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VÅRT UPPDRAG I DENNA RAPPORT

• Industrins betydelse för Sveriges ekonomi och för Sveriges alla regioner

• Industrins villkor och riskbilder Internationellt: Globaliseringskritik, protektionism och Kinas 
statsinterventionism

• Nationellt: Hotbilden från en bostadsmarknad i oordning

• Industrins betydelse för omvandlingen till ett hållbart samhälle

• Industrins omställningsförmåga – centralt för konkurrenskraft



INDUSTRINS BETYDELSE FÖR SVERIGE OCH DESS 
REGIONER



INDUSTRINS BETYDELSE FÖR SVERIGE OCH DESS REGIONER

• Industrin har knoppat av verksamheter som blivit tjänstenäringar

• Industrins snabba produktivitetstillväxt har gjort att färre sysselsatta producerar lika mycket

• Hushållen efterfrågar relativt mer tjänster med stigande levnadsstandard

• Input-outputtabeller visar att tillverkningsindustrin direkt och indirekt år 2015 sysselsatte 827 000 
personer i Sverige.

• Industrin har dessutom en avgörande betydelse för utrikeshandeln. Exporten av industriprodukter 
möjliggör Sveriges handelsutbyte med omvärlden och därmed den levnadstandard svenska 
hushåll har.

• Men vilken roll spelar industrin för landets alla regioner? I media florerar ibland artiklar om 
rostbälten, vikande sysselsättning och avfolkning!



SVERIGE KAN DELAS IN I 60 FA-REGIONER (TILLVÄXTANALYS)

FA-regioner Befolkning FA-regioner Befolkning FA-regioner Befolkning

Storstadsreg.

Stockholm 2 743 556 Karlskrona 141 916 Älmhult-Osby 30 330

Göteborg 1 199 348 Växjö 141 904 Vimmerby 30 307

Malmö-Lund 1 167 939 Halmstad 135 889 Kiruna 29 217

Stora FA-regioner Östersund 107 861 Sollefteå 19 709

Linköping-Norrköping 453 763 Skellefteå 76 809 Ljusdal 19 028

Jönköping 287 402 Lidköping-Götene 74 337 Kramfors 18 610

Västerås 271 095 Värnamo 73 568 Gällivare 17 825

Karlstad 262 654 Nyköping-Oxelösund 67 475 Lycksele 15 390

Örebro 258 826 Bollnäs-Ovanåker 64 309 Strömsund 14 437

Trollhättan-Vänersborg 208 988 Västlandet 59 215 Torsby 11 890

Skövde-Skara 185 863 Gotland 58 595 Härjedalen 10 154

Kristianstad-Hässleh. 181 023 Örnsköldsvik 56 139 Malung-Sälen 10 114

Luleå 176 739 Små FA-regioner Haparanda 9 805

Gävle 164 820 Karlskoga 40 081 Vansbro 6 837

Falun-Borlänge 158 182 Avesta-Hedemora 38 822 Vilhelmina 6 787

Borås 157 822 Ljungby 38 467 Arvidsjaur 6 440

Umeå 155 606 Ludvika 37 886 Storuman 5 902

Sundsvall 151 510 Hudiksvall 37 401 Arjeplog 5 337

Medelstora FA-
regioner Västervik 36 551 Jokkmokk 5 081

Eskilstuna 148 022 Mora 34 324 Överkalix 3 367

Kalmar 143 663 Oskarshamn 33 015 Åsele 2 809



INDUSTRIN VÄL SPRIDD I LANDET ÄVEN OM MAN BARA TAR STÖRRE 
ARBETSPLATSER I BEAKTANDE

• Vi har haft en databas tillgänglig med alla Sveriges industriarbetsställen

• Vi valde att göra analysen på arbetsställen med minst 50 anställda – redan 1617 arbetsställen, det 
hade blivit ohanterbart att gå ned på mindre enheter

• Vi mappade upp industrin för alla 60 regionerna: hur många arbetsställen?  Hur ser fördelningen 
ut på bransch (SNI-koder)? 

• Landet delades upp i regioner efter ingående folkmängd: storstadsregioner/stora regioner(>150t 
inv)/medelstora (50-150t inv)/små regioner (under 50t inv)

• 30 procent (487) av industriarbetsställena med minst 50 anst. finns faktiskt i de tre 
storstadsregionerna men det är ändå betydligt mindre än dessas andel av den totala 
befolkningen.



