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Globaliseringens effekter på entreprenörskap, konkurrenskraft, näringslivsdynamik, sysselsättning 

och innovationer står i fokus för ett av Entreprenörskapsforums forskningsområden. Inom ramen för 

vårt Globaliseringsforum presenterar vi forskningsstudier och korta rapporter där forskare inom olika 

discipliner belyser dessa frågor. Ambitionen är att föra fram policyrelevant forskning till 

beslutsfattare inom såväl politiken som inom privat och offentlig sektor. De rapporter som 

presenteras liksom de rekommendationer de utmynnar i är förankrade i vetenskaplig forskning. 

Förhoppningen är att rapporterna också ska initiera och bidra till en mer allmän diskussion och 

debatt kring de frågor som analyseras. 

I skriftserien har hittills utkommit Internationalization competence of SMEs, Sweden’s position in the 

global economy och Born globals. 

I denna den fjärde rapporten analyseras betydelsen av multinationella företag och deras roll i 

kunskapsekonomin. Hur beroende är svensk ekonomi av FoU-insatserna i dessa företag? Vilka blir de 

dynamiska effekterna för svensk ekonomi om nyckelföretagen med avseende på kunskap och 

sysselsättning skulle flytta eller lägga ned? Hur ser samspelet med de små och medelstora företagen 

ut? Rapporten tydliggör den strategiska och långsiktiga vikten av att Sverige förmår behålla och 

fortsätta vara attraktivt som lokaliseringsland för de stora kunskaps- och teknikintensiva 

multinationella företagen.  

Rapporten är författad av professor Martin Andersson, ekon dr Sten Dieden och docent Olof Ejermo, 

alla vid Circle, Lunds universitet. Författarna svarar för de slutsatser och den analys som presenteras. 

Ekonomiskt stöd har erhållits från Svenskt Näringsliv. 

 

Stockholm i juni 2012 

Pontus Braunerhjelm 

VD och professor, Entreprenörskapsforum  
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Den här rapporten sammanfattar betydelsen av de stora multinationella företagens verksamheter 

och hur de i samspel med andra företag medverkar till Sveriges näringslivsutveckling och till landets 

ställning som kunskapsekonomi. Rapporten visar att företagen har stor omedelbar betydelse för 

landets ekonomi och utgör en drivande och strategisk kraft i utvecklingen av Sveriges 

kunskapsekonomi. De stora multinationella företagen har en särskilt framskjuten roll inom Sveriges 

högteknologiska verksamheter. Hela 65 procent av Sveriges sysselsatta inom högteknologisk industri 

är verksamma inom de 20 största multinationella företagen (MNC20). Betydelsen av MNC20 inom 

kunskaps- och teknlogiintensiv industri med stora satsningar på innovation framgår också av dess 

andelar av utgifter till FoU. MNC20 bidrar med omkring 50 procent av näringslivets totala FoU-

investeringar. För högteknologisk och medel-högteknologisk industri är andelen 92 procent 

respektive 64 procent. Högteknologisk produktion bedrivs dessutom med stora inslag både av 

avancerad maskinutrustning, apparatur och teknologi, och av välutbildad och specialiserad 

arbetskraft.  

 

Rapportens analyser och slutsatser ger empiriskt såväl som analytiskt stöd till att en näringslivspolitik 

för tillväxt, innovation och sysselsättning i landet måste beakta de stora etablerade företagens 

betydelse i näringslivsutvecklingen och dess roll i kunskapsekonomin. Förnyelsen av näringslivet sker 

såväl i de stora etablerade företagen som i de mindre snabbväxande företagen, och det finns ett 

viktigt samspel dem emellan.   

 

De stora multinationella företagen (MNC20) bidrar på ett markant sätt till svensk ekonomi. Utöver 

sin direkta roll för FoU och sysselsättning i högteknologisk industri gäller att de: 

 

 bidrar med 35 procent till Sveriges samlade varuexport och 24 procent av landets sysselsättning 

inom industrin.  

 

 bidrar med 11 procent till näringslivets samlade förädlingsvärde, och förädllingsvärdet per 

anställd är dubbelt (1,1 mkr/året) så stor som bland övriga företag. 

 

 är kapitalintensiva men står samtidigt för hela 40 procent av alla anställda inom industrin med 

lång universitetsutbildning och över 60 procent av alla anställda med forskarutbildning. Samtidigt 

återfinns närmare 50 procent av alla anställda i industrin med ett arbete som kräver teoretisk 

specialistkompetens bland de 20 största multinationella företagen. 
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 bidrar med över 50 procent till Sveriges totala nettoexport (exportvärde minus importvärde) av 

varor inom industrin. 

 

 svarar för 80 procent av landets varuexport inom högteknologisk industri. 

 

Samtidigt är näringslivet sårbart, i synnerhet Sveriges högteknologiska industri. MNC20 utgörs av 

totalt 234 företag, varav 112 är verksamma inom industrin. Ett fåtal företag inom MNC20 dominerar 

både produktion och forskning. De åtta företag inom MNC20 som är verksamma inom 

högteknologisk industri svarar för:  

 

 över 60 procent av landets sysselsättning inom sektorn. 

 

 92 procent av näringslivets FoU-investeringar i högteknologisk industri. 

 

 72 procent av alla anställda inom sektorn med forskarutbildning och 67 procent av alla anställda 

med längre universitetsutbildning inom högteknologisk industri (exkl. forskarutbildade). 

 

I rapporten analyseras och diskuteras effekter av en nedläggning respektive en nyetablering av stora 

multinationella företags verksamhet. För ett litet land som Sverige med sårbara strukturer kan 

förändrade lokaliserings- och investeringsstrategier hos de stora globala företagen föra med sig stora 

konsekvenser, såväl på kort som på lång sikt. Analyserna tydliggör den strategiska och långsiktiga 

vikten av att Sverige förmår behålla och fortsätta vara attraktivt som lokaliseringsland för de stora 

kunskaps- och teknikintensiva multinationella företagen.  

 

 Skattningar för svenska regioner visar att en följdeffekt av att tio industrijobb associerade med 

lång universitetsutbildning försvinner från en region i Sverige är att 30 jobb inom tjänstesektorn 

på sikt försvinner från samma region. Denna typ av industrijobb är koncentrerade till företag 

inom MNC20. 112 företag inom MNC20 svarar för 40 procent av alla anställda inom industrin 

med lång utbildning och närmare 50 procent av alla anställda inom industrin med ett yrke 

förknippat med arbete som kräver teoretisk specialistkompetens.  

 

 Företagen inom MNC20 svarar för omkring 50 procent av näringslivets totala FoU-investeringar. 

En omfattande internationell forskningslitteratur visar att produktivitetseffekterna av företagens 

FoU-satsningar är betydande. Avkastningen på FoU-investeringar uppgår normalt till omkring 30 

procent. 
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Företagens FoU-verksamhet ger också upphov till positiva spridningseffekter som andra företag drar 

nytta av. FoU-verksamhet i ett företag ”spiller över” och bidrar till andra företags produktivitet. 

Internationell forskning visar entydigt att den samhälleliga avkastningen på FoU (summan av 

företagsinterna effekter och spillovers till andra företag) med råge överstiger den privata, 

företagsinterna avkastningen. Den samhälleliga avkastningen ligger någonstans inom intervallet 90-

100 procent. Försvinner FoU-verksamhet från landet försvinner även grunden för spridningseffekter 

av detta slag. Koncentrationen av näringslivets FoU-investeringar till ett mindre antal stora 

multinationella företag visar att strategiska lokaliseringsbeslut hos ett par stora aktörer kan få stora 

konsekvenser på FoU-verksamheten i landet. 

 

Ett huvudbudskap i rapporten är att nedläggning av forsknings- och kunskapsintensiva verksamheter 

i Sverige kan initiera dynamiska långsiktiga effekter. Sådana effekter hänförs till de stora 

multinationella företagens betydelse för och samspel med arbetsmarknaden, näringslivsdynamiken 

och kunskapsekonomin:  

 

 Företagen som ingår i de stora multinationella koncerenerna är inte ”dussinföretag” inom 

industrin. De har markant högre andel högutbildade och specialister; högre FoU-intensitet och 

tillika markant högre förädlingsvärde och export per sysselsatt.  

 

 En stor del av Sveriges högutbildade arbetskraft med erfarenhet inom produkt- och 

processutveckling, internationell handel och annat avancerat arbete inom industrin kan hänföras 

till de stora multinationella företagens verksamheter i landet. 

 

 Genom sammansättningen av arbetskraftsefterfrågan spelar stora multinationella företag ofta en 

betydande roll i utvecklingen av arbetsmarknaden. Förekomsten av stora kunskaps- och 

teknologintensiva företag, så kallade ”anchor-tenants”, bidrar till att kompetens och kunskaper 

som annars inte efterfrågats och utvecklats blir tillgängliga i de ekonomier där de är lokaliserade. 

På detta sätt bidrar de stora multinationella företagen till att forma den svenska 

kunskapsekonomin och upprätthålla en kompetens med betydelse för såväl övriga industri- som 

tjänsteföretag.  

 

 För små och medelstora företag som har ambitioner att etablera sig på internationella 

marknader eller satsa på FoU, men har begränsade interna resurser och saknar erfarenhet av 

dessa verksamheter inom organisationen, kan arbetskraft med erfarenhet från företag som 

MNC20 utgöra en essentiell resurs. För att sådan arbetskraft ska finnas i det svenska näringslivet 

krävs att företag som MNC20 är lokaliserade i landet. 
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 Det finns ett omfattande samspel mellan små och medelstora innovativa och teknologiintensiva 

företag och de stora etablerade företagen i näringslivsdynamiken. Utifrån sin marknadskunskap, 

sina skalekonomier och utvecklingserfarenhet förfinar de stora multinationella företagen 

teknologier och design och använder sina etablerade marknadskanaler för att få ut befintliga och 

nya produkter på de globala marknaderna. 

 

 Stora etablerade företag utgör viktiga ”plantskolor” för nya entreprenörer. Nya företag som 

startas av tidigare anställda på etablerade företag, har en betydligt högre överlevnadsgrad än 

övriga kategorier av företag och uppvisar generellt högre sysselsättningstillväxt. 

 

Nedläggning av stora multinationella företags verksamheter i landet innebär att kompetensbasen för 

avancerad och kunskapsintensiv industri försvagas. Stora forskningsintensiva industriföretag utgör 

”inkubatorer” för kvalificerad och högutbildad arbetskraft med erfarenhet från forsknings- och 

teknikintensiv industriverksamhet. Detta kan medföra att Sverige på sikt tappar attraktionskraft som 

lokaliseringsland för avancerade industriverksamheter av skälet att vi inte förmår erbjuda abetskraft 

med de kunskaps- och erfarenhetsprofiler som verksamheterna efterfrågar. Nedläggning kan på 

detta sätt initiera en negativ spiralutveckling, där miljön för avancerad FoU och produktion inom 

industrin tunnas ut, med försämrade förutsättningar för näringslivsutveckling som följd. På liknande 

sätt för en etablering eller expansion av ett stort multinationellt företag med sig positiva kortsiktiga 

såväl som långsiktiga effekter, där kompetensbasen i Sveriges näringsliv för avancerad industri 

förstärks.  

 

Det är av stor vikt att Sverige förmår behålla och fortsatt vara attraktivt som lokaliseringsland för de 

stora kunskaps- och teknikintensiva multinationella företagen. Dessa företag ställer krav på Sverige 

som värdland. Det finns betydande risker, men också framtidsmöjligheter, både lokalt och nationellt. 

De stora multinationella företagen har en betydande ”intern” global arbetsdelning där olika steg i 

värdekedjan förläggs till olika länder med utgångspunkt i de fördelar som varje land erbjuder för just 

det steget i verksamheten.  
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Denna rapport analyserar de stora multinationella företagens betydelse för Sveriges 

näringslivsutveckling och kunskapsekonomi. Det övergripande syftet är att klargöra vad företagens 

närvaro i Sverige betyder för svensk ekonomi och näringslivets framtida konkurrensförutsättningar. 

Storföretagens bidrag till export, förädlingsvärde, forskning och utveckling (FoU), investeringar och 

sysselsättning i olika branscher kartläggs och deras roll för näringslivsdynamiken i landet analyseras. 

Likaså studeras vilka konsekvenser nedläggning och nyetablering av stora globala aktörer kan 

medföra för svensk ekonomi på kort och lång sikt, i synnerhet för Sveriges ställning som 

kunskapsekonomi.  

 

En central slutsats är att de stora multinationella företagen utgör en drivande och strategisk kraft  i 

utvecklingen av Sveriges näringsliv och dess dynamik. De 20 största multinationella koncernerna 

dominerar svensk högteknologisk industri. De svarar för omkring 80 procent av landets 

högteknologiska export och över hälften av Sveriges samlade investeringar i FoU. Storföretagen 

spelar också en viktig roll som inkubatorer för nya företag. Avknoppningar från multinationella 

företag uppvisar generellt högre överlevnad och många avknoppningar från dessa företag återfinns i 

kunskaps- och teknikintensiva branscher inom såväl industrin som den privata tjänstesektorn. De 

stora multinationella företagen fungerar också som ”lärlingsplatser” för kvalificerad arbetskraft inom 

industrin, med en markerat högre andel högutbildade sysselsatta än övriga företag. Storföretagen 

bidrar därmed till förnyelse och strukturomvandling av svenskt näringsliv på två sätt: (1) en 

dominerande roll i kunskaps- och teknikintensiva branscher där de genomför stora satsningar på 

produkt- och teknikutveckling och (2) spridningseffekter till övriga ekonomin som inkubatorer för nya 

företag och erfaren kvalificerad arbetskraft.  

 

Analyserna tydliggör vikten av att Sverige förmår behålla och fortsatt vara attraktivt som 

lokaliseringsland för de stora kunskaps- och teknikintensiva multinationella företagen. Dessa företag 

ställer krav på Sverige som värdland. Det finns betydande risker, men också framtidsmöjligheter, 

både lokalt och nationellt när enskilda företag ändrar strategi. 

 

 

Sverige har under lång tid haft en hög koncentration av multinationella företag relativt landets 

storlek. Globala aktörer som till exempel Ericsson, ABB, Volvo, Electrolux, Scania, Sandvik, SKF, 

Trelleborg och AstraZeneca har under lång tid haft betydande verksamhet i landet. Sedan 1970-talet 
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pågår dock en tydlig trend mot att de svenska multinationella koncernerna minskar antalet anställda 

i Sverige och expanderar utomlands.1 I slutet på 1990-talet skedde ett trendbrott då antalet anställda 

i svenska multinationella koncerner i Sverige understeg antalet anställda utomlands (se Figur 1).  

Under 2000-talet har skillnaden mellan antalet anställda i Sverige och utomlands fortsatt att öka.   

 

 

 

Figur 1.  Antal anställda i Sverige och utomlands i svenska multinationella koncerner 1987-2009. 
(Källa: ITPS och Tillväxtanalys). 

 

Utvecklingen avspeglas också tydligt i sysselsättningsstrukturen i de stora svenska multinationella 

företagen. Tabell 1 redovisar sysselsättningsdata för de tio största svenska multinationella 

koncernerna inom industrin för år 2006. Flera av de stora svenska multinationella koncernerna har 

idag över fyra gånger så många anställda utomlands som i Sverige. Omkring 80 procent av det totala 

antalet anställda i de tio största koncernerna är anställda utanför Sveriges gränser. Electrolux, SKF 

och Assa Abloy har mer än tio gånger så många anställda utomlands som inom Sverige. Volvo, 

Ericsson och Sandvik har ungefär 70 procent av sin totala sysselsättning utomlands. För Scania är 

andelen 60 procent.  

 

De svenska företagens expansion utomlands har också gett avtryck i officiell statistik över utländska 

direktinvesteringar (FDI). I slutet på 1990-talet rankades Sverige, trots sin begränsade storlek, som 

den tionde största aktören i världen termer av utländska direktinvesteringar (Blomström 2000). Detta 

är ett resultat av de svenska företagens expansion i andra länder genom såväl företagsuppköp som 

etablering av produktionsenheter, försäljningskontor och annan verksamhet. Samtidigt har 

                                                           
1
 Koncerner definieras som svenska om företaget som ligger högst i koncernhierarkin är svenskt och innehar 

minst 50 procent av röstvärdet. 
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ägandeförhållandena ändrats kraftigt under de senaste decennierna, vilket ökat det utländska 

ägandet i dessa företag. Många multinationella företag som vanligtvis förknippas med Sverige har 

inte nödvändigtvis en tydlig svensk förankring när man ser till nuvarande ägarförhållanden.  

 

Tabell 1. Anställda i Sverige och utomlands inom de tio största svenska koncernerna i industrin år 2006. 

 
Anställda 

globalt 
Anställda i 

Sverige 
Anställda 

utomlands 

Anställda utomlands 
som andel av totalt 
antal anställda (%) 

Kvot mellan antal 
anställda utomlands 

och i Sverige 

Volvo 82 300 26 722 55 578 68 2,1 

Ericsson 64 486 19 309 45 177 70 2,3 

Electrolux  55 471 3 080 52 391 94 17,0 

SCA 51 022 6 234 44 788 88 7,2 

Sandvik 40 672 10 381 30 291 74 2,9 

SKF 39 780 3 079 36 701 92 11,9 

Assa Abloy  31 243 1 559 29 684 95 19,0 

Scania  31 195 12 577 18 618 60 1,5 

Atlas Copco 24 378 3 141 21 237 87 6,8 

Trelleborg   22 506 2 238 20 268 90 9,1 

Totalt 443 053 88 320 354 733 80 4,0 

Källa: Årsredovisningar och hemsidor för de största svenska företagen inom industrin(Braunerhjelm och 
Halldin, 2011). 

 

Att företagen expanderar utanför Sveriges gränser kan ses som en naturlig del av globaliseringen. 

Den har öppnat upp nya marknader och ökat möjligheterna att förlägga produktionen i ett flertal 

länder. Genom att förlägga produktion utomlands och förvärva företag i andra länder kan företagen 

utnyttja de lägre arbetskrafts- och produktionskostnader och/eller tillgång till  mer adekvat kunskap 

och teknologi som olika länder erbjuder.2 Expansion i utlandet är också ett sätt för företagen att 

komma nära de stora internationella marknaderna, inte minst tillväxtmarknaderna i Asien och 

Sydamerika.  

