, servicetjänster och finansierings-

nätverk. Inkubatorerna i Västra Götaland riktar sig ofta till idébärare inom en viss bransch eller 

som har en organisatorisk eller geografisk hemvist. I de nio inkubatorer som Västra Götalandsreg-

ionen stödjer fanns 2013 drygt 180 projekt/företag, varav ca 110 bildats under innevarande år. 

Inkubatorbolagen inklusive bolag som har lämnat inkubatorn har närmare 1500 sysselsatta. Bola-

gen omsatte under 2013 närmare 1,3 miljarder kronor, enligt inkubatorernas rapportering.34 Under 

2014 kom både Chalmers Innovation och Encubator högt i det europeiska forskningsinitiativet 

UBI:s index över världens mest framgångsrika inkubatorer. Fördelning av stödfokus för inkubato-

rerna i Västra Götaland kan illustreras som i tabellen nedan. 

Tabell 5.9 Fokusområden för inkubatorer i Västra Götaland 

Inkubator Fokus 
Sahlgrenska Science Park Life science 

Chalmers Ventures Inget ämnesfokus 

Framtidens företag Ingen branschfokus men inriktning på tjänsteföretag 

Brewhouse Innovation Fokus på kulturella och kreativa näringar 

Gothia Science Park Incubator Ingen branschfokus, stödjer dock främst IKT-företag och har ett 
tillflöde av idéer från Högskolan i Skövde. Nationell nod för af-
färsutveckling inom datorspel. 

Innovatum inkubator Fokus på audiovisuell teknik, Energi- och miljöteknik eller Pro-
duktionsteknik samt design som genomgående tema. 

Inkubatorn i Borås Upptagningsområde i hela Sjuhäradsregionen samt nationellt 
genom en nischad modeinkubator med fokus på textil och mode. 

GU Holding Ingen ämnesfokus. investerar i affärsidéer från Göteborgs uni-
versitet i form av forskare, anställda och studenter.  

5.6.5 Affärsrådgivning  

Olika former av affärsrådgivning ges inom ramen för de inkubatorer som listas ovan. I Västra 

Götaland finns dock ett antal rådgivande aktörer med hel eller delvis offentlig finansiering som i 

olika utsträckning riktar sig till specifika branscher eller teknikområden. Exempel på nischade råd-

givningsaktörer utgörs av Enterprise Europe Network/Industriell Dynamik och Chalmers Industri-

teknik (teknikintensiva företag), Livsmedelsacceleratorn, Lokalproducerat i Väst (livsmedel) och 

ADA (KKN). Till detta finns ett större antal stödaktörer med allmän ämnesinriktning såsom Connect 

Väst, Coompanion, Drivhuset, Almi, Nyföretagarcentrum, etc. 

5.7 Sammanfattning av specialiseringar inom offentlig sektor 

Inom ramen för RIS3-begreppet är EU tydliga med att det handlar om att förlika sig med ett synsätt 

på politiska åtgärder som inbegriper att ange vertikala prioriteringar som rör fält, tekniker och 

aktiviteter snarare än allmänna prioriteringar såsom att öka samarbetet mellan forskare och indu-

stri eller att utveckla humankapitalet.  

I föreliggande studie har vi grundat vår analys på uppföljning av olika former av utvecklingsmedel 

som fördelats antingen internt till FoU inom VGR eller externt genom delfinansiering av projekt och 

olika former av företagsstöd. Inriktningen av det stöd som offentlig sektor i Västra Götaland till-

handahåller för olika former av utvecklingsprojekt betyder ej per automatik att dessa områden är 

befintliga specialiseringsområden. Detta gäller framförallt för de olika formerna av företagsstöd. 

Samtidigt baseras VGR:s delfinansiering av större utvecklingsprojekt och projektplattformar, ofta 

med koppling till de Science Parks som finns i regionen, på en löpande diskussion med andra 

finansiärer som VINNOVA. Detta kan tolkas som att de större projekt inom specifika ämnesområ-

den där VGR deltar i egenskap av delfinansiär har genomgått en konkurrensutsatt utlysning i tidi-

gare led för kompletterande VINNOVA-finansiering. 

De interna FoU-medlen inom Västra Götalandsregionen allokeras till en betydande del till Life Sci-

ence området. Vid en samlad analys påvisas att det enskilda ämnes/verksamhetsområden som 

                                              
34 http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/RUN/2014/1412Arsredovisning2014inkl_bilagor.pdf 
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erhåller störst finansiering (inom ramen för konkurrensutsatta ALF-medel) utgörs av Kvinnosjuk-

vård, Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi och Medicin. Starka områden utgörs av transplantation och 

hjärtkirurgi där VGR ansvarar för rikssjukvård samt områden kopplade till äldres hälsa, gravidi-

tetssjukdomar, odontologi, hjärta-kärl och barns hälsa. 

RUN:s projektmedel allokeras främst till projekt hemmahörande Life Science, Hållbara transporter, 

Marina sektorer samt Livsmedel/Gröna näringar. De företagsstöd i form av Konsultcheckar, Sådd-

finansiering, FoU-kort och Riskkapital som VGR är koncentrerade till företag verksamma inom 

främst sektorerna transport, life science, IT och förnybar energi. Vid en avgränsning till offentliga 

verksamheter och bolag ej inkluderat lärosäten eller forskningsinstitut ser vi en koncentration av 

projektsatsningar i Västra Götaland till områdena Stadsutveckling, Transport samt Förnybar energi, 

ofta i kombination med varandra. Parallellt pågår även en rad omfattande projekt med lärosäten 

och forskningsinstitut som koordinerande partner där övriga offentliga verksamheter bidrar såsom 

Biomatcell inom Life Science, AstaZero och SAFER inom transport och trafiksäkerhet samt Avan-

cerad tillverkning genom projekt vid Innovatum.  

Kopplat till ovan bör en bära med sig dels att områden som livsmedel och besöksnäring är långt 

mindre kapitalintensiva eller utgör en kärna i det offentliga uppdraget varför omfattningen av in-

satserna rent monetärt naturligt blir mindre samt dels att bredare branscher som IKT ofta är en 

integrerad del av bredare satsningar på områden som transport och stadsutveckling. De områden 

som nämns ovan är samtidigt tämligen breda. I nästa kapitel görs därmed en fördjupning av re-

spektive tematiska ämnesområden och hur de tre dimensionerna forskning, näringsliv och offentlig 

sektor samspelar. 
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6. IDENTIFIERING AV STYRKEOMRÅDEN 

I detta avslutande kapitel sammanfattas analysens resultat genom en beskrivning av styrkeområ-

den som sammanställts utifrån de identifierade specialiseringarna i föregående kapitel. Kapitlet 

identifierar områden som har en samtidig och adekvat nivå av forskning, industriell aktivitet och 

insatser från offentliga aktörer och därmed kan betraktas som styrkeområde. Analysen sker förut-

sättningslöst där områden identifieras uteslutande baserat på det empiriska underlaget i föregå-

ende kapitel. Styrkeområdena presenteras med förbehåll för de metodbegränsningar som tidigare 

beskrivits. Kapitlet avslutas med en jämförelse av analysens resultat med de 12 prioriterade om-

råden som listats i VG2020. 

6.1 Identifierade styrkeområden 

I Figur 6.1 nedan beskrivs de styrkeområden som identifierats utifrån genomförd analys. I efter-

följande underrubriker beskrivs respektive styrkeområde i löpande text, tillsammans med de ni-

scher och underkategorier som identifierats i studien. 

Life Science, transportsektorn, och kemisektorn är de tre sektorer som tydligast kännetecknas av 

samtidiga styrkor inom näringsliv, akademisk forskning samt stödstrukturer inom offentlig sektor. 

Vi finner även sektorer som inte på ett tydligt vis uppfyller starka positioner inom samtliga tre 

dimensioner, men som på olika vis ändå är viktiga för regionens tillväxt och utveckling, samt för 

att stötta övriga sektorer. Inom energisektorn finner vi tydlig specialisering vid regionens lärosäten 

och offentlig sektor. Inom materialsektorn, där vi även inkluderar textilsektorn, finner vi offentliga 

stödsystem och en stark forskningsmiljö. En tydlig gemensam nämnare för styrkeområdena trans-

port, energi och material är att de, sett till exempelvis stora strategiska projektsatsningar i reg-

ionen, kan sammanfattas som att beröra hållbara, säkra och effektiva transporter. Nedan beskrivs 

respektive styrkeområde närmare. 

6.1.1 Life Science 

Vår analys pekar på en specialisering gentemot Life Science inom Västra Götalands näringsliv. I 

regionen är en relativt stor andel anställda verksamma inom sektorn Tillverkning av farmaceutiska 

basprodukter och läkemedel. Anställda inom denna sektor har även en hög utbildningsnivå, vilket 

tyder på att Västra Götaland befinner sig relativt högt upp i värdekedjan inom Life Science. Andelen 

riskkapital till regionen som fördelas till Life Science är något större än motsvarande riskkapital till 

övriga Sverige. Andelen riskkapital som tillfaller denna sektor är även högre jämfört med Stock-

holm och Skåne. Astra Zenecas närvaro i Västra Götaland pekar på att regionen har förmåga att 

attrahera stora företag inom Life Science, men inom regionen finns även ett antal mindre företag 

inom denna sektor. Exempelvis är ungefär 50 företag verksamma inom Sahlgrenska Science Park, 

och företag inom denna sektor deltar även i relativt stor utsträckning i EU:s ramprogram för forsk-

ning och utveckling. 
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Figur 6.1 Sammanvägd bedömning av Västra Götalands styrkeområden 
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Inom den akademiska forskningen uppvisas stora styrkor inom Life Science, främst inom vårdin-

riktade ämnesområden. En stor andel av denna forskning produceras inom Sahlgrenska Akademin, 

med världsledande forskning inom bland annat odontologi. Oral Surgery, Maternity and Midwifery, 

Ageing, Urology samt Drug Discovery är exempel på forskningsområden inom Life Science där 

Västra Götaland står sig mycket starkt, men även flera ämnesområden med indirekt koppling till 

Life Science såsom kemi uppvisar styrkor. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största sjukhus med en omsättning på runt 

9,5 miljarder kronor per år och cirka 17 000 anställda. Det stora patientunderlaget innebär en 

kritisk massa av patientdata som ger goda förutsättningar för klinisk forskning och kliniska pröv-

ningar av nya läkemedel och terapier. Stödjande innovationsinfrastrukturer finns etablerat i form 

av Sahlgrenska Science Park, Gothia Forum inom klinisk forskning samt Sahlgrenska biobank, Re-

geringen har även nyligen beslutat att en särskild myndighet för samordning av klinisk prövning i 

Sverige kommer förläggas till Göteborg. Knut och Alice Wallenbergstiftelsen beslutade också under 

hösten 2014 att tillsammans med Göteborgs universitet, AstraZeneca och Västra Götalandsreg-

ionen satsa 620 miljoner på ett centrum för molekylär medicin. Flertalet omfattande projekt pågår 

inom Life Science området som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Exempel på projekt är 

BIOMATCELL, ett Vinn Excellence Center inom biomaterial och cellterapi vid Sahlgrenska akademin. 

Vid en samlad analys påvisas att det enskilda ämnes/verksamhetsområden som erhåller störst 

finansiering (inom ramen för konkurrensutsatta ALF-medel) utgörs av Kvinnosjukvård, Klinisk mi-

krobiologi, Klinisk kemi och Medicin. Starka områden utgörs av transplantation och hjärtkirurgi där 

VGR ansvarar för rikssjukvård samt områden kopplade till äldres hälsa, graviditetssjukdomar, 

odontologi, hjärta-kärl och barns hälsa. 

