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KLUSTERANALYS RYMD

Göteborgsregionen



Klustermodell
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Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Här finns ett 
livskraftigt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande 
innovation och forskning. 

Göteborg har blivit en plats där idéer förverkligas och där vi tillsammans hittar kraft-
fulla sätt att närma oss framtidens hållbara lösningar. Stora som små företag driver 
innovationskraften framåt, tillsammans med kommuner, regioner och andra offentliga 
aktörer samt tillsammans med forskningsaktörer inom akademi och institut. 

Det goda samarbetsklimatet har visat sig locka både befintliga och nya företag att 
vilja satsa på utveckling och innovation i regionen. Västra Götaland står i dag för en 
tredjedel av Sveriges samlade privata investeringar i forskning och utveckling och 
en stor del hamnar i Göteborgsregionen. Här finns också flest testbäddar i Sverige. 
På så sätt har Göteborg förvandlats från att vara en tung industristad till att bli 
landets innovationsmotor och en ledande kunskapsstad.

Göteborg – Sveriges 
innovationsmotor
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Kluster- och näringslivsutveckling
I den globala konkurrensen blir det allt viktigare för 
Göteborgsregionen att understödja starka kluster och 
skapa delade innovationsmiljöer, som även är attraktiva 
för omvärlden. Erfarenheten visar att väl fungerande 
samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga 
sektorn är nyckeln till en framgångsrik branschutveck
ling. Samverkan mellan alla aktörer i klustermodellen 
behöver vara väl fungerande.

Vi arbetar för Göteborgsregionens näringsliv genom att 
stimulera framväxten av kluster och stärka samverkan 
inom branscher med tillväxtpotential. Metoden för 
samverkan kan variera beroende på branschernas olika 
förutsättningar.

Inom en bransch identifierar vi vilka relationer och 
samarbeten som måste skapas eller förstärkas för att 
kunna utvecklas och skapa tillväxt. Det kan handla om 
samverkan och kontakt mellan företag och forskning 
eller investerare, men också mellan små och stora 
företag, till andra kluster – inte minst internationellt för 
att öka konkurrenskraften på den globala marknaden. 

Kluster gör det möjligt för företag och även offentlig 
sektor att vara mer innovativa än de kan vara på egen 
hand. Kontakta gärna oss på Business Region Göteborg 
så kan vi tillsammans diskutera hur ditt företag kan dra 
nytta av klustersatsningar eller vilka delade innovations
miljöer som skulle passa ert företag.
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Vad  är rymdklustret?
Rymdklustret innefattar forskning, utveckling, tillverkning, och 
användande av rymdrelaterade produkter och tjänster. Det över -
gripande för rymdklustret är att det bidrar till att utforska det 
okända, skapar produkter och tjänster för samhället samt bidrar 
till indirekta positiva effekter. 
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Aktörerna i rymdklustret bidrar till att förstå de mest 
fundamentala frågorna kring vår existens, bidrar med 
tjänster som telekommunikation och positionerings
system samt skapar innovationer som sedan används 
på annat sätt i samhället, exempelvis mobilkameran, 
öron termometern, kardborrband, tempurkuddar, repfria 
glasögon och trådlösa hörlurar.

Segment och värdekedja
Rymdindustrin består främst av tre segment:  
(1) utveckling och tillverkning, (2) drift och underhåll samt 
(3) tjänster och applikationer. 

Utveckling och tillverkning inkluderar de verksam
heter som utvecklar, testar och integrerar infrastruktur 
och produkter för både mark och rymdaktiviteter. Det 
inne fattar bland annat utveckling och tillverkning av 
produkter till uppskjutningsplattformar, bärraketer, 

stödsystem, sensorer samt tillhörande tjänster. Drift 
och underhåll inkluderar verksamhet kring uppskjutning 
av raketer och satelliter samt markkontroll för övervak
ning, styrning och kommunikation med satelliter och 
andra rymdfarkoster i omloppsbana. Utifrån de uppskjut
ningar av satelliter och farkoster som görs så skapas 
sedan tjänster och applikationer som används inom 
samhället, exempelvis TV, positioneringstjänster och 
annan användning av satellitdata.

Rymdverksamhet beskrivs ofta genom begreppen upp
 ströms (eng. upstream) och nedströms (eng. downstream), 
där uppströms syftar till tillhandahållandet av teknik som 
möjliggör mark och rymdaktiviteter medan nedströms 
syftar till nyttjandet av denna teknik för kommersiell 
och samhällsnytta. För att kunna nyttja tekniken som 
utvecklas och tillverkas krävs även drift och underhåll som 
syftar till uppskjutningsaktiviteter, databearbetning, etc.

Rymdklustret

4

1.
RYMDKLUSTRET

• Bygga, testa och integrera  
anläggningar och utrustning  
för mark och rymdaktiveter. 

• Uppskjutningsaktiveter  
och service

• Satellitoperationer  
från marken

• Databearbetning och  
distribution

• TV

• Positionerings och  
navigeringstjänster

• Jordobservationstjänster

• Annan användning  
av satellitdata

• Satellit och  
bredbandstjänster

UTVECKLING OCH 
TILLVERKNING

DRIFT OCH 
UNDERHÅLLNING

TJÄNSTER OCH 
APPLIKATIONER

UPPSTRÖMS NEDSTRÖMS
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OMVÄRLDEN
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2.

