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Förändrade effekter av globaliseringen: Vad bestämmer 
utvecklingen för Sverige? 

 

Sammanfattning 
 
 

Denna rapport utgör ett komplement till den på engelska författade studien ”The Changing Impact of 
Globalisation: The Case of Sweden”, i vilken vi på uppdrag av Invest in Sweden Agency (ISA) kartlagt de 
senaste trenderna och förändringarna i investeringsflödenas riktning och karaktär, beaktat deras implikationer 
för ekonomin samt analyserat hur effekterna av globaliseringen påverkas av inhemska faktorer. Medan 
betoningen där legat på frågor av mer allmänt intresse presenteras i denna delstudie,”Förändrade effekter av 
globaliseringen: Vad bestämmer utvecklingen för Sverige?”, kompletterande observationer och en fördjupad 
analys av den svenska utvecklingen. Flera slutsatser av relevans för den ekonomiska politiken presenteras. 
Frågeställningarna är bredare än vilken strategi Sverige skall bedriva gentemot utländska investeringar. 
Huvudslutsatsen är att Sverige behöver mer av en sammanhållen strategi både för att bygga på existerande 
styrkeområden och för att åtgärda svagheter i inhemsk politik och regelverk, inklusive vad avser villkoren för 
kompetensutveckling, entreprenörskap och växande företag, samt för inhemskt relativt utländskt ägande av 
företag. 

Studien konstaterar att Sverige utgör ett av världens mest internationaliserade länder, både med 
avseende på ingående och utgående direktinvesteringar. Medan EU i hög grad präglas av 
tröghet och motstånd från särintressen mot anpassning till förändrade förhållanden, har det 
mer öppna Sverige relativt goda förutsättningar att handskas med internationaliserings-
processen. Ändå konstaterar studien att Sverige under ett antal år haft svårt att fullt ut ta 
tillvara sin potential i detta avseende. Sveriges position högt upp i förädlingskedjan, med 
specialisering mot kunskapsintensiv produktion, kan inte tas för given. 

De samhällsekonomiska effekterna av direktinvesteringar har under lång tid befunnits vara 
övervägande positiva, inklusive för Sverige. De har spelat en nyckelroll för att svenskbaserade 
företag kunnat bli internationellt konkurrenskraftiga och etablerat globala styrkepositioner 
inom ett antal branscher. Utvecklingen över de senaste decennierna visar emellertid på en 
strukturomvandling över gränserna som medfört mer blandade effekter för Sverige. I vissa 
stycken speglar detta situationen i EU över lag, men Sverige uppvisar också sina egna specifika 
utvecklingsmönster och problem. 

Svensk forskning står stark på en rad områden vilket bl.a. avspeglas i antalet vetenskapliga 
publikationer. Näringslivets forskning och utveckling (FoU) är också mycket omfattande 
jämfört med de allra flesta länder och Sverige har bl.a. en hög andel patent. 
Produktivitetstillväxten inom industrin har också varit hög under senare år. Inom ett antal 
områden uppvisar svenskt näringsliv, ofta genom samverkan med skilda aktörer inom ramen 
för specifika kluster, en teknisk och organisatorisk kompetens som skapar stora 
utvecklingsmöjligheter för framtiden. Sedan flera år har Sverige emellertid uppvisat en 
kombination av överskott i handelsbalansen, låga inhemska investeringar samt en svag 
reallöneutveckling. Produktionens sammansättning och utrikeshandelns inriktning visar att 
utvecklingen av Sveriges specialisering gentemot utlandet inte kan anses klart orienterad mot 
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kunskapsintensiv verksamhet. De strategier och de förändringar som företas av de 
multinationella företagen (MNF) har i mycket hög grad format dessa utvecklingsmönster. 

Globaliseringen är inte längre begränsad till aktiviteter inom storskalig tillverkningsindustri. 
Tjänstesektorn är numera dominerande inom utländska direktinvesteringar och små- och 
medelstora företag (SMF) är alltmer direkt engagerade i utlandsinvesteringar likaväl som 
indirekt påverkade av globaliseringen. Teknologiska förändringar och intensifierad konkurrens 
medför nya möjligheter men också utmaningar. Etableringen av internationellt distribuerade 
produktionsnätverk kan utgöra inte bara nyckeln till överlevnad utan också skapa stora 
framgångar för SMF. Samtidigt blir hanteringen av strategiska tillgångar och risker allt mer 
krävande. SMF är mer sårbara och tenderar att i många avseenden förbli mer beroende av 
lokala faktormarknader än större företag. 

Flera studier har under senare tid belyst skilda aspekter på internationaliseringens fortskridande 
inom små- och medelstora företag. En enkätundersökning som gått ut till 500 företag i södra 
Sverige, huvudsakligen SMF i smålandsregionen, har här använts för att kasta ytterligare ljus 
över vad som karaktäriserar internationaliseringsprocessen i detta avseende. Undersökningen 
visar att 40 procent av de små- och medelstora företagen idag erfar en uppgradering av 
teknologin och ökad konkurrens till följd av internationaliseringen. Närmare 25 procent ser en 
ökad utslagning av underleverantörer. 

Undersökningen visar också att företagen nu i viss utsträckning genomför, eller planerar att 
genomföra, en utlokalisering av mer kunskapsintensiva och värdeskapande verksamheter till 
Central- och Östeuropa samt till Ostasien. Både positiva och negativa effekter kan uppstå 
beroende på hur företagens omorganisation och anpassningsmekanismerna ser ut. Kraven på 
omfattande kompetenshöjande insatser i Sverige är betydande om SMF ska klara globaliserade 
verksamheter och samtidigt utvecklas vidare i hemlandet. 

Policyrekommendationer 

Sverige hävdar sig än så länge mycket väl som bas för internationellt konkurrenskraftig FoU, 
men återväxten av produktiv verksamhet är alltför svag i vårt land. Vi konstaterar att Sverige 
inte nödvändigtvis missgynnas av sitt geografiska läge eller marknadsstorlek. Landet kan 
dessutom dra nytta av sin öppenhet. Attraktionen av utländska investeringar, etableringen av 
internationella samarbetsprojekt med FoU-enheter belägna i olika länder, tillgången till 
utländska investerares marknadskanaler och marknadskontakter, osv., är av stor betydelse och 
kan ge särskilt hög avkastning inom områden där svenskt näringsliv har förutsättningar att vara 
långsiktigt konkurrenskraftigt. En politik för att attrahera utländska investeringar är motiverad 
inom prioriterade områden där informationsspridningen har möjlighet att skapa en ”win-win 
situation” för svenska och utländska företag, och där utsikterna till positiva spridningseffekter i 
Sverige av ingående investeringar är som störst. Emellertid behöver en sådan politik 
kompletteras med en bredare agenda för att åtgärda förhållanden som hämmar eller motverkar 
den svenska ekonomins förmåga att utnyttja de potentiella fördelarna av internationaliseringen 
och dra nytta av sina centrala tillgångar. 

Starkare incitament för ackumulering och användning av kompetens är av grundläggande 
betydelse för Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter. För att Sverige ska kunna konkurrera 
inom kunskapsintensiva verksamheter fordras fullgoda förhållanden för utvecklingen såväl som 
användningen av kunskap. Den relevanta infrastrukturen måste hålla måttet på kritiska 
punkter. Därtill bör en fullvärdig politik för globaliseringen också innefatta åtgärder som 
skapar fullgoda spelregler för entreprenörskap och tillväxten i nya företag, samt likvärdiga 
villkor för inhemskt och utländskt ägande av huvudkontorsfunktioner. 
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Specifikt rekommenderas: 

Åtgärder mot hinder för kompetensutveckling 

Faktorer som hämmar utbildning, kompetensutveckling och användning av kunskap behöver 
elimineras. Flera insatser är motiverade, bl.a. behöver skattesystemets negativa 
incitamentseffekter ses över och åtgärdas. En sänkning av inkomstskatterna framstår som 
betydelsefull. Bland andra åtgärder behöver läraryrkets ställning förbättras. 

Högre utbildning och forskning 

Universitet och högskolor behöver medges större utrymme än idag för specialisering, 
profilering, och internationalisering kombinerat med drivkrafter som i högre grad understödjer 
pluralism, innefattande såväl excellens i utbildning och forskning som i utformningen av länkar 
till det omkringliggande samhället. 

Koordinerade insatser för regional utveckling och konkurrenskraft för SMF 

Program för regional utveckling och konkurrenskraft i SMF behöver koordineras bättre, bl.a. i 
syfte att uppnå en starkare kombination av intern kompetensutveckling inom företag och ett 
verkningsfullt samspel med externa aktörer. 

Långsiktiga investeringsstrategier inom logistik, transport och IKT  

Förutsättningarna behöver förbättras för väl integrerade, långsiktiga och relevanta 
helhetslösningar avseende logistik, transporter och IKT.  

Entreprenörskap och rörlighet 

Entreprenörskapsklimatet behöver stärkas, inklusive förhållandena för risktagande i tidiga 
skeden och genom reformer som medger större rörlighet för arbetskraften. 

Sådd- och riskkapital till nya teknologibaserade företag  

Sverige har en väl utvecklad riskkapitalmarknad men sådd- och riskkapitalet kanaliseras i alltför 
liten utsträckning till nya kunskapsintensiva verksamheter. Offentliga insatser behöver 
kombineras med bättre förhållanden för privat finansiering i tidiga skeden. 

Neutrala investeringsvillkor 

Neutrala spelregler för inhemska och utländska investerare behöver säkerställas. Nuvarande 
regler för beskattning på utdelningar, förmögenhet, m.m., innebär att svenskt ägande och 
kontroll av företag diskrimineras och leder till omotiverade förluster av strategiska 
nyckelfunktioner och utvecklingskraft. 
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1. Introduktion1 

En rad studier har under senare tid rest nya frågor om globaliseringen och dess effekter på 
enskilda länder. Uppfattningen håller på att sprida sig att något fundamentalt förändrats och att 
det inte längre är lika självklart som tidigare att alla länder vinner på globaliseringen. Vad är det 
som är nytt? Dels innebär liberaliseringen och den tekniska utvecklingen, i synnerhet 
spridningen av informations- och kommunikationstekniken (IKT), att produktionen mycket 
snabbare än tidigare kan ställas om och omorganiseras för att dra nytta av de förhållanden och 
möjligheter som föreligger i enskilda länder. Dels framkommer ”ny” konkurrens vilken antar 
helt andra proportioner än vad vi tidigare varit vana vid. Förutom renässansen för Central- och 
Östeuropa håller i synnerhet ”gamla” styrkecentra i världsekonomin såsom Kina och Indien på 
att komma tillbaka genom ett industriellt uppsving vilket dels baseras på tillgången på enormt 
många människor vilka uppbär låga löner, dels innebär stora satsningar på utbildning och ny 
teknik. Dessa länder håller snabbt på att bli konkurrenskraftiga inom omfattande avancerad 
produktion. 

Den mest centrala aspekten på globaliseringen av ekonomin är utländska direktinvesteringar 
(FDI), vilka handlar om att företag tillskansar sig kontroll över företag i andra länder (genom 
nyetablering, eller genom övertagande av redan existerande företag). Insikten att möjliga 
fördelar finns att tillgå i form av kapitalinflöde, ny teknologi och kunskap, arbetstillfällen, samt 
en utökad skattebas, har mestadels lett till en välkomnande attityd gentemot FDI (även om det 
också funnits stora politiska motsättningar genom åren). Detta har i sin tur föranlett 
instiftandet av investeringsfrämjande myndigheter i en rad länder (IPAs).2 Ett antal 
internationella studier har emellertid särskilt under de senaste åren komplicerat bilden av 
effekterna. Sådana studier har framkommit inte minst i Sverige som präglas av mycket stora 
såväl in- som utgående FDI. 

Idag försiggår en snabb omorganisation av verksamheter inom och mellan företag, vilket ofta 
diskuteras i termer av s.k. outsourcing och/eller offshoring. Produktionsfaktorer är långt 
rörligare och kunskap sprids i en aldrig tidigare sedd omfattning, kapitalmarknaderna är 
avsevärt integrerade och kunskapsflöden löper i olika riktningar. Utflyttning av vissa 
verksamheter och arbetstillfällen sker naturligt i och med möjligheten till billigare produktion 
för företag i andra länder och sänkta priser för konsumenterna. Samtidigt finns möjligheter att 
attrahera ny kunskap, resurser och arbetstillfällen inom områden där de rådande institutionerna 
och redan etablerade aktörerna skapar en grogrund för stärkt internationell konkurrenskraft. 
Trenden löper över lag mot intensifierad fokusering på kärnverksamheten inom företag, åtföljd 
av en uppdelning av värdekedjan internationellt där varje del förläggs där det är mest effektivt. 
I motsats till tidigare har FDI också blivit en angelägenhet inte enbart för stora företag i 
industrisektorn. Tjänstesektorn har ökat sina andelar markant under senare år, samtidigt som 
konkurrenskraftig industri- och tjänsteverksamhet tenderar att utvecklas i ett tätare samspel. 
En annan förändring är att även små och medelstora företag (SMF) i allt högre grad blir direkt 
engagerade i utlandsinvesteringar, både som investerare och som uppköpsobjekt. 

                                                 
1 Författarna är tacksamma för kommentarer och input från deltagare på två seminarier anordnade av ISA. 
Torbjörn Fredriksson, UNCTAD, samt Kai Hammerich och Magnus Runnbeck, ISA, har bidragit med värdefulla 
synpunkter, liksom kollegor på IKED. Jönköpings Handelskammare har gett värdefull assistens i att sprida enkät-
material till ett stort antal små och medelstora företag. Författarna ansvarar ensamma för innehållet. 
2 Totalt är 186 medlemsorganisationer i 148 länder registrerade medlemmar i WAIPA (World Association of 
Investment Promotion Agencies), vilken grundades 1995. 
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En viktig fråga från hemlandets utgångspunkt handlar om vilken verksamhet som blir kvar, 
och vilken ny verksamhet som uppstår när annan lämnar. Förmågan att kontinuerligt 
uppgradera kunskaper och färdigheter samt skärpa förutsättningarna för innovationer är av 
stor betydelse för ett lands möjligheter att dra nytta av globaliseringen. Ytterst beror vinsterna 
av såväl ingående som utgående direktinvesteringar på hur vi hanterar våra specifika 
förutsättningar, och om resurserna och kompetenserna långsiktigt förstärks inom redan 
etablerade eller framväxande styrkeområden. Dessa aspekter framgår tydligt exempelvis i ISAs 
nyligen producerade volym, What’s Next? Strategic Views on Foreign Direct Investment (ISA, 2005). 
Som ett av världens mest internationaliserade länder har Sverige mycket att vinna på de nya 
möjligheterna, men kan också få stora problem om vi saknar rätt betingelser. Medan vi i 
studien The Changing Impacts of Globalisation: The Case of Sweden (Andersson och Friberg, 2005) 
gett en överblick av pågående trender presenterar vi i denna studie ytterligare observationer för 
svenskt vidkommande. Förutom FDI-flödena ligger fokus på hur de interagerar med rådande 
strukturer och spelregler, med bäring på villkoren för produktion, forskning och utveckling 
(FoU) samt huvudkontorsfunktioner. 

Vikten av goda förhållanden för ackumulering och användning av kompetens bedöms få allt 
större betydelse för globaliseringens effekter på ett land som Sverige. För att Sverige ska kunna 
konkurrera inom kunskapsintensiva verksamheter fordras inte bara goda förhållanden för 
utvecklingen av kunskap utan också för mänskliga ansträngningar och investeringar som kan 
omsätta dessa kunskaper i ekonomisk verksamhet. Detta behöver omfatta framväxten av nya 
företag, och i synnerhet återväxten av nya tillväxtorienterade företag. Studien understryker att 
Sverige än så länge hävdar sig väl som bas för internationellt konkurrenskraftig forskning och 
ett antal industriella styrkeområden, men att återväxten av produktiv verksamhet är alltför svag. 
De faktorer som sammantaget förhindrar entreprenörskap och förnyelse behöver ses över och 
åtgärdas. 

