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Näringspolitisk strategi 

Bakgrund 

Vår vision handlar om att Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden 
används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra 
naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. 

Enligt vår instruktion är Sveriges geologiska undersökning en förvaltningsmyndighet för frågor om 
landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. I uppdraget ingår vidare bl.a. att främja 
hållbar tillväxt och företagande inom mineralsektorn. SGU är en myndighet under 
näringsdepartementet och huvuddelen av vårt förvaltningsanslag ryms inom utgiftsområde 24 
Näringsliv. Vår tolkning av vårt långsiktiga uppdrag framgår av SGU:s verksamhetsstrategi, där vi 
bl.a. identifierar mål och strategier.  

I syfte att vidga medvetandet om och långsiktigt säkerställa de värden som SGU:s tjänster tillför 
näringslivet har vi, inom ramen för vår verksamhetsstrategi, arbetat fram en näringspolitisk strategi. 
Denna näringspolitiska strategi ska ses som en fördjupning och vägledning  i de delar av SGU:s 
verksamhet som rör vårt bidrag till näringslivets utveckling. SGU spelar en viktig roll i en rad 
sammanhang, exempelvis när vi ger underlag för samhällsplaneringen, för att skapa goda 
förutsättningar för företagsamhetens utveckling. Utmaningen är att SGU gör detta indirekt – genom 
stöd till exempelvis myndigheter och kommuner som i sin tur står i direktkontakt med näringslivet. 

Näringspolitiskt bidrag 

SGU vet vad som döljer sig under ytan och skapar förutsägbarhet för hållbara investeringar. Vi 
stöder en hållbar samhällsplanering som främjar ett konkurrenskraftigt företagande. SGU:s expertis 
bidrar till att rätt sak sker på rätt plats. 

Ramberättelse 

När företagen investerar för framtiden måste de ofta ha kunskap om vad som döljer sig under ytan. 
Annars är följderna av ett – ofta stort – beslut oöverskådliga. Företagen tar onödiga risker, och vi 
vet att risk håller tillbaka företagens vilja att satsa. Samma sak gäller för den för företagen så viktiga 
tillståndsgivningen och samhällsplaneringen. De ska förverkliga hållbar ekonomisk, miljömässig 
och social utveckling. 

När företag etableras, drivs och utvecklas kan många frågor uppkomma som måste 
besvaras: Var finns sötvattenreserverna? Är marken förorenad? Och hur ska sanering ske när nya 
verksamheter ska etableras? Var finns mineralfyndigheterna, och var finns platserna som lämpar sig 
för exploatering? Var kan man borra för att skapa tunnlar, för att hitta vatten eller för att utvinna 
bergvärme? Var finns faror för ras, skred och erosion? 

Sveriges geologiska undersökning ger svar på dessa, och många andra för näringslivet avgörande, 
frågor om jord, vatten, berg och mineral. Som myndighet säkrar vi tillgång till kunskap som är 
heltäckande, tillgänglig och kvalitetssäkrad. SGU ger trygghet och säkerhet genom kunskap. 
Kunskap, som skapar förutsägbarhet för den som vill satsa nytt. Vi bidrar till långsiktig hållbarhet, 
där naturresurserna nyttjas utan att missbrukas. 
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Budskap 

För att vidga medvetandet om de värden som SGU:s tjänster tillför näringslivet har vi formulerat 
tydliga budskap, se bilaga 1. Att lyfta fram och tydliggöra de värden SGU bidrar med är viktigt för 
att åstadkomma en korrekt förståelse för vikten av ett väl fungerande SGU. En lämplig form är 
genom berättelser som konkret illustrerar detta. 
 
Vi har valt ett antal för verksamhetens representativa och kommunikativa berättelser om 
myndighetens betydelse för näringslivets utveckling. Berättelserna och budskapen är inget som 
självklart ska kommuniceras i sig själva, utan deras främsta användningsområde är att kopplas till 
konkreta aktiviteter. De utgör även en del i SGU:s kommunikationsstrategi. 