Omvärldsfaktorer  
som påverkar klustret
Det finns en mängd olika omvärldsfaktorer som påverkar rymdsektorn. 
Standardiseringen av komponenter, en ökad andel privata aktörer och 
utvecklingen av rymden som en alltmer politisk arena är några som 
bedöms ha betydelse för klustrets framtida utveckling.

Teknikutveckling 
Inom teknikutvecklingen spelar standardiseringen av 
komponenter och produkter en stor roll, samt effektivi
seringen av tillverknings och integreringsprocesser, då 
det bidrar till mer kostnadseffektiv utveckling och 
tillverkning. Kostnadsminskningen bidrar till att fler 
aktörer och länder kan verka inom rymdsektorn. 
Tillgängligheten till nyttjandet av rymden blir större och 
det blir billigare att skjuta upp raketer och satelliter.

Kommersialisering
Kommersialiseringen av rymdsektorn har fått ett upp
sving den senaste tiden där andelen privata aktörer har 
ökat, främst på grund av möjliggörande teknikutveckling. 
Det blir både billigare och enklare att ta sig ut i rymden, 
vilket medför att fler kommersiella aktörer väljer att 
ägna sig åt rymdverksamhet. Den finansiella potentialen 
kopplat till uppkoppling och data blir allt större och 
lockar till sig privata investerare.

Politiska intressen
Rymden blir en alltmer politisk arena där många länder 
visar ett stort intresse i att delta i rymdindustrins 
utveckling och ta del av den samhällsnyttan som skapas. 
Det är i dagsläget redan trångt i vissa delar av rymden 
och frågan vem som har rätt att skjuta upp nya satelliter 
blir mer aktuell. 

Säkerhetspolitiska frågor alltmer aktuella. Jordobser
vationer kan bland annat användas för att följa krigs
handlingar och flyktingströmmar, vilket bland annat fick 
global spridning under invasionen av Ukraina genom 
Maxars detaljerade satellitbilder. Dessutom har det 
under senare år startats initiativ för militärt försvar i 
rymden där flygvapnet i Sverige har fått ansvar att 
utforma och utveckla ett svenskt rymdförsvar. Bland 
annat har det blivit ökade hot om att utveckla system 
för att kunna oskadliggöra satelliter vilket kan slå ut 
samhällsviktiga funktioner i andra länder. Utöver det 
diskuteras det idag mer kring hänsynsfrågor än tidigare 
i och med att det kan utföras tester eller experiment i 
rymden som kan påverka andra nationers intressen. 
Frågor kring hur man hanterar vissa incidenter och hur 
man reglerar rymden har blivit mer aktuella. 

Annat som påverkar branschen är de utmaningar som 
generellt gäller för teknikintensiva branscher, så som 
brist på halvledare och vissa mineraler för produktion.

Nya aktörer som ändrar spelplanen
Rymdindustrin har under senare tid fått ökat intresse 
bland kommersiella aktörer där SpaceX är en av de mest 
välkända. Kommersiella aktörer har nu börjat etablera 
sig inom allt ifrån transporter till Internationella Rymd
stationen ISS, förberedande av baser på månen, rymd
turism och exploatering av resurser i rymden. Det ökade 
intresset för rymden har bidragit till ökad konkurrens, 
ökad innovation och lägre kostnader för utveckling och 
uppskjutning av satelliter och farkoster. Samtidigt 
bidrar det till att fler jobbar inom rymdindustrin vilket 
leder till att kunskap och kompetens ökar och att fler 
bolag startas.

Bland annat har rymdturism fått ökat intresse under 
senare år där privatpersoner kan betala för en rymdresa. 
Det talas om tre typer av rymdturism; (1) kortare 
rymdresa för få uppleva rymden, tyngdlöshet och njuta 
av utsikten, (2) resa till existerande rymdstationer eller 
på sikt månen och mars, och (3) att bo på rymdhotell, 
det vill säga moduler som läggs i omloppsbana kring 
jorden som privatpersoner kan bo i ett antal dagar. 

I och med att det planeras längre rymdresor till 
exempel vis mars så ställer det högre krav på interiörer i 
rymdkapslar. Långväga rymdresor ställer generellt nya 
krav på hur man ser på rymdresor och hur människor 
ska leva i rymden under längre färder eller rent av på 
andra planeter. Fler aktörer har börjat utforska dessa 
frågor vilket gett underlag för nytänk och innovation.

Starlink, ett satellitprojekt av SpaceX, som ämnar förse 
hela jorden med internetuppkoppling genom en samman
koppling av över 40 000 satelliter är ytterligare något 
som påverkar spelplanen. Genom tekniken kan de förse 
privatpersoner med internet även i förtryckta länder 
med begränsad internetåtkomst eller länder med låg 
utvecklad infrastruktur för internet. Den stora mängd 
satelliter som krävs har accelererat utvecklingen av 
uppskjutningar.

1  https://rymdkollenlive.hbgdesignlab.io/visste-du-att/
2  Euruconsult & Statista

Kluster- och näringslivsutveckling



8

Förändringar på marknaden  
och hos kunderna
Historiskt sett har stora anrika bolag och myndigheter 
drivit forskning och utveckling inom rymdsektorn som 
sedan introducerats kommersiellt. Nu har det dock skett 
ett skifte så att även kommersiella innovationer är en 
drivande faktor för den traditionella rymdverksamheten. 
Det talas om att rymdsektorn har delats upp i två 
områden; traditionell rymdverksamhet och New Space.

Traditionell rymdverksamhet drivs av statliga investe
ringar av en handfull länder och består huvudsakligen 
av stora anrika bolag och myndigheter som utvecklar 
lösningar för statliga myndigheter såsom försvaret eller 
NASA. Detta område består till stor del av utveckling 
och genomförande av komplexa missioner. 