Även om Sverige har utmärkta data över FDI och multinationella företag (MNF) saknas i stort 
sett, liksom för andra länder, tillförlitlig officiell statistik för hur utvecklingen av SMF påverkas 
av globaliseringen. I syfte att komplettera existerande data har vi därför genomfört en enkät 
som i synnerhet samlat in relevanta uppgifter för denna kategori av företag. Mer djuplodande 
data och undersökningar kommer emellertid att behövas för att vi ska få en fullödig förståelse 
av utvecklingen utanför den storskaliga industrisektorn, samt hur samverkan mellan 
globaliseringen, strukturomvandlingen, och politiken behöver förändras för att vi fullt ut ska 
kunna dra fördel av globaliseringen. Genomgående behandlar studien utvecklingen sett över en 
längre tidsperiod. Konjunkturella diskussioner lämnas därhän i det här sammanhanget. 
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2. Trender inom utländska direktinvesteringar ur ett svenskt 
perspektiv 

Möjligheterna till utländska uppköp och kontroll av svenska företag var länge starkt begränsade 
i Sverige, samtidigt som villkoren för svenska företags övertagande av företag i utlandet var 
långt mer fördelaktiga på många marknader. Detta bidrog till att nationellt dominerade men 
långt internationaliserade koncerner växte fram. Utflödena av FDI var vida större än inflödena 
fram till det tidiga 1990-talet. 

Efter det att en serie avregleringar och marknadsöppnande åtgärder vidtagits, samt den svenska 
regeringen annonserat avsikten att Sverige skulle inträda i den Europeiska Unionen, ökade 
inflödena kraftigt och har, sedan 1994, i stort sett legat i nivå med utflödena. Under de allra 
senaste åren har båda minskat, och utflödena under 2003 och 2004 åter blivit klart större än 
inflödena. För en detaljerad bild, se Figur 1. Figur 2 visar att den ackumulerade stocken av 
utländska investeringar förblivit större än stocken av ingående investeringar, även om gapet 
minskat sedan 1996.3 

Figur 1: Nettoflöden av FDI till och från Sverige, miljarder SEK, 1996-2004  
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Källa: Riksbanken (2005) 

                                                 
3 Mätt i procent minskade gapet kontinuerligt från 52 procent 1996 till 14 procent 2002, men ökade sedan till 
nästan 25 procent år 2004. 
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Figur 2: Ackumulerad kapitalstock från FDI, miljarder USD, 1980-2003  
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Not: Värden för 2003 och 2004 är omräknat till dollar för respektive år från Riksbankens siffror 
Källa: UNCTAD (2004) och UNCTAD FDI databas, Riksbanken 

Dessa trender kan avläsas bl.a. i sysselsättningen. År 2003 hade svenska företag enligt 
tillgängliga uppgifter mer än 950 000 anställda i utlandet, medan utlandsägda företag hade 
ungefär 560 000 anställda i Sverige. Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige minskade 
till 544 000 under föregående år (ITPS, 2005b). I det följande ges en kort översikt av de 
övergripande mönstren i såväl de utgående som de ingående investeringarna. 

Utgående direktinvesteringar 

Svensk-baserade MNF etablerade vanligen först försäljningskontor och senare 
produktionsenheter i utlandet. Idag svarar utländska dotterbolag för ca 65 procent av 
sysselsättningen och 43 procent av FoU i den här populationen företag (ITPS 2004a; ITPS, 
2003a).4 Deras huvudsakliga utlandsexpansion har skett i form av betydande F&F i EU och 
Förenta Staterna. Volymerna ökade substantiellt i början av 1990-talet med övertaganden av 
Feldmühle i Tyskland och Reedpack i Storbritannien av STORA respektive SCA. År 2003 
återfanns ca en femtedel av alla anställda utomlands i Förenta Staterna och nära 50 procent i 
EU15 (Figur 3). Svensk-baserade MNF hade totalt 84 procent av sina anställda utomlands i 
OECD-länder. Andelen anställda i Asien har ökat stadigt, särskilt i Kina och Indien vilka 
emellertid ännu idag svarar för endast ca 2 procent vardera. I Latinamerika utgör Brasilien det 
viktigaste värdlandet, även om det har blivit mindre dominerande under senare år. De största 
ökningarna idag sker i Kina samt i Öst- och Centraleuropa. 

                                                 
4 Data hänför sig till de 20 största svensk-baserade företagsgrupperna. 
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Figur 3: Antal anställda i svenska MNF fördelat på regioner, 1990-2003  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1990 1993 1996 1999 2002 2003

EU 15 (exkl.
Sverige)

USA

Brasilien

Asien

Afrika

Central och
Östeuropa (1) 

 
Not: EU-15 inkluderar: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. 
Källa: ITPS (2005a), ITPS (2003b), ITPS (2001), SCB (1996) 

 

De 20 största och mest internationaliserade svenska företagen har idag mer än fyra gånger så 
många anställda utomlands som i Sverige. Mellan 1996 och 2001 fördubblade de nästan antalet 
anställda utomlands, vilket motsvarade en expansion med 300,000. I Sverige hände det 
motsatta då antalet anställda istället minskade med 27,000 i dessa företag. Ökningen låg 
emellertid helt inom tjänstesektorn. Medan antalet anställda utomlands varit i princip 
oförändrat i de största tillverkningsföretagen sedan mitten av 1990-talet, har de 40 största 
tjänsteföretagen kraftigt ökat antalet anställda utomlands (ITPS 2004a). Sedan 1998 har 
svenskägda MNF totalt sett haft fler anställda utomlands än i Sverige (Figur 4).  

Stora svenska MNF var tills helt nyligen fullständigt dominerande i privat FoU. Denna bild har 
emellertid förändrats och utländska MNF svarar nu för en betydande andel. Detta beror till 
hög del på utländska uppköp av tidigare svenskbaserade koncerner, såsom Astra och Volvo 
personvagnar. 
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Figur 4: Antal anställda i svenskägda MNF, 1987-2003 
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Not: Populationen av svenska MNF förändras över tiden. Utländska förvärv har utövat en noterbar och 
signifikant effekt på det sammantagna statistiska underlaget då vissa MNF tagits bort från urvalet när de upphörde 
att bli klassificerade som svenska. 
Källa: ITPS (2004a) and ITPS (2005a) 

 

Ingående direktinvesteringar 

Tabell 1 visar hur ingående FDI har fördelat sig i Sverige enligt ett antal nyckelindikatorer. År 
2002 stod utländska MNF för nästan 32 procent av hela det svenska näringslivets omsättning 
och 36 procent av dess FoU. Deras exportandelar uppgick till 48 procent, vilket indikerar en 
exportorienterad typ av ingående FDI. I internationell jämförelse når Sverige högt vad gäller 
FoU-intensitet och omsättning i utländskt kontrollerade företag. Mellan 1995 och 2002 erfor 
Sverige en fördubbling av andelen, liksom av antalet, anställda i utlandsägda företag. 

Högteknologiska industrier, såsom kemi- och läkemedel, har den största andelen anställda i 
utlandsägda företag i Sverige, närmare 62 procent år 2002. Merparten är en konsekvens av 
omfattande F&F inom läkemedelsindustrin. Icke-metalliska produkter samt exportmateriel har 
även sett betydande ökningar. Siffrorna har stigit för alla sektorer (ITPS, 2004a). 

Vad avser investeringsländerna visar Figur 5 att amerikanska företag svarat för den största 
ökningen i antalet anställda under perioden 1990 till 2004 samt att avsevärda ökningar skett av 
en rad EU länder under samma tid[1]. Variationen i antalet anställda i förhållande till antalet 
företag, vilken framgår av en jämförelse med Figur 6, förklaras av skillnader i investeringarnas 
storlek. Antalet anställda har ökat i mindre grad än antalet företag, vilket speglar en 
kombination av att investeringarnas genomsnittliga storlek minskat, förbättrad 
statistikinhämtning, samt substantiella nedskärningar i arbetskraften i förvärvade bolag. 

                                                 
[1] Antalet anställda i utlandsägda företag minskade dock med 19601 anställda från 2003 till 2004, vilket är den 
första nettominskningen sen 1993. Nettominskningen av antalet utlandsägda företag var samtidigt 213 st. 
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Tabell 1: Utländska företags andelar av det svenska näringslivet mätt i procent, 
1990-2002  
 Netto 

Omsättning 
Värdeskapande Export Investeringar FoU 

1990 11,2 10,3 20,8 8,8 15,7 

1991 11,4 11,2 22,9 10,6 17,1 

1992 11,5 11,6 22,6 9,9 18,3 

1993 12,6 11,7 21,0 11,4 14,7 

1994 14,1 12,3 21,5 12,0 10,3 

1995 16,3 14,3 26,2 12,7 18,4 

1996 17,8 16,0 26,1 12,5 19,7 

1997 17,6 15,2 26,2 11,1 16,0 

1998 18,4 16,1 27,9 11,4 17,4 

1999 22,3 20,1 39,0 16,8 34,1 

2000 24,4 21,9 42,2 16,3 34,0 

2001 30,7 27,1 47,3 22,4 33,2 

2002 31,7 28,1 48,4 30,2 36,0 

Not: Skilda källor ger något olika uppskattningar. Enligt ITPS (2005c) är FoU-andelarna högre än i tabellen ovan, 
med en ökning från 41 till 45 procent mellan 2001 och 2003. Uppgifterna som inkluderats ovan avser att ge 
största möjliga jämförbarhet av förändringarna över tiden. Det dramatiska skiftet 1999 i exporten och FoU härrör 
från några enskilda stora F&F det året, huvudsakligen då Volvo övertogs av Ford och Astra slogs ihop med 
Zeneca. Källa: ITPS (2004b) och SIF (2004) 

Av större investeringsprojekt i Sverige har enbart ett fåtal tagit formen av rena nyetableringar, 
och de flesta av dessa ägde rum i början av 1990-talet eller tidigare. Mellan 1996 och 2002 
etablerades endast 18 utlandsägda företag med mer än 250 anställda i form av rena 
nyetableringar (ITPS 2004a).  Den systematiska övergången från nyetableringar till F&F speglar 
en internationell trend. En viss variation föreligger samtidigt mellan branscher. Tjänstesektorn 
präglas t.ex. i relativt hög grad fortfarande av nyinvesteringar, vilket kan utläsas av Figur 7. 

År 2004 uppgick antalet utlandsägda företag i Sverige till 9865 varav 73 procent fanns inom 
servicesektorn och 15 procent inom tillverkningsindustrin. Allt fler utgörs idag av småföretag 
(mindre än 50 anställda) även om dessa bara svarar för 11 procent av samtliga anställda i de 
utlandsägda företagen. Medelstora företag (50-249 anställda) utgjorde 10 procent av de 
utlandsägda företagen, och anställde 20 procent. Återstoden, 4 procent, var stora företag (249-) 
som svarade för 69 procent av antalet anställda (ITPS, 2005b).  Vid en jämförelse av Tabell 2 
och 3 framgår den stora ökningen i antalet små utlandsägda företag mellan 1990 och 2004, 
liksom ökningen av andelen anställda i utlandsägda företag för samtliga storlekskategorier av 
företag. 

 



 18

Figur 5: Antal anställda i utlandsägda företag per ägarland, 1990, 2003 och 2004  
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Källa: ITPS (2005b) 

Figur 6: Antal utlandsägda företag per ägarland, 1990, 2003 och 2004  
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Källa: ITPS (2005b) 

Eftersom huvuddelen av FDI sker i form av F&F, blir resultatet ofta en omlokalisering av 
huvudkontorsfunktioner. När ett företag förvärvar eller fusionerar med ett annat företag 
rationaliseras ofta HK-funktionerna. Lokaliseringen av HK kan trots detta ses som en fråga i 
sig. Den fortgående utvecklingen kan tolkas som en konsekvens av HK-funktionernas ökade 
rörlighet. Emedan HK sålunda blir mindre invecklade i sina historiska rötter, är det en öppen 
fråga i vilken utsträckning de fortsätter vara knutna till olika produktionsenheter, eller andra 
nyckelaktiviteter i företaget. 

Ett företags HK består normalt av den högsta ledningen, de olika funktionerna inom 
huvudkontoret samt den juridiska enheten. Inom ett HK kan det finnas en rad funktioner vars 
uppgifter varierar beroende på företagskategori, industri och land. Vissa av dessa, såsom FoU, 
inköp och logistik, är inte nödvändigtvis förlagda till det övergripande huvudkontoret utan kan 
även vara lokaliserat någon annanstans. Det finns observationer som visar på en utökning av 
vissa traditionella HK-funktioner till enheter underställda huvudkontoret. 



 19

Figur 7: Etableringssätt för utlandsägda företag inom tillverknings- respektive 
tjänstesektorn, procent av alla etableringar 1996-2002 
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Källa: ITPS (2004a) 

Huvudkontorsfunktioner och FoU 

I fråga om faktorer som bestämmer lokaliseringen av huvudkontor finner man att 
förtroendeingivande och förutsägbara regleringar, transparens, tillgång till stöd avseende 
management, infrastruktur inklusive en internationell miljö med erforderlig kvalité på skolor, 
etc., närhet till politiska beslut och finansiella tjänster, kunder och leverantörer, stort 
informationsflöde, samt löner och ekonomiska villkor i allmänhet, utgör generellt viktiga 
faktorer.5 Vid valet av värdländer för utlokaliseringar av HK från Sverige har skatter,6 
geografiskt avstånd och effektiva kommunikationsmedel, följt av kundnärhet och attraktiva 
regleringar, blivit graderade som mycket väsentliga (ISA, 2001a; Strandell och Lööf, 2003). I 
fall där HK flyttat från Sverige fann Hansson (2004) att infrastruktur och inkomstskatt 
utgjorde särskilda incitament. Huruvida länder ligger inom eller utanför EU har också uppvisat 
en tydlig inverkan vad gäller svensk-baserade företags internationalisering under senare år. 
Närhet till FoU är särskilt väsentlig för teknologi-intensiva industriföretag. 

Intervjuer med företagsledare från 200 av Sveriges 400 största företag, mätt enligt omsättning, 
visade att medan 7 procent av företagen hade sina HK utomlands 1990 nådde siffran 12 
procent 1997 och 37 procent år 2003 (Axelsson m.fl., 2003). Inga av dessa företag var 
svenskägda vilket visar att HK-utflyttningar är nära sammankopplade till utländskt ägande. 
Inkommande förvärv och fusioner förknippas vanligen med en ökad HK-utflyttning, om dock 
i regel med en viss fördröjning. Graden av internationalisering, definierad som MNF med mer 
än 50 procent av sina anställda i utlandet, befanns därtill vara drivande för utsikter om HKs 
utflyttning. Internationalisering av produktionen medelst utgående FDI åtföljt av ingående FDI 
genom F&F kan sålunda utgöra en kombination som verkningsfullt bidrar till utflöde av HK. 

