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Förord 
Ur ett lönebildningsperspektiv är det relevant att skilja ut branscher som är internationellt 

konkurrensutsatta. Traditionellt har det motsvarats av branscherna gruv- och 

tillverkningsindustrin. Allt fler ifrågasätter om denna förenkling är riktig även idag.  

 

För att kunna definiera den internationellt konkurrensutsatta sektorn behövs ett ”breddat 

industribegrepp”. Det behövs som komplement i en analys av svenskt näringslivs 

internationella konkurrenskraft.  

 

Syftet med denna rapport är att se över Facken inom industrins tidigare analyser av den 

internationellt konkurrensutsatta sektorn och att utveckla analysen av ett ”breddat 

industribegrepp”.  

 

I arbetsgruppen som tagit fram denna rapport ingår Tobias Brännemo och Katarina 

Lundahl, Unionen, och Martina Aksberg och Erica Sjölander, Facken inom industrins 

kansli.  

 

Erica Sjölander 

Kanslichef 

Facken inom industrin 

November 2018 
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Inledning 
De speciella ekonomiska förutsättningar som råder för de verksamheter som tillhör den 

internationellt konkurrensutsatta sektorn motiverar att dessa verksamheter har en 

särställning i lönebildningen i Sverige. Det är inom den internationellt konkurrensutsatta 

sektorn som de första avtalen bör träffas och de avtalen bör sedan bli normerande för hela 

den svenska arbetsmarknaden. Detta är vad den rådande lönebildningsmodellen i Sverige 

stipulerar. 

 

Ur ett lönebildningsperspektiv är det därför relevant att skilja ut de branscher som är 

internationellt konkurrensutsatta. Traditionellt har det motsvarats av branscherna gruv- och 

tillverkningsindustrin. Detta är dock en förenkling och allt fler ifrågasätter den idag med 

tanke på den strukturomvandling av det svenska näringslivet som skett.  

 

En kritik mot Industriavtalet går ut på att det finns fler verksamheter än de som omfattas 

av Industriavtalet som tillhör den internationellt konkurrensutsatta sektorn och som därmed 

kan göra anspråk på att ha den lönenormerande rollen på svensk arbetsmarknad. Bland 

annat har det framförts att på grund av tekniska och ekonomiska förändringar bör ett antal 

tjänster som tidigare inte tillhörde den internationellt konkurrensutsatta sektorn nu anses 

tillhöra denna sektor. Ett annat argument som framförs är att på grund av att många företag 

knoppar av verksamheter som tidigare var en del av företaget är ett antal företag, främst 

tjänsteföretag, så nära kopplade till företagen i den internationellt konkurrensutsatta sektorn 

att de i praktiken borde räknas till denna sektor.   

 

För att kunna definiera den internationellt konkurrensutsatta sektorn behövs ett ”breddat 

industribegrepp”. Det behövs som komplement i en analys av svenskt näringslivs 

internationella konkurrenskraft. Det är också viktigt för att belysa hur produktionen av 

varor och tjänster är ömsesidigt beroende och hur länkarna mellan olika branscher ser ut i 

statistiken. Ett analysverktyg som används i den här skriften är de input-output-tabeller som 

SCB publicerar baserat på Nationalräkenskaperna. Input-output-analys fångar inte in alla 

relevanta aspekter av industrins stora betydelse för svensk ekonomi men ger ett viktigt 

bidrag i att utveckla analysen av den utvidgade industrin. 

 

Skriften har två huvudsakliga syften. Det första är att med hjälp av input-output-analys 

utveckla ett ”breddat industribegrepp”. Detta görs i skriftens första kapitel. Det andra syftet 

är att se över Facken inom industrins tidigare analys av internationellt konkurrensutsatt 

sektor, vilket görs i kapitel två. 
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1. En utvidgad industri 

 

1.1 Traditionell branschindelning vs input-output-analys  
För att se var i ekonomin produktionen sker och sysselsättningen finns delas statistiken upp 

i branscher. I sådan statistik går det att följa hur stora olika branscher är sett till exempelvis 

förädlingsvärde eller antalet sysselsatta personer. Tidsserier över sådan statistik visar ett 

tydligt skifte de senaste decennierna där varuproducenter, däribland industrin1, har minskat 

sin andel av hela ekonomin samtidigt som tjänsteproducenter har ökat sin andel. 

 

Diagram 1.1: Olika sektorers andel av BNP  

 
Källa: SCB Nationalräkenskaperna 

 

I takt med att ekonomin har utvecklats har dock den traditionella branschindelningen blivit 

allt mindre relevant eller rättvisande för hur verklighetens näringsliv ser ut och fungerar. 

Ekonomins olika delar är mer sammankopplade än tidigare och produktionen av en vara 

eller tjänst sker i värdekedjor som involverar flera företag som statistiskt sett återfinns i 

olika branscher. De faktiska förändringarna är därför inte lika stora som statistiken visar. 

Det har skett en utveckling av ökad ”tjänstefiering” av varuproduktionen som har medfört 

att företag och verksamheter i statistiken klassificeras på nya sätt. Till exempel den växande 

branschen företagstjänster och många bemanningsföretag är ett resultat av att många 

verksamhetsområden nu köps in av de klassiska industriföretagen. En del av detta utfördes 

tidigare inom ramen för industriföretagen själva medan de nu utförs av separata 

tjänsteföretag. Det gäller inte bara avancerade finansiella tjänster eller IT-tjänster utan 

också andra delar som städning, löneadministration, transporter och restaurangverksamhet. 

Dessutom har en del företag som tidigare definierades som tillverkande företag blivit så 

                                                 
1 Genomgående i rapporten avser begreppet industrin utvinnings- och tillverkningsindustrin, SNI B+C, enligt 
svensk näringsgrensindelning SNI 2007. 
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”tjänstefierade” att de i statistiken definierats om som tjänsteföretag. Ericssons 

omklassificering från att i huvudsak tillhöra industribranschen teleprodukter till att tillhöra 

tjänstebranscherna dataprogrammering respektive forskning och utveckling är ett exempel 

på en sådan förändring som också får stor inverkan på den statistiska bilden över industrin. 

 

Dessutom har den klassiska uppdelningen mellan vad som är varor och tjänster också 

förändrats över tid och gränsen mellan de båda har blivit allt mer diffus. Ofta involverar 

försäljning av en vara även en tillhörande tjänst. Det kan till exempel röra sig om 

serviceavtal eller finansieringslösningar. Det har också blivit vanligare att tillverkare av till 

exempel bussar och lastbilar utöver försäljning även erbjuder hyravtal. För att bättre spegla 

detta kommer vi i vår analys använda begreppet produkt. En produkt kan vara en vara, en 

tjänst eller en kombination av de båda. 

 

Med hjälp av input-output-analys går det att se hur ekonomins olika delar är sammanvävda. 

Det går till exempel att räkna ut hur mycket en viss efterfrågan på industrins produkter 

genererar i produktion och sysselsättning i branscher utanför industrin. På det sättet fås en 

mer rättvisande bild av industrins betydelse för den totala ekonomin. Resultatet som ges av 

input-output-analys är därmed ett viktigt komplement till den traditionella statistiska bilden 

av olika sektorers storlek och utveckling. Input-output-analysen kan alltså ge svar på en del 

av våra frågor kring industrins kopplingar till andra delar av svensk ekonomi men kan inte 

fånga alla aspekter av industrins betydelse för svensk ekonomi. 

 

Om Input-Output-analys 

Det som produceras i en ekonomi sker inte isolerat i enskilda företag eller andra aktörer. 

Det är istället ett sammankopplat system där produktionen sker i olika steg i olika företag. 

Det som vissa företag producerar blir insatsprodukter i andra företags produktion. Detta 

kan ske i flera steg innan det till slut sker en produktion som går till slutlig användning, till 

exempel till försäljning till konsumenter. De här processerna brukar kallas för 

produktionskedjor eller värdekedjor.  