DE MEDELSTORA REGIONERNA HAR I ALLMÄNHET ETT STORT ANTAL 
INDUSTRIER – VÄRNAMO STÖRSTA INDUSTRITÄTHETEN AV ALLA REG.
STOR DIVERSIFIERING I INDUSTRIN I DE FLESTA AV DESSA REGIONER
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INDUSTRITÄTHETEN STÖRRE I SMÅ OCH MEDELSTORA REGIONER
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MEN DE NYA VÄXANDE INDUSTRIFTG – VAR ÅTERFINNS DE?
100 SNABBAST VÄXANDE INDFTG VÄXTE 20% PER ÅR 2010-16
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Dessvärre är situation helt annorlunda när man placerar de snabbast växande företagen 
oavsett bransch geografiskt – Då är storstadsregionernas dominans förkrossande!



STRUKTURFÖRÄNDRING DÄR INDUSTRIN OCH TJÄNSTENÄRINGAR 
INTEGRERAS

• En stor marknad för företagstjänster växer snabbt och bidrar till ökad produktivitet i industrin. 
Totalt var 767 000 sysselsatta inom företagstjänster 2016.

• Vi har konstaterat att industrin återfinns i gott skick även i befolkningsmässigt små regioner.

• Däremot ökar inte antalet jobb i industrin. Det är ingen naturlag men fler jobb i industrin 
förutsätter nya företag som växer fram eller att redan befintliga företag utvecklar nya 
affärsområden.

• 66 % av de sysselsatta i företagstjänster återfinns i de tre storstadsregionerna. Mindre än 12 % 
återfanns i de små och medelstora regionerna.



SLUTSATSER

• Att få fler växande industrier är också ett sätt att attrahera företagstjänster som är det som växer. 
Peka på de positiva tillväxtexemplen i tillverkningsindustrin. 

• Svårare att göra tvärtom. Företagstjänster etablerar sig företrädesvis i storstadsregioner. Svårt att 
attrahera företagstjänster till små och medelstora regioner

• Satsningar på infrastruktur i bred bemärkelse livsnödvändig. Prioritera rätt! Koppla ihop 
geografiskt närbelägna regioner med storstadsregioner och koppla ihop mindre regioner med 
närbelägna större regioner för att få en ministorstadsregion. Impulsiva storsatsningar som 
snabbtåg mellan storstäderna föregicks inte av någon totalanalys.  

• Satsningen på universitetsfilialer har förmodligen varit positiv för det lokala näringslivet (tyvärr 
svagt empiriskt underlag). 

• Den strukturförändring vi ser är samtidigt inte på något sätt jämförbar med tidigare stora 
koncentrationer och folkomflyttningar! Ändå har vi svårt att klara konsekvenserna av den 
strukturomvandling som nu äger rum.



UTVECKLINGEN PÅ BOSTADSMARKNADEN – HOTBILD 
MOT INDUSTRIN?



OMSLAG I BYGGANDET – HAR VI SATT OSS I EN RÄVSAX?

• Snabb ökning av bostadsbyggandet efter finanskrisen. 2017 uppgick de samlade 
bygginvesteringarna (bostäder, lokaler, anläggningar) till 500 mdr motsv. 11 % av BNP

• Bostadsrättsmarknaden vände i Stor-Stockholm under året. Utbudet ökade under året och 
priserna vände ned. Nedgången har sedan spridit sig till villamarknaden och till 
bostadsmarknaderna i Göteborg och Malmö men i betydligt mer dämpad takt.

• Samtidigt finns det planer på ett fortsatt kraftigt bostadsbyggande. Invandring och intern 
migration har angetts som skäl till att Sverige bör tillföras 535 000 nya bostäder under 2018-2025 
(Boverket).

• Vad håller på att ske?



EN DYSFUNKTIONELL BOSTADSMARKNAD - STORA SVÄNGNINGAR
GENOM ÅREN

• 1970-tal: Utflyttning från innerstäderna. Statliga lånesubventioner. Stora avdragsmöjligheter för 
villaköparna satte fart på villabyggandet.

• 1980-tal: Avreglering på kreditmarknaden: bostadsrättsmarknaden tar fart. Prisboom

• 1990: Skattereform. Begränsad avdragsrätt. Avveckling av räntesubventioner. Bostadsmarknaden 
kraschar. Långvarig kris i Sveriges ekonomi.

• 1998-2008. Räntorna faller tillbaka. Priserna stiger på villor och bostadsrätter när 
bostadskostnaderna minskar. Svårigheter att få upp bostadsbyggandet av flerfamiljshus. Bankerna 
avvecklar amorteringskraven. 2005 bolånetaket höjs från 75 till 90 %. 

• 2008-13. Fastighetsskatten sänks kraftigt. Dramatiskt fall i räntenivån efter Lehmankraschen. 
Fortsatt prisuppgång.