                                                 
5 Studier i flera länder har funnit att utländskt ägande, graden av internationalisering i verksamheten (t.ex. andelen 
av arbetskraften som återfinns i utlandet), inkomstskatterna, samt betydelsen av utländska kunder utövar ett 
betydande inflytande på omlokaliseringen av huvudkontorsfunktioner (Birkinshaw m.fl., 2003). 
6 Löner och individuella inkomstskatter för management har identifierats som generellt viktiga för flytt av HK 
från länder med relativt höga skatter till de med lägre.  
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Tabell 2: Utlandsägda företag och anställda, som procent av alla anställda i det svenska 
näringslivet fördelat på företagsstorlek, 2004  

2004   
Företagsstorlek, 
antal anställda 

Antal 
företag 

Andel 
företag av 
totala 
näringslivet

Antal 
anställda 

Andel 
anställda 

Andel 
anställda av 
hela 
näringslivet 

0 3604 37 0 0 0 
1-9 2788 28 10806 2 2 
10-49 2054 21 47483 9 9 
50-249 1019 10 110961 20 25 
250-499 207 2 71789 13 41 
500- 192 2 303540 56 37 
Total 9864 100 544579 100 23 

Källa: ITPS (2005b) 

Tabell 3: Utlandsägda företag och anställda, som procent av alla anställda i den 
svenska privata sektorn fördelat på företagsstorlek, 1990 

1990   
Företagsstorlek, 
antal anställda 

Antal 
företag 

Andel 
företag av 
totala 
näringslivet 

Antal 
anställda 

Andel 
anställda 

Andel 
anställda av 
hela 
näringslivet 

0 352 14 0 0 0 
1-9 752 29 3325 2 1 
10-49 797 31 18952 9 4 
50-249 479 19 53158 26 13 
250-499 96 4 32976 16 18 
500- 87 3 95340 47 10 
Total 2563 100 203752 100 9 

Källa: ITPS (2003a) 

Sammantaget räknas Sverige idag till de mest internationaliserade länderna i världen, sett till 
den relativa omfattningen av såväl de utgående som de ingående investeringarna. De stora 
svenskbaserade MNF bedriver nu merparten av sin verksamhet utanför landets gränser, även 
om huvuddelen av forskningen fortfarande finns i Sverige. Samtidigt återfinns en mycket stor 
del av produktionen, sysselsättningen och FoU inom Sverige numera i utlandsägda företag. De 
omfattande utlandsinvesteringarna har bidragit till Sveriges extremt höga FoU-intensitet, vilken 
i huvudsak härrör från de verksamheter som bedrivs inom en handfull mycket 
internationaliserade industrikoncerner. Ungefär 65 procent av FoU i Sverige hänför sig till 
telekom, transport, och läkemedelsbranscherna. Samtidigt har en försvagning av många HK-
funktioner ägt rum och strategiskt väsentliga verksamheter har flyttats utanför landets gränser.  
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3. Utländska direktinvesteringar och deras roll i en föränderlig 
ekonomi 

För företag baserade i en miljö präglad av förhållandevis höga kostnader såsom Sverige, finns 
idag i regel ett mycket stort utrymme för effektivitetshöjande utlandsinvesteringar. Precis hur 
stort utrymmet är påverkas naturligt av flera faktorer, inklusive kostnadsskillnaden mellan 
hemlandet och potentiella värdländer inom relevanta ekonomiska aktiviteter. Tabell 4 ger en 
illustration av vad ett beslut att investera utomlands kan innebära i ett specifikt fall. Exemplet 
handlar om de alternativ som möter ett enskilt produktionsföretag med huvudkontor i 
Stockholm som överväger att lokalisera en produktionsenhet antingen i Kalmar eller, i form av 
ett utländskt dotterbolag, i Ventpils i Litauen. På grund av skillnader i produktionskostnader 
jämte ett antal andra relaterade faktorer uppstår fördelar av att välja en lokalisering utomlands. 
Att avstå från den möjligheten kan vara liktydigt med företagets undergång. 

FDI är å andra sidan även förknippade med kostnader, vilka riskerar att i utgångsläget 
underskattas. Dessa kan uppstå i och med nya krav på administrationen, eller genom störningar 
som reducerar pålitligheten och/eller flexibiliteten i produktionen eller leveranserna. Ju mer ett 
företag förlitar sig på priskonkurrens och att hålla kostnaderna nere, desto mer kommer det att 
fokusera på inverkan av effektivitetsrelaterade faktorer. Omvänt kan sägas att ju mer beroende 
ett företag är av att hålla hög kvalitet, precision, hantera omedelbara leveranser, kontinuerliga 
innovationer, etc., desto lättare väger kostnadsbesparingar i snäv mening. Ju viktigare blir då 
istället jakten på tillgången på utbildade och pålitliga arbetare eller experter, en kreativ 
arbetsorganisation, stark IT-infrastruktur, effektiv FoU, osv. 

Vi bevittnar idag långtgående förändringar i organisationen och det geografiska mönstret i 
utlandsinvesteringarna. De “kostnadsdrivna” och “kvalitetsdrivna” lokaliseringsfaktorerna ser 
ut att komma varandra närmare. Utvecklingen av FDI är sammanvävd med de 
omstruktureringsprocesser som är på gång i olika regioner. I länder som Kina och Indien, samt 
i Central- och Östeuropa, finns nu förutsättningar att bemästra åtskilliga högkvalitativa 
produktionsprocesser till hög kostnadseffektivitet, vilket också återspeglar sig i observationer 
av dessa länders FDI-flöden. 

En ekonomi som den kinesiska uppvisar naturligtvis en blandning av styrkor och svagheter. 
Kina har också få egna patent, de som finns på plats initieras och ägs i regel av utländska 
företag. Tjänstesektorn är också långt mindre än i utvecklade länder, vilket innebär att 
beroendet av industrin är mycket stort, och den kraftiga industrialiseringen åtföljs av svåra 
spänningar, exempelvis vad gäller sociala frågor samt påverkan på den yttre miljön. Å andra 
sidan satser Kina nu enormt på utbildning och forskning. En ny patentlagstiftning är på plats 
och börjar efterlevas, utländska företag etablerar i hög takt en betydande forskningsnärvaro 
samtidigt som kinesiska företag också etablerar enheter utomlands för att komma över ny 
teknologi (You, 2005; von Zedtwitz, 2005), och Kina genomför stora utbildningssatsningar 
både på bredden och på djupet (Schwaag Serger och Widman, 2005). Tillväxten över det 
senaste decenniet ligger på i genomsnitt 12 procent om året i industrisektorn, och även 
tjänstesektorn växer med ca 8 procent på årsbasis (Schaaper, 2004). Mest anmärkningsvärt i 
Kina är ändå ökningstakten för exporten av högteknologiska industriprodukter, samtidigt som 
Västeuropa, inklusive Sverige, sett ett skifte bort från en specialisering mot sådan export (WDI 
2005). Kina minskar även gapet i förhållande till Förenta Staterna. Mycket förklaras här av att  
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Tabell 4: Faktorer som bestämmer lokalisering av produktionsenheter 
Variabel Kalmar (Sverige) Ventspils (Litauen) 

Avstånd till HK 350 km 320 km 

Landförbindelser med HK Ja Nej 

Hamn i Östersjön Obetydlig Stor 

Närhet till flygplats Ja Ja 

Arbetskraftskostnad/timme och 
arbetare 

196 SEK 22 SEK. 

Arbetade timmar per år 1564 2101 

Produktivitet per arbetad timme 100 % 35 % 

Pris på tung eldningsolja 653,34€/ton 150-200€/tone 

Pris på Diesel (1000 liter) 901,54€ 640,28€ 

Bolagsskatt 28 % 15 % 

Moms 25 % 18 % 

Skatt på utdelningar 30 % 10 % 

Förmögenhetsskatt Ja Nej 

Skattekrediter Nej Ja 

Zon med investeringsfördelar Nej Ja 

Frihandel EU EU 

e= Estimering 
Not: De precisa uppskattningarna, vilka avser en precis tidpunkt, skall inte tas alltför bokstavligt utan tjänar här 
syftet att illustrera hur olika faktorer kan spela in och behöva vägas samman i en helhetsbedömning.  
Källa: Wigström (2004) 

MNF nyttjar Kina som en bas för export.7 Studier visar att FDI i Kina nu har en 
substitutionseffekt på FDI i OECD-ekonomierna, förutom att tränga undan FDI i andra 
utvecklingsländer (Eichengreen och Tong, 2005). 

De samhälleliga effekterna av FDI brukade kunna antas vara positiva för enskilda länder och så 
även för Sverige. De beroende variablerna inkluderar export från hemlandet och anställnings- 
tillfällen (Swedenborg, 1982). Dubbelsidiga och ömsesidigt förstärkande effekter har också 
påvisats mellan högre FoU-intensitet och utgående FDI, där de senare genererat interna medel 
för att kontinuerligt understödja FoU i huvudkontoren (Andersson m.fl., 1996; Fors, 1998). Ett 
särskilt karakteristika inbegriper sättet på vilket grupper eller kluster av industriellt och 
teknologiskt länkade företag internationaliserar tillsammans. Medan större och snabbare 
internationaliserande företag utgjort förtrupperna på nya marknader har de ackompanjerats av 
stödjande närverk av SMF (Dahmén, 1950). 

Utlandsinvesteringarna har helt klart spelat en nyckelroll för att ett antal svenskbaserade 
företag inom flera industribranscher kunnat etablera globala styrkepositioner avseende både 
forskning och produktion. Det finns klara belägg för att dessa processer starkt bidragit till 

                                                 
7 Den kraftigt ökade exporten av högteknologiska produkter beror delvis på att Kina blivit en plattform för 
sammansättning av färdiga produkter bestående av mycket komplicerade insatsvaror som härrör från andra mer 
avancerade ekonomier i Asien, såsom Japan, Korea och Taiwan. 
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etableringen av en konkurrenskraftig och kunskapsintensiv miljö av såväl industriell som 
akademisk forskning i Sverige. Svensk akademisk forskning uppvisar på det hela taget mycket 
goda resultat, sett bl.a. till andelen vetenskapliga publikationer, samtidigt som FoU-insatserna i 
näringslivet är mycket stora jämfört med de allra flesta andra länder, patentverksamheten är 
omfattande, och produktivitetstillväxten i svensk industri är mycket hög. Samband har också 
påvisats mellan hög innovationsförmåga, mätt enligt olika index, och utlandsexpansion för de 
svenska företagen (Europeiska Kommissionen, 2003). 

Med den fortgående internationaliseringen blir emellertid effekterna av utlandsinvesteringarna 
alltmer sammanvävda med de internationella specialiseringsmönstren. I fråga om 
internationaliseringen av FoU finns krafter som verkar för både komplementaritet och 
substitution mellan olika enheter. Kunskap måste i princip sökas överallt i världen där den 
finns tillgänglig, men en stor del av FoU behöver också ha närhet till produktionen. MNFs 
baserade i relativt sett mindre länder, såsom Sverige och Finland, har idag en särskilt snabb 
internationalisering av både produktion och FoU, vilket leder till ökad kunskapsupptagning 
men också potentiell omflyttning av närbesläktade verksamheter (Åkerblom, 1994; Andersson, 
1998; Laredo och Sachwald, 2005). 

De positiva effekterna av utgående FDI på aktiviteter i hemlandet har i vissa avseenden 
försvagats i Sverige från 1970-talet och framåt. Data på företagsnivå visar att produktion 
utomlands substituerade export från hemlandet under 1980-talet, inklusive till 
tredjehandsmarknader (Svensson, 1996). Senare studier har påvisat substitutionseffekter mellan 
utgående FDI och arbetstillfällen i hemlandet (Kokko och Gustavsson, 2003; Becker m.fl., 
2005). Den svenska industrin har trots detta fortsatt uppvisa en hög produktivitetstillväxt. Det 
är dock sannolikt att både produktivitetstillväxten och FoU-verksamheten i de svenskbaserade 
multinationella företagen i viss mån överdrivs i den officiella statistiken då produktion och 
annan ekonomisk aktivitet i allt högre grad utförs utomlands samtidigt som vinster registreras i 
Sverige. Snabb rationalisering av arbetsstyrkan i olika aktiviteter har också bidragit till höga 
tillväxttal. 

Utvecklingen över de senaste decennierna tyder emellertid på en strukturomvandling över 
gränserna som varit mindre fördelaktig för Sverige. I vissa stycken speglar detta situationen i 
EU över lag och, som diskuteras i Andersson och Friberg (2005), står flera EU-länder idag 
inför en anpassningsprocess som är betydligt mer svårbemästrad än vad som gäller för Sverige. 
Vårt land uppvisar samtidigt också sina egna specifika utvecklingsmönster och problem. 
Totalfaktorproduktiviteten (TFP), vilken utgör en bättre indikator på kunskapsbaserade 
effektivitetsvinster än produktivitetstillväxten som helhet, har varit mindre imponerande i 
Sverige (OECD 2001). Den privata sektorns investeringar i förhållande till BNP har minskat 
kraftigt sedan slutet av 1970-talet och Sverige utgör idag en betydande nettoexportör av kapital 
(Bergström, 2005), med ett handelsbalansöverskott på 8.5 procent av BNP för 2004. Denna 
utveckling har huvudsakligen drivits av svenskbaserade MNF som avstått från att investera i 
Sverige samtidigt som de expanderat verksamhet i utlandet. “Terms of trade”, det vill säga 
exportpriserna relativt importpriserna, föll med 13 procent mellan 1995 och 2003, vilket 
indikerar en erosion av värdeskapandet i den öppna delen av ekonomin. Sektorsindelningen 
uppvisar en neutral profil jämfört med andra länder vad gäller teknologi- och 
kunskapsintensitet (OECD 2005c). En påtaglig kontrast föreligger mellan de mycket stora 
FoU-insatserna, och även den starka patentutvecklingen, och den mycket svagare investerings- 
och produktionsutvecklingen, inklusive inom kunskaps- och teknologiintensiva verksamheter. 
FDI tjänar otvivelaktigt som en av de verktyg genom vilka resultaten av FoU i hög grad 
kanaliseras till ny produktion utomlands. 
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Hittills har de flesta utgående direktinvesteringarna gått till utvecklade länder vars 
produktionskostnader liknar nivån i Sverige. Detta har tagits som belägg för att utgående FDI 
generellt inte drivits av höga löne- eller produktionskostnader, utan av andra skäl såsom 
marknadstillträde, innovationer och teknologi, strategiska åtaganden, etc. FDI som går till 
utvecklingsländer representerar bara en mindre del, vilket har tolkats som ett instrument för att 
reducera kostnaderna i standardiserad produktion. En undersökning av de 80 största 
svenskbaserade MNF kom fram till att utgående FDI i utvecklingsländer har stärkt en 
specialisering i hemmaoperationer mot en högre andel högutbildade arbetare och därmed 
eliminerat standardiserad produktion i Sverige (Hansson, 2004). Medan utvecklade länder 
fortfarande står för merparten av all utgående FDI växer emellertid den del av utgående FDI 
som går till utvecklingsländer och det finns tecken på att deras karaktär håller på att förändras. 

En del företag tar samtidigt tillbaka produktionsenheter från länder som Kina, Indien och 
Tjeckien. Orsaken har spårats till positiva effekter från att koncentrera produktionen för att 
minimera de fasta kostnaderna, övervinna problem med kommunikation och samarbete, återta 
skalfördelar m.m. Agerandet påverkas även av faktorer som “överkapacitet”, växelkurser och 
lönekostnader (Eliasson och Eliasson, 2005). När det gäller hemtagning av FoU-enheter till 
Sverige uppges anledningarna ha att göra med unik kompetens, starka forskningstraditioner, ett 
rikt utbud av kvalificerade anställda till rimlig kostnad, samt en hög efterfrågan på sofistikerade 
produkter i Sverige. 