 

När det gäller utflyttning av produktionsverksamhet är ett vanligt argument att det är en del av den 

pågående strukturomvandlingen mot en ekonomi med ett större kunskapsinnehåll och ett större 

inslag av privata (kunskapsintensiva) tjänster. En sådan strukturomvandling är inte unik för Sverige 

utan gäller huvuddelen av världens avancerade ekonomier.3 Sverige och andra ekonomier inom 

OECD har begränsade möjligheter att konkurrera med flera av tillväxtmarknaderna som Kina och 

Indien med avseende på arbetskrafts- och produktionskostnader. Ett kapital- och 

                                                           
2
 Företagsförvärv är ett sätt för många multinationella företag att säkerställa tillgång till ny teknologi. 

3
 Sedan krisen i början av 1990-talet är den privata tjänstesektorn i princip den enda sektor som vuxit 

sysselsättningsmässigt i Sverige. 
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humankapitalintensivt land som Sverige har i stället sina komparativa fördelar inom kunskap och 

innovation.  

  

Samtidigt har det framförts oro över att Sverige tappar mark även inom vissa kunskapsintensiva 

områden. En studie i denna riktning är Blomström (2000). Han jämför mönstren i de svenska 

multinationella företagens utländska direktinvesteringar med de i USA och drar följande slutsats 

(Blomström 2000, s. 185, fritt översatt):  

 

”Svenska multinationella företag expanderar, i motsats till sina amerikanska motsvarigheter, mer 

avancerade aktiviteter utomlands och behåller låglöneaktiviteterna hemma. Förmodligen är detta för 

att Sverige har förlorat sina komparativa fördelar inom avancerad produktion.” 

 

De kartläggningar som Tillväxtanalys (tidigare ITPS) gör av svenska multinationella företag visar att de 

har flest anställda i USA och Tyskland. Varken USA eller Tyskland kännetecknas av låga arbetskrafts- 

eller produktionskostnader i en internationell kontext. Under 2009 fanns mer än 60 procent av de 

utomlands anställda inom Europa, en fjärdedel var anställda i Nordamerika och en dryg tiondel var 

anställda i Asien. Ökningen av sysselsatta i Europa och Nordamerika återspeglar sannolikt inte 

utflyttning av produktion, utan är snarare en konsekvens av företagens marknadsexpansion samt 

sammanslagningar och företagsuppköp (M&A). Marknadsexpansion sker till exempel när ett företag 

som H&M öppnar butiker i andra länder. Företagsuppköp kan också ske mot bakgrund av 

marknadsexpansion, dvs. det är ett sätt att ta sig in på en ny marknad. Det blir dock allt vanligare att 

företagsuppköp är en del av de stora etablerade företagens strategi för att säkerställa tillång till ny 

teknologi, tekniska lösningar och nya produkter (Glimstedt m fl 2007). Därmed dras flera 

multinationella företag ofta till entreprenöriella och innovativa regioner med en hög frekvens av 

teknik- och kunskapsbaserade nya företag, ofta med immaterialrättsligt skyddad kunskap och teknik 

genom patent.   

 

En trend under senare år är att de multinationella företagen i allt större utsträckning också förlägger 

FoU till olika länder. FoU har ofta karaktäriserats som mer ”platsbunden” än produktion, i den 

meningen att FoU-verksamheten normalt varit förlagd till företagens hemländer i nära anslutning till 

huvudkontoren (Patel och Pavitt 1991). Globaliseringen av de multinationella företagens FoU-

verksamheter är ett senare fenomen som utvecklats i långsammare takt än globaliseringen av 

produktion (Carlsson 2006). De multinationella företagen (inklusive de svenska) har idag omfattande 
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FoU-verksamhet runt om i världen.4 En undersökning av Tillväxtanalys över multinationella företag i 

Sverige visar också att en majoritet av företagen, nästan två tredjedelar, menar att huvudkontorets 

placering inte har någon större betydelse för lokaliseringen av annan strategisk verksamhet såsom 

FoU.   

 

Den bild som tecknats ovan aktualiserar frågan om vad de stora multinationella företagen betyder 

för Sverige och vad nedläggning respektive nyetablering kan innebära för landets näringsliv på kort 

och lång sikt. Beskedet i februari 2012 om AstraZenecas nedläggning av forskningsverksamheten i 

Södertälje ger ytterligare grund för studier av detta slag, inte minst då det avser en kärnverksamhet i 

kunskapsekonomin. Förutom historisk lokalisering och etablerade nätverk är det svårt att se andra 

skäl till att multinationella företag förlägger verksamhet i Sverige än just tillgång till kvalificerad 

arbetskraft, teknologi och innovation. Sveriges marknad kommer att förbli liten i en internationell 

kontext och det förefaller osannolikt att arbetskrafts- och produktionskostnader skulle utvecklas till 

att bli relativt låga globalt sett. Produktion och utveckling av högteknologiska produkter förefaller 

vara det område där Sverige har sina komparativa fördelar.  

 

Ett annat orosmoln som ofta lyfts fram i debatten är att flera av de stora multinationella koncernerna 

inte har svenska ägare. Bakgrunden är en farhåga att utlandsägda multinationella företag är mer 

benägna att flytta produktion och annan verksamhet från Sverige. Av de tjugo största multinationella 

koncernerna i Sverige som identifieras i denna rapport för 2009 har nio, dvs. nästan hälften, 

utländska ägare. Av de fem allra största har fyra sin huvudsakliga ägare i utlandet. 

 

Frågan om huruvida utlandsägd verksamhet är mer benägen att flytta utomlands än svenskägd är 

inte välutforskad. Rapporten av Tillväxtanalys (2011a) pekar också på att en större andel av de 

utlandsägda multinationella företagen i Sverige än bland de svenskägda uppger att huvudkontorets 

placering spelar liten roll för lokalisering av FoU, 74 mot 57 procent.5 En högre andel av de 

utlandsägda företagen (33 procent mot 14 procent) uppger att om produktion skulle läggas ner och 

flyttas från Sverige, kan FoU komma att följa med. Generellt gäller att vart femte företag som 

funderar på att flytta ut produktion utomlands uppger att detta kan medföra att FoU som tidigare 

utförts i Sverige kan komma att flyttas med.  

                                                           
4
 Data som presenteras av bland annat UNCTAD (2004) visar också att FoU verksamhet kopplat till 

multinationella företag under senare år har vuxit kraftigt utanför den så kallade ”FoU-triaden” (Europa, USA 
och Japan).   
5 I boken Huvudkontoren flyttar ut (Braunerhjelm red. 2001) påpekas att dock att skillnaderna mellan branscher 
är relativt stora. Bokens analyser bygger på intervjuer med koncernchefer, styrelseledamöter och 
ägarrepresentanter inom fem branscher, och författarna påvisar ett flertal risker med att huvudkontor lämnar 
Sverige. 
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Rapportens fortsatta innehåll och struktur är som följer: Kapitel 2 ger en kortfattad beskrivning av de 

multinationella företagens betydelse globalt och syftar till att sätta rapportens sifferuppgifter och 

tabeller för de stora multinationella koncernerna i Sverige i ett sammanhang. Kapitel 3 kartlägger de 

stora multinationella koncernernas betydelse i Sverige. Det inleds med en beskrivning av det 

datamaterial som använts och en precisering av hur de 20 största multinationella koncernerna i 

Sverige definierats. Därefter följer en grundläggande beskrivning av de 20 största koncernerna i 

Sverige. Hur stor sysselsättning har de? Hur stor andel har de av Sveriges export och förädlingsvärde? 

Efterföljande delkapitel kartlägger sysselsättningens struktur, export och FoU i de största 

multinationella koncernerna i relation till övriga näringslivet. Kapitel 4 behandlar samspelet med den 

övriga svenska ekonomin och de stora företagens betydelse Sveriges näringslivsdynamik. Kapitlet 

bygger i hög grad på tidigare forskning på Sverige och presenterar olika mekanismer för 

spridningseffekter från de stora företagen till övriga ekonomin, i synnerhet små och medelstora 

företag. Kapitel 5 ger en sammanfattande bild och diskuterar möjliga effekter av 

nedläggning/nyetablering av stora multinationella koncerner i Sverige med utgångspunkt från den 

teori och data som presenterats i kapitel 2-4. 
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Multinationella koncerner spelar en stor och växande roll i världsekonomin. För de flesta länder i 

världen gäller att närvaron av multinationella företag har ökat över tiden, i huvudsak genom 

sammanslagningar och företagsförvärv (så kallade Mergers and Acquisitions, M&A). 

 

FNs organ för handel och utveckling (UNCTAD) har uppskattat att antalet multinationella företag i 

världsekonomin har ökat från omkring 7 000 i början av 1970-talet till närmare 80 000 år 2005. De 

omfattar idag omkring 780 000 affilierade företag och sysselsätter uppskattningsvis 73 miljoner 

arbetstagare, dvs. cirka 3 procent av den globala arbetskraften. Tillgängliga data visar att: 

 

 multinationella företag svarar för omkring 10 procent av världsekonomins förädlingsvärde, vilket 

är en fördubbling sedan 1980-talet (UNCTAD 2007). 

 

 nästan två tredjedelar av de globala exportflödena kan hänföras till de multinationella företagen. 

De senaste 20 åren har dessa företags sysselsättning och export vuxit snabbare än världshandeln, 

och investeringar av multinationella företag utgör huvuddelen av de globala utländska 

investeringarna (McCann och Mudambi 2004,2005). 

 

 de multinationella företagen dominerar världsekonomins FoU-investeringar. Det har uppskattats 

att de 700 största multinationella företagen svarade för omkring 45 procent av global FoU i 2002 

och 70 procent av den privata sektorns FoU-investeringar globalt. 

 

Storleksordningen på dessa siffror tydliggör att de multinationella företagen kan spela en betydande 

roll för enskilda länder. McCann (2008) ger Kina och Indien som exempel. I Kina pekar data på att 

över hälften av landets export är internhandel inom utlandsägda multinationella företag. Vidare kan 

två tredjedelar av Indiens export inom ICT-sektorn hänföras till utlandsägda multinationella företag.   

 

Den internationella forskningslitteraturen visar också att multinationella företag skiljer sig från andra 

företag längs flera dimensioner (Markusen 2004): 

 

 Investeringar i FoU som andel av omsättningen är på ett markerat sätt högre än i andra typer av 

företag. 
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 De anställer ofta en högre andel högutbildad arbetskraft jämfört med övriga företag. Andelen 

forskare och tekniker är större än i andra företag, vilket återspeglar de multinationella företagens 

förutsättningar att fokusera på produktutveckling. 

 

 De har stora immateriella tillgångar, definierade som marknadsvärdet minus värdet av materiella 

tillgångar (till exempel byggnader och maskinutrustning). Dessa tillgångar utgör en stor del av det 

totala marknadsvärdet. 

 

 Multinationella företag är ofta specialiserade på nya, tekniskt avancerade och komplexa 

produkter.  

 

 Multinationella företag har ofta ett betydligt bredare produktsortiment än ett 

genomsnittsföretag. De har ett också mer omfattande import- och exportnätverk än andra 

exportföretag som inte ingår i multinationella koncerner.  

 

De multinationella företagen utmärker sig enligt ovan även när man tar hänsyn till det faktum att de 

ofta är koncentrerade till teknologi- och kunskapsintensiva sektorer. Enligt McCann (2008) är mer än 

hälften av de 700 största multinationella företagen globalt aktiva inom tre sektorer: (i) läkemedel och 

bioteknologi, (ii) IT (hårdvara) och (iii) bilindustrin. 

 

De multinationella företagens samverkan med underleverantörer, andra företag, forskarteam inom 

universitet och institut bidrar till att kunskaper och teknologier kommer hela ekonomin till godo. 

Internationell forskning visar att företagen spelar en viktig roll för teknologiöverföringen mellan 

länder, samt att de ofta gynnar den lokala industrin i de länder där de är verksamma. Genom en 

dominerande roll i vertikala och horisontella innovationssystem i olika delar av världen fungerar de 

ofta som noder för spridning av kunskap och teknologier (Lööf 2009). Deras samverkan med 

underleverantörer, andra företag, forskarteam inom universitet och institut bidrar till att kunskaper 

och teknologier kommer hela ekonomin till godo. 

 

Mot bakgrunden av de multinationella företagens betydelse för handel, FoU och förädlingsvärden 

drog professor Phillip McCann följande slutats i ett ’keynote address’ vid ERSA-kongressen 2008 i 

Liverpool (fritt översatt): ”nationell och regional tillväxt och handel kommer i betydande utsträckning 

bero på multinationella företags lokaliseringsbeslut”.6  

                                                           
6
Philip McCann är professor i ekonomisk geografi vid Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen i 

Holland och är tillsammans med Fabrizio Barca ”special advisor” till Johannes Hahn, European Commissioner 
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I detta kapitel belyser vi de omedelbara effekter som de multinationella storföretagen har på 

Sveriges ekonomi. Kapitlet inleds med att presentera hur vi identifierar de största multinationella 

koncernerna i Sverige. Resterande delkapitel analyserar dessa storkoncerners betydelse för 

arbetsmarknaden, export och FoU såväl totalt sett som för olika branscher.  

 

 

Rapporten fokuserar på de 20 största multinationella koncernerna i Sverige. Dataunderlaget för 

rapporten bygger på fyra huvudsakliga registerdatabaser för Sverige 2009: (i) Företagsregistret, (ii) 

Koncernregistret, (iii) Utrikeshandel med varor och (iv) individregistret LISA (Longitudinell 

integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier). Företagsregistret omfattar alla 

företag och organisationer i Sverige som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet och 

innehåller uppgifter som till exempel antal anställda och förädlingsvärden. Koncernregistret ger 

information om vilka koncerner som företag tillhör. Multinationella koncerner är en separat kategori 

i registret och det finns information om huruvida de är svensk- eller utlandsägda. Data över 

utrikeshandel ger information om export och import av varor på företagsnivå. LISA bygger på RAMS 

(Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) och innefattar alla individer som hade en sysselsättning i 

oktober månad. Medan antal anställda i företagsstatistiken syftar på heltidsekvivalenter, inbegriper 

LISA alla med någon anställning, oavsett om det är 100 eller 20 procents tjänstgöring.7 Till skillnad 

från Företagsstatistiken innehåller LISA detaljerad information om de anställda, som exempelvis 

utbildningsnivåer och yrkestillhörighet.  

 

Genom att samköra all fyra register kan man identifiera vilka företag som ingår i koncerner, 

multinationella såväl som inhemska. Koncernernas totala export, förädlingsvärde, anställda, etc., tas 

sedan fram genom att aggregera uppgifter från de olika registren för de företag som tillhör dessa 

koncerner.  

 

                                                                                                                                                                                     
for Regional Policy. Hans presentation på ERSA-kongressen 2008 finns på följande länk: 
http://www.liv.ac.uk/ersa2008/McCann%28ERSA%29.pdf  
7
Denna skillnad gör att antal anställda kan skilja sig åt mellan Företagsstatistiken och LISA. 

http://www.liv.ac.uk/ersa2008/McCann%28ERSA%29.pdf
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Det är inte självklart vilket mått som bör användas för att beräkna ett företags eller en koncerns 

storlek. Den metod som presenteras ovan innebär att ”storlek” baseras på tre indikatorer (anställda, 

förädlingsvärde och export), och att dessa tre ges lika stor vikt. Antal anställda, förädlingsvärde och 

export är alla storleksmått som är av betydelse för ekonomin. Sverige är till exempel beroende av 

internationell handel, där exporten utgör ett betydande bidrag till landets BNP.8  De 20 största 

multinationella koncernerna i Sverige (MNC20) identifieras här genom följande tillvägagångssätt:  

 

 alla koncerner i Koncernregistret för år 2009 tilldelas en separat ranking efter antal sysselsatta, 

förädlingsvärde och exportvärde. Uppgifter om sysselsatta och förädlingsvärde kommer från 

Företagsstatistiken och uppgifter om export från registret för utrikeshandel samma år.
9
   

 

 MNC20 består av de 20 koncerner med högst placering enligt genomsnittsvärdet av de separata 

rankingarna.   

 

Tabell 2 rangordnar de 20 största multinationella koncernerna i Sverige identifierade enligt den 

princip som beskrivs ovan. Den totala rankingen presenteras till vänster. De tre efterföljande 

kolumnerna till höger visar de separata rangordningarna efter antal sysselsatta, förädlingsvärde och 

exportvärde. Genomsnittsvärdet på de tre separata rangordningarna presenteras i en egen kolumn. 

Det är på denna den totala rankingen baseras. 

 

Det framgår av tabellen att många av de 20 största koncernerna rankas högt enligt alla tre mått. Den 

största koncernen ligger till exempel på tredje plats med avseende på anställda och andra plats med 

avseende på förädlingsvärde respektive export. Det finns dock flera koncerner vars ranking skiljer sig 

åt kraftigt mellan de olika storleksmåtten. Som exempel kan vi ta den tredje största multinationella 

koncernen (3 enligt totalranking). Denna rankas som nummer 1 enligt både förädlingsvärde och 

export, men kommer först på plats 18 enligt sysselsättning vilket drar ned den sammanräknade 

rankingen. Skillnaderna mellan rangordningen för de olika storleksmåtten och den totala rankingen 

beror på att den totala rankingen ger lika vikt till de olika måtten samt att många koncerner rankas 

olika beroende på vilket mått man tittar på.  

 

 

 

 

                                                           
8
 Det samlade värdet på Sveriges export och import uppgår till omkring 90 procent av landets BNP. 

9
En koncerns totala antal sysselsatta beräknas alltså genom att summera sysselsättningen enligt 

Företagsstatistiken hos de företag som ingår i koncernen. Samma princip gäller för export och förädlingsvärde. 
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Tabell 2. Ranking enligt tre mått för de 20 största multinationella koncernerna i Sverige 2009. 