6.1.2 Transport 

Västra Götalands näringsliv uppvisar hög grad av specialisering gentemot transportsektorn. En 

relativt stor andel av regionens anställda är yrkesverksamma inom sektorer med koppling till trans-

portsektorn, såsom Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt Magasinering 

och stödtjänster till transport. Transportsektorn mottar även en relativt stor andel riskkapitalinve-

steringar i regionen, och andelen patent som produceras inom sektorn är stor. Dessutom är ande-

len intäkter och förädlingsvärde inom regionen som tillfaller transportmedelsindustrin stor jämfört 

med övriga riket. Utöver hög specialisering gentemot transportsektorn sysselsätter sektorn även 

ett stort antal personer i Västra Götaland i absoluta tal. Volvokoncernens närvaro i regionen innebär 

goda förutsättningar för att även mindre underleverantör kan utvecklas och bidra till samhällseko-

nomin. 

Volvo Technology är den privata aktör som i störst utsträckning deltagit i europeiska ramprogram 

för forskning och utveckling. Även Volvo Aero, Volvo Personvagnar samt Volvo Powertrain har i 

stor utsträckning deltagit i europeiska forskningsprogram. Vi finner även framstående områden 

inom den akademiska forskningen som kan kopplas till transportsektorn, såsom Aerospace engi-

neering, Mechanical engineering samt Transportation35. Både GU och Chalmers har starka forsk-

ningsmiljöer med inriktning mot transportsektorn, där en stor del av forskningen fokuserar på 

hållbara transportlösningar. 

Västra Götalandsregionen ansvarar för regional kollektivtrafik och är sedan 1 januari 2012 ensam 

ägare till kollektivtrafikbolaget Västtrafik, Sveriges tredje största företag inom kollektivtrafik. Varje 

dag görs över 900 000 resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Västra Götaland är vidare en 

viktig nod för gods till Sverige där drygt 50 procent av den svenska godsimporten i vikt räknat har 

Västra Götaland som destination. Västra Götaland är strategiskt belägen mellan de skandinaviska 

huvudstäderna Stockholm, Köpenhamn och Oslo är därför en viktig nationell nod för framtida lös-

ningar för transporteffektivitet och överflyttning av gods till mindre miljöbelastande transportslag. 

I Västra Götaland finns en omfattande infrastruktur för stödjande av energieffektivisering och 

elektrifiering, trafiksäkerhet och ökat resursutnyttjande i transportsystemet. Lindholmen Science 

Park har fokus på att demonstrera nya, innovativa lösningar för person- och godstransporter. Vid 

                                              
35 Notera att detta forskningsområde klassas inom huvudområdet ”Samhälle” och är således inte ett rent tekniskt forskningsområde. 
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Lindholmen drivs projektarenorna Test Site Sweden, Closer, Vehicle ICT Arena och Security Arena 

Lindholmen med fokus på ovan nämnda ämnesområden. Deltagandet i nationella FoU-program 

koncentreras för VINNOVA till programmet fordonsstrategisk forskning och innovation. Projektet 

AstaZero, vilket ägs av SP och Chalmers, utgör en investering om cirka en halv miljard kronor är 

en framträdande stödinfrastruktur i regionen.  

6.1.3 Kemi 

Näringslivet i Västra Götaland uppvisar en relativt stor grad av specialisering gentemot kemisek-

torn. Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter samt Tillverkning av andra icke-metalliska 

mineraliska produkter är två sektorer som, jämfört med övriga Sverige, sysselsätter stora andelar 

av Västra Götalands arbetskraft. Förutom ett relativt stort antal anställda inom dessa sektorer 

attraherar branschkategorin Chemicals and materials omfattande riskkapitalinvesteringar. Stora 

företag inom kemisektorn såsom AkzoNobel och AGA bedriver verksamhet i regionen, och bidrar 

tillsammans med mindre företag till en stark miljö för företagande inom kemisektorn. 

Vi finner även starka forskningsresultat inom kemirelaterade ämnesområden vid Västra Götalands 

lärosäten. Inom den akademiska sektorn uppvisar ämnesområdena Inorganic Chemistry, Process 

Chemistry, Chemical Engineering samt Colloid and Surface Chemistry både stor genomslagskraft 

och specialiseringsgrad. 

I Västra Götaland finns en målsättning om en fossiloberoende ekonomi till år 2030. Göteborgsreg-

ionen är centrum för Sveriges kemiindustri och sammanslutningen Västsvenska Kemiklustret inom 

ramen för Business Region Göteborg driver frågor som är knutna till infrastruktur, teknikutveckling 

och kunskapsuppbyggnad inom kemiområdet. 

6.1.4 Textil / mode / design 

I Västra Götaland återfinns stark specialisering gentemot textilsektorn inom näringslivet. I regionen 

återfinns ett relativt stort antal anställda samt arbetsställen inom denna sektor, innefattandes ex-

empelvis branschkategorierna Tillverkning av kläder, Textilvarutillverkning, samt Tillverkning av 

läder, läder- och skinnvaror m.m. Dessa sektorer står sig även starka i ett europeiskt perspektiv. 

Dessutom är nivåer på intäkter och förädlingsvärde relativt stort inom sektorn Textil-, beklädnads-

, läder- och lädervaruindustrin, och antalet patent inom Textil and paper machines är relativt stort. 

Inom regionen återfinns ett stor antal företag inom textil och mode, såsom exempelvis Gina Tricot, 

Bubbleroom, Ellos, och Halens, vilka har tillgång till en välutvecklad regional infrastruktur för denna 

typ av företag. 

Inom den akademiska sektorn återfinns styrkor inom materialområdet, vilka delvis har koppling till 

textilsektorn. Textilhögskolan vid Högskolan i Borås erbjuder ett starkt centrum för forskning och 

utbildning inom textil och mode. 

Smart Textiles är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, 

Västra Götalands- regionen och Sjuhärads Kommunalförbund. Inom inkubatorn i Borås återfinns 

även Modeinkubatorn som verkar för att skapa förutsättningar för entreprenörer inom textil och 

mode att etablera sig på marknaden och som är Sveriges enda renodlade modeinkubator. 

6.1.5 Material 

Vi ser till viss del stöd för specialisering gentemot materialsektorn inom Västra Götalands närings-

liv. Tillverkning av träprodukter är en relativt stor bransch sett till antal anställda och antal arbets-

ställen i Västra Götaland jämfört med europeiska regioner – dock inte jämfört med övriga Sverige. 

Antalet anställda inom sektorn Tillverkning av gummi- och plastvaror ligger i paritet med övriga 

Sverige. Vi finner dock att sektorn Chemicals and materials erhåller en relativt stor andel riskkapital 

inom regionen. 

Inom den akademiska forskningen vid Västra Götalands lärosäten finner vi flera styrkor inom äm-

nesområden med koppling till materialforskning. Relativt mycket resurser för forskning har tillförts 

nanoteknologisk forskning. Den övergripande ämneskategorin Materials Science har även stor ge-

nomslagskraft och specialiseringsgrad jämfört med det nordiska genomsnittet. Vi finner även ett 
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stort antal underkategorier som uppvisar hög specialiseringsgrad och citeringsgrad, såsom exem-

pelvis Colloid and Surface Chemistry, Biomaterials, Surfaces and interfaces samt Ceramics and 

Composites. 

Området har en stark koppling till hållbar transport, hållbar energi och hållbar stadsutveckling. 

Innovatum Teknikpark i Trollhättan är en utvecklingsmiljö med fokus på tillverkande industri. Inom 

teknikparken återfinns Produktionstekniskt Centrum som grundats av Innovatum, Högskolan Väst, 

Saab Automobile och GKN Aerospace (tidigare Volvo Aero). Innovatum är vidare koordinator för 

det omfattande VINNOVA-projektet Leverantörsstruktur för lättare fordon med en finansiering om 

ca 25 miljoner kronor mellan 2011-2013. Flera företag, lärosäten och forskningsinstitut i Västra 

Götaland deltar i SIO-satsningen LIGHTer inom lättviktsteknik som drivs av Swerea. Detsamma 

gäller för SIO-programmet Grafen som drivs av Chalmers med ambitionen att stärka gränsöver-

skridande samverkan i grafenområdet. Johannesberg Science Park har vidare fokus på Material- & 

Nanoteknik och med nära koppling till transport- och energiområdet. 

6.1.6 Energi 

Förnybar energi är en sektor som till viss del är problematisk att kartlägga utifrån specialiserings-

index. Arbete med förnybar energi sker parallellt inom många olika sektorer. Dock finner vi att 

näringssektorn Energy and Environment mottar en relativt stor mängd riskkapital jämfört med 

övriga riket, men även jämfört med samtliga europeiska jämförelseregioner som ingår i analysen. 

Att sektorn har förmåga att på ett så tydligt vis attrahera riskkapital tyder på att näringslivet i 

regionen uppvisar attraktiva lösningar inom energisektorn. 

Inom den akademiska forskningen vid Västra Götalands lärosäten finner vi tydliga styrkor på ener-

giområdet. Det övergripande forskningsämnet Energy är det forskningsområde som uppnår störst 

citeringsgrad i relation till det nordiska genomsnittet. Inom detta övergripande ämnesområde ryms 

forskningsämnen såsom Energy Engineering and Power Technology samt Fuel Technology, vilka 

samtliga uppnår höga citeringsnivåer. 

I oktober 2009 togs ett beslut att Västra Götaland om en energiförsörjning utan fossila bränslen 

till år 2030. Inom området förnybar energi ligger Västra Götalandsregionen i framkant bland annat 

vad gäller biogasproduktion och utveckling. Västra Götaland är det län i Sverige som tillsammans 

med Skåne har störst produktionspotential från restprodukter och åkergrödor. Idag producerar 

Västra Götaland mest vindkraft i landet och Göteborg har i motsats till de två andra storstäderna 

Stockholm och Malmö valt att behålla sitt energibolag i kommunal ägo. Regionutvecklingsnämnden 

har beslutat om finansiering av en ny programperiod för vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) på 

Chalmers i syfte att stärka och utveckla näringslivssamverkan. Vidare beslutade Energimyndig-

heten nyligen att ge Västra Götalandsregionen uppdraget att driva den nationella noden med an-

svar för näringslivs- och affärsutveckling inom vindkraftssektorn. Flera betydande projektsats-

ningar sker inom energiområdet i Västra Götaland baserat på nationell och regional FoU-finansie-

ring såsom GoBiGas och BioProGReSS inom biogas och PowerVäst inom vindkraft. År 2014 blev 

Johanneberg Science Park partner i klimatinitiativet Climate-KIC, Europas största partnerskap mel-

lan akademi, offentlig sektor och näringsliv med målet att minska koldioxidutsläppen. 