SMF och indirekta effekter  

Medan storföretag och industrisektorn hittills stått i fokus omfattar globaliseringen nu i högsta 
grad även tjänstesektorn samt SMF. Det är också i dessa verksamheter som merparten av 
arbetskraften idag återfinns, delvis beroende på att produktionsprocesserna här tenderar att 
vara mer arbetsintensiva samtidigt som en lika genomgripande rationalisering som i industrin 
ännu inte ägt rum. Med den pågående utvecklingen blir emellertid de olika delarna av 
ekonomin alltmer sammanflätade. Konkurrenskraften och utvecklingsmöjligheterna inom 
tjänstesektorn och SMF kan inte bedömas isolerat från den storskaliga industrin. Vi kan inte 
förlita oss på att i framtiden leva enbart av tjänster och entreprenörskap. Samtidigt som 
utvecklingen inom dessa områden redan idag påverkas starkt av hur MNF utvecklas, har 
konkurrenskraften i tjänster och SMF omvänt stor betydelse för industrin och hur MNF agerar 
i Sverige. 

Produktion av komponenter till långt internationaliserade klientföretag har blivit en ”födkrok” 
för stora populationer av SMF i Sverige. En hög andel av dagens arbetstillfällen i privat sektor, 
särskilt i många av landets mest livaktiga arbetsmarknadsregioner utanför storstäderna, 
återfinns idag i sådana företag vilka har relativt liten utveckling av egna produkter, eller tillgång 
till egna slutkunder. Redan för flera år sedan blev det tydligt att internationaliseringen av 
storskalig företagsverksamhet ledde till en alltmer konsoliderad och konkurrensutsatt 
underleverantörsindustri (Braunerhjelm, 1991). Denna utveckling har emellertid nu anträtt ett 
nytt skede i och med MNF nu internationaliseras längre än tidigare, i många fall även vad avser 
kontroll och ägande, och då framväxten av nya industriländer skärpt den internationella 
konkurrensen över ett brett spektrum av produktområden. 

Baserat på en undersökning av mer än 900 företag fann Uvell och Selberg (2004) att 
tillverkningsindustrins produktion ökat med 47 procent under det senaste decenniet, samtidigt 
som ökningen för underleverantörerna legat under 30 procent. En del av anledningen tillskrivs 
utländska förvärv av f.d. svenskägda större koncerner. En tredjedel av alla företag med 10-49 
anställda uppger att de förlorat leveranser efter att deras kunder flyttat produktion till utlandet. 
Enligt tillgängliga data är också ca. en tredjedel av alla underleverantörer i Sverige just nu under 
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stort tryck att börja utlokalisera delar av sin produktion till utlandet som ett villkor för 
konkurrenskraft och för att kunna behålla sina försäljningskanaler till MNF. 

Medan förändringar i köpbeteende i samband med ingående FDI klart påverkat många lokala 
underleverantörer kan produktionsfaktorerna samtidigt uppgraderas tack vare den åtföljande 
skärpta konkurrensen. Dessutom kan en del leverantörer nå ut till en större marknad efter 
utländska förvärv. Vår undersökning av en population företag i södra Sverige (framförallt 
SMF) har funnit att många företag erfar positiva effekter av den ökade konkurrensen (Figur 
8).8 Färre än 20 procent av företagen ser bevis på en negativ marknadsdominans från den 
ökade andelen utländska företag. Uppgradering av produktionsfaktorer med avseende på 
teknologi och kompetens rapporterades även utgöra en framträdande effekt. Strax över 20 
procent av alla företag uppgav som effekt en utslagning av underleverantörer. 

Figur 8: Effekter av utlandsägda företags närvaro i Smålandsregionen i procent, 2004 
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Källa: IKED databas 

Effekterna av ingående FDI på SMF, p.g.a. förändringar i upphandlingsmönster när HK-
funktioner flyttar ut, har nu börjat ges stor uppmärksamhet av såväl forskare som medier i 
Sverige. HK är särskilt viktiga kunder till företag som bedriver juridiska-, finansiella- och IKT-
tjänster. En nedskärning av inköp från sådana enheter kan konsekvent förväntas reducera 
efterfrågan på åtskilliga sofistikerade varor och tjänster. Fölster m.fl. (2002) uppskattade att den 
pågående utvecklingen av F&F leder till en ungefärlig halvering av inköp från svenska 
leverantörer. En summering av leverantörseffekter och direkta effekter befanns utmynna i 
stora negativa sysselsättningseffekter.9 Braunerhjelm (2003) drog slutsatser om mindre men 
ändock avsevärda negativa effekter.10 

                                                 
8  Svar mottogs av 141 av 500 företag vilket resulterar i en svarsfrekvens på 28 procent. 40 procent av företagen 
som svarade tillhör gruppen med 1-9 anställda, 33 procent har 10-49, 18 procent 50-249, 4 procent 250-499 och 5 
procent +500 anställda. Även om alla företag inte besvarade samtliga frågor var skillnaderna små vilket gav en 
negligerbar diskrepans vad gäller svarsfrekvensen i de enskilda frågorna.  
9 Enligt dessa uppskattningar skulle mellan 5000 och 120000 jobb förloras i Sverige som resultat av den pågående 
utvecklingen i fråga om F&F, inklusive genom reduceringar i förvärvade HK liksom relaterade aktiviteter. 
10 Andra forskare som skjutit in sig på arbetsmarknadens funktion och löneanpassningen hävdar att framförallt 
den skärpta konkurrensen från Kina kan göra det nödvändigt för Sverige att sänka reallönerna om sysselsättningen 
ska kunna upprätthållas, vilket i sin tur ställer krav på allt mer flexibla arbetsmarknader.  
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Sådana bedömningar av effekter kan dock inte göras utan hänsyn till kunskap om alternativet, 
dvs. vad som skulle ha hänt ifall företagen i fråga inte blivit föremål för uppköp. Skiljelinjen 
mellan vad som leder till fördelaktiga och ofördelaktiga utfall kan vara hårfin. Detta kan 
illustreras av exemplet Norba, ett medelstort företag som är en av Europas ledande tillverkare 
av utrustning för sophantering och återvinning.11 Efter tidigare nedskärningar efter ett 
utländskt förvärv, samt efter att ha uppnått höga vinster, blev företaget under 2004 åter 
föremål för ett förödande nedskärningsbeslut fattat av det europeiska regionkontoret. 
Allvarliga konsekvenser hotade för Norba självt liksom för minst tre svenska 
underleverantörer. Efter att internt motstånd visat sig förgäves sade hela den lokala ledningen 
upp sig och protester följde från personalen (DI 5/11-2004). Huvudkontoret i USA agerade 
emellertid, ogiltigförklarade nedskärningsbeslutet och avskedade den europeiska direktören för 
att därefter återupprätta Norbas position (Barometern Oskarshamnstidningen, 2004). 

Fallet illustrerar beslutsprocessernas strategiska natur inom MNF. Dotterbolag har i många fall 
kommit att erhålla större självständighet för att kunna anpassa sig lokalt och utveckla egna 
innovationer, och de internationella koncernerna kan i mindre grad än tidigare antas utgöra 
homogent uppbyggda företagsgrupper. Samtidigt är det många gånger väldigt lite som kan 
skilja mellan att ett dotterbolag blir föremål för moderbolagets efterfrågan på konsolidering 
och att det blir ett prioriterat ”nexus” för expansion. SMF påverkas indirekt genom deras roll 
som underleverantörer till större företag vilka investerar utomlands eller förvärvas av utländska 
investerare. På väg mot antingen åtstramning eller uppsving kan ett utländskt dotterbolag 
avgöra ödet för många underleverantörer. I fallet SAAB och GM kan runt 20,000 
arbetstillfällen samt överlevnaden för en hel industri stå på spel. 

Med SMF engagerade i intensifierad internationalisering och teknisk utveckling är det viktigt att 
öka vår förståelse av hur FDI interagerar med villkoren för industriell förnyelse. Tekniska 
framsteg gör det i högre grad möjligt för SMF att följa större aktörer i att utlokalisera 
produktion till andra länder. En uppdelning och fragmentering av värdekedjan är nu mindre 
beroende av skalfördelar i t.ex. informationshantering, vilket tillåter företag att koordinera 
separata enheter och aktiviteter över stora avstånd. Å andra sidan ställer riskhantering och 
samordning av internationellt spridda och alltmer avancerade verksamheter mycket höga 
kompetenskrav samtidigt som SMF i regel är mer sårbara än större företag och även kan ha 
svårare att förutse eller värja sig mot specifika utmaningar. Hanteringen av strategiskt centrala 
mjuka tillgångar kan t.ex. vara ytterst krävande och riskabel i länder såsom Kina och Indien. 
Rekryteringen av kompetent arbetskraft, inte minst på mellanchefsnivå, reser utmaningar och 
arbetskraften är därtill ofta mycket rörlig i dessa länder. Vidare är respekten för immateriella 
rättigheter fortfarande begränsad, eller i vissa fall obefintlig, samtidigt som förmågan till 
framgångsrik imitation hos sofistikerade inhemska producenter ofta är formidabel. 

Även om många enskilda observationer gjorts finns det fortfarande begränsat systematiskt 
underlag att tillgå rörande internationaliseringen av SMF. Flera enkätundersökningar har 
emellertid nyligen inkommit med uppgifter om den pågående utvecklingen. Vid en 
undersökning i Småland fann t.ex. SIF (2004) att 26 procent av alla företag (mestadels SMF) 
flyttat ut delar av sin produktion under de senaste 5 åren,12 och att runt 2000 jobb förlorats i 
processen framförallt p.g.a. utgående FDI till utvecklings- eller transitionsekonomier, särskilt 
Kina och de Baltiska länderna. Uvell and Selberg (2004) fann att 9 procent av alla företag med 
                                                 
11 Norba grundades år 1913 som “Norrbackens Mekaniska Verkstad”, 1976 blev företaget förvärvat av finska 
“Sponsor OY” och ett år senare blev det en del av finska “Partek OY”. År 2000 såldes Norba till engelska 
“Powell Duffryn”, vilket i sin tur år 2001 sålde “Geesink Norba Group” (inom vilka Norba är en del) till USAs 
“Oshkosh Truck Corporation”. Idag har Norba 130 anställda och en årlig omsättning på MSEK 255. 
12 Allt som allt uppskattades ca 1850 jobb ha flyttats ut. I en knapp fjärdedel av fallen inkluderades tjänster. 
Uppskattningar pekar på att vart tionde jobb som utlokaliseras idag tillhör den kategorin (SIF, 2004). 
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färre än 50 anställda flyttat ut delar av sin verksamhet under de senaste 5 åren. 
Underleverantörer såg det som nödvändigt att utlokalisera både för att minska kostnaderna och 
för att bättre kunna svara mot behoven hos sina alltmer internationaliserade företagskunder. 
Svenskt näringsliv (2005a) rapporterade att vart femte företag i Sverige planerar att fortsätta 
utlokalisera i någon form. Enligt den studien förväntade sig nästan en tredjedel av företagen att 
förlora kunder som en konsekvens av utlokaliseringar. Sammantaget skulle den förestående 
utvecklingen implicera, ceteris paribus, en förlust av 500 000 arbetstillfällen.13 

I den enkätundersökning som genomförts i anslutning till detta projekt, bl.a. i syfte att få en 
bättre förståelse för storleksfaktorns betydelse, fann vi att 21 procent av företagen med 1-9 
anställda förväntar sig att antingen produktion eller HK kommer att lokaliseras utomlands 
inom de närmsta fem åren. Av företag med 10-49 anställda anger knappt 30 procent att det är 
sannolikt, medan motsvarande gäller för 35 procent av företagen med 50-249 anställda. Bland 
företag med fler än 250 anställda ligger förväntan på 58 procent. Förväntningarna gällande 
utlokalisering ökar med företagsstorlek, medan det motsatta gäller för HK (Figur 9). 

 Figur: 9: Andel företag som förutspår att delar av deras produktion kommer att bli 
utlokaliserad inom en femårsperiod, fördelat på företagsstorlek i procent, 2004  
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Källa: IKED databas 

I den rådande situationen av ökande konkurrens parallellt med nya möjligheter kan företags 
förmåga att framgångsrikt knoppa av delar av sin verksamhet till andra företag och/eller 
utlokalisera dem utanför landet utgöra själva nyckeln till deras överlevnad. Det är dock av 
central betydelse vad som flyttas ut, hur den verksamhet som blir kvar organiseras, vilka risker 
företaget utsätter sig för, vilka kompetenshöjande insatser som genomförs, och även vilka nya 
verksamheter som växer fram istället för det som utlokaliserats. 

Vad gäller bestämningsfaktorer uppger Västsvenska Industri- och Handelskammaren att 
behovet av kostnadsreduktion utgör den primära orsaken till utflyttning av produktion 
(Bellman, 2005).14 Även närhet till marknader rapporterades ha betydelse. Vi har i vår studie 

                                                 
13 Enligt rapporten uppskattas ca. 300.000 jobb ha försvunnit under de senaste 5 åren både p.g.a. direkta och 
indirekta effekter.  
14 Västsvenska Industri- och Handelskammaren uppger att 70 procent av deras största medlemsföretag överväger 
att flytta ut någon del av sin produktion - huvudsakligen till Kina, de Baltiska länderna och Polen. Enligt våra 
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tittat närmare på förhållandet mellan investeringars karaktär och investeringsländer. Av Figur 
10 framgår den förväntade sammansättningen av FDI i utvecklade länder, Central- och 
Östeuropa, samt Kina och Ostasien. Som synes är sammansättningen blandad för samtliga 
regioner, men ligger samtidigt i linje med vad man skulle förvänta sig givet ländergruppernas 
utvecklingsnivå. Resultaten visar emellertid också att planerad verksamhet i lågkostnadsländer 
uppvisar inslag av ökande kunskapsintensitet, liksom en tendens till ökat förädlingsvärde. Fler 
studier behöver samtidigt genomföras för att uppnå statistiskt säkerställda resultat över tiden. 

Figur 10: Angivna utlokaliseringsplaner fördelat på ländergrupper enligt typ av 
aktivitet, 2004 
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Not: Andelen företag som planerade investeringsobjekt utanför Sverige uppgick till 26 procent i enkäten, inklusive 
fall med utflyttning av huvudkontor. Fördelningen över de viktigaste regionerna framgår av figuren. Mer 
detaljerad data bör insamlas i framtiden för att ytterligare belysa typen och omfattningen av investeringarna i 
skilda regioner. SIF och Svenskt näringsliv har presenterat uppskattningar av utflyttningens planerade omfattning 
som ligger i samma härad som framkommer i vår enkät, medan den Västsvenska Industri- och Handelskammaren 
kom fram till långt mer omfattande omstruktureringar (se ovan). 

Källa: IKEDs databas 

Andelen företag som etablerar standardiserad produktion utomlands anges vidare minska från 
dagens 70 procent till ca. 60 procent under den kommande femårsperioden, medan andelen 
kunskapsintensiv produktion förväntas öka från strax över 20 till ca 40 procent.15 Skillnaderna 
kan vara något överdrivna eftersom svaren inte är fullständigt kompatibla, men på det hela 
taget indikerar materialet att ett strategiskift är på gång i ett betydande antal företag.16 Detta 
ställer i sin tur stora krav på företagens förmåga att omorganisera sig samt uppgradera och 
anpassa sina kompetenser till att kunna bemästra internationellt distribuerade krävande 
produktionsnätverk. Förekomsten av jobbförluster i Sverige kommer likaledes att bero av 

                                                                                                                                                     
resultat erbjuder Kina nu som helhet mest attraktiva villkor för svenska företag, följt av Litauen och sedan 
Östeuropa som grupp. Se Appendix A8 i Andersson och Friberg (2005). 
15 Se Appendix Figurer A4 och A9 i Andersson och Friberg (2005). 
16 Kunskapsintensiv produktion behöver följaktligen inte vara liktydigt med ökat förädlingsvärde. Se Appendix, 
Figur A10 i Andersson och Friberg (2005). 
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vilken omstrukturering som äger rum. När utlokalisering reducerar kostnaderna för 
inputfaktorer friställs resurser för andra syften vilket lägger grunden för andra, mer produktiva 
verksamheter, givet att nyinvesteringar kan äga rum och nya enheter bildas. Av sådana skäl 
utgör ”bruttoskattningar” av jobbrationaliseringar en otillräcklig grund för slutsatser om 
effekterna för sysselsättningen. Det avgörande är vilka anpassnings- och 
omstruktureringsprocesser som träder i funktion. 