Total 
rank 

Rank 
sysselsatta 

Rank 
förädlingsvärde 

Rank 
exportvärde 

Rank 
(genomsnitt) 

Ägarskap 
Största sektorn inom 

koncernen* 

1 3 2 2 2,3 Sverige 
Tillverkn. datorer, 
elektronik & optik  

2 4 12 3 6,3 Utlandet Tillverkn. motor-fordon 

3 18 1 1 6,7 Utlandet 
Tillverkn. 
farmaci/läkemedel 

4 5 16 10 10,3 Utlandet Tillverkn. motor-fordon 
5 16 11 7 11,3 Utlandet Tillverkn elapparatur 
6 2 36 5 14,3 Sverige Tillverkn. motor-fordon 

7 11 26 9 15,3 Sverige 
Stål- och metall-
framställning 

8 30 14 6 16,7 Utlandet 
Framställning 
pappersvaror 

9 10 9 40 19,7 Sverige 
Tillverkn av andra 
transportmedel 

10 32 23 8 21,0 Sverige 
Framställning 
pappersvaror 

11 24 22 31 25,7 Utlandet Detaljhandel (ej fordon)  
12 44 29 18 30,3 Ulandet Maskintillverkning 

13 42 33 22 32,3 Utlandet 
Arkitekt- & teknisk 
verksamhet 

14 61 27 15 34,3 Sverige 
Framställning 
pappersvaror 

15 31 64 11 35,3 Sverige 
Stål- och 
metallframställning 

16 56 39 12 35,7 Sverige Maskintillverkning 
17 66 38 14 39,3 Sverige Metallmalm- utvinning  
18 59 50 17 42,0 Utlandet Kemisk tillverkning  
19 38 34 58 43,3 Sverige Lufttransport 
20 39 5 91 45,0 Sverige Detaljhandel 

Källa: SCB (företagsregister, koncernregister och varuexport), CIRCLEs beräkningar. * Med största sektorn inom 
koncernen avses den 2-siffriga sektor enligt SNI2007 som svarar för störst andel av koncernens totala 
antal anställda. 

 

De 20 största koncernerna kan vara svensk- eller utlandsägda. Som framgår av tabellen är ungefär 

hälften utlandsägda (nio av 20). Hela fyra av de fem största koncernerna är ägda utanför Sveriges 

gränser. Detta återspeglar att ägarförhållandena ändrats kraftigt under de senaste decennierna, 

vilket ökat det utländska ägandet. Flera av de stora multinationella företagen i landet som vanligtvis 

förknippas med Sverige är inte svenska när man ser till nuvarande ägarförhållanden. Den 

dominerande sektorn i de 20 största koncernerna är tillverkningsindustri.  
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Tabell 3 redovisar antalet enskilda företag som är knutna till de 20 största multinationella 

koncernerna i Sverige. Tabellen baseras på Företagsstatistiken 2009 och omfattar alla företag med 

minst en anställd. Totalt omfattar MNC20 234 företag. Av dessa 234 företag återfinns 112 i industrin 

och 105 inom service. Huvuddelen av företagen som ingår i MNC20 är med andra ord verksamma 

inom industri och service.    

 

Tabell 3. Antal företag i MNC20 och totalt enligt 2009. 

 
Antal företag som 

ingår i MNC20 
Företag inom MNC20 som 
andel av alla företag (%) 

Totalt antal företag i 
Sverige 

Totalt 234 0,09 252 070 

Industri 112 0,42 26 526 

Service 105 0,06 176 198 

Källa: SCB (företagsregister och koncernregister), CIRCLEs beräkningar. Tabellens siffror baserade på antal 
företag med minst en anställd.  

 

Företagen som ingår i MNC20 utgör en mycket liten del av det totala antalet företag i Sverige. Det 

finns strax över 250 000 företag i Sverige med minst en anställd och av dessa utgör företagen inom 

MNC20 omkring 0,1 procent. Andelen inom industrin är något högre (ca 0,4 procent), medan andelen 

företag inom service är än lägre (0,06 procent). Detta beror i huvudsak på att antalet företag i service 

är mycket större än i industrin.  

 

Vi presenterar nu en överblick över de 20 största multinationella koncernernas betydelse i Sverige i 

termer av andel av sysselsättning, export, import och förädlingsvärde. MNC20s betydelse för 

sysselsättningen mäts här med avseende på personer som är direkt anställda av företag som ingår i 

MNC20. Indirekta effekter på sysselsättningen genom att MNC20 företag stimulerar sysselsättning på 

andra sätt, till exempel genom att efterfråga varor och tjänster hos svenska underleverantörer och 

konsultföretag som inte ingår i MNC20, räknas inte in. Denna aspekt tas upp i Kapitel 4.  

 

Trots att de företag som ingår i de 20 största koncernerna är få till antalet utgör de en betydande del 

av Sveriges näringsliv. De 234 företag som ingår i MNC20 anställer strax över 170 000 personer, vilket 

motsvarar en andel på omkring 7 procent av Sveriges totala sysselsättning enligt Företagsstatstiken 

för 2009 (Tabell 4). MNC20s andel av export och förädlingsvärde är markant högre. 35 procent av 
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värdet på landets totala varuexport och ca 11 procent av företagens samlade förädlingsvärde kan 

hänföras till de företag som ingår i landets 20 största multinationella koncerner. 

 

 

Tabell 4.  Sysselsättning, förädlingsvärde och export i MNC20, % av Sveriges totala för 2009. 

 Industri Service Totalt 

Sysselsättning (%) 24 2 7 

Sysselsatta med lång utbildning (%)* 40 2 4 

Förädlingsvärde (%) 33 4 11 

Export (%) 44 3 35 

Import (%) 34 8 18 

Export per sysselsatt (tkr) 2 031 152 1 673 

Förädlingsvärde per sysselsatt (tkr) 1 120 1 330 1 160 

Källa: SCB (företagsregister, koncernregister, varuexport och LISA. Rådata för 2009), CIRCLEs beräkningar. 
           * Med lång utbildning avses en universitets- eller högskoleutbildning på tre år eller längre.  

 

Både i relativa och absoluta tal går MNC20s betydelse för sysselsättningen via industrin. MNC20 

svarar för omkring 135 000 anställda inom industrin. För servicesektorn är antalet dryga 30 000. De 

112 företag i MNC20 som är verksamma inom industrin svarar för närmare 24 procent av landets 

totala industrisysselsättning, 33 procent av förädlingsvärdet och 44 procent av industrins samlade 

varuexport.  

 

Företagen inom MNC20 är också betydligt mer kunskapsintensiva än övriga företag inom industrin. 

Deras andel av alla sysselsatta med lång utbildning inom industrin uppgår till 40 procent, vilket med 

råge överstiger deras andel av den totala industrisysselsättningen. Detta återspeglar självklart de 

branscher de är verksamma i, men återspeglar också det generella karaktärsdraget att stora 

multinationella företag (även inom enskilda branscher) har ett högt kunskapsinnehåll i sin 

produktion. Vi återkommer till denna aspekt i nästa kapitel. Tabell 4 visar också att MNC20 har en 

relativt liten andel av den totala sysselsättningen i servicesektorn. Av det totala antalet sysselsatta i 

företag med minst en anställd i servicesektorn är två procent anställda av företag som ingår i MNC20. 

För anställda med lång utbildning är siffran något högre, ca tre procent. 

 

Det genomsnittliga exportvärdet per sysselsatt inom MNC20 uppgår till ca 2 miljoner per anställd 

vilket är ca 2,5 gånger högre än för övriga företag. Högt exportvärde per sysselsatt är således ett 
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utmärkande drag hos de företag som ingår i de stora multinationella koncernerna i Sverige. Detta är 

inte förvånande med tanke på att ägande över landsgränser är själva definitionen av multinationella 

koncerner. Förädlingsvärdet per sysselsatt ligger också markant över övriga företag.  Genomsnittligt 

förädlingsvärde per anställd uppgår till ca 1,2 miljoner. Motsvarande belopp för övriga företag är ca 

0,7 miljoner (660 tkr) per anställd. Detta återspeglar att företagen som ingår i MNC20 är 

kapitalintensiva och har generellt högre arbetskraftsproduktivitet än övriga företag. Mönstret gäller 

för alla sektorer.  

 

Figur 2 kompletterar siffrorna på förädlingsvärde per anställd i MNC20 och övriga företag. För 

industrin respektive servicesektorer presenteras så kallade Salterkurvor för tre typer av företag: (i) 

företag som ingår i MNC20, (ii) företag som ingår i övriga koncerner och (iii) andra företag (utan 

koncerntillhörighet). Salterkurvorna illustrerar fördelningen av företag efter förädlingsvärde per 

anställd inom de olika kategorierna av företag samt, var i fördelningen de sysselsatta i respektive 

kategori av företag återfinns.  

 

 

Figur 2.  Salterkurvor för företag i MNC20 och övriga företag inom industin och service. 
(Källa: Företagsregistret för 2009, CIRCLEs beräkningar). 

 

Kurvorna är konstruerade på följande sätt. Inom varje grupp av företag rankas företagen i fallande 

ordning efter förädlingsvärde per sysselsatt. Baserat på denna rangordning beräknas sedan 

företagens kumulativa andel av den totala sysselsättningen inom gruppen.10 I figuren redovisas det 

faktiska värdet på förädlingsvärdet per anställd på den vertikala axeln, medan den kumulativa 

andelen av den totala sysselsättningen mäts på den horisontella axeln. Maxvärdet på den kumulativa 

andelen sysselsättning är alltid 100 procent. I kurvan för MNC20 är varje punkt en observation av ett 

enskilt företag. 

 

                                                           
10

 I figuren har höga och låga ”extremvärden” på förädlingsvärde per sysselsatt tagits bort.  
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I Salterkurvorna för både industrin och servicesektorn ligger kurvan för MNC20 över övriga 

kategorier. Inom alla tre grupper av företag är spridningen i förädlingsvärde per sysselsatt stor. Det 

finns företag med höga respektive låga förädlingsvärden per sysselsatt inom varje kategori av 

företag. Dock har företag inom MNC20 generellt högre förädlingsvärde per anställd än övriga 

företag. Det är särskilt så att en större andel av den totala sysselsättningen inom MNC20-företagen 

återfinns i företag med hög arbetskraftsproduktivitet, och detta gäller såväl industrin som för 

servicesektorn. Bland företag utan koncerntillhörighet i industrin återfinns 40 procent av 

arbetskraften i företag med ett förädlingsvärde per anställd på 500 tkr och uppåt. Inom MNC20 

återfinns 40 procent av den totala sysselsättningen i företag med ett förädlingsvärde per anställd på 

ca 1 100 tkr och uppåt. Sysselsättningen i MNC20 är alltså mer koncentrerad till företag med hög 

arbetskraftsproduktivitet jämfört med övriga kategorier.  

 

Som tidigare påpekats kan en stor del av de mönster MNC20 uppvisar förklaras av dess storlek och 

koncentration till sektorer med hög kapital- och humankapitalintensitet. Detta är aspekter vi nu ser 

närmare på. Tabell 5a och 5b redovisar fördelningen av anställda efter storleksklasser av företag med 

minst en anställd. Medan Tabell 5a visar hur de anställda inom tre olika kategorier (MNC20, företag 

inom andra koncerner, övriga företag) fördelar sig över storleksklasser av företag inom kategorin, 

visar Tabell 5b hur stor andel av alla sysselsatta inom en storleksklass som respektive 

företagskategori svarar för.   

 

Tabell 5a).  Fördelning av anställda i företagen i företagsregistret över storlekskategorier (antal anställda i 
företaget) år 2009 – radprocent. 

 Andel anställda (%) 

1-9 10–49 50 – 249 250 - Totalt N 

MNC20 0,1 0,9 4,2 94,9 100% 173 724 

Företag inom andra 
Koncerner 

7,7 21,3 25,2 45,8 100% 1 505 652 

Övriga företag 59,2 28,3 7,6 4,8 100% 762 550 

Totalt 23,2 22,1 18,2 36,5 100% 2 441 926 

Källa: SCB Företagsregistret, rådata för år 2009, CIRCLEs beräkningar 

 
Det framgår tydligt att sysselsättningen inom MNC20 uppvisar en stark koncentration till stora 

företag. Omkring 95 procent av alla de drygt 170 000 anställda av företag inom MNC20 är anställda i 

företag med minst 250 anställda. Motsvarande andel för företag inom andra koncerner och övriga 

företag (utan koncerntillhörighet) är 46 respektive 5 procent. På det hela taget är 36 procent av alla 
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anställda verksamma i företag med minst 250 anställda. MNC20 företagen domineras av stora (250-) 

och medelstora (50-250) företag. Omkring 18 procent av alla sysselsatta på stora företag (250- 

anställda) är anställda av företag inom MNC20. För övriga storlekskategorier är MNC20-andelarna 

mycket små.  

 
Tabell 5b).  Fördelning av anställda i företagen i företagsregistret över företagskategori efter storlek 

kolumnprocent. 

 Andel anställda (%) 

1-9 10–49 50 – 249 250 - Totalt 

MNC20 0,0 0,3 1,6 18,5 7,1 

Företag inom andra 
Koncerner 

20,3 59,6 85,3 77,4 61,7 

Övriga företag 79,6 40,1 13,1 4,1 31,2 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

Källa: SCB Företagsregistret 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

Tabell 4 visade att MNC20 svarar för en betydande andel av de sysselsatta inom industrin, samt att 

MNC20s sysselsättning inom industrin är över fyra gånger så stor som sysselsättningen inom 

servicesektorn.11 Tabell 6 visar hur industrisysselsättningen inom MNC20 är fördelad efter olika 

sektorsgrupper. Tabellen delar upp tillverkningsindustrin i fyra sektorer efter teknologiintensitet 

enligt en internationell klassifikation framtagen av OECD: (i) Högteknologi (High-tech), (ii) Medel-

högteknologi (Medium high-tech), (iii) Medel-lågteknologi (Medium low-tech) och (iv) Lågteknologi 

(Low-tech).12 De sektorer som ingår i respektive kategori redovisas i Appendix.    

 

Tabell 6.  Fördelning av MNC20 anställda inom industrin efter sektorskategori. 

 Andel av MNC20 anställda inom 
industrin (%) 

Högteknologi 28,8 

Medel-högteknologi 46,7 

M2edel-lågteknologis 13,2 

Lågteknologi 11,2 

Totalt 100% 

Källa: SCB Företagsregistret 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

                                                           
11

 Av detta skäl har vi här valt att fokusera på industrin.  
12  

Sektorerna high-tech etc får sina namn av en hög FoU i vissa underbranscher i förhållande till förädlingsvärde 
bland OECD-länder. Detta förhindrar dock inte att en sektor kan vara ”högteknologisk” i ett specifikt OECD-
land. 
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Nästan hälften av alla sysselsatta av MNC20 i industrin återfinns i tillverkningsbranscher klassade 

som Medel-högteknologiska. Högteknologisk produktion omfattar ytterligare nästan 30 procent. 

Lågteknologisk och medel-lågteknologisk produktion svarar för 11 respektive 13 procent av MNC20s 

totala sysselsättning i industrin. Sammanfattningsvis är MNC20s sysselsatta i industrin tämligen 

jämnt fördelade efter en grov indelning efter teknologi. Över 70 procent återfinns i medel-hög och 

högteknologi.  

 

Om vi vänder på perspektivet och istället tittar på MNC20s andel av Sveriges totala sysselsättning 

inom de fyra sektorsaggregaten blir bilden något annorlunda, vilket illustreras av Tabell 7.  

 

Tabell 7.  Fördelning av sysselsatta inom industrin efter sektorskategori år 2009 – kolumnprocent. 

 Sysselsättningsandelar (%) 

Högteknologi 
Medel-hög 
teknologisk 

Medel-låg 
teknologisk  

Lågteknologisk 

MNC20 63,9 32,7 11,7 10,0 

Företag inom andra 
Koncerner 

31,7 61,0 65,8 69,9 

Övriga företag 4,3 6,3 22,5 20,1 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Antal 61 168 193 815 153 313 152 939 

Källa: SCB Företagsregistret, rådata för år 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

MNC20 har sin största sysselsättningsandel i de två teknologitunga sektorerna Högteknologiska och 

Medel-högteknologiska sektorer. De 20 största multinationella koncernerna svarar för hela 64 

procent av Sveriges totala sysselsättning inom högteknologisk produktion. Motsvarande andel i 

medel-högteknologisk produktion uppgår till ca 33 procent. Dessa siffror visar på en stark 

koncentration av högteknologisk verksamhet inom industrin till företag som ingår i ett par stora 

koncerner inom MNC20, inte minst med tanke på att antalet företag i industrin som tillhör MNC20 

totalt uppgår till 112 stycken. I övriga sektorer (medel-låg och lågteknologiska) står MNC20 för 12 

respektive 10 procent av Sveriges totala sysselsättning.  

 

Även om MNC20 har sin största sysselsättningsandel inom Högteknologi är det viktigt att notera att 

detta är den minsta sektorn inom industrin. Totalt omfattar denna sektor strax över 60 000 anställda 

enligt Företagsstatistiken för 2009. Övriga sektorer är mer än dubbelt så stora i termer av antal 
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anställda. Nästan 30 procent av MNC20s totala sysselsättning i industrin återfinns i högteknologi 

(Tabell 6).  

 

Avslutningsvis ställer vi frågan hur koncentrerade de olika måtten vi tittat på är till specifika 

koncerner inom gruppen MNC20. För detta ändamål använder vi två mått: (i) Hirschmann–Herfindahl 

index (HHI) och (ii) C4. Båda måtten syftar till att svara på frågan i vilken utsträckning de aggregerade 

siffrorna för MNC20 med avseende på sysselsättning, export och förädlingsvärde är koncentrerade 

till specifika koncerner inom MNC20.  

 

HHI är ett klassiskt mått på koncentration inom en bransch eller företagsgrupp. HHI går från noll (0) 

till ett (1), där 0 indikerar låg och 1 hög koncentration. Måttet beräknas i vårt fall genom att summera 

alla koncernernas kvadrerade andelar av MNC20s totalvärde.13 Det minsta värdet på HHI är 

1/20=0,05 vilket betyder att MNC20s totalvärde är jämnt fördelat mellan koncernerna (varje koncern 

svarar för en tjugondel). C4 är ett enkelt mått som visar hur stor andel av MNC20s totala värde som 

de fyra största koncernerna (med avseende på den variabel man  mäter) svarar för.   

 

Tabell 8 redovisar de två koncentrationsmåtten för industrin, service och totalt med avseende på fyra 

variabler: (i) total sysselsättning, (ii) sysselsatta med lång utbildning, (iii) förädlingsvärde och (iv) 

export.  

 
Tabell 8.  Koncentration inom MNC20. 