6.2 Jämförelse med VG2020 

I detta avsnitt genomförs en jämförelse mellan analysen av näringsliv, forskning och offentlig sek-

tor i Västra Götaland och de 12 prioriterade områden som beskrivs i VG2020. Jämförelsen sker på 

övergripande nivå, där respektive område bedöms enskilt. I tabellen nedan sammanfattas vår be-

dömning baserat på den genomförda analysen, där grönt indikerar att det finns en hög speciali-

sering inom området, orange att det finns viss specialisering inom området och rött att vi ser en 

låg specialisering jämfört med riket och urval av regioner. Ett antal förutsättningar för resultatet 

är viktigt att understryka. För det första är respektive prioritering i VG2020 ej definierat på en 

detaljnivå som skapar tydliga avgränsningar mellan områden. För det andra utgår dimensionen 

offentlig sektor inte primärt från jämförelser med andra län eller riket utan snarare från närvaro 

och omfattning av stödsystem i regionen. För det tredje fångar ej applicerad metod de tvärsekto-

riella branscher såsom exempelvis IKT, KKN och besöksnäring i samma utsträckning som mer 

avgränsade branschkategorier.  
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Figur 6.2 Jämförelse mellan VG2020 specialisering 

Område  Näringsliv Forskning 
Offentlig  
sektor 

Life science    
Hållbara transporter    
Grön kemi    
Marin miljö/sektorer    
Textil/mode/design    
Material    
KKN    
Förnybar energi N/A   
Livsmedel/ 
gröna näringar 

   

IKT    
Besöksnäring    
Hållbar produktion N/A N/A N/A 

Hållbar stadsutveckling N/A N/A  

 

I efterföljande avsnitt beskrivs respektive område mer i detalj. 

6.2.1 Hållbar stadsutveckling 

Hållbar stadsutveckling går ej att på ett konkret vis härleda till vare sig specifika branscher inom 

näringslivet eller ämnesområden inom forskning utan bör betraktas som ett horisontellt område 

med kopplingar till flertalet sektorer och ämnen. Utifrån strukturella förutsättningar är Storgöte-

borg det näst största storstadsområdet i Sverige varför förutsättningarna att agera som testarena 

för nya tekniker och metoder kopplat till stadsutveckling i en svensk kontext är goda. I regionen 

drivs flera stödjande projekt kopplat till hållbar stadsutveckling. Relevanta projekt inkluderar här 

Innovationsplattform Norrby (Borås kommun) och Göteborgs nya innovationsplattform för hållbar 

stadsutveckling (Johanneberg Science Park). Ett ytterligare exempel på samfinansiering mellan 

Västra Götalandsregionen, kommunförbund, lärosäten, forskningsinstitut och statliga aktörer 

(SIDA) är Mistra Urban Futures, ett centrum för hållbar stadsutveckling som startades 2010. Cent-

rumet har dock en bred definition av hållbarhetsbegreppet och inkluderar även inkludera social 

hållbarhet. 

6.2.2 Marin miljö och marina sektorer 

Den maritima sektorn uppvisar hög specialisering inom Västra Götalands näringsliv. Andelen an-

ställda inom sektorerna Sjötransport samt Fiske och vattenbruk är stor jämfört med övriga riket. 

Även andelen arbetsställen inom dessa sektorer är relativt stort.  

Inom den akademiska sektorn identifieras dock inga framstående styrkor inom ramen för denna 

analys. Forskningsämnet Oceanography uppvisar något högre genomslagskraft mätt som citeringar 

per publikation jämfört med övriga Norden, men specialiseringsgraden är relativt låg. Detsamma 

gäller forskningsämnet Ocean Engineering. Ämnesområdet Aquatic Science uppvisar både lägre 

genomslagskraft och lägre specialiseringsgrad än genomsnittlig nordisk nivå. 

Västra Götalands koppling mellan havskusten och en av Europas största insjöar är en unik förut-

sättning för utvecklingen av regionens maritima sektor. Västra Götalands läge vid Västerhavet är 

avgörande för de maritima verksamheternas stora betydelse och Västra Götaland är Sveriges mest 

utpräglade havsregion. Idag är Västra Götaland nordiskt sjöfartscentrum genom Göteborgs hamn. 

Myndigheter som Rederinämnden samt Havs- och vattenmyndigheten är placerade i regionen. 

6.2.3 Kulturella och kreativa näringar 

Inom näringslivet finner vi ingen tydlig specialisering gentemot nischer inom KKN. Exempelvis upp-

visar sektorerna Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet, Planering 

och sändning av program samt Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fo-

nogramutgivning lägre specialiseringsgrader både vad gäller antal anställda och antal arbetsställen 

jämfört med både Stockholm och övriga Sverige. Andelen anställda inom sektorn Grafisk produkt-

ion och reproduktion av inspelningar ligger på ungefär samma nivå som övriga Sverige. Andelen 
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regionala intäkter och förädlingsvärde som tillfaller sektorn Grafisk och annan reproduktionsindu-

stri är dock relativt höga jämfört med övriga Sverige. 

Inom den akademiska sektorn uppvisar det övergripande ämnesområdet Arts and humanities re-

lativt hög genomslagskraft i form av citeringar per publikation. Andelen publikationer inom detta 

ämne är dock jämförelsevis låg. 

I Västra Götaland finns viktiga produktionsmiljöer som Film i Väst och nationellt och internationellt 

betydelsefulla kulturella mötesplatser som Bok & Bibliotek och Göteborgs internationella filmfesti-

val. Inom personalgruppen Kultur, turism och fritid har Västra Götaland både vad avser landstinget 

som sammantaget i kommunerna lika många årsarbetare per 1000 invånare som riksgenomsnittet, 

men fler än i Stockholm och Skåne. Utgifterna per invånare inom kulturområdet är för Västra 

Götaland högst i riket med 580 kronor per invånare jämfört med 314 kronor per invånare i riket. I 

egenskap av en tätbefolkad och diversifierad storstad finns ett naturligt underlag för ett aktivt 

kulturliv och skapandet av kreativa miljöer. I regionen finns ett antal stödstrukturer för kulturella 

och kreativa näringar såsom mötesplatsen ADA Association for Design and Advertising - en mötes-

plats för kreativa näringar i Göteborg och Västsverige, inkubatorerna Brewhouse Innovation och 

Göteborg Artist Center samt Gothia Science Park som är nationell nod för affärsutveckling inom 

datorspel. Mitt i Göteborg, på Ringön, skapas just nu Tillåtande Oaser, för att ge förutsättningar 

och uppmuntra kreativt skapande. 

6.2.4 Livsmedel / gröna näringar 

Vi finner ingen tydlig specialisering gentemot livsmedel/gröna näringar inom Västra Götalands nä-

ringsliv. Andelen anställda inom sektorn Livsmedelsframställning är något större i Västra Götaland 

jämfört med resten av riket, medan Framställning av drycker är en relativt liten sektor i regionen. 

Andelen förädlingsvärde samt intäkter som tillfaller sektorn Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks-

industri är dock något större än motsvarande andel i övriga Sverige.  

Vi finner inte inga tydliga styrkor inom den akademiska sektorn utifrån den bibliometriska analysen. 

Exempelvis uppvisar forskningsämnet Food Science lägre specialiseringsgrad än det nordiska ge-

nomsnittet – dock är citeringsnivån något högre än det nordiska genomsnittet. 

Västra Götaland är Sveriges till ytan största jordbrukslän med landets största arealer av ekologisk 

odling. Arealen ekologiskt odlad åkermark i länet uppgår till 20 procent jämfört med 15 procent i 

riket. Även ekologiska livsmedel i landstingets verksamhet ligger något över riket med 29 kontra 

27 procent.36 Inom sjukvården i Västra Götalandsregionen serveras ca 3 500 000 måltider per år 

och utgör därmed en styrande kraft som upphandlare av livsmedel. Styrkeområdet har en nära 

koppling till flertal andra styrkeområden i VG2020 såsom logistiska förutsättningar, tillgång till 

förnybar energi samt det maritima området när det gäller livsmedel som fisk och skaldjur. Livsme-

del har även en nära koppling till besöksnäringen och specifikt matturism. Livsmedelsacceleratorn, 

AgroVäst, Lokalproducerat i Väst samt Livsmedel i Väst är de centrala delarna av det offentliga 

stödsystemet gentemot näringen. 

6.2.5 Information- och kommunikationsteknik 

Indikatorer som beskriver specialisering för Västra Götalands näringsliv uppvisar i relativt låg ut-

sträckning specialisering gentemot IKT. Exempelvis är andelen riskkapital inom sektorn Computer 

and consumer Electronics mindre än hälften så stor jämfört med övriga Sverige. Andelen anställda 

inom sektorerna Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d., Informationstjänster samt Te-

lekommunikation är lägre än inom övriga riket. Inom Tillverkning av datorer, elektronikvaror och 

optik är dock andelen anställda inom Västra Götaland något större än övriga Sverige (dock är 

andelen anställda inom denna sektor större i Stockholm). Andelen intäkter och förädlingsvärde 

inom Västra Götaland som tillfaller sektorn Industri för datorer, elektronikvaror, optik och elappa-

ratur är dock något större än motsvarande andel i övriga Sverige.  

Vi finner inget tydligt stöd för IKT som framstående forskningsområde utifrån analysen av Västra 

Götalands lärosäten. Forskningsämnen såsom Computer Graphics and Computer-Aided Design, 
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Computer Networks and Communications samt Computer Vision and Pattern Recognition uppvisar 

både lägre specialiseringsgrad samt lägre citeringsgrad jämfört med det nordiska genomsnittet. 

Västra Götalandsregionen ansvarar för samverkan kring bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland, 

för vilken man ligger något efter riksgenomsnittet men före på landsbygden.37 I egenskap av en 

storstadsregion med ett diversifierat och avancerat näringsliv finns ett naturligt behov av stöd-

tjänster inte minst inom IT-området. Västra Götalands framträdande och historiskt rotade tillverk-

ningsindustri påverkas av den strukturomvandling som medför att sektorn i allt högre grad även 

innefattar samt främjar relaterade verksamheter såsom IKT-tjänster. IKT ingår som en integrerad 

del i flera stödjande plattformar som Johanneberg och Lindholmen Science Park. Gothia Science 

Park i Skövde har en tydlig IT-profil med spets inom Simulering, Beslutsstöd samt Spel för under-

hållning och lärande. 

6.2.6 Besöksnäring 

Vi finner inget tydligt stöd för starka nischer inom besöksnäringen inom näringslivet. Exempelvis 

är andelen anställda samt andelen arbetsställen inom sektorn Hotell- och logiverksamhet är något 

mindre jämfört med övriga riket. Andelen anställda samt andel arbetsställen inom Restaurang-, 

catering- och barverksamhet är i paritet med övriga Sverige. Samtidigt är Västra Götaland Sveriges 

näst största turistregion efter Stockholms län. Länet har sedan 2009 haft en positiv gästnattsut-

veckling både på hotellen och på camping. Den totala turismen, inklusive regional shopping beräk-

nades under 2013 omsätta nästan 34 miljarder kronor och sysselsatte 22 000 personer. 

Inom den akademiska forskningen ser vi få framstående forskningsämnen med koppling till be-

söksnäringen. Ett ämnesområde med fokus på besöksnäringen är Tourism, Leisure and Hospitality 

Management. Även om citeringsgraden är något högre än det nordiska genomsnittet, är antalet 

publikationer lågt i både absoluta och relativa termer. 

Västra Götaland har målsättningen att på sikt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och 

inkomstbringande turismregion. Turistnäringen i Västra Götaland växer kraftigt. Västra Götalands 

län har ett utbud som gör att länet räknas till ett av Sveriges viktigaste turistområden med fokus 

på Göteborg och skärgård som är platsunika. Med Nordens största hamn, Sveriges näst största 

flygplats och Centralstationen i Göteborg som viktig knutpunkt för kommunikationerna med andra 

städer, finns naturliga förutsättningar för utveckling av besöksnäringen. Funktionen Göteborg & Co 

finansieras av bland annat Göteborgs stad har till uppgift att genom bred samverkan marknadsföra 

och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Turistrådet Västsverige som bil-

dades 1999 är ett offentligfinansierat aktiebolag utan enskilt vinstintresse. 