Studier i flera länder väcker samtidigt oro för vilka effekter utlokaliseringen inom SMF får.17 I 
Sveriges fall drar en studie slutsatsen att även om SMF tenderar att uppge att utlokalisering 
varit en succé talar de faktiska resultaten för motsatsen.18 Nämnas kan att vår undersökning 
inte fann någon skillnad i produktivitet mellan företag som investerar i utlandet och de som 
inte gör det.19 Å ena sidan är det sannolikt att framgångsrik internationalisering numera är 
mycket viktig för konkurrensen inom SMF-sektorn som helhet. Å andra sidan, även om 
utlokalisering till utvecklingsländer kan antas vara kostnadssänkande, finns tecken på att 
strategin leder till problem för många företag. Samarbetet mellan internationella enheter kan 
resultera i oväntade kostnader för att stävja leveransstörningar, kvalitetsproblem, etc. SMF kan 
i särskilt hög grad ha svårigheter att förebygga eller hantera sådana problem. Detta är inte 
minst sannolikt då svårigheterna härrör från marknader som uppvisar stora skillnader mot 
hemlandet, t.ex. vad gäller korruption, attityder till kontrakt eller respekten för immateriella 
rättigheter. SMF har vanligen mindre erfarenhet av internationalisering i allmänhet liksom av 
att agera på sådana marknader i synnerhet, liksom brist på relevanta kompetenser och/eller 
oförmåga att införskaffa dem. Till detta bör läggas deras sårbarhet för administrativa stelheter, 
samt att de generellt har mindre likviditet och buffertkapacitet vid allvarliga störningar. 
Finansiärer och kunder kan också vara mindre benägna att ge svängrum och ha förståelse för 
leveransproblem för SMF. 

I de fall där SMF misslyckas med att etablera sig framgångsrikt i utlandet kan emellertid detta 
leda till en varaktig försvagning av företagens position. Många innovationer kräver idag globala 
samarbetsnätverk. Många företag, oberoende av storlek, upplever ett oåterkalleligt behov av att 
internationalisera sin verksamhet, oavsett om det handlar om att reducera kostnaderna, hålla 
kontakten med viktiga kunder eller handlar om att säkra tillgången på tekniskt kunnande och 
expertis. Av stor betydelse är i vilken utsträckning SMF kan möta den skärpta konkurrensen, 
och hantera internationaliseringen, medelst höjd kompetens. 

                                                 
17 Studier av företag och branscher generellt har länge visat på positiva samband mellan internationalisering och 
produktivitetstillväxt. Flera studier av SMF i skilda länder under de senaste åren pekar emellertid på en 
problematisk utveckling. Calabrese och Erbetta (2004) observerar att utlokalisering av produktion varit i stora 
drag olönsam för populationen italienska SMF, medan utlokalisering av tjänster däremot visat sig framgångsrik. 
Görg och Hanley (2004) drog slutsatsen att utlokalisering inte varit vinsthöjande för SMF i Irland. 
18 Tillverkningsföretag som utlokaliserar produktion argumenteras även göra sämre ifrån sig än de som väljer att 
inte göra det (Bengtsson, 2004). Urvalsproblem komplicerar dock tolkningen av resultaten. 
19 De båda grupperna av företag kan dock inte antas ha lika förutsättningar varför fördjupad analys är nödvändig 
för att kunna dra slutsatser om internationaliseringens effekter. Se också Appendix, Figur A5 i Andersson och 
Friberg (2005). 
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4. Faktorer av kritisk betydelse 

Ett antal faktorer påverkar omfattningen av FDI såväl som effekterna på ett enskilt land. 
Utgångsläget i form av existerande företag och industrier har stor betydelse. Med skärpt 
konkurrens och stigande potential för omstrukturering ökar vidare vikten av teknologisk och 
organisatorisk anpassning och förnyelse. 

Det skulle föra alltför långt att i denna rapport gå in på branschspecifika frågor, även om vi 
nedan återkommer till några specifika styrkeområden för svenskt vidkommande.20 Istället 
fokuserar vi på faktorer av grundläggande betydelse för vilka specialiseringsmönster som kan 
förväntas framkallas av FDI och globaliseringen mer generellt i framtiden för svenskt 
vidkommande. Givet Sveriges rådande struktur och konkurrensposition framstår följande 
områden som centrala: i) “Kunskapsrelaterade faktorer”; ii) “Utrymmet för förnyelse”, samt; 
iii) “Villkoren för ägande och kontroll av företag”. 

4.1 Kompetensrelaterade faktorer 

Teknik och kunskap utgör idag produktionsfaktorer av central betydelse för ett land som 
Sverige. Som framgår av internationell ”benchmarking” anses Sverige ligga i den absoluta 
världstoppen vad gäller forsknings- och innovationspotential (OECD, 2005c). Sverige som 
nation investerar t.ex. mer i utvecklingen av kunskap än i princip något annat land. Resultaten 
av dessa insatser i form av ökad tillväxt har emellertid inte varit lika övertygande, vilket vi 
återkommer till. En annan viktig kunskapsvariabel handlar om arbetskraftens ställning, 
inklusive både kostnad och kompetens. 

Emedan arbetskraftskostnaderna ökat snabbt i nominella tal sedan 1970-talet har kostnaderna 
per enhet utryckta i gemensam valuta fallit relativt andra länder, vilket speglar den fortgående 
deprecieringen av den svenska kronan (Konjunkturinstitutet, 2002). Efter en omfattande 
utslagning i början av 1990-talet har industrin i Sverige å andra sidan uppvisat en mycket hög 
produktivitetstillväxt. 

Under senare år har Sverige befunnit sig i en position där arbetskostnaderna varit mer eller 
mindre jämförbara med Förenta Staterna eller de övriga nordiska länderna, medan EU-
genomsnittet legat klart lägre (Tabell 5). Efter skatt är lönen dock förhållandevis lägre i 
Sverige, vilket innebär att den enskilde anställde får lägre ekonomisk ersättning. Starkt 
progressiva skatter samt höga “minimilöner” i Sverige medför att denna diskrepans blir mest 
uttalad i kostnaden för - och kompensationen till - högutbildad arbetskraft, relativt andra 
länder. Figur 11 visar att Sverige i jämförelse med många andra länder, uppnår betydligt lägre 
nettoavkastning för högutbildad arbetskraft. Skattekilen ökar skarpt i Sverige redan vid för 
utvecklade länder blygsamma inkomstnivåer. Detta innebär samtidigt att kostnaderna för 
arbetsgivarna blir betydande vid anställning av, eller ökad ersättning till, högutbildad arbetskraft 
(beroende på arbetsgivaravgifter och den höga marginalskatten på inkomster). 

                                                 
20 För andra studier av det slaget, se Eliasson och Eliasson (2005) eller ISA (2003b). IVA inledde under 2005 ett 
större projekt om “Framtidens Näringsliv” som förväntas producera mer sådant material.  
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Tabell 5: Månatliga arbetskostnader per anställd privata sektorn i SEK, 2003 
 Kostnad per 

anställd 
Varav lönekostnad Varav kollektiva 

avgifter 
Sverige 30 461 22 806 7 655 

Norden exklusive 
Sverige 

30 390 25 583 4 807 

Euro-området 24 328 17 869 6 459 

Förenta Staterna 31 557 25 255 6302 

Not: OECD arbetskostnader är baserade på nationalräkenskaper. I definitionen räknas kollektiva avgifter in men 
inte skatter på löneberoende produktion. De inräknade nordiska länderna är Danmark Finland och Norge. 
Källa: Konjunkturinstitutet (2004) 

Enligt SACO var avkastningen i Sverige på investeringar i humankapital, definierat som 
universitetsutbildning, 5 procent eller lägre i 19 av 27 utbildningsprogram år 2002. I 9 fall 
resulterade högre utbildning i en förväntad ekonomisk förlust jämfört med arbete direkt efter 
gymnasiet. För de grupper som får en negativ avkastning skulle initialt lönerna ha behövt höjas 
mellan 2 och 16 procent för att valet att utbilda sig skulle ”gå jämnt ut”. Vid en närmare 
betraktelse av enskilda yrken finner IMD (2004) att svenska civilingenjörer som arbetar för de 
största svenska företagen rankas nr. 15 internationellt vad gäller medellönen, underchefer 
rankas nr 16 och personalchefer nr. 18 (DI 11/10-2004). Industriarbetare rankas på 9e plats.21 
Efter en lönestegring under det senaste decenniet framstår emellertid svenska VD:ar som 
relativt välbetalda22, med inkomster som överstiger nivån i de flesta andra länder, bortsett från 
huvudsakligen Förenta Staterna och Schweiz. Den starka ställningen med stora, 
internationaliserade företag och internationell affärsverksamhet i Sverige kombinerat med 
utspritt industriellt ägande har sannolikt bidragit till den höga kompensationen för ledningen i 
företagen. Samtidigt är skattekilen för en direktör bosatt i Stockholm 50 procent högre än 
motsvarande i London. 

                                                 
21 Rankingen inkluderar, förutom lön per timme, den totala arbetskostnaden per timme inklusive 
arbetsgivaravgifter, försäkringar samt övertids- och semesterersättningar. 
22 LO-ekonomen Dan Andersson (DI 11/10-04) argumenterar för att höga VD-löner har fördelen att behålla 
spetskompetens i Sverige. Å andra sidan kan relationerna till de anställda bli ansträngda, och resultera i minskad 
lojalitet till nyckelpersoner. VD-löner bestäms under speciella omständigheter, eftersom de påverkas av högst 
specifika och i regel imperfekta relationer mellan ägare och direktör snarare än traditionella 
arbetsmarknadsmekanismer. 
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Figur 11: Nettolönejämförelser av årslöner i kontantersättning för samtliga industrier, 
marknadsmedianen i Euro, december 2004  
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Not: Den låga positionen som innehas av Förenta Staterna förklaras av valuta depreciering. 
Källa: Mercer (2005)  

För viss högutbildad arbetskraft kan kostnaderna för arbetsgivaren anses låga i Sverige, särskilt 
då de relevanta konkurrentländerna utgör Förenta Staterna, Japan övriga Norden, Tyskland 
eller Storbritannien. Detta är applicerbart t.ex. på närvaron av relativt billiga kvalificerade och 
erfarna ingenjörer. En del positiva effekter har påvisats av detta förhållande, t.ex. på 
lokaliseringen av FoU-enheter till Sverige (av svenska såväl som utländska företag). Även 
lokaliseringen av ett antal IKT-företag synes ha gynnats av förhållandevis låga löner jämfört 
med konkurrentländerna (DI 11/10-04). 

Samtidigt har den låga ersättningen för utbildning fått andra effekter, t.ex. på individers vilja att 
investera i utbildning och kompetensutveckling. Hur stor inverkan blir kommer att visa sig 
först på längre sikt. Monetär kompensation är naturligtvis inte ensamt avgörande för 
drivkrafterna till utbildning och kompetensutveckling, men har ändå betydelse i flera 
avseenden. Effekter har bl.a. påvisats vad gäller individers benägenhet att studera (Edin and 
Topel, 1997). En avskräckande effekt kan särskilt förväntas vad avser studier inom särskilt 
krävande områden, vilket sannolikt bidragit till det bleka intresset bland svenska ungdomar att 
studera teknik och naturvetenskap. Här är det idag i regel omöjligt för högskolor och 
universitet att fylla de studieplatser som står till förfogande. 

Förutom inkomstskatten bidrar även skatterna på förmögenhet, konsumtion, utdelningar, 
företagande, etc. till att väsentligt reducera den förväntade avkastningen på utbildning. 
Skatterna samverkar med andra förhållanden i att forma generella uppfattningar, och kan bidra 
till att sänka det allmänna intresset för utbildning och företagande. Det finns belägg för att de 
allmänna attityderna bland många ungdomar är mer positivt inställda till konstnärliga eller 
idrottsliga framgångar. En annan påfallande observation är att andelen män bland dem som 
antas till högskolan nu sjunkit till en tredjedel. Det är viktigt att närmare studera vilka samband 
som finns och hur de påverkar individers beteende. 

Det finns samtidigt andra motverkande krafter som understödjer utbildning. Härtill får räknas 
det i Sverige relativt väl utvecklade studiemedelssystemet. Styrkan av denna effekt har 
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emellertid av allt att döma avtagit över tiden. Dels har varken studielån eller bidrag indexerats i 
enlighet med KPI sedan 1991 vilket medfört ett substantiellt inkomstbortfall för 
universitetsstudenter över tiden (SCB, 2005a; CSN, 2005). År 2003 hade 
universitetsstudenterna 22 procent lägre köpkraft än 1991 (eller 1980).23 Trots att antalet 
studenter ökat anmärkningsvärt under senare år (SCB, 2005b) fortsätter Sverige att hamna på 
efterkälken i detta avseende (OECD 2003). Dels har det paradoxalt nog visat sig att 
studenterna i Sverige är mer skuldsatta än i andra länder då de avslutar sin utbildning. När 
sedan också deras förväntade ekonomiska ersättning på marknaden är förhållandevis svag går 
det inte att komma ifrån att Sverige här har att göra med ett på sikt allvarligt problem. 

Andra aspekter har att göra med utbildningens kvalité, samt hur färdigheter används. Sverige 
tillhör emellertid inte längre de länder där studieresultaten rankas i topp. Tvärtom har den 
relativa utbildningskvalitén gått ned, t.ex vad avser ungdomars uppmätta kunskaper i 
nyckelämnen såsom matematik och naturvetenskap (TIMSS, 2004). En härmed besläktad 
observation är att lärarlönernas utveckling, tillsammans med utvecklingen av skolmiljön, skadar 
läraryrkets attraktionskraft. Flera utvärderingar har därtill funnit påtagliga kvalitetsproblem i 
dagens lärarutbildning, samtidigt som andelen meriterade lärare ligger förhållandevis lågt, bl.a. i 
matematik (OECD, 2005b). 

Många europeiska länder har idag stor arbetslöshet bland individer med hög utbildning. Även 
om situationen är klart bättre i Sverige föreligger också här ett ökande problem. Arbetslösheten 
för akademiker nådde över 60 000 personer under 2005, vilket innebär en ökning med 100 
procent sedan 1994. Enbart under de tre senaste åren har en ökning med 57 procent ägt rum 
(SACO, 2005), vilket sammanfaller med en betydande expansion av sektorn för högre 
utbildning. Om situationen håller i sig kommer låga arbetslöshetstal för akademiker i allt 
mindre grad att kompensera för lägre avkastning av arbete efter utbildning. En annan faktor är 
att möjligheten till arbete utomlands kompenserar för lägre lön i Sverige, men inte heller denna 
omständighet kan förväntas uppväga mer än en del av lönegapet. Därtill bidrar också det 
rådande netto-utflödet av utbildad arbetskraft till att sänka tillgängligheten på kompetens i 
Sverige. 

