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Industrins betydelse för svensk 
välfärd

• Sysselsätter direkt 700 000 personer

• Exporterar varor för över 1000 miljarder årligen

• Investerar för mellan 60 och 70 miljarder årligen

• Är en betydande aktör i energi och 
transportanvändning



Industrin och klimatet

• Industrin står för 25 procent av de svenska 
utsläppen av växthusgaser

• Allt mer effektiva processer med mindre utsläpp 
per tillverkad enhet

• Allt mindre fossila bränslen används



Utsläpp av växthusgaser från industrins förbränning
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Varje bransch bidrar
• Kemiindustrin har sedan 1990 talet kraftigt minskat sin 

energiförbrukning i förhållande till produktionen. 

• Skogsindustrin täcker 90 procent av sitt värmebehov med 

biobränsle. Genom mer skogsanvändning motverkas 

klimatförändringarna

• Gruvindustrin minskar sina utsläpp i förhållande till sin 

produktion och är världsledande i klimateffektivitet i vissa 

processer. 



Varje bransch bidrar (forts.)
• Stålindustrin står för cirka 15 procent av 

industrins totala energianvändning och arbetar 
medvetet med effektivisering och användningen 
av restvärme. 

• Teknikföretag. Har ökat energieffektiviteten för 
såväl företag som produkter. En bil idag ger 10 
procent mindre utsläpp än en bil för 10 år sedan 



Vad krävs för att lyckas
• Klimatpolitiken måste ta hänsyn till helheten –

Utsläppsminskningar och välfärd

• Industrin kan bidra – Vi minskar vår 
klimatpåverkan och andras

• Bejaka forskning och ny teknik 

• Lyssna på Industrin – Vi är en viktig del av 
samhället



Vi bjuder in till dialog och 
handling!

En framgångsrik svensk politik formas genom 
dialog mellan branscherna och regeringen. 
Industrin kan bidra – Vi minskar vår 
klimatpåverkan och andras
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