 

 

 

 

  

                                              
37 http://www.vgregion.se/upload/UBit/Inl%201.%20V%c3%a4lkomsth%c3%a4lsning,%20Regionens%20roll.pdf  



 

  

 

 

 

 
 
 

  

85 av 113 

7. APPENDIX 

Näringsliv 
7.1.1 Specialiseringsindex antal anställda per jämförelseregion (2013) 

 

Bransch 

Sverige 

exkl. 

Västra 

götaland 

Stockholm Skåne 

Antal an-

ställda i 

Västra 

Götaland 

Andra konsumenttjänster 0.94 0.86 0.89 8257 

Anläggningsarbeten 0.87 1.48 0.71 4755 

Annan tillverkning 1.31 1.80 0.71 2794 

Annan utvinning av mineral 0.71 3.60 0.56 348 

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, ve-
tenskap och teknik 0.88 0.54 0.81 4222 

Arbetsförmedling, bemanning och andra per-
sonalrelaterade tjänster 1.09 0.86 1.26 15333 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; tek-
nisk provning och analys 1.43 1.18 1.39 21202 

Avfallshantering; återvinning 1.08 1.32 0.95 2610 

Avloppsrening 0.83 1.77 0.82 496 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 0.87 0.74 1.08 2568 

Byggande av hus 0.99 0.96 0.93 13781 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet 
o.d. 0.97 0.54 1.09 16027 

Detaljhandel utom med motorfordon och 
motorcyklar 1.02 1.03 0.98 49927 

Fastighetsservice samt skötsel och underhåll 
av grönytor 0.86 0.72 0.86 12012 

Fastighetsverksamhet 1.05 1.05 0.98 13310 

Film-, video- och tv-programverksamhet, 
ljudinspelningar och fonogramutgivning 0.57 0.23 1.03 1308 

Finansiella tjänster utom försäkring och pens-
ionsfondsverksamhet 0.61 0.30 0.95 6246 

Fiske och vattenbruk 2.82 20.77 2.51 598 

Framställning av drycker 0.28 0.25 0.29 268 

Förlagsverksamhet 0.61 0.38 0.56 3628 

Försäkring, återförsäkring och pensions-
fondsverksamhet utom obligatorisk socialför-
säkring 0.61 0.34 0.91 2391 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 0.76 1.08 1.00 3732 

Grafisk produktion och reproduktion av in-
spelningar 1.05 1.09 0.88 2588 

Handel samt reparation av motorfordon och 
motorcyklar 1.03 1.28 0.99 13084 

Hotell- och logiverksamhet 0.97 0.92 1.17 6747 

Hälso- och sjukvård 0.97 1.13 0.91 50963 

Informationstjänster 0.54 0.23 1.21 829 

Intressebevakning; religiös verksamhet 0.83 0.73 0.96 8958 
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Jordbruk och jakt samt service i anslutning 
härtill 0.90 4.81 0.61 9144 

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 0.82 0.54 0.82 6785 

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt 
underhållningsverksamhet 0.89 0.53 0.80 3907 

Kontorstjänster och andra företagstjänster 0.87 1.01 0.92 7085 

Landtransport; transport i rörsystem 0.93 0.93 0.99 22057 

Livsmedelsframställning 1.30 2.26 0.72 10647 

Lufttransport 0.76 0.30 0.88 702 

Magasinering och stödtjänster till transport 1.53 1.43 1.12 11278 

Offentlig förvaltning och försvar;  obligatorisk 
socialförsäkring 0.88 0.84 1.04 41263 

Pappers- och pappersvarutillverkning 0.79 4.05 1.22 4198 

Parti- och provisionshandel utom med motor-
fordon 1.09 0.83 0.84 38831 

Planering och sändning av program 0.45 0.22 0.99 609 

Post- och kurirverksamhet 0.92 0.89 0.91 5732 

Reklam och marknadsundersökning 0.85 0.45 1.02 4134 

Reparation av datorer, hushållsartiklar och 
personliga artiklar 0.87 0.91 0.72 967 

Reparation och installation av maskiner och 
apparater 1.05 1.29 1.30 3914 

Resebyrå- och researrangörsverksamhet och 
andra resetjänster och relaterade tjänster 0.86 0.51 0.84 1622 

Restaurang-, catering- och barverksamhet 0.97 0.75 1.03 19886 

Sanering, efterbehandling av jord och vatten 
samt annan verksamhet för föroreningsbe-
kämpning 1.16 1.33 1.14 90 

Service till utvinning 0.54 0.70 4.97 21 

Sjötransport 3.12 1.62 3.71 1820 

Skogsbruk 0.53 3.97 1.67 4185 

Specialiserad bygg- och anläggningsverksam-
het 0.94 1.07 0.99 33994 

Spel- och vadhållningsverksamhet 1.44 0.85 1.73 1005 

Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 0.92 1.08 0.95 7087 

Stödtjänster till finansiella tjänster och för-
säkring 0.40 0.18 0.63 1155 

Stål- och metallframställning 0.13 2.36 0.31 782 

Säkerhets- och bevakningsverksamhet 0.85 0.56 0.85 3127 

Telekommunikation 0.71 0.39 1.47 2800 

Textilvarutillverkning 1.94 4.44 2.27 1442 

Tillverkning av andra icke-metalliska minera-
liska produkter 1.32 3.69 0.72 3749 

Tillverkning av andra transportmedel 1.29 5.25 2.73 3101 

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och 
optik 1.28 0.67 2.97 7086 

Tillverkning av elapparatur 0.63 2.79 1.00 2756 

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
och läkemedel 1.23 0.63 1.18 2500 
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Tillverkning av gummi- och plastvaror 1.01 5.84 0.78 3472 

Tillverkning av kemikalier och kemiska pro-
dukter 1.35 2.60 0.65 3887 

Tillverkning av kläder 2.36 2.21 2.01 583 

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror 
m.m. 1.58 6.22 2.17 226 

Tillverkning av metallvaror utom maskiner 
och apparater 0.83 3.16 1.32 10713 

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och 
påhängsvagnar 4.46 4.57 10.95 30222 

Tillverkning av möbler 1.74 7.11 1.82 3773 

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffine-
rade petroleumprodukter 7.38 2.64 67.55 1428 

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rot-
ting o.d. utom möbler 0.58 4.42 1.11 3244 

Tillverkning av övriga maskiner 1.10 3.95 1.25 13255 

Tobaksvarutillverkning 4.46 2.23 4.29 695 

Utbildning 0.94 1.04 0.88 79546 

Uthyrning och leasing 1.02 0.82 0.93 2315 

Vattenförsörjning 1.21 1.37 1.10 531 

Verksamheter som utövas av huvudkontor; 
konsulttjänster till företag 0.73 0.38 0.87 7657 

Vetenskaplig forskning och utveckling 0.51 0.52 0.23 1901 

Veterinärverksamhet 0.88 1.31 0.71 794 

Vård och omsorg med boende 0.98 1.61 1.05 38182 

Källa: rAps 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 
 

  

88 av 113 

7.1.2 Specialiseringsindex utbildningsnivå per jämförelseregion (2013) 

 

Bransch 

Sverige 

exkl. 

Västra 

götaland 

Stockholm Skåne 

Antal an-

ställda i 

Västra 

Götaland 

Andra specialiserade företagstjänster inkl. ve-
terinärverksamhet 

1.0 1.3 0.9 35% 

Annan serviceverksamhet och personliga 
tjänster 

0.9 0.9 1.0 19% 

Arbetsförmedling, bemanning och andra per-
sonalrelaterade tjänster 

0.9 1.0 0.8 23% 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; tek-
nisk provning och analys 

1.2 1.3 1.1 49% 

Avfallshantering, återvinning och sanering 1.3 1.1 1.2 10% 

Byggverksamhet 1.1 0.9 0.8 5% 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet 
och informationstjänster 

1.1 1.4 1.0 48% 

Detaljhandel utom med motorfordon och 
motorcyklar 

1.1 0.9 1.0 10% 

Fastighetsverksamhet  1.0 0.9 0.9 18% 

Finansiella tjänster utom försäkring och pens-
ionsfondsverksamhet 

0.9 1.0 1.0 36% 

Framställning av livsmedel, drycker och tobak 0.9 0.7 0.7 8% 

Förlagsverksamhet, film-, video- och tv-pro-
gramproduktion, sändning av program 

1.1 1.4 1.0 38% 

Försäkring, återförsäkring och pensions-
fondsverksamhet utom obligatorisk socialför-
säkring  

0.8 0.8 0.9 24% 

Försörjning av el,gas, värme och kyla 0.9 0.7 0.6 23% 

Grafisk produktion och reproduktion av in-
spelningar 

1.1 1.0 0.9 7% 

Handel samt reparation av motorfordon och 
motorcyklar 

1.5 1.0 1.2 6% 

Hotell- och restaurangverksamhet 1.0 1.0 0.9 7% 

Hälso- och sjukvård 1.0 1.2 1.0 54% 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 0.3 0.5 0.7 7% 

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 1.0 1.2 1.0 51% 

Kultur, nöje och fritid 1.0 1.0 0.8 25% 

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 
socialförsäkring 

1.0 1.1 0.9 41% 

Pappers- och pappersvarutillverkning 1.8 1.0 2.5 18% 

Parti-och provisionshandel utom med motor-
fordon 

0.9 0.8 0.7 15% 

Post- och kurirverksamhet 1.0 0.8 1.0 8% 

Reklam och marknadsundersökning 0.9 1.0 0.9 22% 

Reparationer och installationer av maskiner 
och apparater 

0.7 0.6 0.6 5% 

Rese-, bevaknings-, fastighetsservice- och 
kontorstjänster m.m. 

1.0 0.8 0.9 8% 
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Stödtjänster till finansiella tjänster och för-
säkring 

0.7 0.8 0.9 30% 

Stål- och metallframställning 0.4 0.1 0.2 4% 

Telekommunikation 0.7 0.6 1.0 15% 

Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 1.1 0.8 0.8 8% 

Tillverkning av andra icke-metalliska minera-
liska produkter 

0.9 0.5 0.8 7% 

Tillverkning av datorer, elektronikvaror, op-
tik, elappparatur och andra maskiner och ap-
parater  

1.1 0.7 1.3 27% 

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
och läkemedel 

2.1 2.5 2.2 73% 

Tillverkning av gummi- och plastvaror 1.0 0.6 0.6 7% 

Tillverkning av kemikalier och kemiska pro-
dukter 

1.0 0.9 1.0 22% 

Tillverkning av metallvaror utom maskiner 
och apparater 

0.8 0.6 0.9 5% 

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffine-
rade petroleumprodukter 

0.6 0.7 0.0 21% 

Tillverkning av trä och varor av trä, rotting 
o.d. utom möbler 

0.8 0.7 0.7 4% 

Transport och magasinering 1.3 1.0 1.4 10% 

Transportmedelstillverkning 1.2 0.9 1.2 24% 

Utbildning 1.1 1.4 1.0 54% 

Uthyrning och leasing 1.1 0.8 1.1 8% 

Utvinning av mineral 0.6 0.3 3.5 7% 

Vattenförsörjning och avloppsrening 1.0 1.0 1.0 17% 

Verksamheter som utövas av huvudkontor; 
konsulttjänstrer till företag 

1.0 1.2 1.0 47% 

Vetenskaplig forskning och utveckling 1.0 1.3 1.0 73% 

Vård och omsorg med boende 1.2 1.1 1.0 14% 

Öppna sociala insatser 1.2 1.3 1.0 21% 

Källa: rAps 
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7.1.3 Specialiseringsindex andel kvinnor per jämförelseregion (2013) 

 

Bransch 

Sverige 

exkl. 