 Industri Service Totalt 

 HHI C4 HHI C4 HHI C4 

Total sysselsättning 0,089 47,9 0,126 61,5 0,071 42,0 

Sysselsatta med lång 
utbildning 

0,113 56,7 0,146 67,0 0,089 49,9 

Förädlingsvärde 0,149 62,3 0,204 71,0 0,096 50,6 

Export 0,083 56,9 0,077 62,6 0,069 54,5 

Källa: SCB Företagsregistret, LISA 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

Tabellen visar att den generella koncentrationen av de fyra måtten till specifika koncerner inom 

MNC20 är tämligen hög. Inom såväl industri som servicesektorn ligger HHI och C4 generellt omkring 

                                                           
13

Låt 
2

1a  beteckna koncern 1’s kvadrerade andel av MNC20s totala sysselsättning. HHI för sysselsättning ges då 

av följande uttryck:  


20

22

20

2

3

2

2

2

1 ...
MNCi iaaaaaHHI . Enligt detta mått går HHI från 1/N till 

1, där N är antalet koncerner. 
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0,08-0,20 respektive 48-71 procent för alla fyra mått. Koncentrationen är inte exceptionellt hög inom 

industrin då antalet koncerner är lågt (20 stycken), men är högre inom tjänstesektorn. De fyra största 

koncernerna svarar för omkring 48-71 procent av de 20 koncernernas totala sysselsättning, 

förädlingsvärde och export inom både industrin och tjänstesektorn.  

 

Om man tittar på enskilda grupper av sektorer är dock koncentrationen till specifika koncerner 

väentligt högre. Tabell 9 presenterar HHI och C4 för industrin efter Högteknologi, Medel-

högteknologi, Medel-lågteknologi och Lågteknologi.  Både HHI och C4 är höga för de enskilda 

sektorgrupperna, vilket innebär att det endast är ett fåtal aktörer med betydande verksamhet inom 

respektive teknologigrupp.  

 

Tabell 9.  Koncentration inom MNC20 efter sektor inom industrin. 

 
Högteknologi 

Medel-
högteknologi 

Medel-
lågteknologi 

Lågteknologi 

 HHI C4 HHI C4 HHI C4 HHI C4 

Total 
sysselsättning 

0,364 100,0 0,180 80,8 0,414 95,5 0,320 100,0 

Sysselsatta med 
lång utbildning 

0,358 98,6 0,161 76,3 0,526 97,4 0,262 94,6 

Förädlingsvärde 0,406 100,0 0,183 80,8 0,333 95,5 0,335 100,0 

Export 0,443 100,0 0,169 73,7 0,372 98,5 0,483 100,0 

Källa: SCB Företagsregistret, LISA 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

Denna bild blir ännu mer tydlig om man går tillbaka till det underliggande företagsmaterialet och 

studerar hur många företag som ingår i olika teknologigrupper. Vi finner till exempel då att 

högteknologisk industi i MNC20 utgörs av endast 8 företag bland de 234 företag som ingår i MNC20-

gruppen. Dessa 8 svarar för över 60 procent av landets sysselsättning inom högteknologisk industri. 

De fyra största koncernerna inom denna sektor svarar för all sysselsättning, export och 

förädlingsvärde inom sektorn. 

 

 

Det föregående avnittet visade att de största multinationella företagen i Sverige spelar störst roll 

inom industrin. Sysselsättningsandelen i servicesektorn är relativt liten och uppgår till omkring två 
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procent. MNC20 svarar dock för närma8re en fjärdedel av landets sysselsatta i industrin. Mot 

bakgrund av att industrin minskar i betydelse för sysselsättningen och den stora 

sysselsättningsutvecklingen skett i privata tjänstebranscher finns det skäl att ställa frågan vad de 

stora multinationella företagen spelar för roll för Sveriges arbetsmarknad.  

 

Ett perspektiv på denna fråga är att industrins minskande sysselsättning (mätt enligt antalet personer 

direkt anställda av företag inom industrisektorer) till stor del kan förklaras av outsourcing. Fölster m 

fl (2012) menar till exempel att de indelningar i industri och servicessektorer som den officiella 

statistiken grundar sig på är missvisande i den mening att den inte tar hänsyn till att industrin idag 

ser annorlunda ut. Många stora industriföretag köper in många tjänster och anlitar 

bemanningsföretag i större utsträckning än tidigare.14 Fölster m fl (2012) illusterar sin poäng genom 

att slå ihop kategorin produktion med distribution och försäljning i den officiella statistiken (ett 

aggregat kallat varusektorn av författarna). Denna definition av varusektorn visar att andelen 

sysselsättning förknippat med varuproduktion uppgår till närmare hälften av landets sysselsättning.  

Som illustration presenterar Figur 3 en stiliserad bild av tillverkningsindustrins olika delar, baserad på 

en avbildning av industrins värdekedja framtagen vid Institute for Manufacturing vid University of 

Cambridge i England.  

 

Figuren tydliggör att (i) själva produktionen (eller tillverkningen) endast är en del av hela 

produktionskedjan, (ii) att diverse tjänster kan kopplas till varje led och (iii) att vissa steg i princip 

endast består av tjänster. Om industriföretag i allt större utsträckning väljer att knoppa av eller 

outsourca de olika tjänsteverksamheterna i figuren blir det tydligt att officiell statistik underskattar 

industriföretagens betydelse för sysselsättning. 

 

 

Figur 3. Industrins olika delar.  
(Källa: Institute for Manufacturing, University of Cambridge, UK) 

 

 

                                                           
14

Författarna menar att lönehantering, lunchmatsalar, städning, transporter med mera är exempel på 
verksamheter som idag ofta utförs av externa företag och är registrerade inom servicesektorn.  

FoU PRODUKTIONDesign & 
utveckling

Kringtjänster
Försäljning &

marknadsföring
Logistik &
distribution

Tjänster Tjänster
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Detta avsnitt handlar dock i första hand inte om de stora multinationella företagens bidrag till antalet 

anställda enligt olika definitioner. Iställer fokuserar kapitlet på storföretagens (MNC20) betydelse för 

bredden och strukturen på efterfrågan av arbetskraft i Sveriges näringsliv. Grundhypotesen är att de 

stora multinationella företagen bidrar till efterfrågan på arbetskraft med flera olika kunskapsprofiler, 

vilket hjälper till att forma den svenska kunskapsekonomin och upprätthålla en kompetens med 

betydelse för såväl övriga industri- som tjänsteföretag.  

 

Varför har de stora multinationella företagen en större efterfrågan på högutbildad och specialiserad 

arbetskraft med olika kunskapsprofiler? Det finns flera skäl till detta. För det första är de stora 

multinationella företagen ofta verksamma inom hög- och medel-högteknologiska branscher där 

efterfrågan på välutbildad arbetskraft generellt är hög. Det illustrerades i föregående kapitel. För det 

andra gäller att de stora multinationella industriföretagen ofta har en långt gången arbetsdelning. 

Arbetsdelningen inom de stora multinationella industriföretagen  har sitt ursprung i att företagen 

inom de multinationella koncernerna ofta är specialiserade på nya, tekniskt avancerade och 

komplexa produkter som inbegriper flera olika teknologier, vilket ställer krav på en bredd av 

kompetenser. Industrirobotar, hushållselektronik och mobiltelefoner innehåller till exempel förutom 

komplex design och avancerade material en betydande del sofistikerad mjukvara (så kallad 

”embedded software”) som ofta utvecklas internt av specialiserade mjukvaruutvecklare.  

 

I linje med Figur 3 gäller också att en stor del av verksamheten inom de stora globala 

industriföretagen just handlar om annat än produktion i vardaglig betydelse. Verksamheterna i 

Sverige i företag som Ericsson, ABB och Volvo handlar i stor utsträckning om integrering av olika 

teknologier, produktutveckling, design, försäljning och marknadsföring. Trots sin klassificering till 

tillverkningsindustrin utför en stor del av arbetskraften i dessa företag med andra ord uppgifter som 

normalt inte förknippas med produktion i klassisk bemärkelse. Detta gäller i särskild utsträckning 

verksamheterna lokaliserade i utvecklade OECD-ekonomier som Sverige. Företagen har en 

betydande ”intern” global arbetsdelning där olika steg i värdekedjan i Figur 3 förläggs till olika länder 

med utgångspunkt i de fördelar som varje land erbjuder för just det steget i verksamheten. De 

svenska delarna av koncernerna utnyttjar ofta Sverige för sin tillgång till humankapital och teknologi. 

 

Genom sammansättningen av arbetskraftsefterfrågan spelar stora multinationella företag ofta en 

betydande roll i utvecklingen av arbetsmarknaden. Den internationella forskningslitteraturen pekar 

på att förekomsten av stora kunskaps- och teknologintensiva företag, så kallade ”anchor-tenants”, 

bidrar till att kompetens och kunskaper som annars inte efterfrågats och utvecklats blir tillgängliga i 
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de ekonomier där de är lokaliserade. I en välciterad artikel skriver t.ex. Agrawal och Cockburn (2003, 

s. 1230, fritt översatt): 

 

”… stora ‘anchor-tenant’ företag förtätar faktormarknader på ett annat sätt än många små 

företag med samma totalstorlek som ‘anchor-tenant’ företagen. Skalekonomi och vidd i 

verksamheterna (scope economies) möjliggör för stora företag att anställa personal med högt 

specialiserade färdigheter vilka bl a inbegriper erfarenheter inom storskalig produktion, att ta 

företag till aktiemarknaden och kunskaper om hur man tar sig in på utländska marknader. 

Närvaron av personal med sådana färdigheter inom den lokala arbetsmarknaden möjliggör för 

mindre företag att få tillgång till sådan kompetens.”  

 

Studier av löner och avkastning på humankapital visar också att det finns en ”storföretagspremie”. 

Arbetstagare som förefaller vara identiska i alla bemärkelser förutom storleken på arbetsgivaren har 

olika lön, där ett robust resultat är att arbetstagare i stora företag har högre lön än anställda i mindre 

företag (Idson och Oi 1999). Ett vanligt argument för att förklara detta typiska mönster är att det 

råder komplementaritet mellan kapital och humankapital, där stora kapitalintensiva företag har en 

större efterfrågan på personal med hög kompetens (”high-ability workers”). Gordanier (2006) 

använder mikrodata från USA och visar att individer med tidigare anställning på ett stort företag har 

högre lön än sina kollegor utan samma arbetserfarenhet. Storleksordningen på denna lönepremie för 

”storföretagserfarenhet” ökar dessutom med individens utbildning och IQ.15 Författaren förklarar 

detta mönster med att stora företag erbjuder större möjligheter för specialisering och att 

specialiserad arbetskraft har snabbare kunskapsackumulation inom sitt område. Vidare antas denna  

”lärandeeffekt” öka med utbildning.  

 

För att illustrera hur sammansättningen av arbetskraften ser ut i de största multinationella 

koncernerna i Sverige presenterar följande tabeller en bild av sysselsättningsstrukturen i MNC20 i 

termer av såväl utbildningsnivå som yrkesinriktning hos dess anställda.  

 

Till att börja med redovisar Tabell 10 MNC20s andel av det totala antalet sysselsatta i industrin, 

service och totalt efter utbildningsnivå på de anställda.  Tabellen bekräftar att MNC20 har sitt största 

sysselsättningsbidrag till industrin. Det är också tydligt de stora multinationella koncernerna har en 

väsentlig betydelse för anställda med lång utbildning inom industrin.  

 

                                                           
15

IQ för individer mäts enligt deras testvärde på det amerikanska Armed Forces Qualification Test (AFQT). 
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De 112 företag som ingår i MNC20 i industrin svarar för närmare 40 procent av alla anställda med en 

universitetsutbildning på minst tre år och hela 60 procent av alla sysselsatta inom industrin med en 

forskarutbildning. Det totala antalet forskarutbildade med anställning inom industrin uppgick till 

närmare 6 000 år 2009. Nästan 3 650 är anställda av något av de 112 företag inom industrin som 

tillhör MNC20. Utbildningsintensiteten hos de anställda är betydligt högre inom MNC20 jämfört med 

övriga industriföretag. MNC20 bidrar på ett markerat sätt till en arbetsmarknad med den bredd av 

kunskaps- och kompetensprofiler som utmärker FoU och produktion inom industrin, i synnerhet hög- 

och medel-högteknologisk industri. 

 

 
Tabell 10. Andelar sysselsatta av MNC20 i olika utbildningskategorier år 2009, procentandelar 

 Industri Service Totalt 

Grundskola 14,7 1,1 3,4 

Gymnasium 19,4 1,7 4,0 

Universitetstutbildning kortare än tre år 31,4 2,6 6,8 

Universitetstutbildning tre år eller längre 39,0 2,7 4,2 

Forskarutbildning 60,9 1,5 7,5 

Alla utbildningsklasser 23,6 1,9 4,2 

Källor: SCB Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) och SCB 
Företagsregistret, rådata för år 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

Tabell 11 (nedan) visar motsvarande data som Tabell 10 men för de fyra industrisektorerna efter 

teknologi. Även för alla fyra sektorer gäller att MNC20 anställer en större andel högutbildad 

arbetskraft och forskarutbildade. Av alla ca 30 000 anställda med lång universitetsutbildning (minst 

tre år) inom högteknologisk produktion med lång universitetsutbildning svarar MNC20 för hela 67 

procent. Motsvarande andel för de ca 3 000 med forskarutbildning inom samma bransch uppgår till 

76 procent. Nästan all kvalificerad arbetskraft (enligt utbildningslängd) inom Sveriges 

högteknologiska industri återfinns i de stora multinationella företagen.  

 

En annan källa som ger en uppfattning om vad MNC20 betyder för arbetsmarknaden är de anställdas 

yrkestitlar. Tabell 12 och 13 redovisar MNC20s andel av olika yrkeskategorier på motsvarande sätt 

som de två föregående tabellerna. Tabell 13 delar in dessa i kategorierna industri, service och totalt, 

medan Tabell 14 fokuserar på industrin och gör en åtskillnad mellan fyra olika industrisektorer efter 

teknologi.  Tabellerna visar återigen  att MNC20 är arbetsgivare för en stor andel av de mer 

avancerade yrkeskategorierna i industrin. Företagen svarar till exempel för närmare 50 procent av 
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det totala antalet sysselsatta med ”Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens” och nästan 35 

procent av de anställda med ”Arbete som kräver kortare högskoleutbildning”. Inom de 

högteknologiska och medel-högteknologiska branscherna är dessa andelar betydligt högre. 

 

 

 

 

Tabell 11.  Andelar sysselsatta av MNC20 inom industrin i olika utbildningskategorier år 2009, procentandelar.  

 
Högteknologi 

Medel-
högteknologi 

Medel-
lågteknologi 

Lågteknologi 

Grundskola 35,3 27,5 8,5 7,9  

Gymnasium 44,8 28,9 11,8 9,3  

Universitetstutbildning 
kortare än tre år 

62,3 37,5 15,9 12,6  

Universitetstutbildning 
längre än tre år 

67,1 44,8 19,8 11,3  

Forskarutbildning (PhD) 76,0 52,7 41,6 21,3  

Totalt 56,1 33,0 12,3 9,5 

Källor: SCB Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) och SCB 

Företagsregistret, rådata för år 2009, CIRCLEs beräkningar. 

 

De mönster som presenteras av tabellerna ger stöd för att de stora multinationella företagen bidrar 

till efterfrågan på arbetskraft med flera olika kunskapsprofiler, och skapar en efterfrågan på 

kompetenser inom industrin som sannolikt annars inte skulle efterfrågas och utvecklas. MNC20 

bidrar på ett markant sätt till en arbetsmarknad med den bredd av kunskaps- och kompetensprofiler 

som utmärker FoU och produktion inom hög- och mediumteknologi. De stora företagen hjälper på 

detta sätt till att forma den svenska kunskapsekonomin och upprätthålla en kompetens med 

betydelse för såväl övriga industri- som tjänsteföretag.  
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Tabell 12. Procentandelar sysselsatta av MNC20 i olika yrkeskategorier, i företag efter grov sektorsindelning. 

 Industri Service Totalt 

Ledningsarbete 22,8 2,3 5,6 

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 47,8 2,9 5,3 

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 34,4 2,3 5,9 

Kontors- och kundservicearbete 19,7 2,9 4,3 

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 5,8 2,8 1,0 

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 13,0 0,9 4,2 

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 22,0 0,5 12,8 

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 15,2 1,6 2,8 

Totalt 24,1 2,0 4,7 

Källor: SCB (LISA, Företagsregistret), 2009, CIRCLEs beräkningar. 

 

 

 

Tabell 13. Procentandelar sysselsatta av MNC20 i olika yrkeskategorier, i företag efter teknologinivå.  

 
High-tech 

Medium 
high-tech 

Medium 
low-tech 

Low-tech 
 

Ledningsarbete 94,9 15,2 0,0 0,0  

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 51,8 31,0 11,7 8,5  

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 76,1 53,8 27,3 10,5  

Kontors- och kundservicearbete 62,6 37,6 16,5 11,7  

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 38,1 33,2 7,9 7,9  

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 26,4 2,4 1,1 0,9  

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 28,5 25,9 1,7 8,7  

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 34,8 33,3 17,3 11,9  

Totalt 49,9 29,2 6,2 5,8  

Källor: SCB (LISA, Företagsregistret), 2009, CIRCLEs beräkningar. 

 

 

Forskning och utveckling (FoU) är centralt för företagens konkurrenskraft. Detta gäller särskilt de 

stora multinationella företagen som ofta verkar inom FoU-intensiva sektorer. Företagens, såväl som 
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den svenska ekonomins, styrka bygger i stor utsträckning på utveckling av kunskap och teknologi som 

kan appliceras i nya produkter och tjänster. Denna kunskapsutveckling kan inte enbart härstamma 

från akademi. Tvärtom visar OECD-data att i länder med hög FoU i förhållande till BNP, står företagen 

för en stor del av de totala satsningarna på FoU. Det finns flera skäl till detta, men ett är att 

vetenskapliga resultat från akademin ofta kräver mångårigt utvecklingsarbete innan de kan omsättas 

i produkter och tjänster. För detta krävs tillgång till bland annat högt kvalificerad arbetskraft. Svensk 

ekonomi har under många år haft förmånen att ha tillgång till just sådan arbetskraft, men den skeva 

fördelningen av FoU och beroende till ett fåtal företag reser frågetecken kring sårbarheten i FoU-

strukturen.  

 

Vi belyser här MNC20s betydelse för Sveriges FoU-struktur. Definitionen av FoU följer OECD och 

framgår av följande citat (SCB, 2011):  

 

 

”Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en 

bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar 

forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, 

tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.”  

 

Egen FoU avser vidare sådan verksamhet som görs av den egna personalen, men även FoU gjord av 

konsulter under ledning av det egna företaget. Utlagd FoU görs av andra företag än det egna, både i 

Sverige och i utlandet. Företagen kan lägga ut FoU på andra företag i utlandet som ägs av koncernen.  