 

Input-output-analys är ett användbart verktyg för att visa hur ekonomins olika branscher är 

sammankopplade. IO-metoden återspeglar hur produktionen i respektive bransch i en 

ekonomi antingen används som insatsprodukt i andra branschers produktion eller som 

färdiga produkter som säljs för slutlig användning, dvs. för konsumtion, investeringar eller 

export. Företag använder insatsprodukter producerade i andra branscher för att producera 

sina egna produkter. Detta innebär att det uppstår flöden i ekonomin, vilka simultant 

registreras i en matris som ursprung (säljare) och slutdestination (köpare). Statistiken visar 

även de produkter som importeras för att användas som insatsprodukter i svensk produktion 

eller användas i svensk slutlig användning. 

 

På detta sätt går det att analysera hur värdekedjorna i ekonomin ser ut från 

underleverantörer till slutlig produktion och i vilken utsträckning olika branscher i olika 

steg är involverade i den produktion som sker som en följd av efterfrågan på en viss 

branschs produkter.  

 

På motsvarande sätt går det att se hur efterfrågeförändringar på produkter från en bransch 

påverkar sysselsättning, förädlingsvärde mm för alla branscher som är involverade i 

värdekedjan. Det går till exempel att räkna ut hur efterfrågan på en branschs produkter 
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skapar sysselsättning både i den branschen men även i övriga branscher. På så sätt 

analyseras hur många jobb som skapas direkt i branschen och indirekt i andra branscher.  

 

1.2 Hur stor är industrin?  
I input-output-analysen används begreppen direkt och indirekt när till exempel 

förädlingsvärde och sysselsättning beskrivs. Direkta och indirekta effekter ska i detta 

sammanhang tolkas som relationen mellan en specifik slutlig användning av industrins 

produkter och den förädlingsvärdekedja som behövs för att leverera dessa produkter för 

slutlig användning bland konsumenter och företag.  

 

Om sysselsättning tas som exempel så består den direkta sysselsättningen inom industrin 

av den sysselsättning som sker direkt i ett industriföretag för att tillgodose en slutlig 

efterfrågan på det företagets industriprodukter. Ett sätt att beskriva det på är att det är 

sysselsättning som sker i det företag som står för det sista steget i produktionen. Den 

indirekta sysselsättningen är den som sker i företag som verkar som leverantörer till det 

företag som står för den slutliga produktionen. Dessa leverantörer kan återfinnas både inom 

och utanför industrin. Slutlig användning, eller med andra ord, slutlig efterfrågan på 

industrins produkter, genererar alltså både direkt produktion i industrin och indirekt 

produktion bland industrins leverantörer från olika branscher. Den direkta effekten avser 

det sista steget i kedjan, den indirekta de tidigare stegen.  

 

Med hjälp av en sådan analys går det att beskriva och definiera ett vidgat industribegrepp 

som på ett mer relevant sätt fångar in de verksamheter som är beroende av utvecklingen av 

svensk industri. På motsvarande sätt kan också sysselsättning som sker inom industrin göra 

det som en följd av slutlig efterfrågan på produkter från branscher utanför industrin. Allt 

detta gör att uppgifterna om förädlingsvärde och antalet sysselsatta i olika branscher enligt 

input-output-analysen inte överensstämmer med motsvarande uppgifter enligt den 

branschvisa uppdelningen i nationalräkenskaperna.  

 

Beräkningar med hjälp av input-output-analys2 visar att det utöver den direkta 

produktionen inom industrin sker en nästan lika stor indirekt produktion för att tillgodose 

slutlig efterfrågan på industrins produkter.  

 

                                                 
2 Vi har här använt samma metod som i Lena Hagmans och Mats Kinnwalls rapport "Svensk exportsektor växer 
med ökat tjänsteinnehåll" (2018). 
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Diagram 1.2a: Industrins förädlingsvärde 

   
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

Beräknat på detta sätt och satt i relation till övriga branscher utgör det totala 

förädlingsvärdet inom industrin drygt 20 procent av hela ekonomin och nästan 30 procent 

av det privata näringslivet3. 

 

Diagram 1.2b: Industrins förädlingsvärde som andel av BNP och privat näringsliv  

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

                                                 
3 Genomgående i rapporten avser begreppet privat näringsliv branscherna A-N enligt svensk 
näringsgrensindelning, SNI 2007. 
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På motsvarande sätt går det att räkna ut hur mycket sysselsättning denna produktion 

genererar, både direkt och indirekt. Den direkta sysselsättningen inom industrin som 

kommer av slutlig efterfrågan på industrins produkter var 2015 cirka 400 000 personer. 

Utöver det tillkommer mer än lika många som indirekt sysselsättning och den totala 

sysselsättningen som genereras av efterfrågan på industriprodukter var därför drygt 

800 000 personer. Det är viktigt att notera att i den indirekta sysselsättningen ingår endast 

sysselsättning som sker i företag som verkar som leverantörer till det företag som står för 

den slutliga produktionen. Däremot ingår inte sysselsättning som exempelvis uppstått till 

följd av ökad konsumtionsefterfrågan på orter där industriföretag har verksamhet, till 

exempel genom ett ökat antal närliggande butiker och restauranger. Om denna typ av 

sysselsättningsökningar skulle tas med i beräkningen vore industrins betydelse ännu större.  

 

Diagram 1.3a: Industrins sysselsättning 

   
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

Utvecklingen sedan 2008 visar att det skedde en stor minskning av industrianställda både 

direkt och indirekt i samband med finanskrisen 2008-2009, men att antalet sysselsatta inom 

industrin sedan dess har varit relativt stabilt. Samtidigt har det under denna period skett en 

stor ökning av sysselsättningen i andra delar av ekonomin. Uttryckt som andelar har 

industrisysselsättningen mellan 2009 till 2015 minskat från 20 till 17,5 procent av hela 

ekonomin och från 33 till 29 procent av privat näringsliv.  
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Diagram 1.3b: Industrins sysselsättning som andel av privat näringsliv och hela 
ekonomin 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

Den minskning som i diagrammen skedde 2015 förklaras till stor del av att Ericsson AB 

från och med 2015 klassificerats om i statistiken. Tidigare återfanns Ericsson i 

industribranschen Tillverkning av kommunikationsutrustning (2630). Nu har 

verksamheten delats upp och återfinns nu främst i tjänstebranschen Datorprogrammering 

(6201) men även i Utgivning av annan programvara (5829) och Annan naturvetenskaplig 

och teknisk forskning och utveckling (7219). En liten del finns också kvar i den 

ursprungliga industribranschen. Omklassificeringen gjorde att antalet sysselsatta i industrin 

enligt statistiken minskade med cirka 20 000 personer mellan 2014 och 2015. För att ge en 

bild av hur utvecklingen av antalet sysselsatta inom hela industrin hade utvecklats utan 

denna omklassificering visas i diagram 4 utvecklingen för industrin exklusive branschen 

data och elektronik. Den minskning som i diagram 1.3a var tydlig under 2015 finns då inte 

längre.  

 

Det kan tyckas att en omklassificering av ett företag inte borde spela någon roll då input-

output-analysen tar hänsyn till att olika branscher är sammankopplade med varandra och 

beräkningarna även inkluderar indirekt sysselsättning som sker utanför industrin. Vad som 

räknas som industriproduktion definieras dock av var företagen har sin hemvist i statistiken 

och när Ericsson flyttas från industrin till tjänstesektorn definieras den produktion som 

Ericsson utför som tjänsteproduktion.  
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Diagram 1.4: Industrins sysselsättning exklusive SNI 26 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

Med IO-analysen går det också att särskilja hur mycket av den totala slutliga efterfrågan av 

olika branschers förädlingsvärde som går på export och därigenom räkna ut hur mycket 

sysselsättning denna exportefterfrågan genererar direkt och indirekt i industrin. Detta visas 

i diagram 1.5a och 1.5b. Även när det gäller efterfrågan på industrins exportprodukter är 

den indirekta sysselsättningen större än den direkta. Totalt genererar exportefterfrågan 

drygt 600 000 sysselsatta personer. 

