
Västsverige som klustermotor  
för den maritima näringen





Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och 

globalt perspektiv. Den långa kusten är och har varit en av våra 

viktigaste transportvägar lokalt, regionalt och nationellt. För den 

framtida näringslivsutvecklingen är vi mycket beroende av haven 

och våra farvatten, som transportväg för vår handel, som livsmed-

elsresurs och för vårt välbefinnande i form av rekreationsområden.

 Den växande världshandeln leder till ökad sjöfart mellan 

västkusten och kontinenten och mellan hela Östersjöområdet och 

andra världsdelar. Kattegatt och Skagerrak befinner sig mitt i 

denna intensiva sjötrafik som trots dagens lågkonjunktur beräk-

nas fördubblas fram till år 2020. 

 Effektiva transporter och rätt lokalisering för transportutbudet 

är särskilt viktigt för Sverige som tillhör de perifera områdena 

inom EU. I en relativt glesbefolkad region är gemensam syn och 

samverkan en viktig förutsättning för att utveckla transportmäs-

siga skalfördelar och motverka spridning av resurser. En väsentlig 

del av alla transporter sker via sjöfart – inte bara transocean utan 

inom Europa och nationellt. Närsjöfarten inklusive transporter på 

inre vattenvägar har varit kraftigt nedprioriterat i svensk trans-

portpolitik.   

 Inte minst det faktum att svensk sjöfart betraktas som en ”kva-

litetsprodukt” på den globala transportmarknaden - bland annat 

för vårt arbete kring teknikutveckling, sjösäkerhet och miljö - gör 

det än mer angeläget att satsa på vår marina närmiljö.

Den svenska maritima sektorns 
framtida roll och betydelse



Den del av det maritima klustret som utgörs av närsjöfarten är 

inte bara okänd utan även anmärkningsvärt outnyttjad. Det inne-

bär att Sverige inte tar vara på de möjligheter som EU erbjuder 

i form av finansiering av exempelvis farleder, slussar och miljö-

arbete i hamnar. Närsjöfarten kan innebära en stor utvecklings-

potential för våra hamnar som logistikcentra. Det ger Göteborgs 

Hamn möjlighet att utnyttja sin potential som omlastningshamn 

för vidare fartygs- och tågtransporter inåt landet, Östersjöområdet 

och resten av Norden. Tusentals lastbilsmil skulle kunna undvi-

kas och därmed spara miljön.

Sverige är ett sjöfarande land
Det maritima klustret har sin naturliga huvudpunkt i Västra 

Götaland och då specifikt i Göteborgsregionen. Här finns;

Nordiska huvudkontor för flera globala transportföretag•	
Leder till/från (framför allt Göteborgs Hamn) från alla delar av •	
Sverige.

Flera starka lokala klusterbildningar (Lidköping, Uddevalla/•	
Lysekil, Tjörn, Donsö, Strömstad med flera)

Hamnsamverkan bland annat inom West Sweden Seaports•	

Marintekniska kluster omfattande fler än 700 företag (varav •	
över 300 i delregionen Fyrbodal) 

Världsledande (tekniskt och marknadsmässigt) fritidsbåts- och •	
underleverantörssektor

Hög internationell klass på forskning och utveckling med •	
Göteborgs Universitet och Chalmers som ledande institut

Stor verksamhet inom förnybar energi – vind- och vågkraft – •	
såväl företag som inom FoU

Totalt arbetar det idag ca 100 000 personer inom de maritima 

näringarna/klustret – det innebär att en betydande del av den 

svenska arbetskraften har anknytning till sjöfarten. Av dessa ver-

kar omkring 50 000 i Västsverige. 

 Bland annat hanterar klustret drygt 90 procent av allt det vi 

svenskar exporterar vilket motsvarar 46 procent av vår totala 

BNP. Inom klustret finns all form av båtliv – även fritidens båt-

liv. Inom den delen har mer än 10 000 anställda sin utkomst med 

allt från byggande av båtar, segeltillverkning och motorutveck-

ling till servicevarv och marinor.