Västra 

götaland 

Stockholm Skåne 

Andel 

kvinnor i 

Västra 

Götaland 

Andra konsumenttjänster 0.94 0.87 0.98 79% 

Anläggningsarbeten 0.94 0.88 0.98 14% 

Annan utvinning av mineral 1.03 0.73 1.00 13% 

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, ve-

tenskap och teknik 
2.44 0.64 2.69 49% 

Arbetsförmedling, bemanning och andra per-

sonalrelaterade tjänster 
0.70 0.05 0.53 41% 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; tek-

nisk provning och analys 
1.02 0.87 1.04 25% 

Avfallshantering; återvinning 1.11 1.02 1.05 20% 

Avloppsrening 0.93 0.90 0.90 16% 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 0.99 0.72 0.88 67% 

Byggande av hus 1.00 0.88 0.99 8% 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet 

o.d. 
1.02 0.92 0.98 22% 

Detaljhandel utom med motorfordon och 

motorcyklar 
0.88 0.66 0.88 65% 

Fastighetsservice samt skötsel och underhåll 

av grönytor 
0.55 0.89 0.39 54% 

Fastighetsverksamhet 0.99 0.70 0.96 37% 

Film-, video- och tv-programverksamhet, 

ljudinspelningar och fonogramutgivning 
0.98 0.64 0.75 31% 

Finansiella tjänster utom försäkring och pens-

ionsfondsverksamhet 
0.79 0.06 0.32 60% 

Fiske och vattenbruk 0.92 0.96 0.82 6% 

Framställning av drycker 0.68 0.63 0.78 22% 

Förlagsverksamhet 0.57 0.59 0.54 36% 

Försäkring, återförsäkring och pensions-

fondsverksamhet utom obligatorisk socialför-

säkring 

1.30 2.11 1.08 53% 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 0.71 0.69 1.00 27% 

Grafisk produktion och reproduktion av in-

spelningar 
1.03 0.85 0.96 29% 

Handel samt reparation av motorfordon och 

motorcyklar 
1.02 0.97 1.02 13% 

Hotell- och logiverksamhet 0.77 0.65 0.87 67% 

Hälso- och sjukvård 1.00 0.96 0.98 80% 

Informationstjänster 0.95 0.72 0.66 28% 

Intressebevakning; religiös verksamhet 1.10 1.43 1.13 57% 

Jordbruk och jakt samt service i anslutning 

härtill 
0.89 0.45 0.95 23% 

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 0.84 0.84 1.02 60% 
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Konstnärlig och kulturell verksamhet samt 

underhållningsverksamhet 
0.25 0.47 0.61 45% 

Kontorstjänster och andra företagstjänster 1.26 0.80 0.56 49% 

Landtransport; transport i rörsystem 1.02 0.97 0.99 14% 

Livsmedelsframställning 1.22 0.99 0.93 38% 

Lufttransport 0.20 0.01 0.14 45% 

Magasinering och stödtjänster till transport 1.42 1.35 1.55 37% 

Offentlig förvaltning och försvar;  obligatorisk 

socialförsäkring 
1.15 0.82 0.86 57% 

Pappers- och pappersvarutillverkning 1.53 1.10 1.60 32% 

Parti- och provisionshandel utom med motor-

fordon 
1.04 0.73 1.03 33% 

Planering och sändning av program 1.61 0.70 0.99 48% 

Post- och kurirverksamhet 1.20 1.32 1.13 34% 

Reklam och marknadsundersökning 1.70 0.90 1.17 46% 

Reparation av datorer, hushållsartiklar och 

personliga artiklar 
1.15 1.09 1.08 21% 

Reparation och installation av maskiner och 

apparater 
0.98 0.90 0.96 9% 

Resebyrå- och researrangörsverksamhet och 

andra resetjänster och relaterade tjänster 
1.07 0.92 0.95 69% 

Restaurang-, catering- och barverksamhet 1.68 2.24 2.27 51% 

Sanering, efterbehandling av jord och vatten 

samt annan verksamhet för föroreningsbe-

kämpning 

0.32 1.01 0.83 6% 

Service till utvinning 1.40 0.83 0.57 14% 

Sjötransport 0.07 1.09 1.21 38% 

Skogsbruk 1.00 0.50 1.05 25% 

Specialiserad bygg- och anläggningsverksam-

het 
1.00 0.98 1.00 8% 

Spel- och vadhållningsverksamhet 0.19 0.76 0.15 58% 

Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 1.53 1.11 1.32 44% 

Stödtjänster till finansiella tjänster och för-

säkring 
0.98 0.92 0.89 41% 

Stål- och metallframställning 0.99 0.38 0.94 17% 

Säkerhets- och bevakningsverksamhet 0.96 0.85 0.84 26% 

Telekommunikation 1.25 0.92 0.99 33% 

Textilvarutillverkning 0.77 1.58 0.48 46% 

Tillverkning av andra icke-metalliska minera-

liska produkter 
0.87 0.71 0.94 15% 

Tillverkning av andra transportmedel 1.00 0.95 0.91 18% 

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och 

optik 
0.60 0.97 0.87 25% 

Tillverkning av elapparatur 0.99 1.15 1.01 26% 

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 

och läkemedel 
0.07 0.36 0.27 61% 

Tillverkning av gummi- och plastvaror 1.11 0.86 0.88 26% 
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Tillverkning av kemikalier och kemiska pro-

dukter 
1.14 0.54 0.90 30% 

Tillverkning av kläder 1.76 0.95 1.48 64% 

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror 

m.m. 
0.48 0.06 0.24 33% 

Tillverkning av metallvaror utom maskiner 

och apparater 
1.06 1.02 0.95 15% 

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och 

påhängsvagnar 
1.03 1.04 1.18 24% 

Tillverkning av möbler 1.17 1.05 0.98 25% 

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffine-

rade petroleumprodukter 
0.94 0.45 0.55 18% 

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rot-

ting o.d. utom möbler 
0.96 0.98 0.98 14% 

Tillverkning av övriga maskiner 1.03 0.86 1.04 19% 

Tobaksvarutillverkning 0.63 1.76 1.47 40% 

Utbildning 0.96 0.91 0.96 75% 

Uthyrning och leasing 1.06 0.71 0.96 22% 

Vattenförsörjning 1.17 0.83 1.01 24% 

Verksamheter som utövas av huvudkontor; 

konsulttjänster till företag 
0.97 0.59 0.71 39% 

Vetenskaplig forskning och utveckling 1.52 0.49 0.92 41% 

Veterinärverksamhet 0.99 1.18 1.00 82% 

Vård och omsorg med boende 1.00 0.81 0.97 86% 

Öppna sociala insatser 0.98 0.83 0.96 82% 

Källa: rAps 
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7.1.4 Specialiseringsindex arbetsställen per jämförelseregion (2013) 

 

Bransch 

Sverige 

exkl. 

Västra 

götaland 

Stockholm Skåne 

Antal ar-

betsstäl-

len i 

Västra 

Götaland 

Andra konsumenttjänster 1.0 1.0 0.8 66 

Anläggningsarbeten 1.0 1.5 1.4 53 

Annan tillverkning 1.1 1.0 1.0 194 

Annan utvinning av mineral 0.9 3.0 1.3 12084 

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, ve-
tenskap och teknik 0.9 0.5 0.9 353 

Arbetsförmedling, bemanning och andra per-
sonalrelaterade tjänster 0.9 0.6 1.0 14501 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; tek-
nisk provning och analys 1.1 0.9 1.0 734 

Avfallshantering; återvinning 1.0 1.4 1.1 588 

Avloppsrening 1.2 2.1 1.5 279 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 0.9 1.2 0.9 2606 

Byggande av hus 1.0 0.8 0.9 177 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet 
o.d. 0.9 0.5 1.0 1509 

Detaljhandel utom med motorfordon och 
motorcyklar 1.1 1.2 0.9 368 

Fastighetsservice samt skötsel och underhåll 
av grönytor 0.9 0.7 0.8 690 

Fastighetsverksamhet 1.1 1.1 1.0 253 

Film-, video- och tv-programverksamhet, 
ljudinspelningar och fonogramutgivning 0.8 0.4 1.1 4726 

Finansiella tjänster utom försäkring och pens-
ionsfondsverksamhet 1.0 0.7 0.9 746 

Fiske och vattenbruk 3.2 10.0 2.6 1319 

Förlagsverksamhet 0.9 0.5 0.8 257 

Försäkring, återförsäkring och pensions-
fondsverksamhet utom obligatorisk socialför-
säkring 3.0 2.2 4.9 1321 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 1.6 3.8 1.9 7677 

Grafisk produktion och reproduktion av in-
spelningar 1.2 1.0 1.0 431 

Handel samt reparation av motorfordon och 
motorcyklar 1.1 1.6 1.0 439 

Hotell- och logiverksamhet 0.8 1.5 0.8 766 

Hälso- och sjukvård 1.0 0.7 0.9 423 

Informationstjänster 0.9 0.5 0.9 3375 

Intressebevakning; religiös verksamhet 1.0 1.3 1.0 6170 

Jordbruk och jakt samt service i anslutning 
härtill 1.3 7.0 1.1 1781 

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 0.9 0.6 0.8 1947 
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Konstnärlig och kulturell verksamhet samt 
underhållningsverksamhet 0.9 0.5 0.9 1006 

Kontorstjänster och andra företagstjänster 0.9 0.6 0.8 6376 

Landtransport; transport i rörsystem 1.0 1.1 1.0 1976 

Livsmedelsframställning 1.1 1.6 0.8 4305 

Lufttransport 1.0 0.6 1.1 4881 

Magasinering och stödtjänster till transport 1.5 1.6 1.2 101 

Offentlig förvaltning och försvar;  obligatorisk 
socialförsäkring 1.0 1.6 1.0 3242 

Pappers- och pappersvarutillverkning 1.0 1.8 0.7 674 

Parti- och provisionshandel utom med mo-
torfordon 1.2 1.0 0.9 128 

Post- och kurirverksamhet 1.0 0.8 1.0 3930 

Reklam och marknadsundersökning 0.9 0.5 0.8 206 

Reparation av datorer, hushållsartiklar och 
personliga artiklar 1.1 1.1 0.9 13211 

Reparation och installation av maskiner och 
apparater 1.2 1.7 1.5 86 

Resebyrå- och researrangörsverksamhet och 
andra resetjänster och relaterade tjänster 1.0 0.8 1.0 3770 

