
Basindustrins betydelse 
för samhället
Presentation av samhällsekonomisk kalkyl för 
basindustrin i Värmland och Norra 
Mellansverige



Morgonens 
agenda

Frukost 

Presentation av rapport

Diskussion om resultat från rapporten och frågor



ÅMOTSFORS PAPPERSBRUK 1930

UDDEHOLM 1930

STORA ENSO SKOGHALLS BRUK 2016

SKOGHALLS BRUK 1930

VOESTALPINE PRECISION STRIP 2019



Beräkningar i 
Kalkylen

• Totalt 21 företag 

• Branscherna stål samt papper och massa

• 30% av företagens underleverantörer finns i 
regionen

• Effekter 
• skatt 
• arbetsgivaravgifter 
• konsumtion

• Inga dynamiska effekter inräknade

• Inga övriga skatter inräknade



Resultat
Värmland

10 bolag
med 30%

underleverantörer 

4 186 personer
sysselsätts

2,1 miljarder kr
i intäkter till samhället

554 miljoner kr till 
kommuner, 

295 miljoner kr till regionen, 
1 288 miljoner kr till staten

11 206 arbeten, 3,7 
miljarder till 

samhället vid 100% 
underleverantörer



Resultat
Norra Mellansverige

21 bolag
med 30%

underleverantörer 

22 556 personer
sysselsätts

7,8 miljarder kr
i intäkter till samhället

1 446 miljoner kr till 
kommuner, 

759 miljoner kr till regionen, 
3 338 miljoner kr till staten

39 986 arbeten,
13,4 miljarder till 

samhället vid 100% 
underleverantörer.



Effekter
Norra Mellansverige

32 mkr mer i intäkter till samhället vid varje
ökad procentandel av underleverantörer

250 nya arbetstillfällen vid varje ökad
procentandel av underleverantörer

520 000 kr i skatteintäkter för varje
nyanställning. 313 000 kr till stat, 135 000 kr
till kommun och 72 000 kr till regionen



Analys

De 21 företagen som ingår i rapporten har avgörande 
betydelse för regionerna och Sverige.

Det finns stor potential i att stärka 
underleverantörskedjorna i regionerna samt 
samverkan mellan de stora och små företagen.

De 21 företagens samlade samhällsvärde är en 
förutsättning för infrastruktur och centrala 
samhällsfunktioner.



Förslag till 
åtgärder

Prioritering av Industrin i
kommande

Värmlandsstrategin
Utan industrin stannar

Värmland

Stärk basindustrins
underleverantörer. 

Det lönar sig!

Prioritera hållbar
innovation kopplad till 

basindustrins omställning. 
Det kan bli vår nästa

exportsuccé

Kompetensförsörjning/ 
kompetensutveckling till 

industrin. Brist på kompetens
är vår största riskfaktor.

Gemensam industriell strategi i
Norra Mellansverige för att mer

kraftfullt kunna adressera
frågorna.