 

Diagram 1.5a: Sysselsättning inom industrin som kan härledas till exportefterfrågan 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 
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Industrins andel av den totala exporten har gått från att vara cirka 60 procent 2008 till att 

utgöra cirka 52 procent 2015. Detta är betydligt högre än andelarna för den totala 

sysselsättningen (diagram 1.3b) där industrin 2015 utgjorde 29 procent av privat näringsliv 

och 17,5 procent av hela ekonomin. 

 

Diagram 1.5b: Sysselsättning som kan härledas till exportefterfrågan som andel av 
privat näringsliv och hela ekonomin 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

Eftersom det endast sker en mycket liten export från offentlig sektor och de andra 

branscherna som i denna rapport definierats som utanför det privata näringslivet (SNI O-

U) är andelen av privat näringsliv och andelen av hela ekonomin i stort sett densamma. 

 

1.3 Hur ser den vidgade industrin ut?  
Skillnaden mellan den direkta och den totala sysselsättningen kan uttryckas som en så 

kallad multiplikator. Den fås fram genom att dividera den totala sysselsättningen med den 

direkta sysselsättningen. En multiplikator på 2 innebär att det för varje direkt sysselsatt 

person även finns en indirekt sysselsatt person. För hela industrin har multiplikatorn varit 

väldigt stabil och pendlat mellan 2,14 och 2,22 under perioden 2008-2015. 2015 var den 

2,18 vilket alltså innebär att det för varje direkt sysselsatt inom industrin även fanns 1,18 

indirekt sysselsatt.  

 

Även i ett längre tidsperspektiv har det inte skett några större förändringar av industrins 

sysselsättningsmultiplikator. Tidigare beräkningar har visat att den till exempel år 1995 var 

2,134.  

                                                 
4 Se rapporten ”Det nya näringslivet – Samspelet mellan industrin och tjänstesektorn” från Unionen och Almega, november 

2008. 
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Diagram 1.6: Industrins sysselsättningsmultiplikator 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

Hur ser då denna indirekta industrisysselsättning ut, hur uppstår den och varför? Svaret 

skiljer sig åt för olika delar av den indirekta sysselsättningen. I diagram 1.7 visas industrins 

indirekta sysselsättning uppdelat på inom vilken bransch den finns.  

 

En knapp femtedel återfinns inom industrin själv. Enligt input-output-analysen så räknas 

ändå dessa som indirekta då de är leverantörer till andra företag inom industrin och deras 

produktion är därför beroende av slutlig efterfrågan på andra industriföretags produkter.  

 

Input-output-analysen visar att den bransch utanför industrin där flest personer sysselsätts 

tack vare efterfrågan på industriprodukter är handeln. För att tillgodose slutlig efterfrågan 

på industrins produkter sysselsätts drygt 55 000 personer inom handeln. 

 

Näst störst är branschen som benämns ”säkerhets- och bevakningsverksamhet, 

fastighetsservice, kontorstjänster och andra företagstjänster”. Här kan det antas finnas 

många sysselsatta som tidigare var direkt sysselsatta inom industriföretag men med 

verksamhet som nu outsourcats till företag utanför industrin. Detsamma gäller branschen 

”Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster”. Där återfinns till 

exempel de personer som arbetar som inhyrda till industrin men vars anställning finns i ett 

bemanningsföretag.  

 

Den tredje största branschen är jordbruket som levererar produkter till framför allt 

livsmedelsindustrin. En annan kedja finns inom skogsbruket där skogsbruksprodukter 

levereras till trävaruindustrin. En annan bransch som är beroende av den slutliga efterfrågan 

på industrins produkter är transportbranschen där efterfrågan på industriprodukter 

genererar 25 000 personer sysselsatta inom landtransporter och ytterligare 20 000 inom 

magasinering och stödtjänster till transport. 

 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



13 

 

Diagram 1.7: Industrins indirekta sysselsättning per bransch  

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

* Sysselsättning som uppstår till följd av produktion i industriföretag som levererar 

insatsprodukter till andra industriföretag.  
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I bilaga A finns motsvarande diagram som 1.3a och 1.3b fast för åtta av industrins 

delbranscher. I diagram 1.8 visas utvecklingen av den totala sysselsättningen och i diagram 

1.9 sysselsättningsmultiplikatorn för de åtta delbranscherna.  

 

Diagram 1.8: Total sysselsättning (direkt och indirekt) 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

När både direkt och indirekt sysselsatta summeras så är maskinindustrin, 

motorfordonsindustrin och livsmedelsindustrin de största delbranscherna inom industrin. 

Det är också tydligt att det var främst i maskin- och motorfordonsindustrin som antalet 

sysselsatta minskade under finanskrisen 2008-2009. I graferna i bilaga A framgår också att 

minskningen inte bara skedde direkt i de branscherna utan att effekterna på de indirekta 

branschernas sysselsättning var ännu större. 

 

I de flesta övriga branscher har antalet sysselsatta varit relativt stabilt under den här 

perioden. I branschen data och elektronik minskade antalet sysselsatta något mellan 2008 

och 2014 och minskade sedan kraftigt under 2015. Det senare förklaras av den tidigare 

nämnda omklassificeringen av Ericsson i statistiken.  
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Diagram 1.9: Sysselsättningsmultiplikatorer 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 

 

Storleken på sysselsättningsmultiplikatorn varierar mellan industrins delbranscher. Högst 

multiplikator finns i massa- och pappersindustrin, där genererar varje direkt sysselsatt 

person fler än två ytterligare indirekt sysselsatta personer. Multiplikatorn för denna bransch 

har också ökat över tid. Även livsmedel, stål och metall samt trävaruindustrin har relativt 

sett höga multiplikatorer. 

 

1.4 Sammanfattning 

Den traditionella uppdelningen av näringslivet i varubranscher och tjänstebranscher blir 

allt mindre relevant. De olika delarna av ekonomin är sammankopplade i värdekedjor som 

bildar en länk mellan olika branscher. Även gränsen mellan vad som är en vara och vad 

som är en tjänst suddas allt mer ut.  

Olika delar av näringslivet är ömsesidigt beroende av varandra. Tillverkningsindustrin och 

tjänstesektorn skulle inte fungera utan varandra. Vid en analys av statistik över 

utvecklingen av varu- och tjänsteproduktion är det viktigt att vara försiktig med att dra 

förhastade slutsatser om förändringar i näringslivets struktur. Det går inte att förenkla 

genom att hävda att Sverige blivit mindre beroende av industrin och att all tillväxt sker i 

tjänstesektorn. 

Efter att ha minskat med drygt 100 000 personer under finanskrisen har det totala antalet 

sysselsatta inom industrin sedan dess varit relativt konstant. Det totala antalet personer som 

är sysselsatta som en följd av efterfrågan på produkter från industrin var 2015 drygt 

800 000 personer. Knappt hälften av dessa var sysselsatta direkt i den bransch där den 

slutliga produktionen skedde och drygt hälften var sysselsatta i andra branscher, både inom 

och utanför industrin. Bland de branscher där efterfrågan på industrins produkter genererar 

flest sysselsatta utanför industrin återfinns handeln, olika företagstjänster, jordbruket, 
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bemanningsbranschen, transport och bygg. Alla dessa personer ingår i det vi benämner ett 

vidgat industribegrepp.  