 

Vi använder tre datakällor. Dels har vi använt 2009 års FoU-undersökning, dels relaterar vi resultaten 

till Tillväxtanalys undersökning ”FoU i internationella företag” (Tillväxtanalys, 2011b) och för det 

tredje diskuteras Ny Tekniks senaste sammanställning över FoU i stora företag (Ahlbom, 2012).  

 

SCB:s FoU-undersökning görs vartannat år. Företag med minst 200 anställda totalundersöks, medan 

företag med mindre än tio anställda inte ingår i undersökningen.16 I gruppen 10-199 anställda 

används uppräkningsfaktorer för att få uppskattade totalvärden för populationen. Eftersom vi inte 

haft tillgång till dessa uppräkningsfaktorer, väljer vi att redovisa FoU-data för företag med minst 250 

                                                           
16

Uteslutningen av företag med 1-9 anställda innebär en underskattning av FoU på 5 procent enligt en studie 
från år 2000 (Statistiska Centralbyrån, 2011). 
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anställda. För denna grupp av företag visar beräkningarna att värdena stämmer överens mycket väl 

med SCB:s sammanräkning (s. 11, Statistiska Centralbyrån, 2011).  

 

Tabell 14 redovisar total egen FoU och utlagd FoU. För utlagd FoU redovisas även hur stor andel som 

förläggs till företag i utlandet. Procentsatserna beskriver andelar av de totalvärden som finns 

redovisade i SCB (2011). Mikrodatamaterialet visar att ca 80 procent av FoU utförs bland företag med 

minst 250 anställda. Gruppen MNC20 står för hela 54 procent av all egen FoU i Sverige bland företag 

med minst 250 anställda, Företag inom andra koncerner har 26 procent. Övriga företags bidrag är 

försumbara i tabellen.  

 

När det gäller Utlagd FoU är MNC20 än mer dominerande. Deras andel uppgår till hela 75 procent av 

all utlagd FoU för gruppen med minst 250 anställda. Övriga koncerner har en betydligt mindre andel 

än för egen FoU. Vidare är MNC20s utlagda FoU i hög grad riktad mot utlandet. Av företag med minst 

250 anställda står våra tre grupper för totalt 92 procent av all FoU utlagd utanför Sveriges gränser, 

där MNC20 ensamt svarar för hela 89 procent. Nästan all utlagd FoU bland MNC20 förläggs till 

utlandet. 

 
Tabell 14. FoU -investeringar av MNC20 och andra företagsgrupper 2009.  

 

Egen FoU 
Andel 
(%)* 

Utlagd FoU 
Andel 
(%)* 

varav 
utlandet 

Andel 
(%)* 

MNC20 
42,5 54 19,8 75 18,4 89 

Företag inom andra 
Koncerner 

20,2 26 2,7 10 0,6 3 

Övriga företag 
0,1 0 0,0 0 0,0 0 

Totalt från mikrodata 62,8 80 22,5 85 19,1 92 

Från Statistiska meddelanden, 
alla företagsstorlekar 

78,6 100 26,4 100 20,7 100 

 Källa: FoU-statistiken och Företagsstatistiken. Angivna värden är miljarder kronor beräknade från företag med 
minst 250 anställda. *värdena är andel av totala värden enligt SCB (2011). Främst företag inom andra 
koncerner har FoU i företag med mindre än 250 anställda. 

 

Vi redovisar också data över FoU uppdelat efter teknologiklasserna som använts tidigare, för företag 

med minst 250 anställda. Den mesta FoU:n är klassificerad som högteknologisk, medel-

högteknologisk, lågteknologisk eller inom kunskapsintensiva företagstjänster (KIBS, knowledge 

intensive business services). MNC20 står för ca 92 procent av all FoU inom högteknologi. Gruppen 

representerar dessutom 62 procent av FoU inom medel-högteknologi, 59 procent inom medel-
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lågteknologi och 54 procent inom lågteknologi, men de två sista kategorierna står endast för en liten 

andel av den totala FoUn i landet.  

Tabell 15. MNC20s och andra företagsgruppers FoU efter sektorer. 

               
 

MNC20 
Övriga 

koncerner 
Övriga företag Summa 

Jordbruk 0,2 0,0 0,0 0,2 

Högteknologi 26,1 2,3 0,0 28,4 

Medel-högteknologi 12,0 7,6 0,0 19,5 

Medel-lågteknologi 1,3 0,9 0,0 2,2 

Lågteknologi 0,6 0,5 0,0 1,1 

KIBS 2,4 7,8 0,1 10,2 

Service 0,0 1,1 0,0 1,1 

2Offentlig 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 42,5 20,2 0,1 62,8 

Källa: FoU-data och Företagsstatistik.  

Tillväxtanalys gör vartannat år en studie över FoU i internationella koncerner. Den senaste rapporten 

(Tillväxtanalys, 2011) visar att FoU bland koncerner ökat kraftigt i Sverige det senaste decenniet, men 

ännu kraftigare utomlands. Studien skiljer på utlandsägda koncerners FoU och svenskägda 

koncerner. De utländska koncernerna ägs till minst 50 procent från utlandet och har tidigare varit 

svenskägda. De svenskägda koncernerna har minst ett utländskt dotterföretag och minst en anställd 

utomlands. Sammanlagt stod koncernerna för 73% av all egen FoU i Sverige. 

Från 2005 till 2007 och vidare till 2009 minskade utlandsägda koncerners FoU-utgifter i Sverige. 

Däremot ökade antalet FoU-årsverken något mellan 2007-2009. Bland koncernerna i denna grupp 

har FoU tidigare stigit kraftigt, vilket framförallt berott på ägarförändringar.  

Åren 2005-2007 ökade de svenska koncernernas FoU-utgifter, för att därefter minska något under 

den kraftiga lågkonjunkturen 2009. Samtidigt fortsatte de svenska koncernerna att expandera FoU 

utomlands trots lågkonjunkturen. Ökningen av FoU utomlands följer ett långsiktigt mönster med allt 

högre FoU utomlands. För FoU i Sverige nåddes en topp 2001, varefter FoU minskade kraftigt. Det är 

väl känt att detta berodde bl a på beslut av Ericsson. Åren 2003-2007 återhämtade sig FoU-nivåerna 

och låg 2007 högre än 2001 i 2009 års prisnivå bland svenska internationella koncerner. 

I Ny Tekniks sammanställning (Ahlbom, 2012) fångas de allra senaste årens utveckling och ges 

prognoser för utvecklingen av den närmsta framtiden för de 30 företag i Sverige med flest FoU-

anställda. De tio största företagen avseende antal FoU-anställda återges i Tabell 16. 
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Tabell 16. De tio största företagen enligt anställda i FoU. 

 2011 antal 

1. Ericsson 9 300 

2. Volvo 4 000 

3. Volvo PV 3 750 

4. Astra Zeneca 3 600 

5. Saab 3 200 

6. Scania 2 000 

7. Sandvik 2 000 

8. Sony Mobile 1 100 

9. Saab Automobile 1 000 

10. ABB 1 000 

Delsumma 30 950 

Övriga 11-30 11 826 

SUMMA 1-30 42 776 

Källa: Ny Teknik (Ahlbom, 2012) 

De 30 största företagen står för ca 80 procent av de FoU-anställda i Sverige och de tio största för ca 

hälften. Utvecklingen 2009-2012 är sammansatt. Å ena sidan rapporterar Ny Teknik en ökning av de 

FoU-anställda med 5 procent, 2009-2011. Å andra sidan raderas denna uppgång sannolikt helt 2012 

med Saab Automobiles konkurs och AstraZenecas kraftiga neddragningar. Dessutom finns stor risk 

för neddragningar för ST Ericsson (plats 11) och Sony Mobile, som har betydande 

lönsamhetsproblem (Ahlbom, 2012). Sammantaget betyder detta att under 2012 går FoU bakåt i alla 

de viktigaste branscherna läkemedel, transport och telekommunikation. AstraZenecas neddragningar 

medför en betydande risk att FoU inom området läkemedel riskerar att helt försvinna. 

 

 

Vi har inledningsvis konstaterat att exporten bland MNC20 generar stora värden för svensk ekonomi 

och en är en av de viktiga förklaringarna till vår i hög grad exportdrivna tillväxt. Tabell 17 ger 

ytterligare detaljer kring fördelningen av exportvärdena för varor. MNC20 står för ca 35 procent, eller 

291 miljarder kronor av den totala varuexporten, övriga koncerner står för 504 miljarder och andra 

svenska företag för 27 miljarder. Tabellen visar också MNC20-gruppens export domineras av 

industrin, som står för 95 procent. Bland övriga koncerner är industriandelen ca 68 procent och 

endast 41 procent bland övriga företag.  
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Tabell 17. Fördelning av samlat exportvärde bland företagen i företagsregistret efter grov sektortillhörighet år 

2009.  

 Industri Primär Service Offentlig Totalt Exportvärde, mdkr 

MNC20 94,9 3,3 1,8 0,0 100% 290,6 

Företag inom andra 
koncerner 

68,2 0,6 31,1 0,1 100% 504,1 

Övriga företag 40,6 2,4 56,4 0,6 100% 27,3 

Totalt 76,7 1,6 21,5 0,1 100% 822,0 

Källor: SCB Företagsregistret och Utrikeshandelsstatistik, rådata för år 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

Samtidigt som exporten är betydande så importeras även betydande mängder råvaror och 

insatsvaror och konsumentprodukter m.m. Tabell 18 illustrerar nettoexportflödena. MNC20 tillför ett 

starkt exportnetto som köpkraft till svensk ekonomi på totalt 165 miljarder kronor år 2009. Industrin 

står för den överväldigande delen av detta: 179 miljarder. Övriga koncerner står för ett nästan lika 

stort exportnetto, 161 miljarder, inom industrin, men har ändå ett negativt exportnetto totalt på -7,5 

miljarder. Andra svenska företag bidrar med ett negativt exportnetto på -21 miljarder kronor. Det är 

intressant att ”rollfördelningen” i ekonomin är sådan att industrin står för positiva netton och 

servicenäringarna har genomgående negativa exportnetton. Skälen till detta är att det framförallt är 

bland serviceföretag som importen organiseras. Det beror på att det är där vi finner en mängd 

importhandelsföretag. Köpkraften för vår konsumtion av utländska varor uppstår i hög grad genom 

industrins nettobidrag varav MNC20 står för en betydande del.  

 

Tabell 18. Fördelning av samlat nettoexportvärde bland företagen i företagsregistret efter grov 
sektortillhörighet år 2009, miljarder kronor. 

 Industri Primär Service Offentlig Totalt 

MNC20 179,3 11,6 -26,3 0,0 164,7 

Företag inom andra 
Koncerner 

161,0 8,4 -176,3 -0,5 -7,5 

Övriga företag 2,5 0,5 -24,2 -0,2 -21,3 

Totalt 342,9 20,5 -226,8 -0,7 135,8 

Källor: SCB Företagsregistret och Utrikeshandelsstatistik, rådata för år 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

Exporten kan vidare dela in efter teknologiknivåklasser liksom tidigare, vilket ger en indikation på den 

kunskap som läggs ned i exporterbara produkter. Tabell 19 redovisar denna information efter 

företagskategori och teknologiintensitet. 129 miljarder genereras i exportvärde inom högteknologi. 
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257 miljarder inom medel-högteknologi , 113 miljarder inom medel-lågteknologi och 132 miljarder i 

lågteknologi. KIBS-gruppen generar 13 miljarder i exportintäkter år 2009. Av de totala 

exportintäkterna inom högteknologi står MNC20 för 80 procent, 45 procent inom medel-

högteknologi och 26 procent inom lågteknologi.  

 
Tabell 19. MNC20s andel av varuexporten inom olika sektorer inom industrin år 2009. 

 Högteknologi Medel-högteknologi Medel-lågteknologi Lågteknologi 

MNC20 80,1 45,0 20,6 25,6 

Företag inom andra 
Koncerner 

19,3 53,9 76,6 71,1 

Övriga företag 0,6 1,1 2,8 3,3 

Totalt 100% 100% 100% 100% 

Totalt exportvärde (mdkr) 128,6 257,0 113,4 131,8 

Andel (%) 15,7 31,3 13,8 16,0 

Källor: SCB Företagsregistret och Utrikeshandelsstatistik, rådata för år 2009, CIRCLEs beräkningar 

 

MNC20-gruppen har alltså ett högre kunskapsinnehåll i sin export än de andra grupperna. Det tyder 

på att högteknologisk export kräver en annan typ av organisation för sin produktion som kan ges av 

MNC20-koncernerna än andra typer av företag klarar av. Det framstår som tydligt att MNC20-

koncernerna har större förmåga att integrera komplexa handelsrelationer som kräver 

företagsenheter över hela världen än vad de andra grupperna förmår.  

 

Svensk export har klarat sig relativt väl genom de senaste årens skakiga konjunkturer. Enligt Fölster 

m fl (2012) består denna stabilitet i höga exportvärden för företag som producerar insatsvaror för 

andra industrier såsom SKF, AlfaLaval, Volvo, Atlas Copco, Scania och Ericsson. Deras 

konkurrensförmåga består i att bli alltmer avancerade, vilket lågkostnadsländerna ännu inte förmår. 

Det är av oerhörd vikt för svensk ekonomi att behålla deras konkurrensförmåga för landets fortsatta 

utvecklingskraft.  
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Kapitel 3 gav en beskrivning av de stora multinationella koncernernas betydelse för svenskt näringsliv 

i termer av direkt anställda i företag inom MNC20, samt vilken roll företagen spelar för landets 

export och förädlingsvärde. Detta kapitel breddar perspektivet och fokuserar på de stora 

multinationella företagens indirekta betydelse för svensk ekonomi genom de spridningseffekter de 

ger upphov till.  

 

Litteraturen kring effekter på de ekonomier stora multinationella företag är lokaliserade i är stor (se 

Blomström och Kokko 1998 för en litteraturgenomgång). Framställningen tar fasta på deras roll i 

näringslivsdynamiken, deras kopplingar till övriga ekonomin genom transaktionslänkar till 

underleverantörer, inköp av tjänster från konsultföretag och andra tjänsteföretag, samt att de 

genom sina karaktäristika ofta ger upphov till olika former av ”spillovers”.  

 

Inledningsvis bör det noteras att officiella registerbaserade data ger mycket knapphändig 

information om kopplingar mellan olika delar av ekonomin. Transaktionslänkar mellan grova sektorer 

kan till exempel beräknas med hjälp av så kallade input-output matriser, men de ger ingen 

information om i vilken utsträckning enskilda företag (eller grupper av företag) köper och säljer 

produkter och tjänster mellan varandra. De spridningseffekter som den internationella 

forskningslitteraturen lyfter fram måste approximeras på olika sätt – det finns inga färdiga 

datamaterial från vilka de direkt kan beräknas. Vi kommer därför till stor del att gå igenom tidigare 

forskning och lyfta fram slutsatser och estimat med koppling till de stora multinationella företagen i 

Sverige.  

 

I Joseph Schumpeters anda syftar näringslivsdynamik i bred bemärkelse på strukturomvandlings- och 

förnyelseprocesser inom näringslivet. I dessa processer kan företag och branscher fasas ut till förmån 

för andra företag och nya branscher. Exempel på detta är nedläggningen av stora delar av teko-

industrin under 1960- och 1970-talen. Vad spelar stora etablerade multinationella företag för roll i 

dessa processer? 
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De stora etablerade företagen spelar en betydande roll i näringslivsdynamiken på åtminstone tre 

sätt. För det första omfattar förnyelseprocesser även enskilda produkter och tjänster. Detta innebär 

att etablerade företag måste förändra och förnya sitt produkt- och tjänstesortminent kontinuerligt 

för att överleva. Som framgick i Kapitel 3 är dessutom de stora multinationella företagen 

koncentrerade till kapital- och humankapitalintensiva sektorer inom vilka kontinuerlig produkt- och 

processutveckling är ett nödvändigt överlevnadsvillkor. De svarar för en betydande stor andel av 

landets FoU-investeringar. Därmed är de stora etablerade företagen drivande i strukturomvandlingen 

genom att de fortlöpande skapar nya produkter, processer och marknader. I en debattartikel i maj 

2012 i Dagens Industri sammanfattar professorerna Lars Persson (IFN) och Bo Carlsson (Case Western 

Reserve University, US) Kathleen Eisenhardts forskning kring entreprenörskap.17 Hon är verksam vid 

Stanford University i USA och tilldelades 2012 års globala pris (Global Award for Entrepreneurship 

Research) för sina insatser inom entreprenörskapsforskningen. I sin sammanfattning av hennes 

bidrag skriver författarna: ”Huvudbudskapet i hennes forskning är att en viktig del av 

näringslivsutvecklingen sker i de redan stora och etablerade företagen.” De stora etablerade 

företagen utnyttjar också sina stordriftsfördelar och kan sprida utvecklingskostnader över större 

produktionsvolym. Det är också vanligt att de arbetar parallellt med flera utvecklingsprojekt, ofta i 

samarbete med strategiska partners som till exempel andra företag, universitet och 

forskningsinstitut. Dessa samarbetslänkar är ofta kanaler för kunskapsspridning till övriga ekonomin. 

Dessutom sysselsätter företagen kvalificerad arbetskraft som specialiserar sig och skapar erfarenhet 

inom avancerat utvecklingsarbete inom industrin. Detta är ett viktigt argument i den så kallade 

”anchor-tenant hypothesis” som presenterades i Kapitel 3. Genom arbetskraftsrörlighet och annan 

interaktion kan dessa kunskaper och erfarenheter spridas till andra delar av ekonomin. 

 

För det andra finns det ett omfattande samspel mellan små och medelstora innovativa och 

teknikintensiva företag och de stora etablerade företagen i näringslivsdynamiken. William J Baumol, 

en tongivande forskare inom entreprenörskapsområdet och professor vid New York University i USA, 

menar att de två kategorierna av företag bildar en så kallad ”David-Goliath symbiosis” (Baumol 

2002). Små innovativa företag står ofta för mer radikala innovationer och ny teknologi. Audretsch 

(1995) visar till exempel på amerikanska data att många radikala innovationer och teknologier 

introducerats av unga små och medelstora företag. Symbiosen består av att när dessa radikala 

innovationer och teknologier etablerats på marknaden är det ofta så att de stora etablerade 

företagen (med sina specialiserade forsknings- och utvecklingsorganisationer) ”tar över” teknologins 

fortsatta utveckling och förbättrar och breddar användningsområdena. Utifrån sin marknadskunskap, 

                                                           
17

Debattartikeln finns på följand lank: www.newsmill.se/artikel/2012/05/15/n-ringspolitiken-beh-ver-l-ra-av-
forskningen  

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/15/n-ringspolitiken-beh-ver-l-ra-av-forskningen
http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/15/n-ringspolitiken-beh-ver-l-ra-av-forskningen
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sina skalekonomier och utvecklingserfarenhet förfinar de teknologierna och dess design och 

använder sina etablerade marknadskanaler för att få ut dem på den global marknad. Med avseende 

på de stora etablerade företagen skriver Baumol (2002): ”... take those contributions and improve 

and extend them, often well beyond what their capabilities could have been imagined to be“.  