• 2013- Återregleringen. Ökade kapitalkrav på bankerna i flera omgångar. Amorteringskrav1 och 2. 
Sänkt bolånetak tillbaka till 75 %. In blanco-lån till högre ränta för överskjutande lån. Bankernas 
lånekrav höjs kraftigt för att undvika lagstiftning. Marknaden vänder ned i Stockholm 2017.



RISK FÖR ATT VI TRIGGAT EN 
NEDGÅNG I EKONOMIN

Tillväxt i
Avvikelser från Baseline

2018 2019 2020

BNP -0,2 -0,8 0,5

Privat konsumtion -0,1 -0,7 -0,3

Bruttoinvesteringar -1,1 -5,4 -0,4

Konsumentpriser 0 -0,4 -1,1

Industriproduktion -0,3 -1,7 -0,4

• Vi har kört modellantaganden om 10% 
prisfall i bostadspriserna och 15% nedgång 
i bostadsinvesteringarna i OEF följt av 
stabilisering.

• För industrin utgör byggsektorn en viktig 
del av hemmamarknaden för många ftg.

• Det blir en efterfrågechock för den svenska 
ekonomin, men den är övergående 
förutsatt att a) bostadsmarknaden 
stabiliseras b) den internationella 
efterfrågan fortsätter att växa.

• Våra modellantaganden är djärva men inte 
orealistiska. (a) bygger på fromma för-
hoppningar om vi inte får kreditlättnader. 
(b) är inte heller realistisk. Snabbt omslag 
till byggande av hyresfastigheter lösning?

• Risk att vi lagt grunden för en kris men det 
finns fortfarande tid för action!

Effekter av en tillfällig nedgång i bygginv o bostadspriser



DEN SVENSKA INDUSTRINS VILLKOR OCH RISKBILDER



NATIONELLA OCH GLOBALA 
RISKER

• Sverige: missriktade politiska 
interventioner eller problem med 
lönesättning är möjliga

• Vi bedömer dock att de främsta 
riskbilderna handlar om världsekonomin 
och globaliseringens politik



DEN SVENSKA INDUSTRIN HAR GYNNATS AV

• Stabil och regelstyrd makroekonomisk politik

• En etablerad löneförhandlingsordning

• Ekonomisk öppenhet och fri internationell rekrytering

• En liberal och konkurrensfrämjande näringspolitik

• Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik som understödjer strukturomvandling

• Det är möjligt att policymisstag begås i Sverige – men industrins grundförutsättningar är ändå
goda.



VÄRLDSEKONOMIN: INKOMSTFÖRDELNING 1988-2008



GLOBALT RISKSCENARIO 1: BACKLASH MOT GLOBALISERING

• En politisk reaktion mot globalisering är tydlig i många länder

• Särskild utpräglad i anglosaxiska länder där omfördelningsmekanismen är svag

• Det finns belägg för att befolkningsgrupper vars inkomster stagnerar också är benägna att rösta
för nationalistiska partier (eller Brexit i UK)

• Detta understryker behovet av att fördela globaliseringens vinster på ett rättvist sätt

• Detta är inte lätt, eftersom handelsavtalens fördelningseffekter börjar dominera när
handelshindren redan är låga

• Välfärds- och socialpolitiken ligger på nationell nivå

• I värdekedjeekonomin är det dock knappast ändamålsenligt för ett land att försöka skydda sig från
import.



RISKSCENARIO 2: GLOBALISERINGEN DOMINERAS AV KINAS INTRESSEN

• Globaliseringens spelregler kommer i ökande grad att påverkas av Kinas politik

• Denna trend förstärks av att USA:s isolationism sannolikt fortsätter

• Kina strävar åt att snabbt komma ikapp de gamla rika länderna, ibland med tvivelaktiga
policymedel

• Upphovsrätten respekteras inte

• Västerländska företag som vill vara verksamma i Kina tvingas till snabb teknologiöverföring

• Kinas rättsväsende ger inte effektivt skydd för utländska företag

• Dessutom tillskansar Kina sig västerländs toppteknologi genom att förvärva teknologiskt
avancerade företag

• Kinas statsägda företag agerar enligt långfristigt strategiskt intresse

• Kina bygger strategiska allianser för teknologi och råvaror.



DAGS ATT FUNDERA OM I SVERIGE?

• Den svenska industrin har gagnats av liberal och konkurrensinriktad näringspolitik

• Ändå är det värt att fundera om ett mer strategiskt angreppssätt behövs:

• Prioritera svenskt ägande samt nyckelfunktioner som ledning, forskning och utveckling

• Prioritera goda forskningsmiljöer i Sverige

• Stora svenska ägargrupper kan samordna krafter för att uppnå goda villkor i strategiska
partnerskap med Kina

• Anlita EU:s förhandlingsmuskler

• Vad kan staten och svenska industriföretag tillsammans göra – ett aningen mer ”pro-business” –
angreppssätt?