Sysselsättningsmultiplikatorn inom industrin är drygt 2 vilket innebär att varje person som 

är direkt sysselsatt inom industrin genererar drygt en person till som är indirekt sysselsatt. 

Storleken på multiplikatorn skiljer sig åt mellan industrins delbranscher och varierar mellan 

1,5 och 3,2 för de största delbranscherna. 
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2. Internationellt konkurrensutsatta sektorn 
 

2.1 Definition av internationellt konkurrensutsatt sektor 
Det kan göras olika definitioner på om en marknad är internationellt konkurrensutsatt eller 

inte. Utgångspunkten i denna skrift är att utifrån de skilda förutsättningar som finns för 

lönebildningen skilja ut internationellt konkurrensutsatt verksamhet från övriga 

verksamheter.  

 

Ur ett lönebildningsperspektiv är vår definition av vilka svenska verksamheter som 

producerar produkter för en internationellt konkurrensutsatt marknad den följande:  

 

De svenska verksamheter som framställer produkter för marknader där 

konkurrensförutsättningarna mellan olika företag kan variera beroende på om de 

anställdas löne- och anställningsvillkor reglerats i Sverige eller i något annat land, tillhör 

den internationellt konkurrensutsatta sektorn. 

 

Skilda förutsättningar för lönebildningen  

Löner och arbetsvillkor regleras i Sverige i huvudsak på branschnivå. Förändringar av löner 

och arbetsvillkor blir därmed likartade för alla företag i en bransch. De materiella 

förändringarna till följd av en avtalsrörelse blir, via lönenormeringen, likartad över hela 

arbetsmarknaden. Konkurrensförutsättningarna mellan företag som bedriver verksamhet i 

Sverige påverkas därmed inte av en avtalsrörelse. Det får till följd att förändrade löne- och 

avtalsvillkor inte påverkar konkurrensförutsättningarna för företag som bara konkurrerar 

med företag vars löne- och anställningsvillkor bestäms i Sverige. Däremot påverkas 

förändringar av löner och avtalsvillkor i Sverige konkurrensförutsättningarna för företag 

som konkurrerar med andra företag vars löner och avtalsvillkor bestäms i andra länder.  

 

Möjligheten för ett företag att övervältra kostnadsökningar på priserna, utan att efterfrågan 

påverkas, är olika för olika produkter. Det gäller oavsett om det är en produkt som säljs i 

internationell konkurrens eller inte. En skillnad är dock att om alla företag inom en bransch, 

som inte är utsatt för internationell konkurrens, väljer att fullt ut övervältra 

kostnadsökningarna till följd av ett löneavtal på priserna så påverkas inte 

konkurrensförutsättningarna mellan företagen inom branschen och därmed inte heller 

företagens marknadsandelar. Om däremot alla företag i Sverige, inom en internationellt 

konkurrensutsatt bransch, gör på samma sätt så försämras konkurrensläget och företagen 

tappar troligen marknadsandelar. 

 

Internationellt konkurrensutsatta sektorer vs övriga sektorer 

En första förutsättning för att en bransch betraktas som internationellt konkurrensutsatt är 

att det förekommer internationell handel, dvs. att det som branschen producerar kan bli 

föremål för handel över landets gränser. Det medför att de företag som producerar dessa 

produkter i Sverige kan möta konkurrens från utländska konkurrenter dels på 

exportmarknader och dels på inhemska marknaden i form av importkonkurrens. Därmed 

förekommer konkurrens mellan verksamheter som bedrivs i olika länder, dvs. internationell 

konkurrens.  
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Att en produkt inte är föremål för utrikeshandel kan antingen bero på produktens 

egenskaper eller på politiska beslut som gör att marknaden är skyddad från produkter 

producerade i utlandet. Hinder för utrikeshandel kan exempelvis vara att produkten snabbt 

förstörs eller att transportkostnader är mycket höga. Det kan också finnas politiskt 

bestämda hinder i form av export- eller importrestriktioner. Produktion som i huvudsak 

sker i offentlig regi och vars produkter tillhandahålls efter behov och/eller till starkt 

subventionerade priser saknar ofta förutsättningar för utrikeshandel.  

 

Handel över landets gränser kan också förekomma på marknader där produkten inte rör sig 

över gränserna. Det kan istället vara köparen av en produkt, ett företag eller en anställd som 

rör sig över nationsgränserna. Men det kan också vara värt att skilja på produkter som 

fysiskt transporteras över landsgränser och produkter som flyttas med digital teknik5. 

 

I huvudsak utgörs den internationellt konkurrensutsatta sektorn av de verksamheter som 

producerar6 sina produkter i Sverige och sedan säljer dessa produkter, antingen på 

marknader i utlandet (exportmarknader) eller i Sverige, i konkurrensen med företag som 

producerar sina produkter i utlandet. 

 

Vilka verksamheter i Sverige tillhör den internationellt konkurrensutsatta sektorn? I 

följande avsnitt analyseras olika data och diagram för att försöka besvara den frågan7. Olika 

indikatorer som kan fånga hur internationellt konkurrensutsatta olika branscher är studeras. 

Målsättningen är att undersöka hur stor andel av olika branschers produktion som 

exporteras och hur mycket av svensk konsumtion av olika branschers produkter som 

importeras. Att tjänstehandeln vuxit som andel av den internationella handeln är en trend 

som också belyses närmare. 

 

2.2 Utrikeshandel som indikator på internationellt konkurrensutsatt sektor 

Eftersom de ekonomiska förutsättningarna är delvis annorlunda mellan företag som 

konkurrerar enbart på en hemmamarknad och de som konkurrerar på de internationellt 

konkurrensutsatta marknaderna, är det av intresse att försöka sortera fram vilka 

verksamheter i Sverige som tillhör vilken sektor. En förutsättning för att en verksamhet ska 

vara internationellt konkurrensutsatt är att det förekommer internationell handel med de 

varor eller tjänster som verksamheten producerar. Även om det förekommer internationell 

handel är det inte säkert att det finns internationell konkurrens men omfattningen av 

utrikeshandeln kan vara en god indikator.  

 

Det finns olika statistikkällor för utrikeshandel och olika mått på exempelvis export- och 

importkvoter. Även i en sådan analys är input-output-tabellerna ett bra verktyg. I diagram 

2.1 används input-output-tabellerna för inhemsk produktion. Diagrammet visar hur stor del 

av en viss produkt som produceras i Sverige som gått på export 2008 respektive 2015. 

Staplarna för industrins branscher är markerade med diagonala ränder. För att göra 

indelningen mer överskådlig har en förenklad textbeskrivning av SNI-koderna använts i 

diagrammet. Fullständig beskrivning av respektive SNI-kod återfinns i Appendix.  

                                                 
5 Se vidare avsnitt 2.4 Olika former av internationell tjänstehandel. 
6 Producerar används här som samlingsbegrepp för utvinna, tillverka eller tillhandahålla en vara eller tjänst.  
7 En tidigare analys gjordes i Facken inom industrins rapport ”Internationellt konkurrensutsatta sektorn 
november 2008”.  
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Diagram 2.1: Andel av svensk produktion som går på export 

 
Källa: SCB, NR Input /Output-tabeller 
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Bland de 20 branscher som 2015 hade störst exportandel, tillhör 14 industrin. I topp 

återfanns tillverkning av kemikalier, läkemedel och farmaceutiska produkter, tillverkning 

av maskiner som inte omfattas av övriga kategorier i diagrammet samt tillverkning av 

kläder och textilier. I dessa branscher gick 2015 över 80 procent av produktionen på export. 

När det gäller branscher utanför industrin uppvisade 2015 sjötransport störst exportandel, 

följt av uthyrning och leasing och förlagsverksamhet8. Det kan noteras att industrins 

samtliga branscher, utom grafisk produktion, har en exportandel på över 20 procent, och i 

de flesta branscher avsevärt högre än så.  