Symbiosen tar sig ofta i uttryck i samarbeten mellan de små teknikintensiva företagen och de 

etablerade storföretagen, eller genom uppköp. Detta är vanligt i många branscher. För tekniktunga 

unga företag som exempelvis Flatfrog (optisk multi-touchteknik) och Tobii (ögonstyrning av datorer) 

är samarbete med etablerade stora företag nödvändigt för att få upp volymerna och ta sig in på de 

stora internationella marknaderna.18 En specifik bransch där detta är vanligt är bioteknologi, där små 

nystartade företag sitter på avancerade teknologier och patent, men saknar de resurser och 

kunskaper de etablerade läkemedelsföretagen har för att omsätta teknologin till en färdig ”produkt” 

och nå ut på en global marknad.  Förekomsten av stora globala aktörer i den svenska ekonomin kan 

därför vara en fördel för de små och unga teknikbaserade företagen.  

 

Som illustration visar Tabell 20 andelen av företag med 1-10 anställda respektive 11-25 anställda som 

ingår i multinationella koncerner och deltar i internationell handel. Tabellen särredovisar andelen för 

företag som utvecklar teknologi i den meningen att de har patentansökningar hos Patent och 

Registreringsverket (PRV). En betydligt högre andel av företagen som söker patent ingår i ett 

multinationellt företag. Bland innovativa småföretag (1-10 anställda) är andelen som ingår i 

multinationella koncerner över 14 procent. Samma andel för alla småföretag uppgår till ca 3 procent. 

Samma skillnad bland företag med 11-25 anställda uppgår till faktor 2. Ett liknande mönster gäller för 

andelen företag som medverkar i internationell handel genom egen export och import. Dessa siffror 

illusterar just att de teknologiintensiva småföretagen oftare ingår i de multinationella 

koncernstrukturerna och är betydligt mer integrerade i den globala ekonomin genom export och 

import än andra småföretag.  

  

 
 
 
 

 

                                                           
18

Ofta är också tillgången till riskkapital bättre om de små företagen kan visa upp samarbetsavtal eller liknande 
med de stora etablerade företagen.  
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Tabell 20. Andel företag med och utan patentansökningar hos PRV som tillhär multinationell koncern och 

deltar i internationell handel 

 1-10 anställda 11-25 anställda 

 Alla Patent Alla Patent 

Andel företag som tillhör en 

multinationell koncern (%) 
3,4 14,3 15,1 32,2 

Andel företag med export och 

import (%) 
12,4 45,4 41,5 74,3 

Källa: Andersson och Lööf (2012).  

 

För det tredje gäller att stora etablerade företag utgör betydande ”plantskolor” för nya 

entreprenörer. Nya företag och entreprenörskap lyfts ofta fram som avgörande för innovation, 

tillväxt och förnyelse av näringslivet. Årtionden av forskning kring entreprenörskap och 

nyföretagande visar dock att nya företag är en heterogen grupp, med olika överlevnad och 

sysselsättningstillväxt (se t.ex. Mata m fl 1995). Många nya företag överlever endast en kort period 

och bland de företag som överlever är det få som växer i termer av sysselsättning. Samtidigt visar ny 

forskning att de positiva effekterna av nyföretagande på en ekonomi till stor del kan hänföras till de 

företag som överlever en längre tid, även om de är relativt få till antalet (Fritsch och Noseleit 2012). 

Detta reser frågan: varifrån kommer de nya högpresterande företagen? Svaret på denna fråga är att 

de ofta startas av anställda på etablerade företag.  

 

En stor internationell forskningslitteratur visar att så kallade ”spinoffs”, dvs. nya företag som startas 

av tidigare anställda på etablerade företag, generellt presterar bättre enligt flera olika mått (se t.ex. 

Klepper 2002, Klepper och Sleeper 2005, Agarwal m fl 2004, Lindholm-Dahlstrand 1997, Andersson 

och Klepper 2012). Skälen till detta är flera. Ett skäl är att anställda på etablerade företag skaffar sig 

företags- och marknadserfarenhet som gör dem till mer framgångsrika entreprenörer jämfört med 

andra utan samma erfarenheter. Det finns betydande empiriskt stöd för detta, inte minst genom att 

entreprenörer som startar företag inom samma bransch de tidigare jobbat inom ofta har högst 

överlevnad. Ett annat skäl till att spinoffs presterar bättre är att de etablerade företagen är en källa 

för bra idéer till nya produkter, tjänster eller affärsmodeller som de anställda väljer att testa inom 

ramen för ett eget företag. Bhide (1994) genomförde en enkätstudie bland snabbväxande företag i 

USA och fann att 71 procent av företagen byggde på en produkt, tjänst eller affärsmodell som var en 

reproduktion eller modifikation av en idé som företagsgrundaren stött på hos sin tidigare 

arbetsgivare.   
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Dessa mönster återfinns även i det svenska näringslivet. Andersson och Klepper (2012) använder 

svenska data för perioden 1993-2005 och analyserar flera frågor kring nyföretagandet i Sverige:19 hur 

stor del av de nya företagen i Sverige är spinoffs från etablerade företag? Vilken typ av anställda 

övergår till att bli entreprenörer? Inom vilka sektorer startar företagen och vilka faktorer påverkar de 

nya företagens överlevnad och sysselsättningstillväxt?  Författarna skiljer på två typer av spinoffs, 

pulled och pushed. Pulled spinoffs approximerar möjlighetsbaserat entreprenörskap hos de anställda 

i den bemärkelsen att det arbetsställe de anställda tidigare jobbade på lever kvar. Pushed spinoff 

syftar till att fånga nödvändighetsbaserat entreprenörskap och utgörs av nya företag som startas i 

samband med att det arbetsställe de tidigare jobbade på läggs ned. New firms by unemployed är 

företag som startas av tidigare arbetslösa och other new firms omfattar nya företag som varken 

klassificeras som spinoffs eller nya företag av arbetslösa. Divestiture är en kategori nya företag som 

avser stora omorganisationer av etablerade företag och utgör i den bemärkelsen inte nyföretagande. 

Figur 4 visar överlevnadsgraden hos de fem olika typerna av nya företag i Andersson och Klepper 

(2012).  

 

 

9  

Figur 4.  Överlevnadskurvor för olika typer av nya företag. 
(Källa: Andersson och Klepper 2012). 

 

                                                           
19

 Pappret kan laddas ned på följande länk:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2002784  

0
.0

0
0
.2

5
0
.5

0
0
.7

5
1
.0

0

0 5 10 15
analysis time

divestiture non-employed

other new firm pulled spinoff

pushed spinoff

Kaplan-Meier survival estimates

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2002784


NÄRINGSLIVETS FORSKNINGSVERKSAMHET  45 
 

Spinoffs, dvs. nya företag som startas av tidigare anställda på etablerade företag, har en betydligt 

högre överlevnad än övriga kategorier av företag, och detta gäller särskilt pulled spinoffs. Analysen 

visar också att spinoff-företag tenderar att anställa personer med längre utbildning som ofta haft en 

högre position på det företag/arbetsställe de tidigare jobbade på. Även om man kontrollerar för 

detta och flera andra faktorer som kan påverka ett företags överlevnad i en så kallad Hazard model 

är det fortfarande så att spinoffs har högre överlevnad. Ett sannolikt skäl till detta är att spinoff-

företagen har med sig kunskaper och erfarenheter från entreprenörernas tidigare arbetsplats som 

inte enkelt låter sig fångas av de variabler som ingår i analysen. Andersson och Klepper (2012) visar 

också att spinoffs har en högre sysselsättningstillväxt än övriga nya företag, allt annat lika. Resultaten 

pekar tydligt på att etablerade företag kan ses som ”inkubatorer” för nya högpresterande företag.  

 

Etablerade företag är dock en mycket heterogen grupp i termer av storlek, ägarstruktur, FoU-

investeringar, sammansättning på arbetskraft, etc. Är vissa företag mer benägna att generera 

spinoffs än andra och påverkar olika karaktäristika hos de etablerade företagen överlevnaden och 

sysselsättningstillväxten hos de spinoffs de genererar? Andersson och Klepper (2012) belyser denna 

fråga för Sverige. Av särskilt intresse är hur storlek och ägarförhållanden hos ett företag påverkar dels 

hur vanligt det är att företagen genererar spinoffs, dels hur dessa faktorer påverkar överlevnad och 

sysselsättningstillväxt hos de spinoffs de ger upphov till. Anderssons och Kleppers (2012) resultat är 

entydiga: 

 

 Anställda på stora multinationella företag är mindre benägna att lämna sin arbetsgivare för att 

starta ett spinoff-företag. 

 

 Spinoffs från stora företag som ingår i multinationella koncerner har högre överlevnad. 

 

 Storleken på det företag grundarna av ett spinoff kommer ifrån har en positiv effekt på spinoff-

företagets sysselsättningstillväxt.   

 

Dessa resultat är intressanta i perspektivet av MNC20 som just består av stora företag som ingår i 

multinationella koncerner, och tyder på att företagen inom MNC20 är viktiga plantskolor för 

högpresterande spinoffs. Att överlevnad och sysselsättningstillväxt är högre hos spinoffs från stora 

etablerade företag är väl belagt i den internationella forskningslitteraturen (ex. Hvide 2009). Steven 
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Klepper menar till exempel att ”stora etablerade företag avlar sin egen konkurrens”, även om det 

oftast sker oavsiktligt ur det etablerade företagets perspektiv.20 

 

Att spinoffs från stora etablerade företag har en fördel gentemot spinoff från mindre företag 

förklaras ofta av att stora företag har större interna resurser och förvärvad kunskap samt är oftare 

involverade i produkt- och processutveckling. Vidare är marknadskunskaperna och bredden på 

kundbasen ofta större i större företag. Detta gör tillsammans att de anställda (särskilt på 

kvalificerade positioner) i större företag kan ha bättre tillgång till relevant kunskap och idéer som kan 

ligga till grund för ett spinoff-företag. Hvide (2009) menar också att stora företag kan vara mer 

byråkratiska och sämre på att ta fasta på goda idéer, vilket ger deras anställda fler idéer att basera en 

spinoff på. Andersson och Kleppers (2012) resultat att spinoffs från multinationella företag har 

särskilt hög överlevnad kan ha en liknande förklaring. Kapitel 2 och 3 visar att företag som ingår i 

multinationella koncerner har ett generellt högre kunskapsinnehåll än andra företag och har 

dessutom ett brett nätverk till anknutna företag i olika länder. Dessa egenskaper kan bidra till att de 

anställda samlar på sig kunskaper och erfarenheter de har nytta av i sitt företagande.   

 

Det kan finnas flera orsaker till att det är mindre vanligt med spinoffs från stora multinationella 

företag. De stora multinationella företagen kan till exempel vara stimulerande miljöer för kvalificerad 

arbetskraft med goda karriärmöjligheter inom koncernen, vilket ökar alternativkostnaden associerat 

med att lämna en anställning för eget företagande. Generellt gäller att rörligheten från stora företag 

är låg. Ett exempel på hur rörligheten av en specialiserad kompetens påverkas är från Ahlin och 

Ejermo (2012) som i en storskalig undersökning av svenska uppfinnares rörlighet mellan svenska 

företag finner att uppfinnare vid multinationella företag och större företag har en lägre rörlighet än 

uppfinnare verksamma vid andra företag. Vidare visar Andersson och Thulin (2011) att rörligheten 

från stora arbetsgivare generellt är lägre. Anställda på stora företag är mindre benägna att byta 

arbetsgivare än anställda på mindre företag, allt annat lika.  

 

Sammanfattningsvis finns det betydande forskning som visar att de stora multinationella företagen 

spelar en viktig roll för Sveriges näringslivsdynamik. De stora företagen står för en stor del av 

förnyelse- och utvecklingsansträngningarna inom industrin. De har också ett viktigt samspel med små 

och medelstora företag dels genom att ha resurser och kunskaper för att kunna förfina och få ut nya 

teknologier och produkter på en global marknad, dels genom att fungera som ”plantskolor” för nya 

entreprenörer. Det är mindre frekvent att anställda på stora multinationella företag startar spinoff, 

                                                           
20

 Steven Klepper är professor vid Carnegie Mellon University i USA och mottagare av 2011 års Global Award 
for Entrepreneurship Research.  
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men de spinoffs som härstammar från dessa företag uppvisar högre överlevnad och 

sysselsättningstillväxt.  

 

 

Alla företag samspelar med övriga ekosnomin genom att köpa insatsvaror och tjänster från andra 

företag och genom att leverera till andra företag. Dessa transaktioner leder till ett leveransmönster 

mellan företag såväl inom som mellan branscher. Detta delkapitel diskuterar MNC20s kopplingar till 

övriga ekonomin genom transaktionslänkar med utgångspunkt från studier av transaktionslänkar för 

industrin och tjänstesektorn i Sverige, samt estimat på regionala sysselsättningsmultiplikatorer för 

olika sektorer inom svensk industri. 

 

När ett företag producerar uppstår en efterfrågan på insatsvaror och tjänster som företaget 

använder i sin produktion. En expansion av produktionen inom ett företag eller en sektor ger på 

detta sätt effekter på andra företag och sektorer, dvs. den övriga ekonomin. Expansionen ställer krav 

på ökade insatsleveranser. Insatserna kan levereras av inhemska respektive utländska företag. 

 

I vilken utsträckning ett företags produktion genom inköp av varor och tjänster stimulerar den övriga 

ekonomin i det land företaget är lokaliserat beror på hur stor andel man köper från inhemska 

leverantörer. Förmår inte den inhemska ekonomin att erbjuda de insatsvaror och tjänster som 

företaget efterfrågar till konkurrenskraftiga priser måste dessa resursflöden istället importeras från 

leverantörer i andra delar av världen. De flesta stora företag, särskilt de som ingår i multinationella 

koncerner, utnyttjar specialiseringen i den globala ekonomin genom att importera en stor del av sina 

insatsvaror från omvärlden.  

 

Transaktionslänkar mellan företagets och ekonomins alla sektorer beskrivs av så kallade Input-

Output(IO)- tabeller eller transaktionsmatriser.21 IO är normalt definierade på sektorsnivå och kan 

användas för att beräkna insatskoefficienter, som talar om i kronor hur mycket insatsleveranser som 

krävs dels från den egna sektorn, dels från andra sektorer, för att en viss produktionsnivå skall kunna 

uppnås. Varje koefficient är således ett åtgångstal per producerad enhet. Samtidigt måste man man 

vara medveten om att ekonomins samspel ständigt är under utveckling. 

 

                                                           
21

 IO-systemet utvecklades av Wassily Leontieff som belönades med Sveriges Riksbanks pris till minne av Alfred 
Nobel år 1973. 
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Kund- och leverantörskedjor ändras och svensk ekonomi integreras alltmer i den globala ekonomin. 

Dessa ändrade relationer kan fångas upp i IO-tabellerna som publiceras av SCB vart femte år. I en 

artikel i Ekonomisk debatt (Lind, 2010) beskrivs IO-systemets utveckling för svensk ekonomi över ett 

årtionde, 1995-2005. Varje sektor i:s produktion,   , kan användas som insatsvaror till andra 

industrier j, och till slutlig efterfrågan   , dvs. konsumtion. Den slutliga konsumtionen av sektor i:s 

produktion blir (Lind 2010): 

 

(1)        ∑    
 
       ,      där     

  

  
   

         

Detta kan översättas i en matris som beskriver relationerna mellan alla sektorer så att:  

 

(2)   (   )         

 

där D är vektorn av slutlig efterfrågan för alla branscher, I är identitetsmatrisen, A är matrisen med 

teknologi-koefficienterna som beskriver de inbördes direkta efterfrågerelationerna mellan 

sektorerna och Y är vektorn för respektive branschs produktion. Genom att omformulera (2) till: 

 

(3)   (   )        

 

erhålls Leontieffs inverterade matris (   )   där varje element      beskriver hur mycket 

produktionen i bransch i måste öka för att möta en slutlig efterfrågeökning i bransch j med en enhet. 

Styrkan med Leontieffmatrisen är att den tar hänsyn till hur efterfrågan från en sektor påverkar en 

annan och sedan ytterligare efterfrågan till den ursprungliga sektorn vilket formuleras som en 

totaleffekt. 

 

Lind (2010) presenterar resultat över av utvecklingen av Leontieff-matrisen för Sverige över tid. Bland 

observationerna kanföljande noteras: 

 

 industrin har störst och ökande behov av insatsvaror i sin produktion 

 

 de inhemska insatsvarornas andel är lägre i industrin än bland tjänster och minskar snabbare i 

industrin  

  

 andelen insatser utanför den egna sektorn är minst inom industrin  
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Ovanstående observationer innebär att globaliseringen med full kraft får effekter på industrins 

efterfrågestruktur. Samtidigt som industrins behov av insatsvaror blir allt större, består den i ökande 

grad av utländsk import. Det finns ingen data över just MNC20s transaktionsmatriser men sannolikt 

har företag som ingår i multinationella koncerner relativt stor import, eftersom de multnationella 

företagen genom sina internationella nätverk och resurser har möjlighet att utnyttja globala 

specialiseringsmönster. Det är sannolikt att en stor del av den import och ökning av import som Lind 

(2010) dokumenterar härstammar från de multinatonella företagen.22  

 

Analysen i Lind (2010) fokuserar på så kallade forward och backward linkages. Forward linkages 

innebär inverkan från en enhets produktionsökning till ökade produktionsmöjligheter för andra 

sektorer som använder denna enhets produktion som instatsvaror. Backward linkages innebär att en 

ökning av produktionen innebör ökad efterfrågan på insatsvaror från andra företag (inom samma 

eller andra sektorer). Backward linkages ger upphov till så kallade produktionsmultiplikatorer som 

takar om hur mycket en produktionsökning i en sektor stimulerar produktion i samma och i andra 

sektorer. Lind (2010) visar att produktionsmultiplikatorn är mycket likartad mellan industri och 

tjänster, men att den är något större för industrin. Det innebär att efterfrågan på industriprodukter 

skapar ytterligare efterfrågan inom landet.  