Det svenska maritima klustret  
– en okänd storhet med  
ytterligare potential
Tidigare var det svenska maritima klustret en av Sveriges synliga huvudnäringar. Idag är klustret 

betydligt mer osynligt trots dess betydelse för hållbar tillväxt och utveckling. Trots att klustret är 

ett prioriterat område för EU saknar Sverige en tydlig inriktning och strategi för de maritima nä-

ringarna. De olika näringarna inom området kan tveklöst bidra med stor nytta men dess utmaningar, 

möjligheter och stora potential är i det närmaste totalt okända i Sverige.



En växande näring 
Trots det maritima klustrets svaga synlighet har det en stor att-

raktivitet – inte minst i Västsverige. Inom den svenska utbild-

ningen för sjöfart märks efterfrågan på de maritima näringarna 

tydligt – söktrycket till såväl gymnasie- som till högskolans 

sjöfartskurser ökar kraftigt och alla får inte plats. Det är inte bara 

den svenska arbetsmarknaden som lockar utan kanske än mer den 

utländska. Det maritima utbildnings- och forskningsinstitutet 

Lighthouse är ett tydligt exempel på detta. 

 Närheten till havet och vatten är grunden för många arbets-

tillfällen och företag i Västsverige. Bara i Göteborgsregionen 

sysselsätter det maritima klustret omkring 25 000 personer. Inom 

detta kluster pågår idag mängder med teknisk/marin utveckling 

och aktivt nätverkande mellan olika företag, offentliga instanser 

och utbildnings/forskningsinstitutioner. Clean Shipping, Lean 

Marin och Greenshipping är bara tre av många exempel. Allt i 

syfte att skapa ett än mer konkurrenskraftigt maritimt kluster. 

Våra kostnader är inte konkurrenskraftiga
I ett globalt perspektiv är den maritima sektorn starkt konkur-

rensutsatt. Flertalet branscher är beroende av en stor exportandel. 

Konkurrensen med etablerade och nya producenter om marknads-

andelar är knivskarp. För Sverige och speciellt för Västra Göta-

land är det viktigt att ta tillvara sina framgångsfaktorer för att 

behålla och utveckla de maritima marknaderna. Det gäller t.ex. 

marina transporter, teknikutveckling och fritidsbåtnäringen samt 

marina livsmedel och maritim besöksnäring.

 Näringslivets tillväxt är beroende av sjöfartens tillväxt. Företa-

gen i Sverige har en transportkostnad på 18 procent av BNP till 

och från de stora marknaderna. Genomsnittet i EU är 12 procent. 

En kostnadseffektiv hamn- och sjöfartsnäring betyder mycket i 

detta avseende eftersom Sverige kan betraktas som en ö när det 

gäller in- och uttransporter över gränserna.

 Utan att se de maritima näringarna som en resurs kan vi knap-

past minska det kostnadsgap vi har till övriga EU.  För att skapa 

en jämbördig konkurrenssituation avseende logistik måste vi ta 

vara på den fördel som vårt maritima beroende innebär. 

Sex procent är ett allvarligt handelshinder, en fördel som vi inte 

har råd att ge våra konkurrenter på världsmarknaden. Sverige har 

möjlighet att på egen hand komma tillrätta med detta. Om vi 

visar politisk handlingskraft och vilja.



Nationell strategi behövs
Behovet av en nationell maritim strategi och en politik för sjö-

fartens utveckling har påvisats. I både Danmark och Norge samt 

flera andra europeiska länder har en nationell maritim strategi 

utarbetats. Det europeiska initiativet till en gemensam havspoli-

tik har lett till initiativ i regeringskansliet som också kan leda till 

en välkommen svensk maritim strategi. 

 En jämförelse med andra betydelsefulla branscher kan göras. 