New space drivs av både kommersiella och statliga 
investeringar och företag som delvis eller helt arbetar 
oberoende av myndigheter och större entreprenörer. 
Området kännetecknas av teknik och affärsmodellinno
vationer som möjliggör betydande kostnadsminskningar 
och utveckling av nya produkter och tjänster. Produkter 
och tjänster som utvecklats och tillverkas inom New Space 
används idag även i den traditionella rymdverksamheten, 
till exempel inom försvaret, och standardisering och 
kostnadseffektivisering har blivit en följd av detta. 

Den traditionella rymdverksamheten, dess infrastruktur 
och den teknik som utvecklats, ligger till grund för New 
Space och även om de privata investeringarna ökar i en 
snabbare takt är fortfarande de statliga investeringarna 
viktiga för rymdsektorns utveckling och framgång.

Viktiga förutsättningar för klustret
Statlig investering i rymdforskning och utveckling är 
viktig för att initiera kommersiell rymdverksamhet.  
Statliga medel är viktiga för industrin och har historiskt 
ofta representerat startskottet för dagens stora 
kommersiella aktörer. Framför allt i början av satsningar 
är statliga medel viktiga för att främja innovationssyste
met och nya innovationer. Dessutom är många privata 
företag beroende av statliga rymdprogram som deras 
kunder, exempelvis NASA och ESA. Samtidigt ökar de 
statliga aktörernas beroende av privata organisationer 
som leverantörer av teknik och tjänster. Att komma med 
i internationella samarbeten ses inte bara som en 
förutsättning för etablerade bolag, men också för att 
skapa möjligheter för små och medelstora bolag att 
växa och utvecklas. 

Det anses dock svårt att komma med i europeiska 
initiativ som drivs av ESA där finansiering sker utifrån 
meriter. Samtidigt ses det också som bra marknadsföring 
att komma med i ESAprojekt och tillgång till bra know
how. Medlemsländer i ESA har bedömt att för varje krona 
investerad i ESA ges nationella företag 1,4 – 4,8 SEK i 
ökad omsättning, via exempelvis teknikspridning. 

En pågående trend är ökad uppskjutning av satelliter för 
att tillgodose tjänster nedströms, det vill säga applika
tioner och tjänster som satelliter möjliggör för näringsliv 
och samhälle. Under 2021 uppskattades den globala 
rymdindustrin omsätta 395 miljarder USD, varav ca 
317 miljarder USD är kopplade till satellitindustrin och 
de tjänster, applikationer och indirekta effekter som 
satellitindustrin skapar2. Samtidigt förväntas satellit
industrin öka med över 200% till 2040.   

Rymdindustrin skapar också förutsättningar för andra 
branscher där flera synergier kan hittas. Bland annat 
kan utveckling inom rymdindustrin skapa förutsättningar 
för både bil och flygindustrin och drönartillverkning. Här 
kan eventuella synergieffekter spela en stor roll för fram
 tida utveckling av rymdindustrin, dels genom samarbeten 
kring resurstillskaffning och utvecklingsbehov. Dock har 
det visat sig att det finns svårigheter i att få till bransch
överskridande samarbeten på grund av skiljaktigheter i 
behov. 

Nya satsningar på gång
Mellan 2019–2029 förväntas statliga investeringar 
till rymdforskning och utveckling överstiga 250 miljar
der USD globalt, en ökning från 167 miljarder USD 
från perioden 2010–2019. Statliga medel kommer 
fortsatt att spela en viktig roll för rymdsektorns 
utveckling och tillväxt, bland annat kopplat till investe
ringar i infrastruktur. Trots att statliga investeringar ökar 
så ökar samtidigt den kommersiella andelen av den 
totala rymdekonomin i en ännu snabbare takt. Samtidigt 
förväntas en stor ökning av statliga investeringar de 
kommande åren inom rymdforskning, främst inom 
områdena rymdtransporter, orbital infrastruktur och 
expeditioner till månen och mars.   

Världsutmaningar och trender
Det finns fyra huvudsakliga världsutmaningar och 
trender som påverkar rymdsektorns framtid: 

1. Ökad tillgång till data och uppkoppling
Efterfrågan på data växer exponentiellt, primärt drivet av:

• Tillväxt av nya marknadssegment (exempelvis 5Gapplika
tioner och mobilitet).

• Ambitionen att tillhandahålla internetåtkomst i under eller 
icke betjänade delar av världen.

Den ökade efterfrågan driver i sin tur ett ökat behov av 
uppskjutningsaktiviteter och satelliter.

2. Ökat fokus på hållbarhet i rymden

• Aktivt arbete för att säkerställa en hållbar rymdsektor 
framöver även med ökad trafik, övervakning av rymdskrot, 
trafikledning, situationsmedvetenhet och uttjänta enheter.

• Utveckling av hållbara produktionsmetoder och bränslen 
för att minimera klimatpåverkan från rymdsektorns 
verksamhet.

3. Mer komplex utforskning av rymden  
      och planetära missioner

• Interplanetära missioner blir alltmer komplexa och dyra,  
vi tar oss längre och längre bort.

• Många nya aktörer inom både statlig och kommersiell 
sektor visar intresse för besättningsuppdrag med fokus på 
rymdturism, interplanetära transporter och rymdresurs
utnyttjande.

4. Ökad användning av jordobservationer

• Efterfrågan på jordobservationer ökar, bland annat kopplat 
till klimat och humanitära utmaningar.