Den rådande lönestrukturen och arbetskostnaden i Sverige medger därmed ofrånkomligen att 
tillgången på personal med högre utbildning dämpas (ISA, 2003b).24 Det kraftigt ökade utbudet 
av högutbildade i nyligen industrialiserade länder ställer samtidigt ökade krav på kompetens i 
den svenska arbetskraften. Ett mottdrag som svenska regeringen antog 2001 är den såkallade 
expertskatten, vilken avser lätta på skattebördan när företag rekryterar experter utomlands. 
Expertskattens betydelse ligger i att den kan vara avgörande för att vissa specifika 
kunskapsintensiva aktiviteter, vars lokalisering är direkt avhängig möjligheten att till rimlig 
kostnad attrahera starkt rörliga internationella experter, skall kunna förläggas till Sverige. 
Samtidigt har svagheter i implementeringen minskat skattens tillämpbarhet.25 Även om de 
skötts på effektivast möjliga sätt skulle emellertid åtgärder som expertskatten kunna göra bot 
                                                 
23  Om lån och bidrag växt i takt med KPI hade summan uppnått 8275 istället för 6900 per månad (Vita och 
Kellecioglu, 2004).  
24 Intervjuer med 300 internationella företag, både utlands- och inhemskt ägda indikerar att synen på det svenska 
affärsklimatet har förändrats till det sämre p.g.a. ett sämre utbud av högutbildad arbetskraft (Vikström, 2005). 
25 Till skillnad mot andra länders som infört sådana skatter sker här en individuell prövning av varje enskild 
anställning där utfallet blivit beroende av subjektiva detaljerade omdömen. Hårda gränsdragningar för vem som 
kan omfattas har samtidigt påverkat hur företag lägger upp sina rekryteringar, sett över tiden eller i vad mån 
personer medges ansvar som experter eller personalansvar. Kombinerat med den tid vilken åtgått innan besked 
lämnats, i en del fall mer än ett år, har också fått orimliga konsekvenser. 
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endast på en mindre del av de hinder som finns för att attrahera utländsk expertis till Sverige, 
givet i övrigt rådande skatter och regler. Förmögenhetsskatten reser hinder t.ex. för att 
attrahera experter som ackumulerat privat pensionssparande, vilket är regel snarare än 
undantag i flera relevanta konkurrentländer. 

Vid en jämförelse av vilka hinder för investeringar som följer av lönekostnaderna vis-à-vis 
tillgången på kvalificerad arbetskraft, befanns de förra i vår undersökning utgöra den mest 
begränsande variabeln oberoende av företagsstorlek (Figur 12). Detta gäller särskilt för 
medelstora företag (50-249 anställda), vilket kan avspegla närvaron av särskilt betungande 
priskonkurrens för denna kategori av företag. Jämfört med mindre företag kan man här också 
ha en lägre alternativkostnad för hemtagande av verksamhet tidigare förlagd till utlandet. 
Företag med 10-49 anställda uppgav att ökad tillgång på kvalificerad arbetskraft som relativt 
sätt viktigast, vilket indikerar en förhållandevis mindre förmåga för dessa företag, jämfört med 
större företag, att attrahera nödvändiga kompetenser. För de allra minsta företagen utgör andra 
faktorer, såsom likviditetsproblem, kända begränsningar för verksamheten. 

Figur 12 Förändringar som skulle leda till ökade investeringar i Sverige i på lång sikt, i 
procent, 2004  
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Källa: IKED databas 

Kompetensutveckling för den redan befintliga arbetskraften är också väsentlig, inte minst för 
SMF vars arbetskraft uppvisar en i internationell jämförelse relativt låg utbildningsnivå. Det är 
väl känt att uppgraderingen av generella färdigheter är förknippad med incitamentsproblem, 
vilka utgör särskilt viktiga hinder i denna typ av företag. Ägare har inte bara svårt att uppskatta 
vilken avkastning kompetensutveckling kan föra med sig, men högre allmänna färdigheter ökar 
risken för att anställda begär kraftigt höjd lön, alternativt säger upp sig för att ta anställning i 
andra företag (Becker, 1993; Hamel and Prahalad, 1994). Samtidigt föreligger som vi sett ett 
särskilt stort behov av kompetenshöjande insatser för SMF, i synnerhet för att bemästra de 
utmaningar som följer med den intensifierade globaliseringen. 

Sveriges styrkor omfattar både den offentlig- och den privatfinansierade forskningen, även om 
det finns orostecken. T.ex. har Vetenskapsrådet funnit att citeringarna av svenska vetenskapliga 
artiklar uppvisat en vikande kurva under senare år. Det finns också tecken på att den offentliga 
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finansieringen av universitetsforskningen urvattnas av t.ex. ökande overheadkostnader. Vad 
avser den privata forskningsinsatsen kan denna också som noterats ovan vara något 
överskattad. Mätproblem föreligger emellertid också i andra länder. Vad gäller investeringar i 
utbildning ligger Sverige inte allra högst, men väl nära den internationella frontlinjen. Mätt i 
investeringarnas storlek råder föga tvivel om att Sverige verkligen tillhör de länder som 
investerar allra mest i kunskap, mätt till såväl den offentliga som den privata insatsen. Sverige 
uppvisar som nämnts följaktligen också goda resultat för en rad output-variabler, såsom 
publikationer och patent. 

I andra avseenden ligger Sverige emellertid mindre väl till, och det finns anledning att kritiskt 
beakta vissa förhållanden kring hur forskningsinsatsen organiseras. Sverige har t.ex. en mycket 
omfattande offentlig finansiering av forskning och undervisning vid universitet och högskolor, 
men dessa erfar ett begränsat utrymme att specialisera och profilera sig. Drivkrafterna för 
samverkan med det omkringliggande samhället, och att skapa starka miljöer för 
kommersialisering av forskningsresultat, är förhållandevis svaga. En observation i 
sammanhanget är att Sverige numera har få universitet rankade bland de främsta i världen. 
Enligt the Times Higher Education Supplement (2005), som varje år rankar världens bästa 
universitet, fanns fem svenska universitet med bland de 200 bästa år 2005, varav samtliga låg 
mellan plats 166 och 190, vilket innebär en klar försämring jämfört med året innan. Enskilda 
forskares möjligheter att engagera sig i en avknoppning, eller spinn-off, från såväl offentliga 
organisationer som privata företag, försvåras av de dominerande karriärvägarna, och genom att 
sociala förmåner i begränsad utsträckning är portabla. Institutsektorn, som kan vara viktig för 
att sprida kunskap särskilt till SMF, är exceptionellt svag och fragmenterad i Sverige. Sett till de 
ekonomiska resultaten ligger Sverige inte lika högt som skulle kunna förväntas givet våra 
resursinsatser (Andersson m.fl, 2002; Marklund m.fl., 2004), vilket gäller i synnerhet då vi 
beaktar utvecklingen sett på längre sikt (såsom över loppet av de senaste decennierna), eller på 
specifika områden såsom näringslivets förnyelse. 

4.2 Utrymme för förnyelse 

Mekanismerna och utrymmet för anpassning, omstrukturering och förnyelse har stor betydelse 
för globaliseringens följder. Det är t.ex. väl känt att TFP-tillväxt beror både på 
effektivitetsförbättringar inom företag, utslagning av företag, samt framväxten av nya företag. I 
vad mån, och av vad, ersätts t.ex. arbetsplatser som går förlorade som en följd av utlokalisering 
av viss ekonomisk verksamhet? 

Sverige har genom åren haft en väl fungerande arbetsmarknad i flera hänseenden. Medan den 
öppna arbetslösheten är förhållandevis låg har emellertid en internationellt sett mycket stor 
andel av befolkningen i arbetsför ålder förtidspensionerats under de senaste åren, eller befinner 
sig i långtidssjukskrivning, vilket gäller trots den omfattande arbetsmiljöforskningen i vårt land. 
Med den ökande konkurrensen från nya industriländer har en stigande oro uttryckts för att 
arbetsmarknaden framöver måste kunna hantera även lönesänkningar för att klara en rimlig 
sysselsättningsnivå. 

Som vi sett har Sverige emellertid genom den fortgående valutadeprecieringen de facto sedan 
lång tid upplevt en försvagning av reallönerna jämfört med våra skarpaste konkurrentländer. 
De höga skattekilarna innebär emellertid att effekten är mest kännbar för löntagarna, medan 
kostnaderna för arbetsgivarna förblivit förhållandevis höga. Snarare än framtid urholkning av 
lönerna, vilket i längden motverkar drivkrafterna för utbildning, är det av avgörande betydelse 
att stärka förutsättningarna för kompetensutveckling samt öka rörligheten mot expanderande 
områden. Därtill fordras ytterligare åtgärder för att understödja förnyelse.  Entreprenörskap, i 
meningen uppstartandet av nya företag, är en viktig faktor i sammanhanget. En brist på 
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entreprenöriell aktivitet i denna bemärkelse, och ett underskott i utbudet på entreprenörer, 
leder till såväl färre växande företag som mindre aktivitet i ansträngningarna att pröva skilda 
möjligheter för kommersialiseringen av ny teknologi. Detta sammanhänger med de begränsade 
möjligheterna att pröva alternativa utvecklingsspår, och bli engagerad i stort risktagande, inom 
redan etablerade företag. FoU kräver samtidigt höga fasta kostnader och bedrivs i näringslivet 
huvudsakligen av etablerade företag med möjlighet att dra nytta av stordriftsfördelar. Avsaknad 
av mekanismer för avknoppning och entreprenörskap reducerar därmed samhällets avkastning 
på FoU. Framväxande nya teknikbaserade företag är inte minst viktiga för dynamiken i 
högteknologiska kluster. Konkurrenskraftiga underleverantörer och partnerföretag är vidare 
väsentligt för att attrahera utländska investeringar liksom för att de skall vara villiga till ett 
långsiktigt engagemang i den lokala miljön. 

Medan officiella data saknas visar de internationella jämförelser som finns till hands entydigt att 
Sverige präglas av genomsnittligt låga nivåer av entreprenörskap (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2005; OECD, 2005c; Zoltan m.fl. 2005; NUTEK, 2005). Liksom i andra länder 
förekommer stora variationer. Förhållandevis många nystartade företag, och höga andelar av 
befolkningen engagerade i entreprenörskap, återfinns i huvudstaden samt i orter med 
universitet eller högskola. Sverige har också förhållandevis mer entreprenörskap i dynamiska 
tjänstesektorer, inklusive IKT-relaterade, än i tillverkningsindustrin. Den genomsnittliga nivån 
förblir likväl relativt låg, också jämfört med de flesta andra europeiska länder. 

Jämförelser av regleringsvillkoren visar inte att Sverige på det hela taget skulle uppvisa 
systematiskt större barriärer för entreprenörskap än de flesta andra länder. Kostnaderna och de 
byråkratiska hindren för att starta ett nytt bolag är t.ex. förhållandevis små. Det finns emellertid 
flera orsaker till lågt entreprenörskap. En faktor är den offentliga dominansen inom vissa 
branscher, såsom hälsa, sjukvård och utbildning. På vissa områden har 
konkurrenslagstiftningen och regleringar också inverkat hämmande, såsom inom bo- och bygg 
samt detalj- och grossistnäringen. Närvaron av höga skattekilar kombinerat med vissa regelverk 
motverkar vidare klart entreprenörskap i Sverige. Detta innefattar de s.k. “3:12” reglerna för 
fåmansbolag.26 Konsumtionsskatten motverkar vidare entreprenörskap genom att lägga en 
hämsko på efterfrågan på tjänster i den privata hushållssektorn, och understödjer istället 
framväxten av en betydande svart tjänstesektor.27 

Påverkan av rådande regelverk och avtal inverkar vidare på de alternativ-kostnader individer 
möter i en traditionell anställning jämfört med villkoren för entreprenörskap. Här måste även 
vägas in hänsyn till ”mjuka faktorer”, såsom de allmänna attityderna till framgång respektive 
motgång, särskilt vad avser verksamheter som präglas av en skarp avvägning mellan hög risk 
för misslyckande versus hög avkastning från framgång som uppvisar endast en liten 
sannolikhet för att realiseras. En sådan ekvation präglar de flesta projekt avseende 
kommersialisering av ny teknologi. Då möjligheterna faller utanför kärnverksamheten i 
existerande organisationer låter de sig i regel inte prövas med mindre än att enskilda aktörer 
vågar sig på experimentet. Men då individer möter en ofördelaktig relation mellan risktagande 
och vinstmöjligheter blir det enklare (och bekvämare) att stanna i en ”normal” karriär inom 
offentlig sektor eller ett större företag, jämfört med vågspelet att pröva ett riskprojekt. 
                                                 
26 3:12-reglerna, vilka gäller för s.k. fåmansbolag, d.v.s. ägare med ett litet antal anställda, minskar utrymmet för 
uttag av kapitalvinster och utdelningar (Svenskt Näringsliv, 2005b). 
27 Hushållen möter mycket höga skattekilar, har svårt att bära dessa och har dessutom möjligheten att utföra 
uppgifterna själva genom att dra ner på sin arbetstid eller lediga tid, vilket leder till en rad andra negativa 
undanträngningseffekter, inklusive lägre antal arbetade timmar i reguljära arbeten samt högre sjuktal (p.g.a. 
behovet att utföra hushållsjobb delar av tiden, eller p.g.a. ökade bördor på hälsan till följd av oförmågan att hyra 
in hjälp).  
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Misslyckas individen saknas det sociala skyddsnät som föreligger vid en anställning och de 
allmänna värderingarna riskerar att döma ut honom eller henne. Lyckas individen blir den 
ekonomiska avkastningen kraftigt beskuren av skattesystemet, och de allmänna attityderna 
(även om de varierar inom landet) reducerar ytterligare uppskattningen. Inlåsningseffekter 
förstärks också när förmåner inte är portabla, av engångsskatter vid byte av bostäder, osv. 

Tillgången på såddfinansiering och riskkapital reser också hinder. Sedan mitten av 1990-talet 
har Sverige visserligen haft en av de mest expansiva riskkapitalmarknaderna i världen. 
Riskkapitalförsörjningen är emellertid mindre framträdande i nya skeden, och i synnerhet inom 
högteknologisk verksamhet, vilket alltså gäller trots Sveriges exceptionellt höga FoU-intensitet 
(Andersson och Napier, 2006) Sverige har samtidigt haft relativt svaga och fragmenterade 
strukturer för förmedling av offentligt såddkapital såväl som svag tillgång på investeringar av 
affärsänglar (vars insatser hämmas av skatterna). Därmed har mekanismerna för förnyelse 
ytterligare hämmats, liksom mekanismerna för inhemsk exploatering av FoU-aktiviteter. 

Högre nivåer av entreprenörskap, och fler snabbväxande företag, skulle understödja 
ekonomins förmåga att dra nytta av globaliseringen genom att omdistribuera talanger och 
resurser till expansiva områden. En högre uppstartningsfrekvens skulle även stärka utbudet av 
nya underleverantörer vilket kan öka långsiktigheten hos utländska investerare. Fler nya företag 
skapar också en mer konkurrenskraftig marknad och lägre priser. Vidare kan bättre 
förhållanden för företagsamhet locka potentiella entreprenörer till att utveckla sina affärsidéer i 
Sverige istället för utomlands. Idag svarar invandrare, vilka möter betydande hinder att etablera 
sig på arbetsmarknaden inom sina kunskapsområden, för en oproportionellt stor andel av 
entreprenörskapet i Sverige. 

Förnyelsen i näringslivet sker inte enbart genom framväxten av nya företag, utan hänger på ett 
samspel mellan redan etablerade aktörer och uppstickare. I själva verket är det mycket svårt för 
nya företag att komma fram inom områden där det saknas redan etablerade internationellt 
konkurrenskraftiga företag. Därtill fordras ett samspel mellan institutioner och verksamheter 
som är duktiga inom ett spektrum av utbildning, forskning, produktion, försäljning, 
kundservice, osv. Kartläggningar visar på att Sverige är i besittning av i vart fall 6 till 7 kluster, 
eller ”profilområden”, där dessa förutsättningar kan sägas vara uppfyllda. Dessa innefattar i 
vart fall IKT, lifesciences, träförädling, fordonsindustri, logistik och förpackningsindustri. 
Inom vart och ett av dessa områden kan den existerande basen av konkurrenskraftig 
verksamhet utöva ett starkt lockbete för att utländska företag skall vilja etablera en långsiktig 
närvaro ägnad såväl kunskapsutveckling och produktionsverksamhet.28 Utsikterna handlar 
ytterst om att utländska och inhemska aktörer förmår identifiera och förverkliga samarbeten av 
”win-win” karaktär, baserade på långsiktigt ömsesidigt förtroende. I andra fall kommer 
investeringar att äga rum för att komma i åtnjutande av kortsiktiga vinster. Utgången kommer i 
hög grad att bero av vilken information som finns tillgänglig, för vilka, vid vilka tillfällen, och 
hur påbörjade samarbeten sedan förvaltas. 