INDUSTRINS BETYDELSE FÖR OMVANDLING TILL ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR PÅVERKAR INDUSTRIN

Ny teknik och innovationer 
höjer produktivitet

Investeringar i infrastruktur
som bidrar till högre tillväxt

Omställning till förnybar 
energi kan på längre sikt ge 
lägre kostnader för energi

Möjligheter

Risk för lägre produktivitet och 
investeringar 

Omallokering av investeringar 
för att anpassa till varmare 
klimat tränger ut kapital till 
andra produktiva investeringar

Gradvis uppvärmning

Finansiell instabilitet av 
överinvesteringar i fossila 
bränslen och gammal teknik 

Höga inledande 
investeringskostnader för 
klimatadaption tränger ut 
kapital till övriga investeringar

Transitionsrisker

Volatilitet i produktion och 
priser på insatsvaror  

Skador på byggnader och 
infrastruktur 

Direkta och indirekta effekter 
på energisektorn, 
försäkringssektorn och 
finanssektorn som påverkar 
industrin

Globala värdekedjor 

Extremväder

Klimatförändringar

Lästips: Batten (2018), Bank of England Staff Working Paper No 706, Mercure et al (2018) Nature Climate Change 



INDUSTRINS ENERGIINTENSITET HAR MINSKAT BETYDLIGT SEDAN 1990



STORA SKILLNADER MELLAN BRANSCHERNA I VÄXTHUSGASUTSLÄPP



GODA EXEMPEL PÅ BRANSCHER DÄR OMSTÄLLNINGEN KOMMIT LÅNGT



SLUTSATSER

• Fossilfritt samhälle år 2045: Industri avgörande då den svarar för knappt en tredjedel av total 
utsläppen av växthusgaser och 38 procent av landets totala energianvändning

• Stora skillnader i utsläpp mellan olika branscher: de enkla utsläppsminskningarna är gjorde och de 
återstående kräver tekniska innovationer Industrin har kommit långt i att minska utsläpp av 
växthusgaser. Industriklivet stöd till nödvändiga tekniska innovationer. 

• Styrmedel är teoretiskt enkelt men praktiskt svårt: Omställning av svensk industri är förenad med 
ett antal svåra frågor om kostandseffektivitet och effekter på globala utsläpp givet att svensk 
industri har relativt låga utsläpp jämfört med mostavarande industri i andra länder



OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA OCH KONKURRENSKRAFT



OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA OCH KONKURRENSKRAFT

• Hur bidrar omställningsförmåga till konkurrenskraft?

• Vilka olika sätt finns tillgängliga för att hantera industrins anpassnings- och 
omställningsbehov? 

• Hur står sig industrins omställningsförmåga i förhållande till viktiga 
konkurrentländer?

• Vilka nya anpassnings- och omställningsbehov uppstår i ljuset av globala 
utmaningar?

• Finns det anledning att utveckla det svenska omställningssystemet?



OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA ÄR CENTRALT FÖR INDUSTRINS KONKURRENSKRAFT

• Sökandet efter mer effektiva 
produktionsmetoder och allt 
högre kundvärde är ett ständigt 
återkommande arbete för varje 
företag. 

• Företagens produktivitets-
strävanden står inför ständiga hot, 
särskilt på globala marknader. 

• Förmågan att anpassa och förnya 
verksamheten är därför avgörande 
för att upprätthålla och höja 
industrins produktivitet och 
därmed också konkurrenskraft!

Arbetskraftsbrist, varselgrad och produktivitet, 2010-2018, Index 2010 = 100

Källa: egna bearbetningar av statistik från SCB och Arbetsförmedlingen



INDUSTRINS OMSTÄLLNINGSSYSTEM ÄR UNIKT OCH STÅR SIG VÄL I ETT 
INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

33
Källa: Bergström, O. (2018)



STATLIGT STÖD VID KORTTIDSARBETE 

- +

Statligt stöd vid korttidsarbete i konkurrentländer, € per capita

Källa: Egna bearbetningar av data från Eurostat
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FÖRÄNDRING AV OMSTÄLLNINGSSYSTEMET?

• Det nuvarande omställningssystemet har varit 
framgångsrikt

• Ändra inte ägandeformen och finansieringen

• Ensidig fokusering på omställningsstöd till nytt 
jobb

• Globala värdekedjor, klimatförändringar och 
kommande finanskriser talar för behovet av ett 
reformerat statligt stöd vid korttidsarbete 

• Parterna har ett viktigt ansvar att säkerställa att 
nödvändig strukturomvandling inte begränsas

36

Källa: OECD Employment Outlook (2018)