• Jordobservationer används i större utsträckning för att 
skapa samhällsnytta, bland annat kopplat till väder, vatten, 
biologisk mångfald, ekosystem och jordbruk.

Trender inom rymdområdet

European Space Agency  
(ESA)

En mellanstatlig organisation med 22 medlemsländer som koordinerar rymdforskning och 
rymdaktiviteter i Europa. ESA driver oftast implementation av EU:s olika rymdprogram. 

Copernicus

Copernicus är EU:s jordobservationsprogram. Programmet erbjuder informationstjänster 
baserade på jordobservationsdata via satellit och fältdata. Inom Copernicus finns bland 
annat Sentineluppdragen som innefattar utveckling och uppskjutning av en rad satelliter 
för radar och superspektral avbildning för land, hav och atmosfärisk övervakning vilket 
bolag i Göteborgsregionen direkt har varit involverade i.

Ariane En europeisk serie med raketer för uppsändning av satelliter och rymdfarkoster. Drivs av 
den privata aktören Arianespace, med aktieägare från den europeiska rymdindustri.

Galileo Galileo är Europas Global Satellite Navigation System (GNSS) för positionering och 
navigering som används i många olika industrier, bland annat fordonsindustrin. 

Viktiga europeiska samarbetsplattformar för svenska aktörer

Nya satsningar på gång
Statliga investeringar kopplat till rymdforsking och 
utveckling väntas öka globalt kommande åren.

Marsexpiditioner

Månexpiditioner

Orbital infrastruktur

Andra expeditioner yttre rymden

Astronomi, astrofysik och heliofysik

Transporter 2010–2019

Miljarder USD
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Nationellt
2019 uppgick antalet anställda bland svenska rymd
företag till drygt 4000 personer. Av dessa arbetar dock 
inte alla mot verksamhetsområdet rymd utan kan 
inkludera industrier som även levererar tjänster och 
produkter till andra verksamhetsområden. Framför allt 
är det två starka kluster i Sverige, Norrbotten och 
Västsverige. Norrbotten som utmärker sig primärt 
genom infrastrukturen kring Esrange – Sveriges 
rymdbas för uppskjutning samt forskning och utbildning. 
Västsverige utmärker sig med forskning och utbildning, 
framför allt på teknik och materialsidan. Av de tio 
största rymd bolagen, baserat på antalet anställda, 
finns 5 i Västsverige. 

Utmärkande drag för klustret i Sverige
Sveriges rymdstrategi utpekar flertalet grupper av mål 
som ska prioriteras och leda utvecklingen inom svensk 
rymdverksamhet, bland annat Internationell samverkan 
för ett fredligt och hållbart nyttjande av rymden; Rymd
data; Agenda 2030; Säkerhet och försvar; Infrastruktur; 
och Rymdlagstiftning.

Sverige kan anses vara en förhållandevis stor rymdnation 
i relation till befolkningsstorlek. Under 80 och 90talet 
var Sverige  efter supermakterna  en av de främsta 
inom satellitutveckling och uppskjutning. Bland annat 

var Odin och SMART1 projekten kring millennieskiftet 
stora framgångar där Odinsatelliten än idag förser 
forskare med data kring klimat och ozonlagret. Just nu 
pågår också utvecklingen av forskningssatelliten Mats 
som ska undersöka atmosfäriska vågor och dess på 
klimatsystemet. Projektet är ett samarbete mellan flera 
universitet och myndigheter och bidrar till att Sverige 
håller sig i framkant inom inom atmosfärsfysik. Svensk 
rymdindustri anses generellt hålla väldigt hög standard, 
och Beyond Gravity (f.d. RUAG) är till exempel världs
ledande inom satellitseparationssystem. 

Sverige har också en geografiskt mycket fördelaktig 
rymdbas i form av Esrange, som på grund av sitt 
gynnsamma nordliga läge möjliggör värdefulla polära 
satellitbanor och även ger Esrange möjlighet att 
fungera som en viktig kommunikations och koordine
ringscentral för många rymduppdrag. Sverige kan också 
ha en avgörande position i framtida rymdutveckling 
eftersom rymdbasen Esrange i Kiruna är en av världens 
mest mångsidiga och ligger gynnsamt geografiskt för 
uppskjutningar av rymdfarkoster. Aktiviteter kring 
Esrange förväntas också öka och rymdbasen byggs för 
tillfället ut eftersom ett svenskt NATOmedlemskap kan 
innebära fler uppdrag.

Svensk rymdindusrti i siffror

17,7  
mdkr*

17%
ökning på en 
5 årsperiod

Bolag i Väst- 
sverige står för

Av den totala  
omsättningen  

i sverige

2/3

Av  
omsättningen  

härldes

Omsättning 2019

ökning jämfört
med 2018

till institutionella 
kunder

till forskning 
och utveckling

till kommersiella 
kunder

53%
41%

6%

* Beräkning utgår från bolag med koppling till rymdverksamhet som även kan vara kommersiellt verksamma inom andra områden.

31%

NATIONELLT

3.

Rymdindustrin 
i Sverige  
En förhållandevis stor rymdnation i relation 
till befolkningsstorlek, med en geografiskt 
mycket fördelaktig rymdbas och två starka 
kluster i Norrbotten och Västsverige. Så kan 
rymdklustret i Sverige i korthet beskrivas.