SGUs relevans för olika branscher i näringslivet 

Ett statistikunderlag har tagits fram för att möjliggöra att diskutera och värdera hur SGUs nuvarande 
och framtida insatser kopplar till vilken betydelse de kan ha för näringslivet, oavsett om insatsen är 
direkt riktad mot detta eller om den är indirekt genom stöd till myndigheter och organisationer som 
fattar beslut som får betydelse för näringslivet. Syftet med statistikunderlaget är att det också ska 
användas när SGU kommunicerar interna och externa insatser.  

Relevansen uppskattats genom att SGUs verksamhetsområden och produkter kopplas till statistik 
(SCB) om antal företag, antal anställda och omsättning för relevanta branscher. SGUs verksamhet 
indelas i verksamhetsområden och kopplas till de branscher där det som SGU tillhandahåller är 
värdefullt för att bedriva branschens verksamhet. Kopplingen visar på SGUs möjliga relevans och 
säkerställer inte att branschen idag använder kunskap och underlag från SGU. 2013 var det totala 
antalet anställda där SGUs verksamhet kan ha en relevans ca 800 000 och dessa verksamheter 
omsatte ca 2 biljoner kr. Branschstatistiken presenteras närmare i bilaga 2. 

Strategi 

Följande strategier väljs för att stärka och tydliggöra SGUs näringspolitiska uppdrag 

- Aktiv kommunikation med relevanta intressenter utifrån näringspolitisk vision, ramberättelse 
med budskap, samt statistik om SGUs relevans för olika branscher i näringslivet. 

- Utbildning och medvetandegörande av SGUs medarbetare om vårt näringspolitiska uppdrag. 
- Vid utformande av insatser och projekt alltid beakta berörda näringar i syfte att bidra till en 

hållbar utveckling. 
- Vid genomförande av samhällsekonomiska analyser inkludera analyser av berörda 

näringar/branscher. 
- Inkluderande av statistik för berörda branscher i alla SGUs publikationer och material.  
- Fortsatt satsning på och utveckling av Mineralinformationskontorets verksamhet, inklusive 

utgivningen av Exploration Newsletter. 
- Ta fram och lägga ut på SGU:s webbplats proaktiv information kopplad till SGU-beslut i 

vardande med näringspolitiska konsekvenser. 
- Säkerställande av tillgång till kompetens enligt bilaga 3. 
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BILAGA 2 

Branschstatistik 

Branschstatistiken och dess koppling till SGU hanteras i en databas tillgänglig via Kristallen 

och har tagits fram av en intern arbetsgrupp. Databasen ska årligen utvecklas och uppdateras 

med ny statistik. Sveriges branscher (avdelningar) och SGUs samlade relevans för dessa 

räknat i miljarder kronor (diagram 1), stapelns höjd är avdelningens totala omsättning och röd 

del av staplar är SGUs samlade relevans.

Diagram 1. Omsättning i miljoner kronor. Diagram med logaritmerad axel för omsättningen i 

för respektive avdelning, detta för att se hur stor del av branscherna som SGU har relevans 

för. År 2014.
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Diagram 2 visar var hur stor del av antalet anställda inom respekve avdelningsgrupp som har 

relevans för SGUs verksamhet. Hela stapeln är Sveriges totala antal och den röda stapeln är 

där SGU har relevans.

 

Diagram 2. Här visas antal anställda inom respektive avdelningsgrupp  och hur stor del av 

dem som har relevans för SGU. Totala antalet anställda inom avdelningarna Tillverkning är 

ca 500 000, Vård och omsorg ca 1 000 000 och Handel är ca 500 000. År 2014.

1 000 

10 000 

100 000 

1 000 000 

Totalt 

SGU 



3 

Lena Söderberg 170512 

BILAGA 3 

Kompetensbehov 

- statskunskap

- hur politiken fungerar på nationell, regional och lokal nivå

- kunskap om hur andra myndigheter kopplar sina verksamheter till olika 

politikområden

- leda regeringsuppdrag (förstå vad regeringen ska använda våra underlag till och styra 

våra insatser så att vad vi levererar blir relevant i regeringskansliet)

- kunskap om olika styrmedel och dessas effekter

- samhällsekonomiska analyser