 

På det stora hela befann sig exportandelen på likartad nivå 2008 och 2015, men några 

branscher sticker ut. Särskilt utmärkande minskningar av exportandelen har skett inom de 

tre kategorierna fiske och vattenbruk, tillverkning av andra transportmedel samt 

tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik. Exportandelen har ökat med flest 

procentenheter inom förlagsverksamhet, uthyrning och leasing samt lufttransport. 

 

Det är viktigt att notera att diagram 2.1 endast visar hur stor del av produktionen som går 

på export utan att ge någon information om varken exportens omfattning eller huruvida en 

minskning/ökning skett i faktisk produktion. I diagram 2.2 presenteras därför den totala 

produktionens storlek, i branscher med en exportandel om minst 10 procent. Staplarnas 

totala höjd (blå+orange) avser produktionens storlek och det orange fältet den del av 

produktionen som går på export (och den blåa delen den del som inte exporteras). För 

industrins branscher är den blåa delen av staplarna ersatt med blårandig färg. Ovanpå varje 

stapel finns även exportandelen angiven.  

 

Det är tydligt att produktionsvolymen är relativt liten i några av branscherna med hög 

exportandel, exempelvis tillverkning av kläder och textilier, sjötransport och tillverkning 

av möbler. Det kan således konstateras att dessa branschers betydelse för svensk export är 

liten, trots den höga exportandelen. På motsvarande sätt är det tydligt att exempelvis 

handelsbranschen har mycket stor betydelse för svensk export, trots en relativt låg 

exportandel. Det bör noteras att i begreppet handel ingår både handel och reparation av 

motorfordon och parti-, provisions- och detaljhandel, i vilket ett brett utbud varor och 

tjänster ingår. Skulle en uppdelning i mindre beståndsdelar av handeln göras skulle 

exportens omfattning inte uppfattas som lika framträdande, jämfört med t ex industrin som 

redovisas uppdelat i 19 olika delbranscher. En av flera tänkbara orsaker till den stora 

sammantagna exporten från svensk handel är att huvudkontoren till många stora globala 

handelsföretag finns i Sverige, och från dessa exporteras exempelvis IT- och 

ekonomitjänster till delar av koncernen som finns i andra länder. På det stora hela kan 

konstateras att flertalet av industrins branscher uppvisar både en hög export och 

exportandel. Särskilt framträdande är tillverkning av kemikalier och läkemedel, 

tillverkning av motorfordon och tillverkning av övriga maskiner.  

 

                                                 
8 Att exporten ökat i förlagsverksamheten hänger ihop med omklassificeringen av Ericsson AB och att deras 
export delvis registreras i branschen utgivning av programvara. 
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Diagram 2.2: Export som andel av total produktion 2015 

 
Källa: SCB, NR Input /Output-tabeller 

 

Som framgått av diagram 2.1 och 2.2 är industriprodukter föremål för stor utrikeshandel, 

vilket är en indikator på att industrin också är föremål för omfattande internationell 

konkurrens. Det är en bekräftelse på vad de som känner industrins verksamhet redan vet, 

nämligen att svensk industri är starkt konkurrensutsatt.  

 

Verksamheter som producerar produkter som i sig inte har en hög utrikeshandel, men i hög 

grad bygger sin verksamhet på att vara leverantörer till industrin, skulle indirekt kunna 

känna av samma internationella konkurrens som industrin. Det är därför intressant att också 

undersöka olika verksamheters koppling till industrin.  
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Diagram 2.3: Andel av bruttoproduktionen som går till industrin 

 
Källa: SCB, NR Input /Output-tabeller 

 

Diagram 2.4: Andel som går till industrin, av den bruttoproduktion som blir till 
insatsprodukter för andra producenter  

 
Källa: SCB, NR Input /Output-tabeller 
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Diagram 2.3 och 2.4 visar på två snarlika, men något olika, mått på kopplingen mellan 

industrin och andra sektorer i samhällsekonomin. Diagram 2.3 visar hur stor del av den 

totala inhemska produktionen i olika branscher som går till industrin och diagram 2.4 visar 

andelen av den inhemska produktionen som går till industrin av den del som finns kvar när 

det som går på export, konsumeras eller investeras tas bort. Det senare visar med andra ord 

hur stor andel av den del av produktionen som levereras till en annan inhemsk producent 

som går till industrin.  

 

I diagram 2.3 redovisas de branscher där minst 10 procent av den inhemskt producerade 

produkten går till industrin, och i diagram 2.4 branscher där minst 20 procent går till 

industrin. De båda diagrammen ger en relativt likartad bild av vilka kategorier som har 

starkast koppling och därmed störst betydelse för industrin. I topp ligger skogs- och 

jordbruksprodukter samt återvinningsprodukter. Av all svensk skogsbruksproduktion blir 

65 procent till insatsprodukter i industrin, medan resterande produktion går främst på 

export, konsumeras eller investeras. Om den del som går på export, konsumeras eller 

investeras utesluts, blir så mycket som 96 procent av all skogsbruksproduktion (som går 

till en annan inhemsk producent) insatsvaror i industrin.  

 

2.3 Tjänstehandelns betydelse för svensk utrikeshandel 

Internationellt konkurrensutsatta marknader exemplifieras ofta med varumarknader med en 

omfattande internationell handel. Det förekommer dock även en betydande internationell 

tjänstehandel. 2017 stod tjänsteexporten för en tredjedel av Sveriges totala export. 

Tjänstehandeln har dessutom över tid uppvisat en betydligt snabbare tillväxt än 

varuhandeln. På ett decennium har tjänsteexportens andel av Sveriges totala export ökat 

med 9 procentenheter (diagram 2.5). Mellan 2007 och 2017 ökade tjänsteexporten med 

omkring 270 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 74 procent (mätt i löpande 

priser). Under samma period ökade varuexporten med totalt 165 miljarder kronor, vilket 

utgör en fjortonprocentig ökning. Observera att statistiken över tjänstehandeln inte enbart 

fångar upp handel i tjänsteföretag, utan all svensk tjänstehandel oavsett bransch.  

 

Diagram 2.5: Tjänsteexportens andel av den totala exporten 

 
Källa: SCB Handel med varor och tjänster 
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Det har även sitt intresse att utöver att undersöka exporten även studera importen. En 

mycket stor import på något område tyder på stor konkurrens från andra länder eller en 

efterfrågan på den svenska marknaden som inte tillgodoses av den inhemska produktionen.  

 

I diagram 2.6 - 2.9 redovisas värdet av svensk utrikeshandel med tjänster uppdelat i olika 

kategorier, samt tjänstekategoriernas andelar av den totala tjänstehandeln. Den största 

kategorin inom svensk utrikeshandel med tjänster utgörs av så kallade övriga affärstjänster, 

vilket utgör 26 procent av tjänsteexporten och 32 procent av tjänsteimporten. I detta 

begrepp ryms exempelvis tjänster inom FoU, juridik, bokföring, administration, 

management och PR, marknadsföring och tekniska och handelsrelaterade tjänster. Dessa 

tjänster exporteras och importeras i stor utsträckning mellan företags enheter i olika länder 

inom en och samma koncern. Några andra betydande områden för svensk tjänstehandel är 

resor, transporter och tele-, data- och informationstjänster. Observera att tjänstehandeln 

som fångas upp i statistiken härrör från bolag verksamma i olika branscher, och inte enbart 

tjänstebranscher. 