2. Beyond Gravity

5. RISE Ivf AB

3. Metria AB

7. OHB Sweden AB

4. Sweco Sverige AB

8. Spectrogon AB

6. Qamcom Research 
      and Technology AB

9. Carmenta Geospatial
      Techmologies AB

10. Svenska Rymd- 
         aktiebolaget (SSC)

1. GKN Aerospace AB

Västsverige Övriga Sverige

Figuren visar de 10 största rymdbolagen i Sverige baserat på 
antalet anställda och att 5 av dem är placerade i Västsverige. 

Rymdindustrin 
i Sverige  
En förhållandevis stor rymdnation i relation 
till befolkningsstorlek, med en geografiskt 
mycket fördelaktig rymdbas och två starka 
kluster i Norrbotten och Västsverige. Så kan 
rymdklustret i Sverige i korthet beskrivas.
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Göteborgsregionen
Rymdsektorn i Göteborgsregionen började inom flyg
industrin och utvecklades sedan mot rymd. Idag består 
klustret av en trippelhelix av starkt rymdsamarbete 
mellan offentliga och privata aktörer, vilket leder till 
multidisciplinära samarbeten och innovation. Inom 
regionen finns också en bred industriell kapabilitet och 
kunskap kopplat till rymdsektorn. Ungefär två tredjedelar 
av Sveriges anställda inom rymdsektorn finns i regionen 
där även de två största rymdföretagen i Sverige är 
etablerade, GKN Aerospace och Beyond Gravity. 

Majoriteten av arbetstillfällen finns bland regionens 
stora organisationer. Omkring 73 % av anställda inom 
rymdsektorn i Västsverige jobbar i organisationer med 
över 250 anställda. Dessa organisationer har också 
vuxit mest sedan 2012 där organisationerna med över 
250 anställda har vuxit med över 500 personer. 
Samtidigt slog pandemins effekter hårdast på de större 
organisationerna där 2018 och 2020 har företag med 
250 eller fler anställda tappat nästan 200 anställda3. 
Under samma tid uppger mindre organisationer att de 
inte upplevt en minskning av arbetstillfällen. 

Förutsättningar för att bilda ett starkt 
kluster i regionen
Den västsvenska rymdindustrins starka position har 
uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar 
såväl nationellt som internationellt. En intim samverkan 
mellan offentliga aktörer, akademi och industri har 
bidragit till den framskjutna positionen och de efterfrå
gade produkterna.

Samtidigt har stora europeiska program som Copernicus 
och Ariane har varit betydelsefulla för rymdsektorn i Väst 
sverige. Både Ariane 4 och Ariane 5 har nått kommersiell 
framgång, vilket resulterat i en stabil produktionsvolym 
under flera år för olika rymdföretag i regionen.

12

4.
GÖTEBORGSREGIONEN

Rymdindustrin i Västsverige
Västsverige besitter en bred industriell kompetens, starkt humankapital och  
väletablerade företag inom rymdsektorn. Flera rymdaktörer i Västsverige har idag  
en världsledande position inom den globala rymdsektorn. 

I regionen är fördelningen av antalet anställa  
inom rymdindustrin och organisationsstorlek enligt följande: 

Företag i storleksklassen 1–9 anställda står för 1 % av regionens anställda

Företag i storleksklassen 10–49 anställda står för 9 % av regionens anställda

Företag i storleksklassen 250–249 anställda står för 17 % av regionens anställda

Företag i storleksklassen 250 och fler anställda står för 73 % av regionens anställda

3  Statistiska Centralbyrån.
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det nya svenska investeringsbolaget Rymdkapital från 
2020 med visionen att driva ett hållbart och mångfacet
terat rymdekosystem. 

Nätverk, testbäddar och science parks
Göteborgsregionen uppvisar även flera viktiga förut
sättningar när det kommer till nätverk, testbäddar, 
science parks och samarbetsytor. Dessa bidrar gemen
samt till ett lukrativt innovationsklimat som ökar kompe
tensen i regionen och bidrar till viktiga etableringar och 
nya satsningar. Dessa kan på sikt påverka rymdklustret 
på olika sätt. Bland annat har det i samverkansprojekt 
drivits frågan kring ett nationell rymddatalabb med AI 
Sweden som en facilitator. Rymddatalabbet ser till hur 
Sverige, EU och internationella samarbetspartners kan 
öka användningen av data från satelliter för en mer 
hållbar utveckling av samhället.  

Viktiga nätverk för rymdindustrin är bland annat Swedish 
Aerospace Industry som är en ideell förening som före 
träder svensk flyg och rymdindustri. De driver bransch
gemensamma frågor både nationellt och gentemot 
internationella sammanhang. Ett annat betydande nät 
verk är Aerospace Cluster Sweden som är en ekonomisk 
förening som arbetar med internationalisering, kompe
tensförsörjning och möjlighet att påverka utvecklingen 
av den svensk flyg och rymdindustrin. De är bland annat 
en del av The European Aerospace Cluster Partnership 
(EACP).

Aktörer i klustret 
I regionen finns aktörer inom samtliga centrala delar av 
rymdklustret. 

Samhällsaktörer
Nationella och internationella finansiärer likt EU, ESA, 
Rymdstyrelsen, Tillväxtverket och Vinnova spelar en stor 
roll för rymdindustrins utveckling. Stöd för utvecklings
program och projekt är viktigt för att komma med i inter
nationella sammanhang. Mycket av rymdaktiviteter, 
forskning och utveckling sker på Europisk nivå, varpå 
det är viktigt att vara del av internationella utvecklings
program. Rymdstyrelsen är den svenska förvaltnings
myndigheten vars huvuduppgift är att tillse utveckling 
av svensk forskning och utveckling inom rymd och ligger 
under utbildningsdepartementet. Rymdstyrelsen är 
även en kontaktyta gentemot internationella samarbeten. 
På mer regional nivå finns framför allt samverkansaktörer 
som kan skapa förutsättningar för rymdindustrin. Det 
kan handla om etableringsfrågor, kontaktförmedling, 
arrangera event och initiera och stödja kreativa miljöer 
för teknikutveckling och samarbeten, så som inkubatorer, 
science parks och testbäddar. 