 

Produktionsmultiplikatorns storlek är ca 1,7 för industrin vilket innebär att en enhets ökad 

efterfrågan till industrin genererar ytterligare effekter som uppgår till 70 procent av värdet på den 

initiala ökningen (Lind 2010). I termer av sysselsättning visar Hagman och Lind (2008) att för varje 

industrijobb som tillkommer ökar sysselsättningen med 1,18 personer i övriga branscher som indirekt 

arbetar för att möjliggöra denna produktion.  

 

När det gäller forward linkages har industrin en svagare roll än tjänster. Forward linkages ligger på 

1,5 för industrin mot 2,7 för tjänstesektorn och 3,3 för privata tjänstesektorn. Det visar på 

tjänsternas centrala roll för andra sektorer. Detta betyder förenklat att flera sektorer (inklusive 

tjänstesektorn själv) till stor del efterfrågar tjänster i sin produktionsverksamhet. De stora 

multinationella företagen utgör sannolikt en viktig kundbas för flera av landets tjänstesektorer, 

särskilt producenttjänster. Företag som Scania, Volvo och Ericsson har till exempel normalt många 

ingenjörer och andra ”kunskapsarbetare” från olika konsultföretag involverade i sitt 

utvecklingsarbete.  
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Andersson m fl (2008) visar till exempel att AstraZenecas produktionsverksamhet i Sverige är associerad med 
en relativt låg multiplikator, då ca 90 procent av insatsvarorna importeras.  
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Ett exempel på kopplingen mellan industrin och tjänster ges av en rapport av NUTEK (nuvarande 

Tillväxtverket) från 2009 om fordonsindustrin i Sverige, en industri som domineras av  stora 

multinationella koncerner (NUTEK 2009). Fordonsindustrin beräknas omfatta ca 140 000 sysselsatta 

inklusive underleverantörer. Tillväxtverkets beräkningar visar att om 1 000 jobb försvinner kommer 

ytterligare 1 600 jobb att förloras genom indirekta effekter som härstammar från  fordonsindustrins 

transaktionslänkar med övriga ekonomin.  Dessa indirekta effekters fördelning på branscher i Sverige 

visar att de största effekterna uppstår inom Företagstjänster, Handel och Fordonsindustri. Två av de 

tre branscher som påverkas mest av de indirekta effekterna av en sysselsättningsminskning inom 

fordonsindustrin är tjänstebranscher.  

 

Generellt kan man säga att ett ökat tjänsteinnehåll i ekonomin tillsammans med outsourcing, där 

stora företagen förlägger fler verksamheter till separata tjänsteföretag, gör att storföretagens inköp 

från tjänstebranscher utökas. Lind (2010) visar att sektorerna FoU- och Andra företagstjänster är de 

sektorer med starkast effekter inom forward och backward linkages. En förklaring kan vara just att 

stora FoU-utförare, dit gruppen MNC20 tillhör, i högre grad köper in FoU-tjänster från konsulter och 

specialiserade FoU-företag. Privata FoU-företag klassificeras i den offentliga statistiken till gruppen 

Företagstjänster. 

  

Ett annat sätt att beräkna multiplikatorer är att med regressionsteknik estimera hur en 

sysselsättningsförändring i en sektor (eller grupp av sektorer) påverkar sysselsättningen i andra 

sektorer. Moretti och Thulin (2012) presenterar en sådan analys för Sverige, där fokus är på hur en 

expansion av industrin i en region påverkar sysselsättningen i regionens tjänstesektor. Frågan de 

ställer sig är följande: om det tillkommer ett nytt jobb inom industrin (traded sector) i en region, hur 

många nya jobba skapar detta i tjänstesektorer (non-traded sectors) i samma region? Genom att 

estimera en modell för funktionella regioner i Sverige över tidsperioden 1994-2008 får Moretti och 

Thulin (2012) följande resultat: 23 

 

 Det finns en statistiskt och ekonomiskt signifikant multiplikatoreffekt från industrin till 

tjänstesektorerna. Ett nytt jobb inom industrin i en region leder till  ca 0,5 nya jobb inom 

tjänstesektorn i samma region på lång sikt. 
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Moretti och Thulin (2012) estimerar följande ekvation:      TDUMEEEE T

stc

T

tc

NT

stc

NT

tc 2,,10,,
, 

där 
NT

tcE ,  är sysselsättning i tjänstesektorer (non-tradeables, NT) i region c år t. och 
T

tcE ,  är sysselsättning i 

industrin (tradeables, T) i samma region och år. Den intressanta parametern i ekvationen är 1 , som talar om i 

vilken utsträckning en förändring i sysselsättning inom industrin påverkar sysselsättningen i tjänstesektorn.  
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 Effekten är betydligt större från mer avancerade jobb inom industrin som är associerade med 

lång utbildning. Ett nytt jobb i industrin förknippat med lång universitetesutbildning (minst tre år) 

i en region resulterar i en expansion av den lokala tjäntsesektorn med ca tre jobb. 

 

 Högteknologisk industri (definierad på samma sätt som i denna rapport) har en högre 

multiplikator än övriga industrisektorer. Ett nytt jobb inom högteknologisk industri verksam inom 

en region leder till ett ytterligare jobb i tjänstesektorn i samma region. För lågteknologisk industri 

är multiplikatorn däremot i princip noll.  

 

Mot bakgrund av att MNC20 svarar för a) över 60 procent av Sveriges samlade sysselsättning i 

högteknologisk industri, b) 40 procent av alla anställda inom industrin med lång utbildning och c) 

närmare 50 procent av alla anställda inom industrin med ett yrke förknippat med arbete som kräver 

teoretisk specialistkompetens, följer slutsatsen att de stora multinationella företagen i Sverige har en 

betydande indirekt inverkan på landets tjänstesektor.  

 

De stora multinationella koncernerna i Sverige står för en betydande del av landets investeringar i 

FoU. Kapitel 3 visade att de 234 företag som ingår i MNC20 svarar tillsammans för för hela 54 procent 

av all egen FoU i Sverige bland företag med minst 250 anställda. FoU-verksamhet är viktigt för den 

svenska ekonomin av flera skäl. Dels för att FoU är en verksamhet som höjer produktiviteten i de 

företag som utför FoU, dels för att FoU-verksamhet i hög utsträckning för förknippat med positiva 

spridningseffekter till övriga ekonomin.  

 

För det första höjer FoU-verksamhet produktiviteten. Detta sker genom utveckling och applicering av 

nya kunskaper och rutiner för framtagning av nya och bättre produkter, tjänster och processer 

(produkt- och processinnovationer). En mycket omfattande litteratur som sammanfattats i översikter 

av Wieser (2005) respektive Hall m fl (2010) visar att produktivitetseffekterna är betydande för 

företag som satsar på FoU. Enligt Wieser (2005) sträcker sig den uppskattade privata avkastningen på 

FoU från 7 till hela 69 procent, med ett genomsnitt och medianvärde på 28 respektive 27 procent.  

FoU-elasticiteten ligger inom intervallet 0,03-0,40. Genomsnittet uppgår till cirka 0,13 och 

medianvärdet till 0,10. Detta innebär att en ökning av FoU-utgifter med 1 procent i genomsnitt leder 

till en ökning av produktiviteten med 0,13 procent. Hall m fl (2010). De går igenom litteratur över ett 

halvt decennium och redovisar FoU-elasticiteter mellan 0,1 och 0,25 med en koncentration kring 
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0,08. I likhet med Wieser (2005) finner de också att avkastningen på FoU i utvecklade ekonomier i 

vissa studier uppgår till hela 75 procent, men att den över lag ligger omkring 20-30 procent.   

 

För det andra är FoU-verksamhet ett ”fönster mot omvärlden”. FoU-verksamhet utvecklar företagens 

absorptionskapacitet (Cohen och Levinthal, 1989). I dagens näringslivsklimat måste företagen ta in 

information utifrån. Nästan all kunskap utvecklas naturligtvis utanför Sverige, även om vi kan vara 

världsledande inom vissa nischområden. FoU gör det möjligt att ”hänga med” även i vad andra gör. 

Att fånga upp och tillgodogöra sig extern kunskap är långt ifrån gratis, utan kräver normalt egna FoU-

ansträngningar.24 

 

För det tredje leder FoU-verksamhet till betydande positiva spridningseffekter på övriga ekonomin.  

Andra företag drar nytta av kunskap utvecklade annat än i det ursprungliga företaget och höjer deras 

produktivitet, till exempel genom att använda nyutvecklade maskiner, men också genom kund- och 

leverantörsberoenden där en aktör ’pushar’ andra i olika värdekedjekonstellationer, till exempel 

inom fordonsindustrin. Spridningseffekter kan ta många olika former. Ett företags FoU-

ansträngningar kan påverka produktiviteten i andra företag i samma och/eller andra sektorer såväl 

regionalt som nationellt och internationellt. Följande utgör exempel på mekanismer för spillovers: 

 

 

 Företag kan studera varandras patentdokumentation eftersom dessa är offentliga handlingar.  

 

 Företag kan använda så kallad ”omvänd ingenjörskonst”, dvs. utifrån en färdig produkt 

producerad av andra företag ta fram detaljerade ritningar och specifikationer över teknologin.  

 

 Företag kan anställa nyckelpersonal till exempel aktiva inom FoU för att lära av andra företag.  

 

 De insatsvaror ett företag använder i produktionen kan på grund av FoU-ansträngningar hos 

leverantörerna innehålla kvalitetsförbättringar.  

 

 Företag skapar avsiktligt eller oavsiktligt utbyte av information mellan företag på tekniska 

konferenser, mässor och andra mötesplatser, samt genom arbetkraftsrörlighet mellan företag. 
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Se till exempel de klassiska studierna av Mansfield m fl  (1981) och Teece (1977).  
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 FoU-verksamhet genererar ny kunskap och idéer som kan ligga till grund för nya företag. Detta är 

ett centralt antagande i teorin om ”knowledge spillover theory of entrepreneurship” (Acs m fl 

2009). 

 

 

Griliches (1979) menar att man med fördel kan skilja mellan så kallade ”rent spillovers” och ”pure 

knowledge spillovers”. Rent spillovers associeras med transaktioner av varor och tjänster mellan 

företag, där priserna inte helt och hållet avspeglar värdet för köparna. Pure knowledge spillovers 

kopplas direkt till FoU-processer och syftar på spillovers som innebär att FoU inom ett företag 

genererar kunskap som andra företag använder i sina FoU och innovationsverksamheter.  

 

Den internationella forskningen visar att FoU är förknippat med starka positiva spridningseffekter. 

FoU-verksamhet i ett företag spiller över och bidrar också till andra företags produktivitet.  Både 

Wieser (2005) och Hall m fl (2010) drar slutsatsen att den samhälleliga avkastningen på FoU 

(summan av företagsinterna effekter och spillovers till andra företag) med råge överstiger den 

privata, företagsinterna avkastningen. Enligt Wiesers (2005) sammanställning är effekterna av 

spillovers i genomsnitt två gånger högre än den privata avkastningen, vilket innebär att den 

samhälliga avkastningen på FoU ligger någonstans inom intervallet 90-100 procent. Att den 

samhälleliga avkastningen på FoU är högre än den privata avkastningen är ett centralt resultat, 

eftersom det ofta ligger till grund för offentlig finansiering av FoU och FoU-subventioner till det 

privata näringslivet. 

 

Genom sin stora andel av Sveriges totala FoU-verksamhet är det självklart så att MNC20 har en 

betydande inverkan på de spridningseffekter som FoU-verksamheten i Sverige ger upphov till. 

Forskning på svenska data visar också att de svenska multinationella koncernerna ger 

spridningseffekter. Till exempel använder Gustavsson (2004) svenska data och visar att en ökning i 

andelen sysselsatta i multinationella koncerner i en industri leder till ökade FoU-investeringar i 

inhemska företag. Som förklaring till detta anges att den kunskap och teknologi som de 

multinationella företagen besitter spiller över till inhemska företag och stimulerar FoU-investeringar i 

dessa företag. De stora multinationella företagens FoU-verksamhet sker dessutom ofta i flera olika 

innovationsmiljöer och innefattar ett stort antal samarbeten med företag, forskningsinstitut och 

universitet över hela världen. Kunskaper och information flödar inom företagens interna nätverk. 

Indirekt ger dessa kunskapsflöden Sverige fördelar som många andra små länder saknar.  
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I Kapitel 3 presenterades den så kallade ”anchor tenant”-hypotesen som säger att stora 

forskningsintensiva företag bidrar till att förse en ekonomi med en annan typ av arbetskraft än 

många mindre företag tillsammans. Skälet är att de stora företagen har en mer utvecklad 

arbetsdelning och är mer forskningsintensiva än de mindre företagen. Det är självklart så att 

företagen inom MNC20 har arbetskraft med större erfarenhet av produkt- och processutveckling, 

försäljning till och inköp från internationella marknader, designutveckling än ”genomsnittsföretaget” 

i svensk industri. Datan som presenteras i Kapitel 3 visar att MNC20-företagen är mer 

exportintensiva, har större FoU och anställer i mycket större utsträckning personer med 

långutbildning än andra industriföretag.  

 

För små och medelstora företag som har ambitioner att etablera sig på internationella marknader 

eller satsa på FoU men har begränsade interna resurser och saknar erfarehet av dessa verksamheter 

inom organisationen, kan arbetskraft med erfarenhet från företag som MNC20 utgöra en essentiell 

resurs. För att sådan arbetskraft ska finnas i det svenska näringslivet krävs att företag som MNC20 är 

lokaliserade i landet. Poängen är att MNC20 bidrar på ett markerat sätt till att arbetskraft med 

essentiella erfarenheter inom industrin finns att tillgå. Även om små och medelstora företag 

attraherar erfaren och kvalificerad arbetskraft från de stora multinationella företagen i syfte att 

utveckla sin verksamhet och betalar en lön som fullt ut återspeglar dess värde till företaget, finns det 

en positiv spridningseffekt i den bemärkelsen att arbetskraften med de relevanta erfarenheterna 

finns att tillgå i ekonomin. På detta sätt spelar MNC20 en viktig funktion som inklubatorer för erfaren 

och kvalificerad arbetskraft inom industrin. En studie som pekar på vikten av detta är Ahlin m fl 

(2012). De använder svenska data och studerar företag som inititerar FoU-verksamhet, dvs. går från 

att inte investera i FoU till att investera i FoU under en längre tid. Preliminära resultat tyder på att 

företagen som inleder FoU-verksamhet rekryterar kvalificerad personal med erfarenhet från 

etablerade FoU-intensiva företag i samband med att företagets FoU initieras. Detta tyder på att 

erfaren arbetskraft är en viktig resurs för företagens utveckling. De data som presenterats i denna 

rapport visar att MNC20 spelar en betydande roll genom att förse svensk arbetsmarknad med denna 

typ av arbetskraft.  
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Föregående kapitel har belyst de stora multinationella företagens betydelse i Sveriges näringsiv. 

Kapitel 3 fokuserade på deras direkta betydelse för sysselsätning, export, förädlingvärde och FoU, 

totalt såväl som inom olika branscher. Det fjärde kapitlet poängterade företagens betydelse för 

näringslivsdynamiken och samspel med små och medelstora företag.  

 

I detta kapitel ställs frågan om vad effekterna av en hypotetisk nedläggning respektive nyetablering 

av ett eller ett par stora globala företag kan innebära för den svenska ekonomin. Diskussionen 

baseras på en distinktion mellan kort- och långsiktiga effekter. Med kort sikt avses ett perspektiv på 

omkring ett till fem år.  

 

Kortsiktiga effekter av en nedläggning innefattar dels den sysselsättning som återfinns på de 

verksamheter som läggs ned i landet, dels indirekta effekter på sysselsättningen genom att 

verksamheterna stimulerar produktion hos andra företag. Storleksordningen på de sifferuppgifter 

som presenterats i Kapitel 3 tydliggör att de kortsiktiga direkta effekterna på sysselsättning, export 

och FoU-investeringar i Sverige kan vara betydande av att ett eller ett par av de stora mulinationella 

företagen lägger ned sin verksamhet i Sverige. Rapporten visar att de 112 företag som ingår i de 20 

största multinationella koncernerna utgör nästan en fjärdedel av Sveriges samlade sysselsättning 

inom industrin och 44 procent av varuexporten från industrin. Dessutom svarar de för omkring 

hälften av näringslivets FoU-investeringar. Sårbarheten blir särskilt tydlig när man tittar på enskilda 

grupper av sektorer inom industrin. Högteknologisk industri är till exempel koncentrerad till endast 

ett par stora företag inom MNC20, vilket gör denna sektor särskilt sårbar för förändrade 

lokaliseringsstrategier inom de berörda företagen.  

 

När det gäller de indirekta effekterna på sysselsättning presenterades så kallade 

sysselsättningsmultiplikatorer i Kapitel 4. För industrin som helhet pekar IO-analyser på att den 

generella multiplikatorn för industrin i sysselsättningstermer är 1,18, dvs försvinner ett industrijobb 

leder det på sikt  till en minskning av sysselsättningen i andra branscher med ca 1,18 personer. Dock 

visar ny forskning på att multiplikatorerna för de avancerade industriverksamheterna är särskilt 

stora. Estimat för svenska regioner pekar på att ett nytt industrijobb förknippat med lång 

universitetsutbildning i en region resulterar i en expansion av den lokala tjäntsesektorn med c:a tre 

andra jobb. En strikt tolkning av detta betyder att en följdeffekt av att tio industrijobb associerade 
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med lång universitetsutbildning försvinner från en region i Sverige är att 30 jobb inom tjänstsektorn 

på sikt försvinner från samma region. Samtidigt uppvisar just högteknologisk produktion med en hög 

andel sysselsatta med lång utbildning den högsta sårbarheten i termer av koncentration till ett fåtal 

multinationella företag.  

 

Låt oss nu gå igenom ett par fallstudier av effekter av nedläggningar av större företag för enskilda 

regioner i Sverige. En generell slutsats från dessa episoder är att en region kan återhämta sig från den 

”chock” en nedläggning av ett större företag innebär. Möjligheterna att klara omställningen är dock 

betydligt större när det omgivande näringslivet kan absorbera arbetskraften. Detta kan ske genom en 

latent efterfrågan på arbetskraften eller möjligheter att skapa nya arbetstillfällen genom 

nyföretagande.  