 

Tjänsteimport av resor avser utgifter som en person har haft i samband med resa till 

utlandet, inklusive transporter inom landet som besöks, dock inte till och från landet. Enligt 

tidigare terminologi benämndes ”resor” som ”resevaluta”. Transporten till och från ett 

resmål klassificeras istället som transporttjänst. Om exempelvis en svensk person köper en 

resa till utlandet importeras en transporttjänst, antingen genom att personen betalar direkt 

till det utländska bolaget i utlandet eller via bolagets svenska filial. I begreppet 

transporttjänst ryms även frakttjänster. När det gäller frakt är alla betalningar mellan 

svenska och utländska enheter att betrakta som export och import. I kategorin tele-, data- 

och informationstjänster ingår exempelvis olika typer av konsulttjänster, programmering, 

databehandling, underhåll och reparation. De fyra ovan beskrivna huvudkategorierna utgör 

sammantaget 79 procent av exporten och 85 procent av importen av tjänster.  

 

Tidigare ingick också s.k. merchanting9 i tjänsteexporten och tjänsteimporten, men har på 

senare år omdefinierats till att vara en del av varuhandeln.   

 

                                                 
9 När svenska företag köper och säljer produkter som tillverkas i utlandet och sedan säljs utomlands utan att 
passera den svenska gränsen. 
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Diagram 2.6: Olika tjänstetypers andel av den totala tjänsteexporten 

 
Källa: SCB Utrikeshandel med tjänster 

 

Diagram 2.7: Tjänsteexport, miljarder kronor 

 
Källa: SCB Utrikeshandel med tjänster 
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Diagram 2.8: Olika tjänstetypers andel av den totala tjänsteimporten 

 
Källa: SCB Utrikeshandel med tjänster 

Diagram 2.9: Tjänsteimport, miljarder kronor 

 
Källa: SCB Utrikeshandel med tjänster 
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Som konstateras utifrån diagram 2.5 har tjänsteexportens betydelse för svensk export ökat 

markant sedan 2007. Av diagram 2.6 framgår att produktområdena finansiella tjänster samt 

tele-, data- och informationstjänster har ökat sina andelar mest över tid. Transporttjänster 

utgjorde däremot en avsevärt mindre andel av tjänsteexporten 2017 än 2007, vilket främst 

speglar att tillväxten i många andra branscher varit snabbare än i transportsektorn. I kronor 

räknat ökade exporten även av transporttjänster. Bortsett från i dessa kategorier har endast 

mindre förändringar skett med avseende på de olika branschernas andel av den totala 

tjänsteexporten mellan de båda åren.   

 

Även när det gäller importen har transportsektorns andel minskat avsevärt och den främsta 

orsaken till minskningen är precis som för exporten den snabba tillväxten i andra branscher. 

Över tid har importen av transporttjänster i kronor räknatökat, från 89,6 till 96,4 miljarder 

kronor mellan 2007 och 2017. Övriga tjänsteområden utgjorde en likartad andel av 

importen de båda åren. För enskilda branscher kan dock förändringen vara betydande. 

Exempelvis har finansiella tjänster mer än fördubblat sin andel av den totala 

tjänsteimporten under perioden. Så kallade övriga affärstjänster utgjorde den största 

kategorin med avseende på såväl export som import både 2007 och 2017, och har utgjort 

en mycket likartad andel av tjänstehandeln över tid. Även nedbrutet på delbranscher inom 

kategorin övriga affärstjänster var proportionerna likartade de båda åren.   

 

2.4 Olika former av internationell tjänstehandel 

Utvecklingen av tjänstehandeln hänger ofta nära samman med utvecklingen av varuhandel. 

Det gäller exempelvis transporttjänster men också till stor del andra tjänster.  

 

En del av den internationella tjänstehandeln utgörs av handel där det inte är produkten som 

rör sig utan istället är det köparen av produkten, företaget eller en anställd som rör sig över 

nationsgränserna. Nedan följer ett försök att göra en uppdelning av olika tjänster utifrån en 

sådan indelning. Samtidigt görs en bedömning av om de olika tjänstetyperna kan anses 

tillhöra den internationellt konkurrensutsatta sektorn. 

 

Typ 1 Tjänsten skickas över gränsen 

Det finns tjänster som på samma sätt som varor kan skickas över nationsgränsen. Det kan 

röra sig om olika former av finansiella tjänster, försäkringar och data- och 

informationstjänster. Datorprogram, böcker, ritningar m.m. kan lagras i elektronisk form 

och distribueras över landsgränserna. (Dessa tjänster kan lika väl betraktas som varor, varor 

som dock ofta har en immateriell skepnad). Till denna grupp av tjänster hör också en del 

av de tjänster som i statistiken finns under rubriken övriga affärstjänster. Det gäller 

exempelvis diverse affärs- och tekniska tjänster (juridiska tjänster, forskning och 

utveckling, marknadsföring m.m.). Huvuddelen av denna handel är handel mellan företag 

(producenttjänster). Många av dessa tjänster är starkt kopplade till internationell handel 

med varor och är ett komplement till varuexport.  För många svenska storföretag har det 

blivit allt viktigare att kopplat till försäljning av en vara kunna erbjuda finansiella lösningar, 

drift- och serviceavtal. Tjänsterna i denna grupp kan anses tillhöra den internationellt 

konkurrensutsatta sektorn.  

 

Internationella transporttjänster och internationell kommunikation representerar också 

olika former av tjänster som rör sig över nationsgränserna. I dessa fall förbrukas tjänsterna 
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oftast samtidigt som de produceras. I den mån de företag som producerar dessa tjänster kan 

välja från vilket land de producerar sina tjänster, och därmed var de ska ha sina anställda, 

tillhör dessa verksamheter den internationellt konkurrensutsatta sektorn.  

 

Ett exempel; Inom flygtransportområdet finns det på flygplatser anställda som hanterar 

service av typen in- och utcheckning av passagerare, godshantering, omlastning med mera. 

För dessa verksamheter finns det normalt inte som alternativ att förlägga verksamheten till 

ett annat land. Piloter och kabinpersonal kan däremot vara anställda i olika länder.  

 

Typ 2. Köparen korsar gränsen 

En köpare kan vara en privatperson eller en representant för ett företag som reser över en 

landsgräns för att i ett annat land konsumera en tjänst. Det kan exempelvis röra sig om 

turism, en medicinsk behandling, gränshandel eller köp av någon konsulttjänst. Det 

köparen betalar kommer att registreras som import i det land köparen kommer ifrån och 

export i det land köpet sker. Allt som inhandlas på ett kontokort från ett annat land 

registreras.  

 

För att bedöma om denna typ av internationell handel kan anses utgöra internationellt 

konkurrensutsatt verksamhet måste det göras en uppskattning av vad köparen har för 

alternativ. Kan köparen välja vilket land han/hon reser till och skillnader i 

anställningsvillkor mellan dessa länder har betydelse för det valet kan verksamheten anses 

vara internationellt konkurrensutsatt. Ur lönebildningssynpunkt kan det ändå vara så att 

verksamheten inte tillhör den internationellt konkurrensutsatta sektorn, beroende på att 

löne- och anställningsvillkoren i huvudsak bestäms av förhållanden i en bransch som inte 

är utsatt för internationell konkurrens. Det gäller exempelvis för gränshandelsverksamhet 

där villkoren för anställda i butikerna bestäms av förhållandena inom detaljhandeln i 

Sverige, vilken i huvudsak inte tillhör den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Det 

gäller även många verksamheter som kan betecknas som turistnäringar vars anställdas löner 

och anställningsvillkor regleras av hotell- och restaurangavtal och detaljhandelsavtal.  

 

Typ 3. Företag korsar gränsen 

Ett företag korsar en gräns för att tillfälligt utföra ett antal tjänster i ett annat land. För att 

detta inte ska räknas som en permanent verksamhet brukar tidsgränsen för aktiviteten sättas 

till ett år. Det kan exempelvis röra sig om ett byggföretag som tillfälligt utför ett arbete i 

ett annat land. I tabell 1 motsvaras detta framförallt av posten byggtjänster. 