Idag finns sex nationella branschprogram i Sverige; flyg och 

rymdindustri, metallurgi, fordon, skog och trä, läkemedel/biotek-

nik/medicin samt IT och telekom. Med utgångspunkt från hur 

betydelsefull den maritima sektorn är för handel, effektiva och 

miljöanpassade transporter och en uthållig besöksnäring behöver 

Sverige ett sjunde nationellt program – ett maritimt program.   

Nu är det utomordentliga förutsättningar för en sammanhållen 

maritim strategi som kan gå från ord till handling. 

Västsveriges möjligheter till klusterutveckling och satsningar 

på nya områden gör Västra Götaland till ett lämpligt område för 

ett maritimt pilotprojekt. Här finns företagen, forskningen och 

infrastrukturen samt möjligheter att samverka mellan havet, kus-

ten och Vänerns inlandsvatten. Havsmiljö i balans står i centrum 

liksom målet att nyttja havet för hållbar och kunskapsbaserad 

utveckling. Det finns en positiv framtid i den maritima näringen!

Förutsättningarna finns: 

Västsverige har en lång tradition att förvalta ett historiskt •	
starkt maritimt kluster

Ett gediget miljöarbete (till exempel Clean Shipping och •	
Greenshipping) 

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn och Göteborg är •	
Skandinaviens logistikcentrum

Sjöfarten har överlägsna konkurrensfördelar med avseende på •	
tungt gods och internationella transporter

Båtintresset i Västsverige är mycket stort och växer för varje år•	
Sverige ligger i framkant vad gäller uthålligt båtliv•	
Göteborg har två av Europas viktigaste universitet med mari-•	
tim prägel

Tydligt samarbete mellan näringsliv – akademi – samhälle  •	
Västsverige har befäls-, ingenjörs- och logistikutbildningar i •	
världsklass



Ett västsvenskt pilotprojekt  
för att stärka Sveriges  
maritima kluster
Ett västsvenskt pilotprojekt skulle ge det maritima klustret för-

utsättningar att utvecklas positivt och är beroende av offentliga 

aktörers nyckelinsatser. Statligt, regionalt och lokalt. En sådan 

utveckling omfattar strategiska och samordnande aktiviteter 

inom bland annat;

Innovation och entreprenörskap•	
Integrerad maritim- och kustzonsplanering•	
Forskning och utveckling•	
Rekrytering och utbildning•	
Övergripande miljöfrågor•	

Ett pilotprojekt för de maritima näringarna i Västsverige skapar 

plattformen för en nationellt stark och än mer konkurrenskraftig 

maritim sektor där den uthålliga förvaltningen av havsmiljön 

står i centrum. Ett regionalt pilotprojekt ger oss möjlighet att 

växla upp till nationell nivå för att få verkligt genomslag för hela 

Sveriges maritima möjligheter.

 Tematiska områden är t ex uthållig sjöfart, logistik och hamn-

utveckling, maritim förnyelsebar energi, ökad samverkan mellan 

akademi och näringsliv samt framtidens båtliv i marin miljö.

Vad innebär ett pilotprojekt?

Definiera och beskriva den maritima sektorn•	
Bygga upp ett tydligare och ännu starkare maritimt kluster i •	
Västsverige genom ökad samverkan mellan maritima aktörer 

Peka ut tillväxtmöjligheter och tillvarata den potential som •	
finns för tillväxt inom det maritima klustret 

Öka samverkan med andra maritima aktörer i Sverige med •	
målet att skapa en nationell strategi 

 Kontaktpersoner:
 Patric Westdahl, Svenskt Marintekniskt Forum 

 E-post: patric.westdahl@smtf.se  

 Telefon: 0708-88 06 07

 Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen 

 E-post: anders.carlberg@vgregion.se  

 Telefon: 0708-82 15 41



Svenskt Marintekniskt Forum

Museigatan 2, vån 3

451 50  UDDEVALLA

Telefon:  0522-199 32

E-post:  info@smtf.se

Internet:  www.smtf.se
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