 

Isaksson (2008) diskuterar nedläggningen av Emerson i Söderhamn som specialiserade sig inom 

kretskortstillverkning med anknytning till telekomindustrin och däckfabriken Continental i Gislaved. 

Falljämförelsen är intressant eftersom nedläggningarna skedde ungefär samtidigt i början på 2000-

talet. Båda kommunerna har dessutom likheter, de har 25 000 - 30 000 invånare, är utan högskola, 

och ligger ca 8 mil från en större tätort. 

 

För Gislaved fanns ett betydligt bättre utgångsläge med en lägre arbetslöshet, ett omgivande län som 

växte och ett starkare näringsliv med fokus i tillverkning. Gislaved ingår i ett kluster specialiserat bl a 

mot plast, tråd, gummi och metallproduktion som är underleverantör till andra företag.  

 

När Continental i Gislaved lades ned förlorade 774 personer jobbet. Nedläggningen skedde snabbt 

och var en del av en strategi att få upp andelen produktion i lågkostnadsländer för Continental. Men 

regionen har en mängd småföretag och återhämtade sig trots att man även drabbades av minskad 

efterfrågan från telekom- och fordonsindustrin de följande åren. Lokalerna som använts köptes upp 

av ett lokalt företag och inhyste flera andra expansiva företag.  

 

I Söderhamn fanns länge betydande sysselsättning inom såg- och trävaruindustrin, vilket efter en 

lång stagnationsfas efter kriget förbyttes i en ny expansion. När Ericsson och ett antal större 

skogsmaskinföretag etablerades skapades dock ett beroende av storföretag. 1970 arbetade över 90 

procent av de sysselsatta i fem företag. Ericssons verksamhet på orten övertogs av Emerson vid 

årsskiftet 2000-2001. Bristande orderingång blev snabbt märkbar i telekomkrisens spår. För Emerson 

räddades företaget av möjligheten att expandera i lågkostnadsländer. År 2004 påbörjades 

nedläggningen av all verksamhet i Söderhamn. Förloppet var mer utdraget, men slutligen hade 1200 
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personer förlorat jobbet jämfört med början av krisen. I Söderhamn har nedgången fortsatt, bl a syns 

detta i omsättningsutvecklingen i näringslivet och i utvecklingen av arbetslösheten.  

 

Isaksson undersöker vilka faktorer som kan förklara skillnaderna i utveckling. Både när det gäller 

infrastruktur och utbildningsnivå har Söderhamn på pappret bättre förutsättningar än Gislaved, 

inställningen till företagsamhet bland politiker verkar inte heller vara en skiljelinje. Isaksson pekar på 

att åldersstrukturen verkar fel för att matchningen på arbetsmarknaden ska lyckas. Men de viktigaste 

förklaringsfaktorerna ligger i en hög företagstäthet i Gislaved, ett högt deltagande bland 

befolkningen på arbetsmarknaden med en mycket högre andel av inkomst från lön  bland invånarna 

och en region med ett i övrigt dynamiskt näringsliv (Gnosjöregionen) och ett regionalt draglok 

(Jönköping). 

 

Pharmacia slogs samman med Upjohn 1995 och köptes sedan upp av Pfizer 2003. Idag har Pfizer lagt 

ned all verksamhet i Uppsala, men verksamhet finns kvar i form av en mängd avknoppningsföretag 

och uppköp av delar av verksamheten som till exempel tidigare Amersham Biosciences verksamhet, 

nu inom GE Healthcare. Fallet Pharmacia i Uppsala har beskrivits av Dahlgren och Valentin (2009). 

Enligt författarna uppgick sysselsättningen i 75 identifierade företag med anknytning till Pharmacias 

verksamhet till nära 6 500 personer år 2005, vilket var nästan lika många som före 

omstruktureringen påbörjades 1995. Enligt författarna beror de relativa framgångarna för 

verksamheterna i Uppsala framförallt på att hela ”arkitekturen” bakom företagen kunnat överföras 

från Pharmacia till andra företag. På så sätt ärvs struktur och vad som gjort dem framgångsrika en 

gång i tiden. 

 

Fallstudierna illustrerar vidden av de olika utfallen vid större företagsnedläggningar. 

Sysselsättningsutfallen är exempelvis högst kontextuella, beroende på region, bransch och 

konjunktur. Men pekar också på lärdomar som kan dras från regioner som lyckats hantera oväntade 

och omfattande företagsnedläggningar.  

 

Mer allvarliga är emellertid de potentiellt långsiktiga effekterna av en nedläggning. Rapportens 

analyser visar att en nedläggning (nyetablering) av stora multinationella företags verksamheter i 

Sverige ger dynamiska långsiktiga effekter i form av negativa (positiva) spiraleffekter över längre tid.  

Dessa effekter går utöver de indirekta sysselsättningseffekter som är kopplade till transaktionslänkar 

mellan företagen och andra företag i Sverige. Dessa långsiktiga effekter är de som har störst 

betydelse för svensk konkurrenskraft. Som framgår av Kapitel 4 har stora multinationella företag ett 

betydande samspel med övriga ekonomin som spänner över fler områden än de sysselsatta och de 
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export- och förädlingsvärden företagen genererar. De dynamiska långsiktiga effekterna hänförs till de 

stora multinationella företagens betydelse för arbetsmarknaden och inom näringslivsdynamiken 

genom de spridningseffekter de ger upphov till:  

 

 De stora multinationella företagen har en dominerande roll i kunskaps- och teknikintensiva 

branscher där de genomför stora satsningar på produkt- och teknikutveckling. De svarar för 

omkring 80 procent av landets högteknologiska export och över hälften av Sveriges samlade 

investeringar i FoU.  

 

 De stora multinationella företagen bidrar till efterfrågan på arbetskraft med flera olika 

kunskapsprofiler inom industrin och hjälper på detta sätt till att upprätthålla en kompetens med 

betydelse för såväl övriga industri- som tjänsteföretag. Detta gäller särskilt kunskaps- och 

kompetensprofiler som utmärker FoU och produktion inom hög- och mediumteknologi.  

 

 Nedläggning av ett eller att par av de stora multinationella företagens verksamheter i landet 

innebär att kompetensbasen för avancerade och kunskapsintensiv i landet tunnas ut. Detta 

minskar förutsättningarna för spridningseffekter till övriga ekonomin och kan göra Sverige 

mindre attraktivt som lokaliseringsort för avancerad industri. 

 

 Nedläggning kan också ge upphov till ”signaleffekter”, där en stor koncerns beslut om 

nedläggning i landet kan resa frågetecken kring Sveriges lokaliseringsfördelar hos andra andra 

koncerner och företag. 

 

Det bör poängteras att en nedläggning av ett eller ett par stora multinationella företag inte berör 

några ”dussinföretag” inom industrin. Inom varje sektor har de betydligt högre andel högutbildade 

och specialister anställda. De har en högre FoU-intensitet och tillika markerant högre förädlingsvärde 

och export per sysselsatt. En stor del av Sveriges högutbildade arbetskraft med erfarenhet inom 

produkt- och processutveckling, internationell handel och annat avancerat arbete inom industrin kan 

hänföras till de stora multinationella företagens verksamheter i landet. Hela 40 procent av det totala 

antalet sysselsatta med lång universitetsutbildning i Sveriges industri återfinns i de 112 

industriföretag som ingår i MNC20.  

 

MNC20 betydelse inom högteknologisk industri illustreras av Figur 5. Figuren presenterar 

Salterkurvor med avseende på andel sysselsatta med lång universitets- eller högskoleutbildning och 

förädlingsvärde per sysselsatt inom högteknologisk industri för Sverige som helhet och utan MNC20. 
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Genom att jämföra hur företagen fördelas efter båda måtten för hela den högteknologiska industrin 

med och utan MNC20 får man en bild av vad de betyder för sektorn.  

 

 

Figur 5.  Salterkurvor med och utan MNC20 för andel sysselsatta med lång universitetsutbildning (vänster) och 
förädlingsvärde per sysselsatt (höger).    

 

Salterkurvorna illusterar att kurvan för högteknologisk industri för alla företag inom sektorn (inkl. 

MNC20) ligger betydligt över kurvorna som exkluderar MNC20. Detta innebär att företagen inom 

MNC20 har betydligt högre andel sysselsatta med lång utbildning och högre förädlingsvärde per 

anställd än övriga företag inom högteknologisk industri. Sveriges högteknologiska industri utgörs av 

företagen som ingåri de stora multinationella koncernerna.  

 

Figur 5 illustrerar att om ett par företag inom MNC20 inom landets högteknologiska industri 

försvinner påverkas hela fördelningen inom sektorn med avseende på både förädlingsvärde per 

anställd och andel sysselsatta med lång universitetsutbildning. Vid en nedläggning av högteknologisk 

verskamhet är det samtidigt sannolikt att en stor del av arbetsstyrkan inom jobb på andra företag 

inom industrin eller tjänstesektorn (exempelvis tekniska konsultföretag). Analyserna i rapporten 

pekar på att företag som ingår i stora multinationella företag i hög grad utgör ”lärlingsplatser” för 

högutbildade som upparbetar praktisk kompetens att arbeta och verka i multinationella företag. 

Deras kompetensutveckling gör dem attraktiva för andra företag, inte minst genom 

specialistkompetens inom FoU och högteknologisk produktion. En nedläggning innebär sannolikt inte 

en katastrof för den enskilda individen med hög kompetens. Det finns till exempel indikationer på att 

ett inte obetydligt antal ingenjörer på Saab automobile fått erbjudande om jobb på Volvo 

personvagnar och andra företag inom branschen i samband med Saabs konkurs. På motsvarande sätt 

är det sannolikt att forskare och labbpersonal verksamma vid AstraZenecas forskningsverksamhet i 

Södertälje är intressanta för mindre läkemedels- och bioteknikföretag i landet. 
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Skälet till att de är attraktiva på arbetsmarknaden är sannolikt just på grund av sin utbildning i 

kombination med de erfarenheter och kunskaper de ackumulerat under sin tid på de större 

företagen. Om en stor global aktör med en hög efterfrågan på högutbildad arbetskraft och 

specialistkompetens försvinner från landet blir frågan: hur säkerställs att nästa generations 

arbetskraft får möjligheter till denna typ av erfarenheter inom industrin? När en betydande 

”inkubator” för arbetskraft med erfarenhet från avancerad industriverksamhet försvinner, kan 

följden bli att arbetsmarknaden och kompetensbasen för såväl övriga industri- som tjänsteföretag 

försämras. Detta medför att Sverige på sikt tappar attraktionskraft som lokaliseringsland för 

avancerade industriverksamheter av skälet att vi inte förmår erbjuda abetskraft med de kunskaps- 

och erfarenhetsprofiler som verksamheterna efterfrågar. En stor nedläggning i av ett eller ett par 

multinationella företag kan därför initiera en negativ spiralutveckling, där miljön för avancerad FoU 

och produktion inom industrin tunnas ut. 

 

Resonemangen ovan återspeglar en stor internationell forskningslitteratur om framväxten av olika 

klusterbildningar (se t ex Braunerhjelm och Feldman 2006, Swann m fl 1998). En viktig förklaring till 

hur framgångsrika kluster växer fram över tid är just att förekomsten av en större aktör i en region 

ofta attraherar andra verksamheter med liknande efterfrågestruktur på insatssidan. Anledningen är 

att tillgången till relevanta resurser tenderar att vara hög vid de platser där liknande verksamheter 

redan finns. Var är tillgången på kvalificerad och erfaren arbetskraft inom dator- och 

elektronikundustrin hög om inte i Silicon Valley i Kalifornien? Detta resonemang gäller även omvänt. 

Försvinner en eller ett par centrala aktörer kan kompetenstvecklingen på sikt försämras vilket gör att 

attraktionskraften reduceras.  

 

Ett aktuellt exempel är AstraZenecas besked att lägga ned forskningsverksamheten i Södertälje. 

Detaljerna kring avvecklingen är fortfarande oklara, men nedläggningen berör över 1 000 forskare, 

främst inom neurovetenskap. På kort sikt kan nedläggningar sägas skapa ett ”fönster” för rekrytering 

för andra företag som har ett intresse av exempelvis forskande personal med erfarenhet inom de 

områden som berörs. På lång sikt är dock risken att Sverige tappar kompetens inom 

läkemedelsforskning, där även grorunden för spinoff-företag och avknoppningar som Biovitrum 

(avknoppades 2001 från Pharmacia) tunnas ut. 

 

Kapitel 4 redovisade hur multinationella företag mer sällan än andra företag ger upphov till nya 

företag, men att de företag som trots allt uppstår är av högre kvalitet. Sådana spin-off processer är 

också en viktig grund för klusterutveckling. Internationell forskning visar att klusterbildningar har 

fördelar av ömsesidigt beroende på kund- och leverantörsmarknader, ömsesidig 
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kompetensutveckling av personal och spridning av kunskap om produkter och tjänster som uppstår 

till exempel genom FoU. Stora multinationella företag kan spela en viktig roll som magneter i sådana 

kluster. För ett litet land som Sverige där åtta företag inom MNC20 svarar för 64 procent av landets 

totala sysselsättning i högteknologisk industri och 93 procent av all FoU inom i samma industri, är 

dessa perspektiv särskilt relevanta eftersom förändrade lokaliserings- och investeringsstrategier i 

dessa företag kan föra med sig stora effekter, såväl på kort som lång sikt.     

 

På liknande sätt för en nyetablering av ett stort multinationellt företag med sig postiva kortsiktiga 

såväl som långsiktiga effekter, där kompetensbasen i Sveriges näringsliv för avancerad industri 

förstärks. Slutsatsen blir att det är av stor vikt att Sverige förmår behålla och fortsatt vara attraktivt 

som lokaliseringsland för de stora kunskaps- och teknikintensiva multinationella företagen. Dessa 

företag ställer krav på Sverige som värdland. Det finns betydande risker, men också 

framtidsmöjligheter, både lokalt och nationellt när enskilda företag ändrar strategi. De stora 

multinationelal företagen har en betydande ”intern” global arbetsdelning där olika steg i värdekedjan 

förläggs till olika länder med utgångspunkt i de fördelar som varje land erbjuder för just det steget i 

verksamheten.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att rapportens analyser och slutsatser ger empiriskt såväl som 

analytiskt stöd till att en näringslivspolitik för tillväxt, innovation och sysselsättning i landet måste 

beakta de stora etablerade företagens betydelse i näringslivsutvecklingen och dess roll i 

kunskapsekonomin. Förnyelsen av näringslivet sker såväl i de stora etablerade företagen som i de 

mindre innovativa företagen, och det finns ett viktigt samspel dem emellan. På denna punkt 

sammanfaller rapportens budskap med en nyligen publicerad debattartikel i maj 2012 i Dagens 

Industri där Lars Persson (IFN) och Bo Carlsson (Case Western Reserve University) skriver: ”I den 

svenska debatten och bland politiker märks framförallt en stor tilltro till att det är de nya små 

företagen som ska bidra med den förnyelse som krävs för en fortsatt utveckling av det svenska 

näringslivet”. De menar också att; ”det svenska näringslivets framgång och utveckling har till stor del 

skett inom och via våra stora entreprenöriella företag. Så vidga dagens snäva näringslivspolitiska 

fokus och se hur den tillväxtdrivande utvecklingen av näringslivet sker inom såväl de stora etablerade 

entreprenöriella företaget som i de mindre snabbväxande entreprenörsföretagen (s.k. gaseller).” 
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OECDS TEKNOLOGI-INTENSITETS KLASSIFICERING 
Högteknologisk industriverksamhet 
Tillverkning av farmaceutiska basproddukter och läkemedel 

Tillverkning av datorer,elektronikvaror och optik 

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 

 
Medelhög-teknologisk industriverksamhet 
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 

Tillverkning av vapen och ammunition 

Tillverkning av elapparatur 

Tillverkning av övriga maskiner 

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 

Tillverkning av andra transportmedel, dock inte Byggande av fartyg och flytande materiel och fritidsbåtar, eller Byggande av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 

Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 

 
Medellåg-teknologisk industriverksamhet 
Reproduktion av inspelningar 

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 

Tillverkning av gummi- och plastvaror 

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 

Stål- och metallframställning 

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater, dock inte Tillverkning av vapen och ammunition 

Byggande av fartyg och flytande materiel och fritidsbåtar 

Reparationer och installation av maskiner och apparater 

 
Lågteknologisk industriverksamhet 
Livsmedelsframställning 

Framställning av drycker 

Tobaksvarutillverkning 

( forts Lågteknologisk industriverksamhet)  
Textilvarutillverkning 
Tillverkning av kläder 

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 

Pappers- och pappersvarutillverkning 

Grafisk produktion 

Tillverkning av möbler 

Annan tillverkning, dock inte Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 

 
Kunskapsintensiv businesservice 
Sjötransport 

Luttransport 

Förlagsverksamhet  

Film-, video- och TV-programverksamhet, 

Planering och sändning av program 

Telekommunikation 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet 

Informationstjänster  

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 

Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 

Fastighetsverksamhet 

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 

Vetenskaplig forskning och utveckling 

Reklam- och marknadsundersökning 

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 

Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 

Säkerhets- och bevakningsverksamhet 
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Annan privat service 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 

Vattenförsörjning; 

 Avloppsrening 

Avfallshantering; Återvinning  

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 

Byggande av hus 

Anläggningsarbeten 

Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 

Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 

Landtransport; transport i rörsystem 

Magasinering och stödtjänster till transport 

Post- och kurirverksamhet 

Hotell- och logiverksamhet 

Restaurang-, catering och barverksamhet 

Fastighetsverksamhet 

Uthyrning och leasing 

Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster 

Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 

Kontorstjänster och andra företagstjänster 

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet 

Spel- och vadhållningsverksamhet 

Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 

 
 
 
 
 

Offentlig service 

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

Utbildning 

Hälso- och sjukvård 

Vård och omsorg med boende 

Öppna sociala insatser 

 

GROV SEKTORINDELNING 

Primärnäringar: Jordbruk, Skogsbruk, Fiske och Utvinning av mineral 

Industri: Alla verksamheter under Hög-, Medelhög-, Medellåg- och 

Lågteknologisk industriverksamhet ovan 

Service: Alla verksamheter under Kunskapsintensiv businesservice och 

Annan privat service ovan 

Offentlig service: Identisk med ovanstående 

 

 