 

Om vi utgår från att det är svenska löner och anställningsvillkor som ska gälla även för 

anställda i företag som tillfälligt vistas i Sverige så kommer denna typ av tjänst inte att 

tillhöra den internationellt konkurrensutsatta marknaden.  

 

Typ 4. Anställd korsar gränsen 

Ett företag kan skicka en anställd till ett annat land för att utföra ett uppdrag. Det kan också 

röra sig om en egenföretagare som reser till ett annat land för att utföra en tjänst. Om det 

arbete den anställde utför faktureras från hemlandet bokförs det som tjänsteexport. Om 

lönen och andra ersättningar istället betalas ut direkt i utlandet bokförs transaktionen som 

löneinkomster från utlandet i betalningsstatistiken. Det kan vara svårt att ur den statistik 

som finns tillgänglig separera många av de tjänster som innebär att en anställd korsar en 
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gräns från den typ av tjänster som innebär att tjänsten korsar gränsen. Data- och 

informationstjänster, övriga affärstjänster och personliga tjänster kan antingen levereras 

enligt typ 1 ovan eller i form av att en anställd korsar en gräns. I många fall kan det säkert 

vara en kombination av båda formerna. 

 

Om det finns alternativ som gör att företaget kan anlita anställda i ett annat land och de kan 

utföra arbetet med andra anställningsvillkor så tillhör denna verksamhet den internationellt 

konkurrensutsatta marknaden. I annat fall gäller som i exemplet ovan under rubriken typ 3 

att tjänsten inte tillhör den internationellt konkurrensutsatta sektorn.  

 

2.5 Konkurrens av import på den svenska marknaden 

Ett annat sätt att se på olika branschers exponering för internationell konkurrens är att 

undersöka hur stor del av konsumtionen av branschens produkter i Sverige, som sker av 

importerade produkter. Detta för att få ett mått på i vilken utsträckning branschen på den 

svenska marknaden möter konkurrens från produkter som producerats i andra länder. I 

diagram 2.10 visas denna andel för ekonomins samtliga branscher.  

 

Det är tydligt, och väntat, att industrins produkter i hög utsträckning möter konkurrens från 

importerade produkter även på den svenska marknaden. För nästan alla industribranscher 

består mer än en tredjedel av den svenska konsumtionen av branschens produkter av 

import. För kläd- och textilindustrin är importandelen nästan 100 procent.  

 

Utanför industrin är det framför allt jordbruket och transportbranschen, och där främst 

flyget, som har höga importandelar i den svenska konsumtionen. Inom flygbranschen är 

andelen mer än 50 procent.  

 

I övrigt utmärker sig branschen ”banker och andra kreditinstitut” på två sätt. Dels genom 

att jämfört med många andra tjänstebranscher ha en relativt hög importandel på 15 procent 

ochdels genom att andelen har fördubblats sedan 2008 då den var drygt 7 procent.  
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Diagram 2.10: Andelen av hushållens konsumtion av produkter från respektive bransch 

2015 som utgörs av importerade produkter 

 
Källa: SCB input-output-tabeller, egna beräkningar 
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2.6 Handeln 

Handeln är en bransch som möter stora utmaningar och som är i snabb förändring. Det 

gäller särskilt detaljhandeln. Digitaliseringens möjligheter till snabba prisjämförelser sätter 

press på lönsamheten. E-handelns intåg har snabbt ändrat förutsättningarna för många 

företag och har gjort att företagen behövt utveckla nya system för till exempel e-handel, 

betalningslösningar, lager och distribution. När handeln flyttar till nätet minskar också 

lönsamheten i butikerna, samtidigt som även lönsamheten i e-handeln pressas av höga 

utvecklingskostnader och kostnader för leveranser och returer.  

 

Handelsföretagen i Sverige har även tidigare mött konkurrens från utländska företag, 

genom utlandsägda butiker i Sverige. Ur ett lönebildningsperspektiv har det inte varit att 

anse som internationell konkurrensutsatthet då nivån på de kollektivavtalade 

löneökningarna varit desamma för alla butiker i Sverige, oavsett om de varit utlandsägda 

eller svenskägda.  

 

Konsumenternas ökade möjlighet att genom e-handel på egen hand handla produkter direkt 

från utlandet innebär dock att de svenska handelsföretagen på annat sätt än tidigare blir 

direkt exponerade för internationell konkurrens. Hur stor del av handeln sker då genom att 

konsumenter e-handlar direkt från utlandet? Enligt beräkningarna som redovisas i diagram 

2.10 var importandelen av hushållens konsumtion av produktionen inom handeln 0,8 

procent under 2015. Inom handeln kan produktion ses som det värde som skapas av att 

utföra tjänsten försäljning och 0,8 procent av hushållens konsumtion av den tjänsten skedde 

alltså genom att köpa den utomlands.  

 

I e-barometern som ges ut av Postnord i samarbete med HUI Research och Svensk Digital 

Handel redovisas att e-handelns andel av den totala detaljhandelns omsättning var 8,7 

procent 2017. E-handeln växer med runt 15 procent på årsbasis. Inom vissa segment är 

ökningstakten betydligt snabbare, men då sker det ofta från låga nivåer. Rapporten Gränslös 

Handel från Handelsrådet uppskattar att Svensk e-handelsexport 2017 uppgick till mellan 

4 och 8 miljarder kronor, medan e-handelsimporten var ca 13 miljarder kronor. 

 

Postnord uppskattar att knappt en femtedel av e-handeln sker genom beställningar som 

kommer från utlandet. Det skulle innebära att utlands-e-handeln idag utgör cirka 1,7 

procent av detaljhandeln. Detaljhandeln utgör cirka en tredjedel av den totala handeln 

(resten är partihandel och handel med motorfordon) vilket innebär att utlands-e-handeln, 

enligt dessa grova beräkningar, utgör cirka 0,6 procent av den totala handeln.  

 

Enligt båda beräkningssätten ovan står den e-handel som sker från utlandet fortfarande 

alltså för mindre än två procent av detaljhandeln och för mindre än en procent av den totala 

handeln. Det är sannolikt att dessa andelar kommer att öka framöver men i dagsläget sker 

den absoluta merparten av konkurrensen mellan handelsföretag i Sverige med andra företag 

verksamma i Sverige.  

 

Det är möjligt att prispressen från utlandet kan vara större än vad dessa siffror visar, 

eftersom ökade möjligheter att handla från företag utanför Sveriges gränser och att jämföra 

priser gör det svårare att höja priserna på de varor som säljs i butik eller på svenska e-

handelssajter. Samtidigt är den ökade prispressen och den tuffare situationen för den 

svenska detaljhandeln sannolikt framför allt en konsekvens av ökad konkurrens mellan 
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olika inhemska aktörer. Det gör att den sammantagna bilden ändå blir att konkurrensen 

med utlandet fortfarande är av relativt marginell omfattning och betydelse, även om det är 

tydligt att den kommer att öka över tid.  

 

Vår slutsats blir därför att branschen ur lönebildningssynpunkt fortfarande ännu inte är att 

betrakta som internationellt konkurrensutsatt i någon större utsträckning.  

 

2.7 Sammanfattning  

En stor del av produktionen i svensk industri går på export. Bland de 20 branscher som 

2015 hade störst exportandel tillhör 14 industrin. En hög exportandel innebär inte 

nödvändigtvis att exporten är stor i kronor räknat, men gemensamt för branscherna inom 

industrin är att flertalet uppvisar både en hög exportandel och stor export. Industrin är med 

andra ord en internationellt konkurrensutsatt sektor med stor betydelse för svensk export.    

 

Verksamheter som producerar produkter som i sig inte har en hög utrikeshandel, men i hög 

grad bygger sin verksamhet på att vara underleverantörer till industrin, kan indirekt känna 

av samma internationella konkurrens som industrin. Skogsbruket och jordbruket är de 

branscher som i högst grad levererar produkter och tjänster till industrin. Nästintill alla 

jordbruksprodukter som blir till insatsprodukter hos andra inhemska producenter går till 

industrin. 