                                                 
28 Se www.isa.se 
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4.3 Villkoren för ägande 

Givet svagheter i villkoren för själva produktionen kan förutsättningarna för ägande och 
kontroll av företag antas särskilt väsentliga för den svenska ekonomins framtida utveckling. 
Detta understryks av den sedan flera år föreliggande trenden mot ökad relativ styrka inom FoU 
jämfört med andra länder. Om Sverige inte kan hävda sig på basis av kostnader eller ens 
kompetens inom produktionen, ligger det nära till hands att Sverige är i stort behov av goda 
förhållanden för en kombination av ägande, kontroll av företag och FoU. Vi kan konstatera att 
FoU i allmänhet inte lokaliseras helt för sig självt utan i anslutning antingen till produktionen 
eller till ägandet och andra huvudkontorsfunktioner. 

De flesta länder har idag infört regelsystem som medgett kraftigt ökat institutionellt och även 
utländskt ägande i näringslivet. I Sverige minskade det individuella ägandet på börsen gradvis 
relativt det institutionella ägandet mellan 1945 och fram till mitten av 1980-talet. Därtill bidrog 
en kombination av fördjupade finansiella marknader, framväxten av institutionella investerare 
och professionella portföljförvaltare, förmögenhetsbeskattningen samt beskattningen av 
kapitalvinster och utdelningar för individer. Från 1989 till 2000 följde nästa fas då andelen 
utländskt ägande ökade från 7 till strax över 40 procent. Emedan detta speglade en 
internationell trend blev Sverige ändå extremt vad avser den hastighet med vilken ägandet 
övergick i utländsk ägo (SCB, 2004). 

Parallellt med de stigande portföljinvesteringarna genomförde utländska investerare också en 
serie F&F, vilket inneburit att inte enbart det utländska ägandet ökat utan även kontrollen över 
ledande tidigare svenskbaserade MNF övergått till utlandet. De strategiska besluten över FoU, 
upphandling, osv. har i de fallen kommit att fattas i huvudkontor belägna i andra länder. Detta 
är i sig en helt naturlig konsekvens, och spegelbilden av vad som sker när svenska MNF tar 
över företag i andra länder. Av stor betydelse för följderna är emellertid varför, och under vilka 
förhållanden, utländskt ägande och kontroll etableras. 

Ett flertal faktorer bidrog till förändringen för svenskt vidkommande: 

• Avlägsnandet av valutakontroll och regleringar på de finansiella marknaderna, inklusive 
borttagandet av begränsningar för utländskt ägande av svenska aktier. 

• Rebalansering av portföljinvesteringar då ägandet av svenska företag tidigare varit 
skyddat. 

• Signalen om svenskt EU-medlemskap gav ingående FDI en skjuts medelst 
förväntningar om ökad transparens och marknadsintegration. 

• Reduceringen av den svenska bolagsskatten vilken gjorde den till en av de lägsta i 
Västeuropa, även om den nu är mer i nivå med andra länder där även de flesta andra 
genomfört liknande reduceringar. 

• Attraktionen av att erhålla kontrollen över långt internationaliserade företag med bl.a. 
stora FoU-enheter. 

• En favorisering av utländskt framför svenskt ägande genom det svenska 
skattesystemet. 
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En viktig omständighet är kombinationen av högproduktiva investeringsobjekt i besittning av 
starka strategiska funktioner i Sverige och omfattande produktion i utlandet, samt i praktiken 
en för utländska investerare ”förmånlig prissättning” på många svenska företag beroende på en 
snedvridning av förhållandet mellan svenskt och utländskt ägande. Denna uppstår i huvudsak 
genom en kombination av bolags-, kapital-, och förmögenhetsskatterna. Som framgår av Figur 
13 har Sverige här det klart högsta sammanvägda skattetrycket, följt av Norge, Frankrike, 
Finland och Danmark, vilka också uppvisar nivåer över EU-genomsnittet. 

Figur 13: Bolags-, Kapital- och Förmögenhetsskatt sammanvägt, EU-snitt=index 100, 
2004  
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Not: * Medelvärde baserat på tillgänglig data  
Källa: Wallen (2004) 

En stor del av skillnaden i förhållande till andra länder orsakas av förmögenhetsskatten då 24 
av OECDs 30 medlemsländer antingen övergivit eller aldrig innehaft skatt på förmögenhet. 
Nyligen övergavs förmögenhetsskatten av Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Island och 
Nederländerna.29 Av stor betydelse är även att Sverige tar ut 30 procent kapitalvinstskatt 
oavsett längden på innehavet, vilket är exceptionellt högt i ett internationellt perspektiv. 
Slutligen är även skatten på utdelningar mycket hög jämfört med andra länder (se Tabell 6 för 
några länderjämförelser).30 Följden av dessa förhållanden är att utländskt ägande av svenska 
företag tenderar att kunna motiveras av en klart lägre förväntad avkastning än vad som gäller 
för svenska investerare, och i särskilt hög grad vid privat direktägande. Situationen är mest 
allvarlig för SMF och för familjeägda företag, vilka utgör stommen inom många regionala 
kluster. Samtidigt behålls koncentrationen av svenskt ägande i ett antal stora företagsgrupper, 

                                                 
29 Det enda landet med en förmögenhetsskatt jämförbar med Sveriges är Norge. I Norge är dock fastighetsskatten 
lägre än i Sverige. Trots den annorlunda makroekonomiska situationen i Norge, till följd av oljesektorns 
omfattning, föreligger även där negativa effekter av förmögenhetsskatten (Andersson m.fl., 2004). 
30 En annan faktor är att utdelningar är underställda en så kallad ”kupongbeskattning” på 30 procent. Vid 
förekomsten av dubbelbeskattningsavtal sätts beloppet typiskt ned till 10 eller 15 procent. Även 5 procent är 
vanligt förekommande och den faktiska nivån är därtill sjunkande. Sverige har för närvarande 
dubbelbeskattningsavtal med 83 länder (Skatteverket, 2004). 
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vilka skyddas av systemet med differentierad röststyrka för olika aktier.31 I företag där 
koncentrationen av privat ägande överstiger 10 procent finns därtill möjligheten för privata 
ägare med tillräckligt betydande tillgångar att undantas från förmögenhetsskatten. Stora 
inhemska företag och företagare skyddas därmed i betydande grad från konsekvenserna av de 
snedvridningar som drabbar andra företag. 

Tabell 6: Några viktiga aspekter av beskattning av aktieägande i utvalda industri- 
länder, 2000 
Ingen 
beskattning 
på 
utdelningar 
på ägarnivå 

Ingen 
förmögenhetsskatt 

Låg 
förmögenhetsskatt/stora 
undantag och/eller låga 
eller ingen beskattning 
på utdelningar  

Ingen 
kapitalvinstbeskattning 
på långsiktiga innehav 

Kapitalvinstskatt 
 > 0 men ≤ 20 % 
på långsiktigt 
innehav 

Finland Österrike Finland Österrike Irland 

Frankrike Australien* Frankrike Belgien Italien 

Tyskland Belgien Luxemburg Danmark Japan 

Grekland Kanada Portugal Tyskland Luxeenburg3 

Italien Danmark Spanien Korea* Norge 

Luxemburg Tyskland Schweiz Luxemburg Polen 

Nya Zeeland* Grekland  Mexiko* Spanien 

Norge Irland  Nederländerna USA 

Spanien Italien  Polen  

Storbritannien Japan  Portugal  

 Nederkländerna1  Storbrittannien2  

 Nya Zeeland    

 Polen    

 Portugal    

 Storbritannien    

 USA    

Not: 1Stort undantag. 2 Från och med 2001. 350 procent av inkomstbeskattningen vilket innebär en maxnivå på 23 
procent. * Hänför sig till 1999. Definitionen av långsiktiga tillgångar varierar mellan 3 månader och 5 år. 
Källa: Henrekson and Jakobsson (2003) 

Avskaffandet nyligen av arvs- och gåvoskatterna har eliminerat vissa av de potentiellt mest 
skadliga hindren för inhemskt ägande, särskilt för familjeägda SMF vid generationsskiften. 
Sammantaget skapar dock de rådande skatterna en fortsatt drivkraft för övergång från privat 
till institutionellt - och i synnerhet utländskt institutionellt - ägande. Kombinerat med 
inkomstskatterna, fastighetsskatten, m.m., reducerar förmögenhetsskatten vidare hushållens 
sparande, bidrar till kapitalflykt och underblåser därmed en långsiktig förskjutning i 
investerings- och ägarskapsmönstren (Andersson, 2002). Exakt vilka konsekvenser som kan 
tillskrivas förmögenhetsskatten är dock omöjligt att bestämma genom att utfallet beror av en 
kombination av faktorer. En aspekt är att emigrationen av välbeställda svenskar inte enbart 
berövar staten skatteintäkter utan även leder till att dessa individer omfördelar resurser och 

                                                 
31 Efter flera år av förhandlingar, och till följd av konsekvent lobbying från en kombination av svenska regerings- 
och näringslivsrepresentanter, har de europeiska myndigheterna tillåtit att systemet kunnat behållas genom att 
undantag från konkurrenslagarna beviljats.   
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idéer till att investeras på annat håll. Vissa återvänder i sinom tid till Sverige, kanske efter att ha 
förvärvat värdefulla kunskaper utomlands, vilket kan resultera i vinster, men detta uppväger 
ändå inte det faktum att vi här har att göra med ett systematiskt och kontinuerligt utflöde av 
resurser som istället kunde aktiveras i vårt land.32 

Hur kan man förklara (rationalisera) att utländskt ägande tillåts motiveras av en förväntad 
avkastning före skatt som generellt är lägre än vad som fordras för inhemskt ägande? Ett 
argument i makrosammanhang är att sådana diskrepanser orsakade av skatter inte påverkar 
investeringarnas omfattning på internationellt integrerade kapitalmarknader. Olika former av 
finansiering antas då i praktiken vara substituerbara. Avgörande i fallet med direktinvesteringar 
är emellertid att ägande och kontroll motiveras av att unika tillgångar och kompetenser sätts att 
dominera och tillföra värde i verksamheten. 

Figur 14: Förändringar som skulle leda till högre nivåer av långsiktiga investeringar i 
Sverige, procent som svarade viktigt eller mycket viktigt enligt företagsstorlek, 2004 
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Källa: IKED databas 

Figur 15: Beskattning av småföretagare på tre olika inkomstnivåer, i procent, 2003 
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Not: Halva vinsten betalas som lön, andra som utdelning.  
Källa: Deloitte Touche (2003) 
                                                 
32 Av de fem rikaste svenskarna är fyra idag inte längre svenska medborgare. Dessa har ensamt ackumulerat ett 
uppskattat värde på SEK 500 miljarder. 



 43

En övergång från inhemsk till utländsk kontroll är inte att betrakta enbart som en finansiell 
substitution. Förändringen kan på ett avgörande och systematiskt sätt inverka på vilka 
strategiska beslut som fattas i företagen. Konsekvenserna av att utländskt ägande favoriseras 
relativt inhemskt ägande blir mer omfattande ju mer specifika tillgångar och kompetenser som 
skjuts till av ägarna.  Detta talar för att snedvridningen kan få störst följder i SMF-sektorn. 
Imperfektioner på kapitalmarknaden påverkar också SMF relativt mest genom deras beroende 
av lokala finansiella marknader (Figur 14). I de flesta fall tvingas SMF förlita sig på/ta hjälp av 
en begränsad krets av finansiärer (Andersson and Fall, 2003). 

Enligt intervjuer med seniora företagsledare anser 75 procent att deras företag är beroende av 
finansiering av privat svenskt kapital. Runt 70 procent tror på ökade möjligheter till 
finansiering i händelse förmögenhetsskatten övergavs (Hedvall m.fl. 2004). I vår enkät framhöll 
SMF en skattereform som mest väsentlig för att öka sina investeringar, vilket ska ses mot 
bakgrund av att de sammantagna skatterna på uppstart och ägande av små företag är särskilt 
höga i Sverige. Jämfört med en ägare av ett litet företag i Storbritannien betalar en svensk 
företagsägare i vissa fall dubbelt så hög skatt (Figur 15). 

4.4 Sammantaget synsätt  

De faktorer som hämmar kompetensutveckling, förnyelse, samt inhemskt ägande och kontroll, 
skall ses i ett och samma sammanhang. Tillsammans skapar de snedvridningar som minskar 
Sveriges förmåga att dra nytta av globaliseringen brett i samhället. Parallellt med den 
fortgående globaliseringen har FoU hittills inte bara hållit i sig utan även expanderat vidare i 
Sverige. Sverige är idag ett av världens främsta länder vad gäller FoU, trots en mindre 
tillbakagång från 4.3 procent till 4 procent av BNP mellan 2001 och 2003. Under 2003 företogs 
45 procent av all FoU av utlandsägda företag, vilket representerar en ökning med 4 procent 
sedan 2001. Den påtagliga utländska närvaron kommer från förvärv av FoU-intensiva företag, 
men även efterföljande expansion av dessa aktiviteter (ITPS 2005c). Å andra sidan har 
investeringarna i produktionens förnyelse legat på en låg nivå. Kan FoU fortsätta utvecklas väl 
om produktionen fortsatt försvinner från Sverige?33 En stark svensk bas av vetenskap och 
forskning samt ett långt internationaliserat i många stycken konkurrenskraftigt näringsliv, 
kombinerat med hinder för satsningar på kompetens, produktion, entreprenörskap och 
snabbväxande nya företag, kan skapa drivkrafter för utländska investerare att etablera en 
närvaro i FoU med avsikten att ”sourca” inhemsk teknologi och nyttja den som grund för 
verksamhet på andra håll. Ett klent utbud av alternativa vägar för att kapitalisera på 
innovationer kan innebära att forskare och entreprenörer aktiva i tidiga skeden har mindre 
förhandlingsstyrka då de säljer av sina idéer till dem som har bättre förutsättningar att 
vidareutveckla dem och förverkliga den kommersiella potentialen. 

I Sverige, liksom i andra länder, genomförs FDI primärt av stora företag vilka också har den 
bästa tillgången till internationella försäljningsnätverk och förfogar över de huvudsakliga 
kanalerna för omstrukturering och omfördelning av resurser över landgränserna. SMF har 
emellertid kommit att engageras i processen alltmer. Även för SMF får förmågan att kunna 
exploatera globaliseringens möjligheter nu stor betydelse, för att kunna följa sina kunder 
utomlands, renodla sin specialisering, sänka sina kostnader, eller förbättra upptaget av ny 
teknologi och kunskap. SMF är emellertid också mer sårbara, t.ex. vad gäller förmågan att 
hantera fasta kostnader och risker, hantera internationellt diversifierade produktionsnätverk, 
och förvalta kärnkompetens utomlands, liksom i fråga om att kunna bemästra svagheter på 
lokala finansiella marknader samt attrahera och uppgradera kompetent arbetskraft. Därför 
                                                 
33 Ungefär 75 procent av alla FoU-utgifter återfinns i den privata sektorn, och det är där nedskärningarna under de 
allra senaste åren ägt rum. 
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löper de stor risk att drabbas hårdare av den omstruktureringsprocess som pågår. Att utländskt 
ägande gynnas i förhållande till inhemskt (och särskilt privat) ägande medför också att särskilt 
stora krav ställs på dessa företag vad avser deras förmåga att behålla kontrollen av 
internationaliserande företagsverksamhet. 
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5. Rekommendationer för policy 

Vissa av de faktorer som bestämmer riktningen och effekterna av FDI-flödena kan inte 
påverkas i någon större utsträckning av politiska åtgärder (ISA, 2003b), eftersom de har att göra 
med geografiskt läge, närhet till vissa marknader eller marknadsstorlek. Andra faktorer kan ta 
lång tid att justera, såsom t.ex. utvecklandet av ett lands industriella nivå och dess institutioner, 
eller kompetensen hos arbetskraften. Samtidigt beror FDI och dess effekter i hög grad på hur 
en ekonomi kan vässa sina specifika styrkor och anpassa sig till föränderliga omständigheter. 