Forskning och teknisk utveckling
Göteborgsregionen har en lång historia av forskning och 
teknisk utveckling där Onsala rymdobservatorium 
grundades 1949 och 1990 erhöll status som den 
svenska nationella anläggningen för radioastronomi. 
Teknisk utveckling i regionen har också gjorts i samband 
med etableringarna av Ericsson Microwave Systems 

Det finns även starka aktörer inom forskning och 
utveckling som bidrar till det innovativa klimatet i 
regionen. RISE Ivf bedriver bland annat forskning och 
utveckling inom tidsöverföring och tidssynkronisering, 
med hjälp av fiberoptiska kommunikationsnät, GNSS 
(Global Navigation Satellite Systems) och internet.

Synergier mellan andra industrier
Andra faktorer som spelar in är att Göteborg är en stark 
industristad och specialiseringen inom fordonsindustrin 
är långt gången, liksom den är inom havs och kustsjö
farten. Avancerad elektronisk utrustning inom bland 
annat medicin är även en annan göteborgsk specialitet. 
Detta väletablerade industriekosystem främjar både 
företagsklimatet och innovationsstyrkan i hela regionen. 
Det finns här även möjligheter för synergier mellan olika 
industrier och rymdsektorn. Till exempel har flygindustrin 
legat till grund för rymdsektorns utveckling i Västsverige 
och gränsöverskridande samarbeten, innovationer och 
kompetens kan komma till stor nytta. Exempelvis forskas 
det i regionen på hur karossen på ett elfordon kan 
integreras så att den ingår i fordonets energiförsörjning. 
Om denna innovation kan appliceras på satelliter medför 
det en väsentligt lägre totalvikt och många nya möjlig
heter.

och Saab Space (köptes upp av RUAG Space (nuvarande 
Beyond Gravity)). Chalmers Tekniska Högskola har idag 
en stark position inom rymdforskning med institutionen 
för Rymd, geo och miljövetenskap och är idag värd för 
Onsala rymdobservatorium som deltar i stora internatio
nella radioastronomiska projekt. Forskningen är viktig 
för den industriella tillväxten och har bidragit till 
utveckling bland flertalet aktörer (Cobham Gaisler, GKN 
Aerospace, etc.). Forskningen på Chalmers har genererat 
ett antal spinoffs, exempelvis Low Noise Factory (LNF), 
Omnisys Instruments, Cobham Gaisler, Gotmic, Wasa 
Millimetre och Molflow.

Utbildning
Även inom utbildning är Chalmers en stark aktör med 
kurser och ingenjörsprogram inom rymd på grund, 
master och doktorandnivå. Det erbjuds även kurser 
inom astronomi på Göteborgs universitet och finns 
projekt inom Högskolan i Väst. Ytterligare en aktör inom 
utbildning är Universeum som har en utställning kring 
hur det är att resa och leva i rymden. 

Finans och kapital
Inom finans och kapital finns också flertalet aktörer som 
till stor del påverkar rymdklustret och dess förutsätt
ningar. Det finns flertalet källor av stödfunktioner som 
bistår klustrets aktörer (inkubatorer, affärsutveckling, 
science parks, etc.). Tillgången till finansiering och 
kapital är också en av regionens styrkor, vilket kommer i 
flera olika former, så som offentligt riskkapital, regional 
finansiering, privat riskkapital. På nationell nivå finns 
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• Almi Väst
• Universeum
• Business Region Göteborg
• Lokala näringslivskontor

Figuren visar ekosystemet för rymdindustrin hänsyn till nätverk, science parks, testbäddar och supportorganisationer.
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Branschen i sin helhet förväntas växa i snabb takt de 
kommande åren, främst kopplat till nedströmssidan och 
de indirekta effekter som detta medför. För att ta tillvara 
på den stora tillväxtpotentialen inom detta område är 
det väsentligt för stöttande organisationer såsom 
inkubatorer, rymdkapital och offentliga aktörer att 
stötta startupscenen i regionen.

Mötesplatser och mässor
Det finns både återkommande event inom den svenska 
rymdsektorn och enskilda initiativ som genomförs vid 
ett specifikt tillfälle, till exempel Rymdveckan som 2019 
arrangerades i Göteborg. Återkommande event är 
Rymdforum som 2021 anordnades i Göteborg där det 
diskuterades trender och nyheter inom rymdverksam
heten. Konferensen syftar till att sätta rymdverksam
heten i ett större sammanhang, inklusive hållbarhet, 
och breddar kretsen av organisationer och människor 
som engagerar sig inom området. 

Klustrets utveckling
Rymdklustret i Göteborgsregionen uppvisar stark 
ekonomisk tillväxt. Omsättningen för rymdsektorn i 
Västsverige har vuxit med CAGR 3,0 % mellan 2012–
2020, vilket motsvarar ungefär dubbla tillväxthastig
heten i jämförelse med Sveriges BNP (genomsnitt 1,5% 
per år). Samtidigt har antalet anställda ökat med över 
700 heltidstjänster sedan 2012 och idag arbetar över 
5000 personer inom rymdklustret i Västsverige*. Det 
totala förädlingsvärdet för regionens aktörer har ökat 
med över 2,5 miljarder SEK mellan 2012–2020 och 
under 2020 uppgick det totala förädlingsvärdet till 
~7,5 miljarder SEK. Trots att Covid19 pandemin 
påverkat klustret negativt sista åren är den ekonomiska 
utvecklingen för klustret stark totalt sett.