 

Tjänstehandeln har vuxit kraftigt på senare år och fått en allt större betydelse för svensk 

export och import. Jämfört med varuhandeln har tillväxten varit avsevärt snabbare. 

Tjänsteexportens andel av den totala exporten har på ett decennium ökat med 10 

procentenheter, till 33 procent 2017. Den största kategorin inom svensk utrikeshandel med 

tjänster är så kallade övriga affärstjänster. I detta begrepp ryms exempelvis tjänster inom 

FoU, juridik, bokföring, administration, management och PR, marknadsföring och tekniska 

och handelsrelaterade tjänster. En stor del av utrikeshandeln inom denna kategori utgörs av 

handel inom koncerner med verksamhet i flera länder.  

 

En del av den internationella tjänstehandeln utgörs av handel där det inte är produkten som 

rör sig utan istället är det köparen av produkten, företaget eller en anställd som rör sig över 

nationsgränserna. För denna typ av handel måste olika bedömningar göras av huruvida 

dessa tjänster är internationellt konkurrensutsatta från fall till fall. Ur ett 

lönebildningsperspektiv blir handeln internationellt konkurrensutsatt först om skillnader i 

anställningsvillkor har betydelse för valet av leverantör. 

 

Ett annat sätt att se på olika branschers exponering för internationell konkurrens är att 

undersöka hur stor del av konsumtionen av branschens produkter i Sverige som sker av 

importerade produkter. Det är tydligt, och väntat, att industrins produkter i hög utsträckning 

möter konkurrens från importerade produkter även på den svenska marknaden. 
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3. Sammanfattande slutsatser 
Industrin är större än vad den traditionella branschindelningen fångar. Går det att ta fram ett vidgat 

industribegrepp för att beskriva den ”verkliga” industrins storlek? Vi har i denna rapport gett 

grunderna för att skapa ett sådant begrepp. Genom metoden input/output-analys har vi kunnat 

visa att industrins kopplingar till andra branscher är omfattande. Analysen ger därmed en mer 

rättvisande bild av industrin.  

 

Tjänstefieringen av industrin har också påverkan på hur företag och arbetsställen som tidigare 

räknades som industri i statistiken numera tillhör olika tjänstesektorer som ibland fortsätter vara 

leverantörer till industrin och ibland blir exportörer i sig själva. Framförallt det senare har vi 

försökt fånga i den uppdaterade analysen av vilka sektorer som tillhör internationellt 

konkurrensutsatt sektor. 

 

Vi har i vår uppdaterade analys av exportandelar kunnat konstatera att industrin även fortsatt utgör 

kärnan i internationellt konkurrensutsatt sektor. Men det finns branscher som genom att de 

levererar och finns i samma värdekedjor som industrin också till en del kan räknas till den 

internationellt konkurrensutsatta sektorn. Det finns också tjänstebranscher som genom sin egna 

stora exportandel kan räknas till den internationellt konkurrensutsatta sektorn. 

 

Affärstjänster är en växande del av svensk export som ofta hänger samman med industriföretagens 

värdekedjor. Basnäringar som jord-, skogsbruk och fiske är genom att de levererar insatsvaror till 

industrin också en del i dessa värdekedjor. 

 

När det gäller handeln så har digitaliseringen och den växande e-handeln stor inverkan på 

branschens utveckling. Utvecklingen av e-handeln har varit snabb, men har utgått från låga nivåer. 

Vår slutsats är därför att den ur ett lönebildningsperspektiv fortfarande inte tillhör internationellt 

konkurrensutsatt sektor. 
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Bilaga A. Sysselsättning i industrins delbranscher 
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Appendix 

 

          Tabell: Fullständig beskrivning av branscherna enligt SNI 2007 

 

Förkortning i diagram Fullständig beskrivning enligt SNI 2007

A01 Jordbruk A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

A02 Skogsbruk A02 Skogsbruk

A03 Fiske A03 Fiske och vattenbruk

B Utvinning B Utvinning

C10T12 Livsmedel C10T12 Livsmedels-, dryckes- och tobaksframställning

C13T15 Tillverkning textil C13T15 Tillverkning kläder och textil

C16 Tillverkning av trä C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

C17 Pappersvarutillverkning C17 Pappers- och pappersvarutillverkning

C18 Grafisk produktion C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

C19 Tillverkning av stenkol och petroleum C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

C20-21 Tillverkning kemikalier, läkemedel C20-21 Tillverkning kemikalier, läkemedel, farmaceutiska produkter

C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror

C23 Tillverkning andra icke-metalliska  produkter C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

C24 Stål- och metallframställning C24 Stål- och metallframställning

C25 Tillverkning av metallvaror C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

C26 Tillverkning av elektronik C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

C27 Tillverkning av elapparatur C27 Tillverkning av elapparatur

C28 Tillverkning av övriga maskiner C28 Tillverkning av övriga maskiner

C29 Tillverkning av motorfordon C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

C30 Tillverkning av andra transportmedel C30 Tillverkning av andra transportmedel

C31_32 Tillverkning möbler C31_32 Tillverkning möbler och annan tillverkning

C33 Reparation av maskiner C33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

E36 Vattenförsörjning E36 Vattenförsörjning

E37T39 Avloppsrening, sanering mm E37T39 Avloppsrening, sanering mm

F Bygg- och anläggningsarbete F Bygg- och anläggningsarbete

G45-47 Handel 

G45-47 Handel och reparation av motorfordon och motorcyklar, Parti-,provisions- och 

detaljhandel utom med motorfordon

H49 Landtransport H49 Landtransport; transport i rörsystem

H50 Sjötransport H50 Sjötransport

H51 Lufttransport H51 Lufttransport

H52-53 Magasinering, post och kurir H52-53 Magasinering, post och kurir

I Hotell och restaurang I Hotell och restaurang

J58 Förlagsverksamhet J58 Förlagsverksamhet

J59_60 Film, tv, ljudinspelningar et c J59_60 Film, tv, ljudinspelningar et c

J61 Telekommunikation J61 Telekommunikation

J62_63 Data- och informationstjänster J62_63 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet, informationstjänster

K64 Finansiella tjänster K64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

K65 Försäkring och pensionsfondsverksamhet K65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

K66 Stödtjänster till finansiella tjänster K66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring

L68 Fastighet L68 Fastighet och fastighetsversamhet

M69_70 Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet M69_70 Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet, konsulttjänster till företag

M71-72 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet

M71-72 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, 

vetenskaplig forskning och utveckling

M73 Reklam och marknadsundersökning M73 Reklam och marknadsundersökning

M74_75 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi M74_75 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, veterinärverksamhet

N77 Uthyrning och leasing N77 Uthyrning och leasing

N78 Personalrelaterade tjänster N78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster

N79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet N79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster

N80T82 Säkerhet, bevakning N80T82 Säkerhet, bevakning, fastighetsservice, kontortjänster et c

O84 Offentlig förvaltning och försvar O84 Offentlig förvaltning och försvar;  obligatorisk socialförsäkring

P85 Utbildning P85 Utbildning

Q86 Hälso- och sjukvård Q86 Hälso- och sjukvård

Q87_88 Vård, omsorg Q87_88 Vård, omsorg, öppna sociala insatser

R90T92 Konstnärlig och kulturell verksamhet 

R90T92 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet,

 biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m., spel- och vadhållningsverksamhet

R93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet R93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

S94 Intressebevakning S94 Intressebevakning; religiös verksamhet

S95 Reparation av datorer, hushållsartiklar S95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

S96 Andra konsumenttjänster S96 Andra konsumenttjänster
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