Utvecklingen här hemma liksom i andra länder, både i Europa och i andra delar av världen, 
talar för att Sverige knappast erfar systematiska nackdelar till följd av vårt geografiska läge eller 
marknadsstorlek.34 Mindre länder kan idag istället dra stor nytta av en förhållandevis större 
förmåga att motta impulser utifrån och relativt goda möjligheter att överkomma inhemska 
särintressen som söker motverka väsentlig anpassning. Vidare har Sverige idag i sin närhet flera 
av världens mest sofistikerade, och även en del av de mest snabbväxande, ekonomierna. 
Sverige kännetecknas vidare bl.a. av en högproduktiv ekonomi, långt internationaliserade 
storföretag och en omfattande forskningsinsats. Härtill kan läggas en i många stycken 
utomordentligt stark infrastruktur. Jämfört med de skarpaste konkurrentländerna är 
kostnadsläget samtidigt beskedligt, inklusive för kompetent arbetskraft. Sammantaget tjänar allt 
detta som grogrund för en omfattande attraktionskraft i förhållande till ingående FDI, 
samtidigt som Sverige fortsatt präglas av stora utgående investeringsflöden. 

De samhälleliga effekterna av globaliseringen, och av utgående såväl som ingående FDI, har 
länge betraktats som övervägande positiva. I Sveriges fall har utlandsinvesteringarna i allra 
högsta grad bidragit till etableringen av konkurrenskraftiga och kunskapsintensiva industrier. 
Övergången till utländskt ägande har i många fall inneburit oförändrade strategier till fortsatt 
satsning på forsknings- och utvecklingsverksamhet. Dagens situation signalerar samtidigt att 
den pågående omstruktureringsprocessen reser betydande utmaningar för svensk ekonomi 
liksom för Europa över lag (Andersson och Friberg, 2005). Specialiseringsmönstren framöver 
kan inte utan vidare antas leda i riktning mot mer kunskapsintensiva och värdeskapande 
aktiviteter. 

En politik för att attrahera utländska investeringar är viktig av flera skäl. Information till 
utländska investerare motiveras av att potentiella utländska investeringar kan föra med sig 
betydelsefulla teknik- och kompetensinflöden, vilka annars förhindras av okunskap och att 
relevant information inte finns till hands. Arbetet med att skapa förutsättningar för 
etableringen av långsiktiga, ömsesidigt gynnsamma relationer med utländska MNF kan också 
utgöra en stark drivkraft till förbättring och förnyelse i inhemska miljöer och företag. 
Medverkan av en professionell investeringsmyndighet kan här spela en viktig roll. Det är 
emellertid väsentligt att investeringsfrämjandet och utvecklingsarbetet förmår fokusera på 
områden där informationsbristerna är uttalade samtidigt som det finns utsikter till stora 
positiva spridningseffekter. 

Emellertid kan en politik för attraktion av utländska investeringar inte utformas oberoende av 
spelreglerna i svensk ekonomi, och hur de i vidare mening inverkar på globaliseringens effekter 
för Sveriges del. Medan Sveriges styrkor är otvivelaktiga är närvaron av problem också påtaglig. 
De rådande incitamentsstrukturerna och den hårdnande internationella konkurrensen innebär 

                                                 
34 I EU är det under senare år främst de större och centralt belägna ekonomierna som ”underpresterat” både i att 
attrahera FDI och vad avser den ekonomiska utvecklingen. Enskilda perifera ekonomier i t.ex. Afrika eller 
Sydasien, såsom Botswana, Moçambique, Tunisien eller Vietnam, utvecklas idag starkt utifrån sina specifika 
förutsättningar.  
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att dessa måste tas på allvar. En politik för investeringsfrämjande behöver kompletteras med 
en utvidgad agenda för att undanröja de förhållanden som hämmar eller motverkar den 
svenska ekonomins förmåga att utnyttja globaliseringens potentiella fördelar. 

Mot bakgrund av analysen i rapporten ”The Changing Impact of Globalisation: The Case of Sweden”, 
samt ovanstående avsnitt, menar vi att reformer är särskilt angelägna inom följande områden: 

i) Åtgärder mot hinder för kompetensutveckling 

Insatser fordras för att åtgärda de hinder som föreligger mot kompetensutveckling. Sverige 
måste här noga beakta den samlade inverkan av dagens skattesystem. Särskilt 
inkomstbeskattningen sänker idag allvarligt avkastningen på utbildningsinsatser för individen, 
men också förmögenhetsskatten och andra skatter spelar in. Därtill verkar skattekilarna 
hämmande på efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. En reell sänkning av marginalskatterna på 
förvärvsinkomster är av stor betydelse för att åstadkomma rimliga villkor och därmed stärka 
drivkrafterna både för utbildning och för användningen av kunskap. Indirekt skulle detta även 
medföra andra positiva effekter, så som bättre möjligheter att attrahera internationell 
kompetens samt att skadan av de s.k. “3:12 reglerna” för fåmansbolagen reduceras. 

Andra åtgärder innefattar en förstärkning av läraryrkets ställning. Utbildningssystemet bedrivs i 
huvudsak i offentlig regi samtidigt som lärarlönerna försvagats under lång tid. Trots en viss 
återhämtning under senare år fordras en stärkt kompensation för denna yrkeskategori. Sådana 
åtgärder bör kombineras med andra reformer som ökar utvecklingskraften i utbildnings-
väsendet och stärker utbildningsmiljöns attraktivitet för både lärare och elever från unga år. 

ii) Högre utbildning och forskning  

Universitet och högskolor uppmuntras idag av regeringen att tävla med varandra och uppnå 
relevans i en internationell kontext. Denna strävan behöver understödjas av starkare drivkrafter 
för lärosätena att prioritera och utveckla specialiserade agendor, liksom att etablera miljöer som 
är gynnsamma för länkar till det omkringliggande samhället. Pluralism fordrar verkligt utrymme 
att uppnå excellens på olika sätt, i vissa fall genom stordriftsfördelar och traditionella 
strukturer, i andra fall inom ramen för lättare och mer flexibla miljöer. Understödjande av 
variation i karriärvägarna för lärare och forskare vid universitet och högskolor är vidare 
väsentligt för att öka kontaktytorna till samhället och öka rörligheten. 

För att lärosätena ska bli mer innovativa och bättre organiserade att utveckla unika 
kombinationer av excellens i utbildning, forskning, och omvärldsrelationer fordras bl.a. en 
revidering av dagens resursfördelningssystem och styrinstrument. Högskolförordningens 
inverkan och Högskoleverkets roll borde renodlas mer mot sporrande och granskande och 
mindre av detaljstyrande och likriktande. De genom såväl VINNOVA som Vetenskapsrådet 
introducerade tunga utlysningarna för ”stora forskningsmiljöer” behöver balanseras av 
finansiering och regelverk som understödjer nyskapande. Här behöver också politiken för 
tilldelning av vetenskapsområden ses över. Vikten av att utveckla internationella relationer 
behöver understrykas ytterligare, särskilt som utbildning idag är en av de mest tillväxtstarka 
näringarna globalt sett och Sverige har en stor potential att tillhandahålla tjänster inom detta 
område. Internationaliseringen av utbildningssektorn är generellt viktig med hänsyn till utbytet 
av idéer och etableringen av nätverk vilka i sin tur kan attrahera värdefulla inflöden av FDI, 
människor och kunskaper (ISA 2001b). 
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iii) Koordinerade insatser för regional utveckling och konkurrenskraft för 
SMF 

Program för regional utveckling och konkurrenskraft i SMF behöver koordineras bättre, bl.a. i 
syfte att uppnå en mer fördelaktig kombination av intern kompetensutveckling inom företag 
och samspel med externa kompetenser i form av t.ex. privata tjänsteföretag. 

Samtidigt som de regionala utvecklingssatsningarna är betydande i vårt land stimulerar de i viss 
mån lokala myndigheter att odla färdigheter för att attrahera subventioner snarare än att vässa 
unika tillgångar. Insatser för en förstärkning av den lokala miljön och fördjupad kompetens i 
näringslivet kunde samordnas i högre grad. En framgångsrik strategi på området fordrar god 
lokal anpassning och en mobilisering av olika relevanta samhällsaktörer och kunskapskällor.  
Program för kompetensutveckling i SMF kan i högre grad länkas till insatser för att understödja 
konkurrenskraftiga lokala kluster och framväxten av kompletterande tjänsteföretag. 

iv) Långsiktiga investeringsstrategier inom logistik, transport och IKT 

Tillförlitlig, snabb och flexibel tillgång till information och marknader är av central betydelse 
för kunskapsintensiv verksamhet med högt förädlingsvärde. Sverige låg tidigt långt fram inom 
IKT och infrastruktur för informationssamhället och tillhör idag, tillsammans med de andra 
nordiska länderna, pionjärerna när det gäller att integrera mobila och Internet-baserade system 
(ITU, 2003).35 Å andra sidan finns tecken på att den svenska positionen försvagats i andra 
avseenden. Utvecklingen av s.k. “24-timmars” myndigheter eller IKT-lösningar för ökad 
effektivitet inom hälsosektorn lämnar mycket övrigt att önska. På transportområdet har det 
varit trögt att få på plats utvecklingsarbete som förmår länka samman olika transportsätt. 
Sverige erfar bristande konkurrens inom vissa transportmedel vilket leder till höga priser och 
minskar trycket på förnyelse och kvalitet. 

Sverige behöver stärka utvecklingen av väl integrerade, långsiktiga och relevanta 
helhetslösningar avseende logistik, transporter och IKT. Sammantagna strategier för logistik, 
transport och IKT-infrastruktur är av stor betydelse. En bred representation av, och synergier 
mellan offentliga och privata synsätt, kompetenser och investeringar, är väsentligt för att 
efterfrågedrivna insatser som förmår kombinera anpassning och förnyelse med långsiktiga 
hänsyn. Projekt motiverade av kortsiktiga och ensidiga kommersiella eller politiska hänsyn 
behöver samtidigt motverkas.36 

v) Entreprenörskap och rörlighet 

Entreprenöriell aktivitet är ofta förknippad med högre samhällsekonomisk än privat 
avkastning, p.g.a. betydelsen av erforderlig experiment-verksamhet i uppstartandet av nya 
företag och verksamheter, samtidigt som de enskilda projekten många gånger misslyckas. 
Snedvridningar förorsakade av policy såväl som allmänna attityder kan förvärra relationen 
mellan de risker och de utsikter om belöning som enskilda entreprenörer möter. 

                                                 
35 Indexet annonserades november 19, år 2003, i Genève och är världens första globala ranking inom IKT. 
Benchmarkingen avsåg år 2002.  
36 Kampen mellan GMs två bilfabriker, Trollhättan i Sverige och Rüsselheim i Tyskland, visade på vikten av att 
investera i infrastruktur. När svagheter i den svenska infrastrukturen ledde till ett sämre förhandlingsläge blev 
resultatet en omfattande kompensationsplan vilken i praktiken omdirigerade redan planerade investeringar i 
infrastruktur från annat håll. Andra regioner i behov av redan utlovade byggnationer av vägar, järnvägar och 
kommunikationer fann sig berövade dessa tillskott till sin utvecklingskraft på obestämd tid framöver. 



 48

Färdigheter och insikter av grundläggande betydelse för framgångsrikt entreprenörskap skall 
företrädesvis förmedlas i unga år, varför skolan och utbildningen spelar en viktig roll också på 
det här området. Generellt gäller vidare att villkor som stänger inne arbetskraften på vissa 
arbetsplatser och i vissa miljöer gör nätverk mindre öppna och mer homogena. Reformer som 
kan öka mobiliteten på arbetsmarkanden bör eftersträvas. Exempelvis kan socialförsäkringar 
göras mer portabla eller beskattningen vid byte av bostad utformas så att den i högre grad 
bejakar rörlighet. Även andra insatser är väsentliga för att frigöra mer tid och energi för 
entreprenörskap. Efterfrågan på hushållstjänster hämmas t.ex. i särskilt hög grad av rådande 
skattekilar vilket både förhindrar entreprenörskap på det området och binder upp människors 
tid då de har att försöka klara det mesta på egen hand. Integrationen av invandrare på 
arbetsmarknaden skadas bl.a. av dagens förhållanden. 

vi) Sådd- och riskkapital till nya teknikbaserade företag  

Högteknologiskt entreprenörskap och sunda villkor för snabbväxande SMF är särskilt 
betydelsefullt för förmågan att kapitalisera på FoU genom ny produktion. Sverige har en väl 
utvecklad riskkapitalmarknad men sådd- och riskkapitalet kanaliseras i alltför liten utsträckning 
till nya kunskapsintensiva verksamheter. Offentliga insatser i tidiga skeden behöver kombineras 
med starkare drivkrafter för privat engagemang i sådan verksamhet. På allvar förbättrade 
förhållanden för kommersialiseringen av ny teknologi fordrar starkare mekanismer för 
matchning av individuellt risktagande i flera skepnader, från entreprenöriella insatser till 
engagerat privat kapital. 

Nya tillvägagångssätt bör prövas för att stimulera offentlig-privata partnerskap i tidiga skeden 
av innovationsprocessen. Initiativ liknande det amerikanska SBIR-programmet, vilket syftar till 
att understödja forsknings- och innovationsinriktade SMF, kan utvecklas. De förhållanden som 
omger lån, bidrag och villkor för återbetalning kan bli mer fokuserade på att ge innovativa 
verksamheter en skjuts i tidiga skeden. Pluralism i finansieringskällorna, inklusive i form av 
informellt privat kapital, insatser av affärsänglar, etc., behöver samtidigt åtfölja utvecklingen av 
de offentliga insatserna. Lokala plattformar, t.ex. i form av vetenskapsparker och inkubatorer 
eller i anslutning till regionala handelskammare, behöver stärkas i syfte att understödja 
dynamiskt entreprenörskap. 

vii) Neutrala investeringsvillkor 

Neutrala spelregler för inhemska och utländska investerare behöver säkerställas. Nuvarande 
regler för beskattning på utdelningar, förmögenhet, m.m., innebär att svenskt ägande och 
kontroll av företag diskrimineras och leder till omotiverade förluster av strategiska 
nyckelfunktioner och utvecklingskraft. 

Idag kan utländska investerare nöja sig med en lägre förväntad avkastning före skatt på sina 
investeringar relativt svenska investerare, och i synnerhet jämfört med hushållens direktägande 
vilket innebär att effekterna tenderar att blir störst för SMF. Utländskt och inhemskt ägande 
kan emellertid inte ses som enkla substitut. Ju starkare ägarnas specifika information och 
engagemang i lokala tillgångar och relationer, desto större skillnad i beteende kan man förvänta 
sig att inträdet av främmande ägarintressen medför. Resultatet kan bli väsentliga och positiva 
resurs- och kunskapsflöden, men detta motiverar inte en snedvridning i ägandet till utländska 
investerares fördel. 
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