För tillfället sker många nya satsningar, vissa direkt 
kopplade till rymdsektorn medan andra initiativ främjar 
företags, innovations och samarbetsklimatet överlag. 
Rymdföretagen i regionen investerar kontinuerligt i nya 
komponenter, produkter, tjänster och processer för att 

Rymdkonferensen riktar sig till alla som vill vara med 
och skapa mänsklighetens framtid i rymden. Målet med 
konferensen är att visa hur alla människor som vill kan 
vara med och driva på utvecklingen kring att mänsklig
heten ska bli multiplanetär

Ett annat event är Warp Space summit som 2021 
anordnades i Linköping och som riktade sig till alla som 
vill vara med och skapa mänsklighetens framtid i 
rymden. Målet med konferensen var att visa hur alla 
människor som vill kan vara med och driva på utveck
lingen kring att mänskligheten ska bli multiplanetär.

Rymdsektorn är global och det finns många större 
event, mässor och konferenser som svenska aktörer  
kan ta del av.

stärka sin konkurrenskraft, men utöver detta sker även 
andra satsningar för att driva utvecklingen framåt.

Tillväxttrenden i rymdsektorn i kombination med 
regionens styrkor skapar goda möjligheter. Givet de 
globala trender samt klustrets styrkor och goda 
förutsättningar kan rymdklustret i Västsverige bidra till 
det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb till 
2035, samt undermålen kopplat till kompetensförsörj
ning och attraktionskraft, företagsklimat och innovations
kraft. Nya företag bildas i regionen och svenska företag 
förvärvas av internationella aktörer på grund av spets
kompetens och goda tillväxtmöjligheter.

Rymdklustret i regionen besitter inte bara industriell 
och rymdspecifik kompetens, utan har även ett starkt 
humankapital och väletablerade företag. Det starka 
rymdsamarbetet mellan aktörer inom akademi, industri 
och samhälle, samt gränsöverskridande mellan industrier, 
leder till ett företagsklimat som främjar innovation, 
tillväxt och samarbete.

Internationella event, mässor och konferenser

Space Tech Expo Europe Anses som den största dedikerade rymdteknikmässan i Europa. 
https://www.spacetechexpoeurope.com/

World Satellite Business Week

Har arrangerats sedan 1997 av Euroconsult och samlar en  
stor bredd av aktörer inom rymdindustrin, inkluderat både  
beslutsfattare, industriaktörer och akademi.
https://wsbw.com/

SpaceCom
En global konferens mest fokus på kommersiella verksamheter  
inom rymd.
https://spacecomexpo.com/

European Space Conference

Samlar beslutsfattare och företagsledare inom rymdindustrin  
för att diskutera framtida rymdutvecklingen i Europa. Både  
Europeiska kommisionen, Europaparlamentet och andra europeiska 
rymdmyndigheter är partners till konferensen.
https://spaceconference.eu/

Global Space Technology Convention

Konferensen har fokus på av utvecklingen av rymdindustrin i Asien.  
Trots det är nästan 50% a v konferensdeltagarna från Europa. 
https://www.space.org.sg/gstc/

International Astronautical Congress
En stor och anrik internationell rymdkonferens som årligen lockar 
deltagare från hela världen.
https://www.iafastro.org/events/iac/

Women in Space

Konferensen lyfter fram kvinnliga forskare och branschanställda.  
Bland annat erbjuds mentorskap, rekrytering och nätverkande. 
 Konferensen arrangeras av Professional Martian LLC.
https://www.womeninspacecon.com/

Klustrets utveckling

Omsättning

Förädlingsvärde

Antal anställda

Figur över utvecklingen av rymdindustrin i Västsverige. I 
mätningen inkluderas organisationer som har anknytning till 
rymdsektorn inom Västra Götaland. Vissa manuella justering
ar har gjorts på enskilda organisationer där data påvisat en 
orimligt stor rymdverksamhet i förhållande till verkligheten. M
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*Dessa siffror är betydligt högre än jämförelsevis Rymdstyrelsens årliga kartläggning av rymdindustrin. Detta beror på att bredare 
definitioner av rymdsektorn valts i denna kartläggning för att inkludera kringliggande aktiviteter inom rymd i hela klustret.

Exempel på nya satsningar

Privat finansiering

Allt fler privata investeringar sker inom rymdindustrin. Rymdkapital är 
ett nytt svenskt investeringsbolag från 2020 med visionen att driva ett 
hållbart och mångfacetterat rymdekosystem. Rymdkapital samlar just 
nu in sin första fond för att investera i tio till tolv bolag i tidigt skede.  

Gränsöverskridande forskning

En kartläggning har genomförts på Chalmers Tekniska Högskola för 
att identifiera potentiella gränsöverskridande samarbeten mellan 
olika forskningsområden. Syftet är att knyta ihop verksamheten, 
nyttja befintliga resurser och kompetenser mer effektivt och skapa 
bättre samarbeten mellan industri, akademi och samhälle.

