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Handelskammarens uppdrag 
Främja och Företräda
Företräda (Politisk påverkan)
-Infrastruktur
-Kompetensförsörjning
-Stadsutveckling
-Industri som tillgång
-Företagsklimatet

Främja (stärka ledarskapet)
-Nätverkande
-Utbildningar
-Juridisk service
-Internationell konsulting



Sveriges största handelskammare 
med 3000 medlemsföretag.

- Oms 100 milj kr
- Inga bidrag 
- ca 90 anställda
- 6 kontor
- 18 pers styrelse



Kristider?

- Låg arbetslöshet
- Stark ekonomi (låg statsskuld)
- USA går starkt
- Containerpriserna tillbaka på 3700$
- Komponentbristen relativt ok
- Starka orderböcker
- Svag krona=fördel exporterande företag

-Vart tar Ukrainakrisen vägen?



Göteborg växer mer än 
Stockholm!
Göteborg växer 
mer än andra 
storstäder under 
pandemin.

Stockholm tappar 
motsvarande 3 SL-
bussar i veckan! Länet 
tappar 6000 invånare!

Göteborg kommer öka från 564 000 till 
700 000 invånare till 2035



Nyckelindikatorerna växer starkt i Göteborgsregionen

Källa: SCB
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Årlig tillväxt i antal sysselsatta
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Göteborg – Sveriges 
innovationsmotor

Västsverige har de bästa 
förutsättningarna för 
nya innovationer och 
etableringar, kopplat till 
klimat, energi och 
hållbarhet



Största hindret för tillväxt 
stavas……
BRIST PÅ KOMPETENS



Kompetensförsörjning största utmaningen 

anläggningsarbetare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, 
civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, golvläggare, 
murare, målare, ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare 
och snickare, vvs-montörer,  apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, 
fysioterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor (samtliga 
inriktningar), läkare, personliga assistenter, psykologer, 
socialsekreterare, specialistsjuksköterskor, tandläkare, 
tandsköterskor och undersköterskor, förare av jordbruks-
och skogsmaskiner, lantmästare, skogsarbetare, skogsmästare, 
trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av lantbrukets 
husdjur, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, 
processoperatörer inom stål- och metallverk, smeder, 
svetsare, tunnplåtslagare, verktygsmakare

arkitekter och lantmätare, ingenjörsyrken inom 
elektroteknik, kemi och kemiteknik, logistik, 
maskinteknik, drifttekniker, fastighetsförvaltare, 
kemister, laboratorieingenjörer, miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och 
systemutvecklare, nätverks- och systemtekniker, 
supporttekniker, systemanalytiker och it-arkitekter, 
systemtestare och testledare, tandtekniker och 
ortopedingenjörer, bartendrar, företagssäljare, kockar, 
kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, inköpare och 
upphandlare, poliser, saneringsarbetare, servitörer, 
soldater och väktare, CNC-operatörer, 
fordonsmekaniker, fordonsmontörer, lackerare och 
industrimålare, maskinoperatörer (flera inriktningar), 
maskinställare, 

Källa: Arbetsförmedlingen sep 2022

Bristyrken i Västsverige:



2 av 5 järnvägar till Göteborg 
påminner om museijärnvägar

Gräfsnäs – Anten (bild)  – 30 km/h
Göteborg - Borås – 61 km/h
Malmö – Helsingborg – 115 km/h
Stockholm – Uppsala - 140 km/h

Borås

Uddevalla

Varberg

Trollhättan 

Skövde



Fordonsindustrin



Volvobolagen är Nr 1 och 2!
Gemensam omsättning på 654 mrd kr

Motsvarar

• Electrolux
• AtlasCopco
• Sandvik
• Scania
• SSAB
• Boliden
• SAS
• NCC

Rekord!
282 mrd kr

372 mrd kr!
Sveriges största företag



Elektromobilitet, en klimatomställning 
som gör Västsverige världsunika!



Vi behöver fördubbla 
elkapaciteten till 2030!



Regional el och vätgas!



Life Science



GoCo Health Innovation City!



10 000 anställda 
80 nationaliteter
350 företag
Privata investeringar



Sahlgrenska Life
Byggstart 2023

Forskning
Innovation
Vård
Utbildning



Kemi och petrokemi
Borealis ST 1 Preem



Hållbart kranindex!

Infrastruktur
Stadsutveckling 1000 mrd kr på 20 år

Generera många arbetstillfällen!



Europas hetaste område
Korsvägen Göteborg!?



Svenska MässanSvenska Mässan/Gothia Towers satsar!



Lisebergs nya satsning - 1,9 mdr



Universeum



World of  Volvo, en ikonbyggnad.





Nya Handelshögskolan/Haga 
station, satsning på 500 milj kr







Platinan



Kaj 16

Ny spännande byggnad! 
Färdig om 5 år!?





Karlatornet klart 2023



Gårda Vesta, 
PEAB och Platzer
25 resp 14 vån (97m)
26600 kvm 



Ullevimotet förtätas……!



NCC 27 vån Kineum



Skanska 36 vån City Gate



Gamlestaden nuGamlestaden förtätas



Visionsbild för 
Gamlestaden

Viadukten riven
900 bostäder
F-3 skola för 200 barn
40 000 m2 lokalyta



TILLSAMMANS GÖR VI 
VÄSTSVERIGE STARKARE

Bohusläns klippor
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