Restaurang-, catering- och barverksamhet 1.0 0.9 1.0 758 

Sjötransport 2.1 1.1 3.2 605 

Skogsbruk 0.6 2.8 1.9 7198 

Specialiserad bygg- och anläggningsverksam-
het 1.1 1.1 1.1 587 

Spel- och vadhållningsverksamhet 1.1 1.0 0.9 3186 

Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 0.9 1.4 0.9 4996 

Stödtjänster till finansiella tjänster och för-
säkring 0.7 0.4 0.8 434 

Säkerhets- och bevakningsverksamhet 1.1 1.0 1.0 361 

Telekommunikation 1.0 0.9 1.1 3960 

Textilvarutillverkning 1.4 1.5 1.7 580 

Tillverkning av andra icke-metalliska minera-
liska produkter 1.0 1.7 0.9 1157 

Tillverkning av andra transportmedel 2.1 1.5 3.4 199 

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och 
optik 1.2 0.8 1.2 274 

Tillverkning av elapparatur 1.0 1.2 0.9 976 

Tillverkning av gummi- och plastvaror 1.3 2.3 1.0 207 

Tillverkning av kemikalier och kemiska pro-
dukter 1.0 1.2 0.6 8785 

Tillverkning av kläder 1.5 1.4 1.2 1088 

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror 
m.m. 1.2 2.0 1.2 147 

Tillverkning av metallvaror utom maskiner 
och apparater 1.1 2.3 1.2 98 

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och 
påhängsvagnar 1.4 2.4 1.5 851 

Tillverkning av möbler 1.1 1.4 1.1 233 
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Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rot-
ting o.d. utom möbler 1.0 2.4 1.3 703 

Tillverkning av övriga maskiner 1.3 2.4 1.1 384 

Utbildning 1.0 0.8 0.9 556 

Uthyrning och leasing 1.1 1.2 1.1 11878 

Vattenförsörjning 1.4 3.6 1.6 5906 

Verksamheter som utövas av huvudkontor; 
konsulttjänster till företag 0.8 0.5 0.9 103 

Vetenskaplig forskning och utveckling 1.0 0.7 0.7 703 

Veterinärverksamhet 0.9 1.4 0.7 87 

Vård och omsorg med boende 1.0 1.4 1.1 20884 

Öppna sociala insatser 0.8 0.7 0.9 734 

Källa: rAps 
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7.1.5 Specialiseringsindex riskkapitalinvesteringar per jämförelseregion (2013) 

 

Bransch 

Sverige 

exkl. 

Västra 

götaland 

Stockholm Skåne 

Riskkapi-

talinveste-

ringar (M€) 

i Västra Gö-

taland 

Agriculture 0.3 - 0.2 1.500 

Business and industrial products 1.1 2.1 0.5 114.164 

Business and industrial services 1.7 4.5 0.6 43.205 

Chemicals and materials 3.2 7.8 - 100.942 

Communications 0.4 0.2 2.0 156.096 

Computer and consumer electronics 0.4 0.5 0.3 267.779 

Construction 0.6 - - 1.066 

Consumer goods and retail 2.4 2.9 2.2 136.492 

Energy and environment 3.5 7.4 2.4 356.349 

Financial services 0.8 1.1 - 9.986 

Life sciences 1.3 1.2 1.4 807.622 

Real estate - - - 0 

Transportation 1.9 2.2 4.2 26.715 

Källa: rAps 
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7.1.6 Specialiseringsindex intäkter per jämförelseregion (2013) 

 

Bransch 

Sverige 

exkl. 

Västra 

götaland 

Stockholm Skåne 

Intäkter i 

Västra Götal-

and (MKR) 

Andra företag inom juridik, ekonomi, ve-
tenskap och teknik 

0.7 0.4 0.8 5023 

Andra konsumenttjänstföretag 0.8 0.9 0.8 4358 

Anläggningsentreprenörer 0.7 0.8 0.4 8224 

Annan tillverkningsindustri 1.1 1.8 0.4 4594 

Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, 
personaluthyrningsföretag o.d. 

0.8 0.5 1.1 6548 

Arkitekter, teknisk provnings- och konsult-
verksamhet samt vetenskaplig forskning 

1.0 1.0 0.9 30405 

Bibliotek, arkiv och museer m.m. 1.0 0.7 3.0 387 

Byggentreprenörer 0.7 0.6 0.6 29964 

Detaljhandel utom med motorfordon och 
motorcyklar 

0.9 1.1 0.8 113902 

El-, gas- och värmeverk 0.6 0.8 0.5 32626 

Enheter för hälso- och sjukvård 0.5 0.4 0.6 8650 

Enheter för konstnärlig och kulturell verk-
samhet samt underhållningsverksamhet 

0.7 0.4 1.0 2238 

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 0.9 0.7 0.9 55364 

Film-, video och tv-programföretag, ljud-
inspelningsstudior och fonogramutgivare 

0.2 0.1 1.0 1612 

Företag för bevakning och säkerhets-
tjänst, detektivbyråer 

0.6 0.5 0.6 2165 

Företag för fastighetsservice samt skötsel 
och underhåll av grönytor 

0.6 0.5 0.7 5786 

Företag inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske 

0.6 5.8 0.5 20180 

Förlag 0.4 0.3 0.4 5637 

Grafisk och annan reproduktionsindustri 1.2 1.5 1.2 5021 

Gummi- och plastvaruindustri 0.9 5.7 0.7 7755 

Handel med och serviceverkstäder för mo-
torfordon och motorcyklar 

1.2 1.2 1.1 74537 

Huvudkontor; konsultbyråer inom pr och 
kommunikation samt företags organisat-
ion 

0.6 0.3 0.7 10828 

Industri för andra icke-metalliska minera-
liska produkter 

1.1 2.4 0.6 9356 

Industri för datorer, elektronikvaror, optik 
och elapparatur 

1.2 1.1 2.9 44745 

Industri för trä och varor av trä, kork och 
rotting o.d. utom möbler 

0.4 5.7 0.9 6730 

Informationstjänstföretag 0.3 0.1 1.3 1175 

Intresseorganisationer och religiösa sam-
fund 

0.6 0.4 0.8 1258 

Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 0.7 0.5 0.7 7791 
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Kemisk industri, petroleumprodukter och 
läkemedelsindustri 

4.2 2.6 3.6 111761 

Kontors- och andra företagstjänstföretag 1.0 0.8 0.8 5619 

Land-, sjö- och lufttransport 1.2 1.1 1.5 55955 

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindu-
stri 

1.2 1.9 0.6 39497 

Magasin och serviceföretag till transport 1.1 2.3 1.1 48152 

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 0.5 3.1 1.1 13414 

Möbelindustri 1.7 8.6 1.5 7228 

Parti - och provisionshandel utom med 
motorfordon 

0.9 0.7 0.8 227270 

Programvaruproducenter, datakonsulter 
o.d. 

0.9 0.6 1.0 29661 

Radio- och tv-bolag 0.3 0.2 0.8 1020 

Reklam- och marknadsföringsbyråer; 
marknadsundersökningsbyråer o.d. 

0.5 0.3 1.0 5939 

Reparationsverkstäder för datorer, hus-
hållsartiklar och personliga artiklar 

1.3 1.4 1.1 1412 

Reparationsverkstäder och installations-
företag för maskiner och apparater 

0.9 1.3 0.9 5041 

Resebyråer och researrangörer; turistby-
råer 

0.4 0.2 0.4 5316 

Restauranger, cateringföretag, barer och 
pubar 

0.9 0.7 0.9 14705 

Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 0.6 0.5 0.8 3337 

Specialiserade bygg- och anläggningsent-
reprenörer 

0.8 1.0 0.9 47032 

Sport-, fritids- och nöjesanläggningar 0.8 0.9 1.0 3395 

Stål- och metallverk; industri för metallva-
ror utom maskiner och apparater 

0.4 1.1 0.5 18855 

Telekommunikationsbolag 0.5 0.3 1.0 11521 

Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaru-
industri 

2.6 8.3 2.7 4185 

Transportmedelsindustri 4.9 - 13.6 143945 

Utbildningsväsendet 0.7 0.5 0.8 7426 

Uthyrningsfirmor    0.8 0.6 0.7 6240 

Vatten- och reningsverk; anläggningar för 
avfallshantering, återvinning och sanering  

0.8 1.3 0.8 7708 

Veterinärkliniker 0.8 1.3 0.5 627 

Vårdhem och bostäder med omsorg 0.6 0.6 0.6 3458 

Övrig maskinindustri 1.0 4.3 1.3 38155 

Källa: rAps 
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7.1.7 Specialiseringsindex förädlingsvärde per jämförelseregion (2013) 

 

Bransch 

Sverige 

exkl. 

Västra 

götaland 

Stockholm Skåne 

Förädlings-

värde i 

Västra Götal-

and (MKR) 

Andra företag inom juridik, ekonomi, ve-
tenskap och teknik 

0.8 0.6 0.8 1670 

Andra konsumenttjänstföretag 0.9 1.1 0.9 2259 

Anläggningsentreprenörer 0.7 0.8 0.5 1913 

Annan tillverkningsindustri 2.0 2.9 0.9 2166 

Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, 
personaluthyrningsföretag o.d. 

1.1 0.8 1.2 4962 

Arkitekter, teknisk provnings- och konsult-
verksamhet samt vetenskaplig forskning 

1.4 1.3 1.1 15847 

Bibliotek, arkiv och museer m.m. 0.8 0.7 2.1 102 

Byggentreprenörer 0.9 0.8 0.7 7084 

Detaljhandel utom med motorfordon och 
motorcyklar 

1.0 1.3 0.9 20188 

El-, gas- och värmeverk 0.7 1.0 1.0 9378 

Enheter för hälso- och sjukvård 0.6 0.4 0.7 4883 

Enheter för konstnärlig och kulturell verk-
samhet samt underhållningsverksamhet 

0.8 0.5 1.0 961 

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 1.1 0.9 1.0 28115 

Film-, video och tv-programföretag, ljud-
inspelningsstudior och fonogramutgivare 

0.4 0.2 1.1 545 

Företag för bevakning och säkerhets-
tjänst, detektivbyråer 

0.7 0.6 0.7 1490 

Företag för fastighetsservice samt skötsel 
och underhåll av grönytor 

0.7 0.7 0.7 3509 

Företag inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske 

0.9 7.6 0.6 6831 

Förlag 0.5 0.3 0.5 1961 

Grafisk och annan reproduktionsindustri 1.1 1.4 1.0 1470 

Gruvor och mineralutvinningsindustri - 0.8 0.6 300 

Gummi- och plastvaruindustri 1.1 6.9 0.8 2377 

Handel med och serviceverkstäder för mo-
torfordon och motorcyklar 

1.1 1.4 1.0 7620 

Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, 
campingplatser m.m. 

- 0.9 1.1 2528 

Huvudkontor; konsultbyråer inom pr och 
kommunikation samt företags organisat-
ion 

0.7 0.4 0.7 4866 

Industri för andra icke-metalliska minera-
liska produkter 

1.5 3.7 0.7 3169 

Industri för datorer, elektronikvaror, optik 
och elapparatur 

1.3 0.8 2.3 11273 

Industri för trä och varor av trä, kork och 
rotting o.d. utom möbler 

0.6 5.9 1.0 1624 

Informationstjänstföretag 0.4 0.2 0.9 393 
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Intresseorganisationer och religiösa sam-
fund 

1.1 0.6 1.8 361 

Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 0.8 0.6 0.8 4957 

Kemisk industri, petroleumprodukter och 
läkemedelsindustri 

1.1 0.7 1.2 10758 

Kontors- och andra företagstjänstföretag 1.0 0.9 1.0 2397 

Land-, sjö- och lufttransport 1.1 1.1 1.2 15113 

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindu-
stri 

1.4 2.1 0.7 8812 

Magasin och serviceföretag till transport 0.8 2.0 1.0 8422 

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 0.8 3.9 1.6 4041 

Möbelindustri 2.0 10.0 1.6 2218 

Parti - och provisionshandel utom med 
motorfordon 

1.1 0.9 0.9 33740 

Post- och kurirföretag - 1.1 1.0 2532 

Programvaruproducenter, datakonsulter 
o.d. 

1.0 0.6 1.1 12875 

Radio- och tv-bolag 0.5 0.3 0.9 372 

Reklam- och marknadsföringsbyråer; 
marknadsundersökningsbyråer o.d. 

0.8 0.5 1.1 2272 

Reparationsverkstäder för datorer, hus-
hållsartiklar och personliga artiklar 

1.5 1.5 1.3 540 

Reparationsverkstäder och installations-
företag för maskiner och apparater 

1.0 1.7 1.0 1910 

Resebyråer och researrangörer; turistby-
råer 

0.7 0.4 0.8 787 

Restauranger, cateringföretag, barer och 
pubar 

1.0 0.9 1.1 6203 

Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 0.7 0.6 0.8 2856 

Specialiserade bygg- och anläggningsent-
reprenörer 

1.0 1.3 1.0 18696 

Spel- och vadhållningsföretag - - - 498 

Sport-, fritids- och nöjesanläggningar 0.9 1.0 1.1 1175 

Stål- och metallverk; industri för metallva-
ror utom maskiner och apparater 

0.6 2.7 0.8 6612 

Telekommunikationsbolag 0.6 0.4 1.3 4949 

Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaru-
industri 

2.4 8.4 3.1 1210 

Transportmedelsindustri 3.3 - 8.3 23849 

Utbildningsväsendet 0.8 0.6 0.8 4169 

Uthyrningsfirmor    0.9 0.7 0.9 2762 

Vatten- och reningsverk; anläggningar för 
avfallshantering, återvinning och sanering  

1.1 1.6 0.9 2739 

Veterinärkliniker 1.0 1.5 0.6 352 

Vårdhem och bostäder med omsorg 0.7 0.7 0.6 2608 

Övrig maskinindustri 0.5 2.2 0.6 5402 

Källa: rAps 
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Akademisk forskning 
 

7.1.8 Utgifter för forskning per lärosäte och finansieringskälla 

 

Ämnesområde Chalmers GU HiB HiS HV Totalt 

Klinisk medicin 0 954 0 0 0 954 

Maskinteknik 360 0 0 25 38 423 

Medicinska och farmaceutiska 
grundvetenskaper 0 387 0 0 0 387 

Fysik 303 49 0 0 0 352 

Elektroteknik och elektronik 293 0 0 3 3 299 

Kemi 205 53 0 0 0 258 

Ekonomi och näringsliv 33 202 7 4 2 248 

Data- och informationsvetenskap 
(Datateknik) 127 43 9 33 1 213 

Biologi 1 189 0 22 0 212 

Geovetenskap och miljövetenskap 103 82 0 0 0 185 

Utbildningsvetenskap 6 158 10 0 7 181 

Samhällsbyggnadsteknik 177 0 0 0 0 177 

Sociologi 0 156 0 0 2 158 

Hälsovetenskap 1 120 22 4 7 154 

Annan naturvetenskap 0 139 0 0 0 139 

Annan samhällsvetenskap 13 99 15 0 6 133 

Kemiteknik 95 0 14 0 0 109 

Språk och litteratur 0 105 0 0 3 108 

Nanoteknik 100 0 0 0 0 100 

Matematik 74 20 0 0 1 95 

Filosofi, etik och religion 0 73 0 1 0 74 

Psykologi 0 71 0 0 1 72 

Statsvetenskap 0 65 0 0 0 65 

Materialteknik 56 0 5 0 3 64 

Naturresursteknik 48 0 0 0 0 48 

Medie- och kommunikationsve-
tenskap 5 35 0 0 7 47 

Medicinsk bioteknologi 0 35 0 0 0 35 

Industriell bioteknik 31 0 0 0 0 31 

Juridik 0 29 0 0 0 29 

Konst 0 28 0 0 0 28 

Lantbruksvetenskap, skogsbruk 
och fiske 28 0 0 0 0 28 

Annan teknik 6 0 17 0 2 25 

Medicinteknik 16 0 2 0 0 18 

Social och ekonomisk geografi 1 15 0 0 0 16 

Annan humaniora 0 7 0 0 0 7 

Annan medicin och hälsoveten-
skap 0 5 0 0 0 5 
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Annan lantbruksvetenskap 4 0 0 0 0 4 

Historia och arkeologi 0 1 0 0 0 1 

Bioteknologi med applikationer på 
växter och djur 0 0 0 0 0 0 

Husdjursvetenskap 0 0 0 0 0 0 

Miljöbioteknik 0 0 0 0 0 0 

Veterinärmedicin 0 0 0 0 0 0 

Totalt 2.086 3.120 101 92 83 5.482 

Not: MKR. Finansieringen avser år 2013. Sammanställningen inkluderar endast driftskostnader. Investerings-

kostnader för mark, byggnader etc. ingår ej. GU – Göteborgs Universitet, HiB – Högskolan i Borås, HiS – 

Högskolan i Skövde, HV – Högskolan Väst. 

Källa: SCB 
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7.1.9 Västra Götalands 59 styrkeområden inom forskning 

 

Ämnesområde Impact 
Speciali-

sering 

Antal pub-

likationer 

Huvud-

område 

Aerospace Engineering 1.05 1.39 156 Teknik 

Ageing 1.36 1.66 80 Natur 

Atmospheric Science 1.41 1.01 220 Natur 

Atomic and Molecular Physics, and Optics 1.12 1.05 471 Natur 

Behavioral Neuroscience 1.02 1.23 77 Natur 

Biomaterials 1.02 1.64 226 Teknik 

Biotechnology 1.02 1.14 319 Natur 

Cardiology and Cardiovascular Medicine 1.10 1.51 651 Hälsa 

Ceramics and Composites 1.05 1.33 167 Teknik 

Chemical Engineering (general) 1.49 1.13 358 Natur 

Chemistry (general) 1.09 1.20 759 Natur 

Clinical Neurology 1.14 1.49 621 Hälsa 

Clinical Psychology 1.60 1.21 163 Humaniora 

Cognitive Neuroscience 1.39 1.15 91 Natur 

Colloid and Surface Chemistry 1.18 1.43 86 Natur 

Condensed Matter Physics 1.12 1.34 1316 Natur 

Developmental and Educational Psychology 1.39 1.39 191 Humaniora 

Electrical and Electronic Engineering 1.03 1.20 1705 Teknik 

Electronic, Optical and Magnetic Materials 1.07 1.18 779 Teknik 

Endocrine and Autonomic Systems 1.22 2.93 85 Natur 

Endocrinology 1.14 1.56 375 Natur 

Endocrinology, Diabetes and Metabolism 1.05 1.47 536 Hälsa 

Energy (general) 1.40 1.17 212 Teknik 

Fluid Flow and Transfer Processes 1.27 1.97 61 Natur 

Geriatrics and Gerontology 1.24 1.99 225 Hälsa 

Health Policy 1.06 1.10 184 Hälsa 

Hematology 1.05 1.13 250 Hälsa 

Hepatology 1.31 2.01 84 Hälsa 

Immunology and Microbiology (general) 1.02 1.07 116 Hälsa 

Inorganic Chemistry 1.12 1.02 120 Natur 

Internal Medicine 1.02 1.27 240 Hälsa 

Law 1.06 1.02 131 Samhälle 

Management Information Systems 1.57 1.27 82 Samhälle 

Materials Science (general) 1.10 1.19 672 Teknik 

Maternity and Midwifery 1.25 2.81 54 Hälsa 

Mechanical Engineering 1.05 1.24 782 Teknik 

Mechanics of Materials 1.08 1.13 404 Teknik 

Medicine (general) 1.10 1.05 1923 Hälsa 

Metals and Alloys 1.19 1.00 181 Teknik 

Neuroscience (general) 1.01 1.17 196 Natur 

Nutrition and Dietetics 1.16 1.01 180 Hälsa 
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Oral Surgery 1.34 4.46 192 Hälsa 

Orthopedics and Sports Medicine 1.14 1.18 309 Hälsa 

Otorhinolaryngology 1.13 1.54 125 Hälsa 

Pediatrics, Perinatology, and Child Health 1.09 1.48 369 Hälsa 

Physical and Theoretical Chemistry 1.15 1.08 461 Natur 

Process Chemistry and Technology 1.56 1.21 56 Natur 

Psychiatry and Mental health 1.13 1.16 474 Hälsa 

Radiation 1.05 2.34 201 Natur 

Rehabilitation 1.15 1.66 192 Hälsa 

Reproductive Medicine 1.16 1.05 93 Hälsa 

Spectroscopy 1.06 1.13 144 Natur 

Speech and Hearing 1.00 1.44 60 Hälsa 

Strategy and Management 1.12 1.03 238 Samhälle 

Surfaces and Interfaces 1.12 1.12 140 Natur 

Surgery 1.08 1.28 358 Hälsa 

Transplantation 1.23 1.56 83 Hälsa 

Transportation 1.08 1.59 112 Samhälle 

Urology 1.24 1.97 165 Hälsa 

Källa: Scopus. Sammanställningen innefattar publikationer producerade 2009-2013. 
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7.1.10 Europeisk utblick – jämförelse med högsta impact nivå samt medelvärde för impact vid europeisk läro-

säten 

 

Ämnesområde Impact 

Högsta im-

pactnivå 

europeiska 

lärosäten 

Medel-

värde im-

pactnivå 

europe-

iska läro-

säten 

Huvud-

område 

Aerospace Engineering 1.05 1.75 1.15 Teknik 

Ageing 1.36 1.17 0.98 Natur 

Atmospheric Science 1.41 1.68 1.29 Natur 

Atomic and Molecular Physics, and Optics 1.12 1.72 1.33 Natur 

Behavioral Neuroscience 1.02 1.60 1.31 Natur 

Biomaterials 1.02 2.05 1.36 Teknik 

Biotechnology 1.02 1.44 1.12 Natur 

Cardiology and Cardiovascular Medicine 1.10 1.25 1.05 Hälsa 

Ceramics and Composites 1.05 2.75 1.64 Teknik 

Chemical Engineering (general) 1.49 2.34 1.54 Natur 

Chemistry (general) 1.09 1.82 1.50 Natur 

Clinical Neurology 1.14 1.35 1.15 Hälsa 

Clinical Psychology 1.60 1.34 1.08 Humaniora 

Cognitive Neuroscience 1.39 1.95 1.31 Natur 

Colloid and Surface Chemistry 1.18 1.70 1.35 Natur 

Condensed Matter Physics 1.12 1.69 1.43 Natur 

Developmental and Educational Psychology 1.39 1.38 1.13 Humaniora 

Electrical and Electronic Engineering 1.03 1.71 1.35 Teknik 

Electronic, Optical and Magnetic Materials 1.07 1.78 1.37 Teknik 

Endocrine and Autonomic Systems 1.22 1.57 0.94 Natur 

Endocrinology 1.14 1.28 1.08 Natur 

Endocrinology, Diabetes and Metabolism 1.05 1.52 1.15 Hälsa 

Energy (general) 1.40 1.63 1.30 Teknik 

Fluid Flow and Transfer Processes 1.27 1.31 1.09 Natur 

Geriatrics and Gerontology 1.24 1.53 1.04 Hälsa 

Health Policy 1.06 2.56 1.37 Hälsa 

Hematology 1.05 1.23 1.05 Hälsa 

Hepatology 1.31 1.40 1.19 Hälsa 

Immunology and Microbiology (general) 1.02 1.60 1.16 Hälsa 

Inorganic Chemistry 1.12 1.51 1.21 Natur 

Internal Medicine 1.02 1.93 1.19 Hälsa 

Law 1.06 1.15 0.92 Samhälle 

Management Information Systems 1.57 1.34 1.05 Samhälle 

Materials Science (general) 1.10 1.94 1.58 Teknik 

Maternity and Midwifery 1.25 0.71 0.71 Hälsa 

Mechanical Engineering 1.05 3.11 1.94 Teknik 

Mechanics of Materials 1.08 2.37 1.64 Teknik 
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Medicine (general) 1.10 1.73 1.36 Hälsa 

Metals and Alloys 1.19 2.23 1.99 Teknik 

Neuroscience (general) 1.01 1.55 1.29 Natur 

Nutrition and Dietetics 1.16 1.25 1.08 Hälsa 

Oral Surgery 1.34 1.06 0.90 Hälsa 

Orthopedics and Sports Medicine 1.14 1.23 1.02 Hälsa 

Otorhinolaryngology 1.13 1.17 0.95 Hälsa 

Pediatrics, Perinatology, and Child Health 1.09 1.25 1.05 Hälsa 

Physical and Theoretical Chemistry 1.15 1.45 1.19 Natur 

Process Chemistry and Technology 1.56 1.41 1.06 Natur 

Psychiatry and Mental health 1.13 1.46 1.22 Hälsa 

Radiation 1.05 4.03 1.68 Natur 

Rehabilitation 1.15 1.65 1.30 Hälsa 

Reproductive Medicine 1.16 1.28 0.99 Hälsa 

Spectroscopy 1.06 2.44 1.34 Natur 

Speech and Hearing 1.00 3.52 1.82 Hälsa 

Strategy and Management 1.12 1.84 1.24 Samhälle 

Surfaces and Interfaces 1.12 1.56 1.16 Natur 

Surgery 1.08 1.15 0.96 Hälsa 

Transplantation 1.23 1.33 0.99 Hälsa 

Transportation 1.08 2.12 1.67 Samhälle 

Urology 1.24 0.92 0.76 Hälsa 

Källa: Scopus. Sammanställningen innefattar publikationer producerade 2009-2013. 
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7.1.12 Europeisk utblick - Västra Götalands främsta styrkeområden inom natur 
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7.1.13 Europeisk utblick - Västra Götaland främsta styrkeområden inom samhälle / humaniora 
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Näringsliv 
 

Personalgrupper inom landsting/region  

Personalgrupp Antal årsarbetare per 1000 inv. 
(november 2014) 

Undergrupper 

Administration VGR: 4,6 
Riket: 4,3 
Skåne: 4,6 
Stockholm: 3,4 

Ledningsarbete 

Handläggare 

Administratörer 

Administratörer, vård 

Vård och omsorg VGR: 14,8 
Riket: 14,3 
Skåne: 14,0 
Stockholm: 11,6 

Läkare specialistkompetens 

Läkare icke specialistkom-
petens 

Psykologer 

Psykoterapeuter 

Barnmorskor 

Sjuksköterskor 

Undersköterskor, skötare 
m.fl. 

Sjukhustekniker, lab. Ar-
bete 

Biomedicinsk analytiker 

Tandvård VGR: 1,4 
Riket: 1,1 
Skåne: 0,8 
Stockholm: 0,7 

Tandläkare 

Tandsköterskor 

Tandhygienister 

Övrig tandvård 

Rehabilitering och fö-
rebyggande 

VGR: 1,2 
Riket: 1,1 
Skåne: 0,9 
Stockholm: 0,8  

Arbetsterapeuter 

Fysioterapeuter 

Logopeder 

Dietister 

Övrigt rehabiliteringsarbete 

Socialt och kurativt VGR: 0,4 
Riket: 0,4 
Skåne: 0,4 
Stockholm: 0,3 

- 

Skola VGR: 0,3 
Riket: 0,2 
Skåne: 0,1 
Stockholm: 0,1 

- 

Kultur, turism, fritid VGR: 0,1 
Riket: 0,1 
Skåne: 0,0 
Stockholm: 0,0 

- 

Teknik VGR: 2,0 
Riket: 1,4 
Skåne: 1,1 
Stockholm: 0,6 

Ingenjörer 

Tekniker 

Hantverkararbete 

Köks- och måltidsarbete 

Städ, tvätt och renhållnings-
arbete 

 

ALF-medel 

Kombinationstjänstanslag 

En innehavare av en kombinationstjänst har en anställning som professor eller universitetslektor 

inom Göteborgs Universitet/Sahlgrenska akademin och förenad med en befattning som specialist-

läkare eller överläkare inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.  

Inom VG region är det bestämt att innehavare av denna tjänst får ett anslag varje år till att bedriva 

forskning. 

Amanuensprogram, forskar AT, forskar ST, ALF tjänster, högre kliniska tjänster 

Inom VG region görs satsningar på olika former av forskar tjänster från läkarkandidat nivå till högre 

klinisk nivå vilket i korthet innebär att i kombination med klinisk tjänstgöring bereds innehavaren 

möjlighet att forska. Dessa tjänster är ansökningsbara. 

Starta upp bidrag 



 

Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.  

 

 

 

 
 
 

  

Ansökningsbara, dock är 2016 det sista året som ALF medel beviljas som starta upp. Starta upp 

har ersatts med olika ALF tjänster. 

Undervisning 

Bestämd summa från staten som ska täcka sjukvårdens kostnader för klinisk handledning, klinisk 

utbildning och andra kostnader som undervisning av läkarkandidater medför i sjukvården. 

Projektmedel 

Kan sökas av den som är docent och anställd inom Vgregion. 

Ansökning sker genom Researchweb ett system för forskningsadministration. 

Strategisk satsning 

Kan vara en rekrytering av en framstående forskare, förstärkning av forskarmiljörer och infrastruk-

tur. 

Övrigt 

Här ingår satsningar som ligger utanför SU men inom VG region. Kostnader för administration, 

databaser mm. 
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7.1.14 Kvalitativ datainsamling 

Inom ramen för studien har två workshops och 10 intervjuer genomförts. Workshop 1 med upp-

dragets referensgrupp genomfördes den 18 november 2015 med cirka 20 deltagare från Västra 

Götalandsregionen, Business Region Göteborg, VINNOVA, Göteborgs universitet, Chalmers, Väst-

svenska Handelskammaren, IVA samt SP. Workshop 2 anordnades med representanter från Västra 

Götalandsregionen och genomfördes den 16 december 2015. Vid båda sammankomsterna presen-

terades preliminära resultat och studiens innehåll diskuterades och vars slutsatser återfördes i 

rapporten. 

I syfte att komplettera den bild som framkom genom dokumentstudier och kvantitativa data har 

tio intervjuer genomförts inom ramen för uppdraget. Utöver listade intervjuer har flertalet samtal 

skett med ansvariga för olika dataunderlag såväl inom Västra Götalandsregionen som hos SCB och 

VINNOVA. Följande personer har intervjuats under november-december 2015. 

 

 Anna Dubios, Styrkeområdesledare för styrkeområde Transport samt professor inom industriell 

marknadsföring och inköp, Chalmers 

 Jan Theliander, Prorektor, Högskolan Väst 

 Lena Lindhe, Utvecklingsstrateg, Högskolan Väst 

 Jenny Johannisson, Universitetslektor, Högskolan i Borås 

 Magnus Machale-Gunnarsson, Utredare, Göteborgs universitet 

 Berit Mattsson, Miljöstrateg, Västra Götalandsregionen 

 Dan Andersson, Docent Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers 

 Martin Henning, Universitetslektor, Handelshögskolan Göteborgs universitet 

 Mikael Cullberg, Verksamhetsledare, Mistra Urban Futures 

 Maria Strömberg, Chef Kluster och Branschutveckling, Business Region Göteborg 
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Enheten för samhällsanalys, Västra Götalandsregionen 

Fler exemplar kan laddas ned på www.vgregion.se/regionutveckling/rapporter. 

Tryckta rapporter kan beställas av Västra Götalandsregionen, Adress &  

Rapporter från enheten samhällsanalys  
Januari 2016 

Nedan angivna rapporter samt information om innehåll återfinns på www.vgregion.se/regionut-

veckling/rapporter. Avsändare för rapporter var regionutvecklingssekretariatet fram till våren 2015.   

 

Rapportserie 

 

2016:1 

 

 

2015:5 

 

 

2015:4 

 

 

2015:3 

 

 

2015:3 

 

 

2015:2 

 

 

2015:1 

 

 

 

2014:6 

 

2014:5 

 

2014:4 

 

 

2014:3 

 

 

2014:2 

 

 

 

2014:1 

 

 

2013:2 

 

2013:1 

 

 

 

 

Specialiseringar inom näringsliv, akademi 

och offentligsektor i Västra Götaland 

 

Sysselsättningsprognos 2014-2025 

Västra Götaland 

 

EU Innovation Scorecard – resultat för 

Sverige och Västsverige 

 

Internationell forskarmobilitet – underlag 

för framtida utformning av MoRE 

 

Befolkningsprognos Västra Götaland 

2015-2030 

 

Tillståndet i Västra Götaland 2014/15 In-

vånarperspektivet 

 

Den fula ankungen, Västsveriges utveckl-

ing, attraktivitet och potential i ett inter-

nationellt perspektiv 

 

Kompetenskartläggning Life Science 

 

Utrikes födda på arbetsmarknaden 

 

Befolkningsprognos Västra Götaland 

2014-2030 

 

Demografi och flyttmönster i Västra Göta-

land 1990-2012 

 

Branschöverskridande kompentensknip-

pen- Nya perspektiv på Västsveriges nä-

ringslivsstruktur 

 

Behovsanalys Europeiska forsknings- 

och innovationssamarbeteten 

 

Tillverkning, tjänster och tillväxt 

 

Efter examen – vart tar studenterna 

vägen? En rapport om den regionala 

kompetensförsörjningen 

 

 

2012:5 

 

 

2012:4 

 

 

 

2012:3 

 

 

 

2012:1 

 

 

2011:4 

 

 

 

2011:3 

 

 

 

2011:2 

 

 

2011:1 

 

 

2010:1 

 

 

2009:2 

 

 

2009:1 

 

 

 

2008:6 

 

 

2008:5 

 

 

  

 

Green and safe road vehicle tech-

nology clusters in West Sweden 

SAGE deliverable 2.2 

Karlsborgsbanan – Potential för 

framtida person- och godstrans-

porter 

 

Regionrapport 2012 Utveckling-Ut-

vecklingsarbete – Framtid. Nya ut-

maningar för Västra Götaland 

 

Migration: Attractiveness – Open-

ness - Integration 

 

Utbildnings- och arbetsmarknads-

prognos för Västra Götaland med 

sikte på 2020 

 

Skaraborg och Attraktivitet – en ut-

redning av regionens utvecklings-

förutsättningar 

 

Life Science i Västra Götaland – 

möjligheter och utmaningar 

 

Europa 2020 – En strategi för 

smart och hållbar tillväxt för alla 

 

Till och från Västra Götaland – En 

rapport om flyttströmmar 

 

Befolkningsprognos Västra Götal-

and 2009-2020 

 

Regionförstoring – en jämförelse 

mellan Västra Götaland och 

Skåne 

 

Quality of life as a location factor 

for  highly qualified people 

 

Kultur- och upplevelsesektorn i 

Västra Götaland  
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