Tillväxtarena

The Yard är en ny arena för små, nya och växande techbolag. 
Initiativet är en satsning för att skapa en blomstrande miljö för 
växande teknik drivna bolag, som behöver utbyta erfarenheter, 
knyta kontakter och attrahera talang och kapital.

Kluster

Det pågår olika typer av samarbetsinsatser i rymdsektorn i Göteborgs 
regionen och nationellt. Bland annat för Business Region Göteborg 
en dialog om att bilda ett ”fysiskt” kluster som arbetar för att 
stärka regionala aktörer och kapitalisera på den infrastruktur och 
erfarenheter som finns i regionen. 
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Forsway Forsway har utvecklat banbrytande teknologi som levererar innovativa hybridlösningar 
för satellitinternet som kombinerar fördelarna med satellit och befintliga marknät.

Satcube Satcube är ett företag inom satellitkommunikation som tillverkar terminaler och  
erbjuder datatjänster för att möjliggöra högpresterande bredband.

Low noise factory Low noise factory är specialiserade på toppmoderna mikrovågsförstärkare med  
låg brus, särskilt för kryogena tillämpningar.

New Century  
Information (NCI)

New Century Information (NCI) har utvecklat ett nytt världsledande koncept inom  
området ”High Precision Outdoor Tracking”, bland annat med fokus på positionering  
i realtid.

Equilab Equilab är en ridsportapp som automatiskt mäter hästens rörelser under ridpasset  
och ger tillbaka det som värdefull information till ryttaren efter träningen.

Mooringo Mooringo är en app som hjälper båtägare att hitta och boka gästplatser i hamnar,  
båtklubbar och även av privatpersoner som vill att deras lediga båtplatser utnyttjas  
när de står tomma.

Eningo Eningo strävar efter att automatisera och därigenom decentralisera processen att  
lokalisera underjordiska tillgångar. Deras produkter är utvecklade för att effektivisera 
och automatisera denna process.

Fureho Fureho designar, utvecklar och producerar skräddarsydda 3Dförstärkningar för  
att skapa nya mekaniskt presterande och värmeledande materiallösningar för  
kompositmaterial.

Procada Procada tillhandahåller ingenjörstjänster och skräddarsydda processkontrolllösningar 
möjliggör tillverkning av funktionellt optimerade och lätta strukturer.

Startups i Västsverige med koppling till rymdindustrin

Startups inom branschen 
Det finns flertalet innovativa startups i Västsverige som 
på olika sätt kopplar an till rymdindustrin genom produkt 
eller tjänsteutvecklare, men också de som utvecklar 
produkter och tjänster som baseras på rymdaktiviteter. 

Stöd till startups 
Det finns goda förutsättningar för startupverksamhet 
inom rymdsektorn i regionen. Innovatum är en av fyra 
noder i Sverige som driver den nationella rymdinkuba
torn ESABIC, vilket vänder sig till bolag som nyttjar 

befintlig teknik från rymdindustrin eller utvecklar ny 
teknik och lösningar till rymdindustrin. Utöver ESABIC 
och Innovatum finns ett flertal inkubatorer som stöttar 
startups i rymdrelaterade discipliner (Artificiell Intelli
gens, Additiv Tillverkning, etc.)

Rymdstartups på Innovatum och ESA BIC

91
total  

finansiering

utvärderade ideér

~50msek

företag som fått  
finansiellt stöd

32

(2017–2021)

företag som fått 
rådgivning/inkubation

nya företag

fördelning mellan 
män och kvinnor

32
18

53/21
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Utvalda SNI-koder

SNI-kod Beskrivning

22210 Tillverkning av plasthalvfabrikat

23999 Diverse övrig tillverkning av ickemetalliska mineraliska produkter

25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav

25610 Beläggning och överdragning av metall

25620 Metallegoarbeten

25730 Tillverkning av verktyg och redskap

26110 Tillverkning av elektroniska komponenter

26200 Tillverkning av datorer och kringutrustning

28410 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning

28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner

30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

33130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning

33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster

46699 Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning

46769 Partihandel med övriga insatsvaror

51101 Reguljär lufttransport av passagerare

52230 Stödtjänster till lufttransport

61200 Trådlös telekommunikation

62010 Dataprogrammering

62020 Datakonsultverksamhet

70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor

71121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik

71122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

71123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik

71200 Teknisk provning och analys

72190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

85420 Universitets eller högskoleutbildning

Övrigt
Metod 
• Kartläggningen av rymdklustret har genomförts av LTU 

Business AB och Stenholm Consulting AB på uppdrag 
av Business Region Göteborg AB.

• För arbetetskvalitativa inslag har primära data samlats 
genom tio intervjuer i semistrukturerat format från 
rymdaktörer, primärt inom Västra Götaland

• För arbetetskvantitativa inslag har sekundärdata 
samlats genom ett antal källor, i huvudsak följande:

• Statista

• Euroconsult

• Statistiska Centralbyrån

• NASA, ESA, United Nations

• Rymdstyrelsen

• Vissa manuella justeringar har gjorts på enskilda 
organisationer där data påvisat en orimligt stor  
rymdverksamhet i förhållande till verkligheten.

• För identifiering av anställda, omsättning och föräd
lingsvärde har en sökning med SNIkoder genomförts. 
Totalt identifierades 255 organisationer med koppling 
till rymdindustrin.  Följande SNIkoder har inkluderats:
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Business Region Göteborg AB. Box 111 19, 404 23 Göteborg 
Besöksadress: Östra Hamngatan 5. Telefon: 031367 61 00

www.businessregiongoteborg.se 
info@businessregion.se

BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN


