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Inledning 
I den allmänna debatten framställs det ibland som att industrin – och då speciellt basindustrin – har 

spelat ut sin roll för jobben och tillväxten. Detta är i grunden fel. Tvärtemot den bild som ofta dyker 

upp i media av ett Sverige där tillväxten påstås dras av de s.k. nya kreativa näringarna som mode, 

musik och dataspel, är och förblir industrin i mångt och mycket basen för näringslivet och därmed för 

hela ekonomin.    

Industrins fortsatta betydelse märks kanske tydligast vad gäller exporten. Även om tjänsteexporten 

ökat snabbt står varor fortfarande för den helt dominerande delen av svensk export.  Basindustrins1 

(gruvor, skog samt stål och metall) andel av exporten är hela 20 procent, och exportvärdet är över 

250 miljarder kronor. Sektorns betydelse för nettoexporten är ännu större eftersom importen av 

insatsvaror för produktionen är liten. Totalt sett arbetar omkring 100 000 personer i den svenska 

basindustrin.  

Vi vet också hur viktig basindustrin är som motorer för andra sektorer och att om efterfrågan ökar så 

att en ny person behöver anställas, ger detta i sin tur omkring 2 anställda i andra sektorer – 

verkstadsindustri, transporter, handel, företagstjänster, bygg med mera. Även de skatteintäkter som 

industrin direkt och indirekt genererar är oerhört viktiga för den gemensamma välfärden.   

Vi är fullt medvetna om att det inte ”bara” är basindustrins tillväxt som avgör hur regionens framtida 

utveckling blir. Andra sektorer, både inom industrin, företagstjänsteområdet eller inom 

besöksnäringen är givetvis också oerhört viktiga – liksom att samhällsplaneringen och den offentliga 

sektorn är kompetent och effektiv.   

Lika självklart är att man inte heller ska ställa basindustrin i motsatsförhållande till andra delar av 

näringslivet och speciellt inte gentemot tjänstesektorerna. Båda behövs och är beroende varandra. 

Den traditionella och strikta uppdelningen i industri och tjänster är på många sätt förlegad. 

Kopplingarna mellan sektorerna blir allt tätare och frågan är inte längre – basindustrin eller 

tjänstesektorn? – utan industrin och tjänstesektorn. 

Basindustrins fortsatta betydelse och tillväxtmöjligheter är också en viktig gemensam nämnare för de 

sex Unionen-regionerna i Mellansverige – Värmland, Bergslagen, Mälardalen, Dalarna, Uppland och 

Gävleborg. Vi vill med denna rapport därför lyfta basindustrins fortsatta betydelse, men kanske 

framför allt frågorna om hur vi tillsammans i regionen kan skapa de bästa förutsättningarna för att 

verkligen ta till vara all den tillväxtpotential och innovationskraft som finns i sektorn.  

Rapporten har tagits fram under november 2016 på uppdrag av Unionens regionstyrelser i 

Bergslagen, Mälardalen, Värmland, Dalarna, Uppland och Gävleborg. Sammanställare har varit 

Unionens chefsekonom Lars Jagrén.  

  

                                                           
1
 Kemisk industri är ej inkluderad i basindustrin i denna rapport. 
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Vår region och rapporten 
Rapporten är gemensam för Unionens regioner Värmland, Bergslagen, Mälardalen, Dalarna, Uppland 

och Gävleborg. Detta motsvarar Värmlands, Örebro, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala och 

Gävleborgs län.  

Rapporten fokuserar på utvecklingen och tillväxtförutsättningarna i basindustrin, här definierad som 

gruvsektorn, skogsindustrin (trävaror samt papper och massaindustrin) samt stål och metallverken. 

Kemiindustrin (som ofta räknas in i basindustrin) behandlas endast översiktligt i rapporten.  

Rapporten bygger, utöver offentlig statistik och Unionens egna undersökningar, på omkring 25 

intervjuer med företrädare för basindustrin bland såväl Unionens förtroendevalda som från 

företagens ledningar.  

    

Regionens näringsliv – en statistisk överblick 
Antalet anställda i industrin i regionen var år 2014 omkring 115 000 personer, enligt SCBs statistik2. 

Det totala antalet förvärvsarbetande i regionen var samma år cirka 774 000 personer. Det innebär att 

omkring var sjätte sysselsatt direkt jobbade i industrin. Antalet anställda i basindustrin i regionen var 

samma år knappt 35 000. Var tredje industrianställd jobbade därmed i basindustrin. 

Industrins roll i regionen är större än genomsnittet i Sverige. Totalt motsvarade sysselsättningen i 

industrin 2014 knappt 15 procent av alla sysselsatta, att jämföra med cirka 12 procent i Sverige. 

Basindustrins andel av industrin i regionen var, som nämndes ovan, omkring 30 procent att jämföra 

med 17 procent för landet i genomsnitt. En viktig slutsats av detta är: Industrin är viktigare och större 

i regionen, och framför allt basindustrin väger betydligt tyngre än i Sverige som genomsnitt. För mer 

detaljerad statistik se bilaga 1. 

Statistiken underskattar dessutom industrins betydelse. För det första därför att statistiken avser 

antalet sysselsatta och därmed ger samma ”tyngd” åt heltids- som deltidsanställda. Den 

genomsnittligt industrianställde arbetade således ca 15 procent fler timmar än en anställd i offentlig 

sektor. Hade det funnits statistik över antalet arbetade timmar hade alltså industrins andel blivit 

högre. 

Betydligt viktigare är dock att statistiken ovan bara räknar in direkt anställda i industriföretag. Skulle 

vi räkna med alla de andra jobb som industrin skapar i allt från skogsbruket, olika insats- och 

investeringsvaror till mängden av industrinära tjänster vad gäller allt från lokalvård, transporter, 

finansiering och konsulter, blir siffran betydligt högre. Någon sådan statistik finns dessvärre inte 

uppdelad på regional nivå, men statistik för Sverige pekar på en multiplikator för industrin på 1-2. 

Mätt på detta sätt sysselsätter regionens industri omkring 250-300 000 personer, varav basindustrin 

omkring 80-100 000. 

 

 

 

                                                           
2
 SCBs RAMS-statistik, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning. 
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Gradvis mindre direkt sysselsättning i industrin, men basindustrin ökar sin andel 

Sedan 1990 har de direkt sysselsatta i både industrin totalt och i basindustrin minskat. År 1990 var 

industrisysselsättningen i regionen totalt sett 188 000 personer, och i basindustrin 54 000. 25 år 

senare var antalet 115 000, respektive 35 000, personer. För den samlade industrins del kan två 

perioder med större nedgångar noteras, dels under 1990-talet, dels under åren i samband med 

finanskrisen 2008. För basindustrin syns också en tydlig nedgång under 1990-talet. Därefter har 

nedgångstakten varit något lägre. Det har lett till att basindustrins andel av den totala industrin ökat 

sedan millennieskiftet, trots en liten nedgång under de senaste åren. 

    
Källa: RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB) 

  
Källa: RAMS 

Sysselsättningsstatistiken underskattar dock i hög grad den drastiska försämringen på marknaden 

som många basindustriföretag drabbades av. Flera företag/enheter tappade 40-50 procent av 

omsättningen. En återhämtning skedde under åren fram till 2012, då marknaden åter försämrades 

kraftigt. 2013 och 2014 kan sammanfattas som svaga år, följda av en förnyad tillväxt 2015 och 2016. 

Fortfarande är dock produktionsvolymerna i många enheter, och i vissa fall även 
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omsättningsnivåerna, lägre än de rekordnivåer som rådde före krisen. Europa är totalt sett den 

viktigaste marknaden för regionens basindustri. 

 

Förändrade konkurrensförutsättningar  
Basindustrin är en mycket viktig del av svenskt näringsliv och bidrar med högt förädlingsvärde, och 

exportinkomster. Som framgått av avsnittet ovan är industrins betydelse relativt sett än större här i 

regionen, både vad gäller sysselsättning och tillväxt, men även vad gäller innovationer och förnyelse.   

I likhet med näringslivet i stort har konkurrensförutsättningarna för basindustrin förändrats kraftigt 

under det senaste decenniet. Förändringarna har i hög grad strukturell karaktär. De viktigaste man 

kan peka på är för det första en kraftigt förändrad efterfrågan framför allt på tidnings- och finpapper 

i takt med den ökande användningen av digitala medier. För det andra har konkurrenssituationen för 

många företag kraftigt förändrats i och med den kraftiga kapacitetsexpansionen i Kina men även i 

andra tillväxtländer (främst järn och stål). För det tredje de kraftiga efterfrågeförändringarna till följd 

av, främst Kinas, först kraftigt växande efterfrågan i takt med att landet mycket snabbt 

industrialiserades och sedan sjunkande efterfrågan när tillväxten nu leds mot större 

hemmamarknadsorientering. Detta ledde i sin tur först till kraftiga prisuppgångar och en mycket 

snabb kapacitetsutbyggnad i främst gruv- och metallsektorn, sedan till kraftig överkapacitet och 

prispress i sektorn. Detta understryker industrins stora konjunkturkänslighet. För det fjärde 

omställningen i riktning mot hållbarhet och miljömässighet, som å ena sidan skapar stora nya 

möjligheter men å andra sidan kräver omfattande investeringar. Denna omställning påverkar i hög 

grad också förutsättningar för transport- och energimarknaden. Här kan man peka på ökade 

miljöskatter på främst vägtransporter, men även bristande kapacitet i järnvägsnätet, liksom de stora 

förändringar som skett på den svenska energimarknaden, exemplifierat av besluten att i förtid stänga 

fyra svenska kärnkraftverk.  

Samtidigt innebär förändringarna i riktning mot större fokus på hållbarhet och miljö, liksom en ökad 

digitalisering, att företag som ligger i framkant kan få betydande konkurrensfördelar. Här finns en 

stor potential för regionens företag, som i hög utsträckning ligger i framkant internationellt sett.  

Ytterligare en förändring som kommer att påverka företagande och de anställda i hög grad är 

digitaliseringen. Omvandlingen och digitaliseringen skapar stora positiva möjligheter, men även 

risker. En möjlighet att resurssnålt och hållbart skapa tillväxt liksom intressantare jobb. Det är t ex en 

möjlighet att förbättra mängder av tjänster som idag finansieras av offentlig sektor. De bedömningar 

som gjorts pekar på att digitaliseringen på 10-20 års tid kommer att påverka uppemot hälften av alla 

jobb i Sverige. Vi ser också redan idag tendenser att stora tjänstemannagrupper kan komma att 

påverkas inom en relativt snar framtid. Detta innebär dock INTE att alla dessa jobb försvinner. Visst 

kan efterfrågan på arbetskraft inom ett visst yrke minska om ett flertal moment inom yrket kan 

automatiseras. Men samtidigt innebär en automatisering av tidskrävande moment inom en befintlig 

verksamhet att resurser frigörs till att lägga mer tid på andra, mer produktiva, aktiviteter inom 

samma anställning. Det innebär dock att kraven på kontinuerlig kompetensutveckling blir allt högre.  

Sammantaget innebär allt detta att strukturomvandlingen i basindustrin sannolikt kommer att 

fortsätta i mycket snabb takt. 
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Gruvsektorn 

Gruv- och utvinningssektorn i regionen har totalt 2 - 3 000 anställda i de sex län som täcks av denna 

rapport. Räknas även sysselsättningen med i andra delar av ekonomin som direkt eller indirekt 

kopplas till gruvnäringen kan vi i grova drag skatta den totala betydelsen för sysselsättningen till 

minst det dubbla.  

 

I den svenska berggrunden finns dessutom mineraler som utgör en stor del av Europas högkvalitativa 

mineralfyndighetsreserver. Exempelvis har Sverige 60 procent av Europas järnmalmsreserv. Det finns 

tre gruvor i regionen, Garpenberg, Lovisa- och Zinkgruvan, där den förstnämnda varit i mer eller 

kontinuerlig drift sedan 1200-talet. Sett till hur liten andel av tillgångarna vi utvinner finns en stor 

tillväxtpotential, där produktionen av malm och mineraler skulle ökas kraftigt. Det borde i grova drag 

kunna skapa mer än tusen nya arbetstillfällen direkt knutna till gruvverksamheten, och utöver det 

sannolikt lika många indirekta arbetstillfällen. 

  

Ett betydande bekymmer för många gruvföretag är bristen på arbetskraft. Enligt Arbetsförmedlingen 

upplever sex av tio gruvföretag svårigheter att rekrytera. Främst handlar det om ingenjörer, men 

bristerna är stora också på arbetarsidan. Rekryteringsbehovet förstärks av att branschen står inför 

stora pensionsavgångar. En del av problemet är det låga antalet sökande till gruvutbildningar. 

Ett annat stort problem är att förhållandevis lite av det värde som sektorn skapar faktiskt kommer 

tillbaka till regionen. Utformningen av regelverket vad gäller stora delar av skattesystemet gör att 

företagens skatter inte alls kommer regionen till del.  

 

Skogsindustrin 

Skogsindustrin i regionen sysselsätter direkt omkring 16 000 personer. Till detta kommer ett antal 

1000 årsverken i själva skogsbruket, samt alla de som på olika sätt är underleverantörer till 

skogsindustrin. Sammantaget torde därmed ca 30 – 40 000 personer vara direkt beroende av 

sektorn, även om alla dessa inte återfinns i Mellansverige. Också skogsindustrin har stor 

utvecklingspotential. Regionen står för drygt 27 procent av den produktiva skogsmarken i landet, 

med ett värde som kan motsvara eller överstiga den norska oljan. Tillväxten i den svenska skogen är 

god och kunnandet högt. Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och sågade 

trävaror. Men, förändring i konsumtionsmönster påverkar pappersindustrin. Tidningsläsandet 

minskar och produktionen av papper med den. Å andra sidan ökar e-handeln och därmed behovet av 

förpackningar.  

 

Även intresset för träbaserade produkter väntas öka globalt. Orsaken är dels en strävan att utveckla 

förnyelsebara material och energikällor, dels högre konsumtion i tillväxtekonomierna. Förutom att 

öka avverkningen och att utnyttja råvaran bättre, exempelvis genom ökad återvinning, bör vi leda 

utvecklingen av nya innovationer kopplade till skogen. På sikt finns en möjliget att ersätta plast och 

andra icke-förnyelsebara material. Det kräver dock stora forskningsinsatser.  

 
Efter flera svåra år i samband med finanskrisen har konjunkturen för skogsindustrin åter förbättrats 

och investeringarna ökat snabbt det senaste året, och då främst i massa och delar av 

pappersindustrin. Pappersmaskinerna blir alltså färre. Istället investerar bolagen i fabriker som gör 
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kartong, säckpapper eller liner och fluting som används till wellpapp, men de största investeringarna 

sker i massabruken.  

 

Stål- och metallverken 

Stål- och metallverken i regionen sysselsätter drygt 16 000 personer. Även här är dock de indirekta 
effekterna stora via underleverantörer av varor och tjänster. Totalt sett torde därmed den 
sektorkopplade sysselsättningen vara i storleksordningen 35 000  personer, även om många återfinns 
i andra regioner.  
 
De svenska stål- och metallverken har koncentrerat sig på att tillverka kvalificerade stålsorter och 
produkter, varav drygt 80 procent exporteras. Frihandel är således mycket viktigt för branschen. De 
norrländska företagen är idag starkt specialorienterade inom olika valda marknadsnischer. 
 
Sveriges marknadsandel för stålförsäljning globalt ligger endast på runt tre promille, men om man ser 

på försäljning till de olika segment som svensk stålindustri koncentrerar sig på är bilden en annan. 

Inom utvalda segment har svenska stålföretag betydande marknadsandelar och intar inom många 

nischområden en världsledande ställning. Företagen är därmed också oerhört viktiga för regionen ur 

ett forsknings- och innovationsperspektiv. 

   

Den svenska stålindustrin har de senaste åren genomfört stora rationaliseringar. Produktion och 

organisation är fortfarande i betydande uträckning riggad för superkonjunkturen 2007 vilket innebär 

att det finns en överkapacitet i bolagen.  Orsakerna är 1) svag efterfrågan i Europa som är en viktig 

marknad för många svenska ståltillverkare, 2) minskad efterfrågan inom olje- och gasindustrin (pga 

lågt oljepris) som är en viktig kundgrupp, 3) ökad konkurrens inom enklare produkter genom kraftigt 

ökad produktion i Kina som även pressar ner priserna på högförädlat stål.  

De kinesiska stålföretagen har snabbt byggt upp en hög kapacitet som nu behöver exporteras på 

grund av sjunkande inhemsk efterfrågan. Överkapaciteten i Kina är mer än dubbelt så stor som hela 

den europeiska stålmarknaden. Under de senaste fem åren har över 85 000 ståljobb försvunnit i 

Europa. Kraftigt lägre priser har gjort att många företag helt enkelt inte är lönsamma längre. Sverige 

är inte lika hårt drabbat som vissa andra europeiska stålnationer vilket dels beror på vår nischstrategi 

och dels för att verksamheterna är relativt effektiviserade sedan tidigare. 

 

Hur säkrar vi basindustrins tillväxt och konkurrenskraft – övergripande 
Tillväxten i Sverige och i regionen måste långsiktigt byggas på en god produktivitetsutveckling, och 

därmed på innovationer, forskning och investeringar, företagande, utbildnings- och 

kompetenssatsningar samt en god infrastruktur.  Framgångsrika konkurrenskraftiga och innovativa 

företag bygger i allt högre grad på de anställdas (och grundarnas) kompetenser. Konkurrenskraftiga 

företag med kompetenta medarbetare är en förutsättning för jobb, höga löner och välfärd. Det är 

med detta som mål som politiken måste utformas. 

Hur den övergripande politiken utformas är till helt dominerande del en nationell fråga. Detta gäller t 

ex utformningen av skattesystemet, det övergripande regelverket inom i stort sett alla områden, 
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liksom hur utbildningssystemet utformas. Det gäller också i hög grad infrastrukturen och 

innovationspolitiken där de offentliga investeringarna via statsbudgeten är avgörande. 

Den regionala och lokala nivån är dock, trots detta, oerhört viktigt. Det gäller hur det existerande 

regelverket tillämpas, det gäller hur en framgångsrik samverkan mellan näringsliv och det offentliga 

kan skapas inom en rad olika områden och då inte minst på utbildningssidan, liksom tillgången på bra 

lokal offentlig service. Men kommuner och landsting har också en viktig roll i hur infrastrukturen 

fungerar t ex vad gäller tidtabeller, hamnanläggningar, med mera. 

För det tredje, och möjligen än viktigare, är vad som görs på företagsnivå. Det är givetvis här som 

konkurrenskraften och tillväxten avgörs. Givetvis finns här inga universalrecept att tillgå, utan det är 

en fråga om å ena sidan kontinuerliga små förbättringar och effektiviseringar med fokus på 

kostnader, å andra sidan att skapa utrymme, innovationer, investeringar och långsiktighet. Här spelar 

kompetensutvecklingen av de anställda en avgörande roll.  

Under de senaste 10 åren har många funktioner blivit outsourcade. Det har, enligt de intervjuade, 

överlag fungerat bra när en lokalt anknuten leverantör tagit över verksamheten, men varit flera 

exempel på att det blivit dyrare och/eller sämre än väntat när det skett till andra låglöneländer. Här 

har kostnadsbesparingen i flera fall överskattats i förväg.3 

Även ur många andra aspekter lyfter intervjuerna de mer långsiktiga ägarfrågorna. Det gäller 

avkastningskraven, och då framför allt avkastningskraven på kort sikt. Är det rimligt med en pay-off 

tid på 1-2 år för alla typer av investeringar, som vissa företag tillämpar? Det gäller också hur långt det 

är rimligt att driva en centralstyrning med minskade frihetsgrader för det lokala arbetsstället.   

 

Nationell politik för basindustrin 

På den nationella nivån understryker Unionen att näringspolitiken i vid mening måste utformas med 

fokus på bevarad och stärkt konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. Förutsättningarna för 

konkurrenterna i andra länder måste alltid beaktas i samband med hur det svenska regelverket 

utformas. Detta framkommer också tydligt i punkterna nedan: 

 Sverige behöver en bred och långsiktig överenskommelse om energipolitiken som 

säkerställer både konkurrenskraftiga priser och säkerhet i distributionen. Målet är ett 

långsiktigt hållbart och förnyelsebart energisystem, men det är viktigt att den kommande 

energikommissionen får arbeta med öppna mandat som inte i förväg låser sig vid enskilda 

energikällor eller tekniska lösningar. Säkerställ konkurrenskraftiga energikostnader och 

energiförsörjningstrygghet. 

 Kunskap- och kompetensutveckling är en huvudfråga. De anställdas kompetens är numer i 

flertalet fall företagets viktigaste resurs – och helt avgörande för konkurrenskraften. Frågor 

om kvalitet och kvantitet i utbildningssystemet är därför avgörande, liksom frågan om hur 

studiemedelssystemet bör utformas så att det skapar möjlighet till fortlöpande 

kompetensutveckling för de redan anställda. Digitaliseringen gör denna fråga än viktigare. 

                                                           
3
 Se även Unionens rapport Jobbflytt över gränserna, oktober 2016. 
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 Satsningar på forskning – och innovation – är vitala för framtida konkurrenskraft. Sverige 

behöver öka den företagsnära forskning och förbättra forskningsinfrastrukturen vad gäller 

kopplingar mellan akademi och företag. 

 Fungerande infrastruktur, både fysiskt och digital, är särskilt viktiga faktorer i ett avlångt och 

exportberoende land som Sverige. Här finns betydande brister, både vad gäller investeringar 

och underhåll. Bristande infrastruktur minskar näringslivet konkurrenskraft, vilket slår 

kraftigt framför allt på industritunga län.  

 Vi ska ha frihandel, men på jämlika villkor. Unionen anser att EU måste säga nej till att ge 

Kina marknadsekonomisk status. Kina uppfyller i dagsläget inte kraven på en 

marknadsekonomi på ett tillfredsställande sätt.  

 

Styrkor och risker för regionens basindustri 
Intervjuerna pekar på en rad olika styrkefaktorer för regionens basindustrier. Dessa kan grovt 

summeras enligt följande: 

Styrkor: 

 Tillgång till råvara – skog och mineraler 

 Samsyn mellan fack och arbetsgivare att lönsamhet är största tryggheten, till skillnad mot 

många andra länder 

 Gedigen kunskap och tradition 

 Goda språkkunskaper 

 Samverkan/kontakt med kommun och region4 

 Lägre personalomsättning än i storstäder  

 Viktiga kompetens-, och företagskluster i flera delar av regionen 

 I huvudsak bra tillgång på bostäder till rimliga priser5   

 Oftast bra samverkan med lokala skolor/högskolor 

 Väl fungerande lokala underleverantörer 

 Vana och snabbhet vid omställning 

Risker: 

 Svårigheter att i förväg definiera kompetensbehoven 

 Svårt hitta utbildad arbetskraft, såväl bland tjänstemän som arbetare 

 Bilden av industrin och industrijobben felaktig 

 Viss självgodhet på alla nivåer i samhället efter tidigare framgångar, och därmed bristande 

insikt i hur snabbt konkurrensförhållandena förändras 

 Långt från marknaderna, med de transportrisker det innebär 

 Ökad kortsiktighet 

 Ägare på annan ort, och framför allt i andra länder, saknar ibland känslan/kunskapen om det 

lokala. Snabbheten blir också lidande 

 Behövs mer av innovation och entreprenörskap inom företagen 

                                                           
4
 Här finns dock ett antal intervjuade som konstaterar att det kunde bli bättre. 

5
 Flera intervjuade pekar dock på behovet av fler hyreslägenheter. 
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 Utflyttning och sämre privat och offentlig service i mindre orter riskerar att bli en negativ 

spiral som försvårar rekrytering samt bra underleverantörer lokalt 

 Tuffare konkurrens och digitalisering ökar på strukturomvandlingen. Kraven på företagen och 

de anställda ökar 

 

 

Kommentarer om styrkor och risker  

 Skogen ligger där den ligger. 

 En styrka vi har är att alla medarbetare kan kommunicera på engelska. Det har man inte i alla 

länder. 

 Kommunens handläggning är snabb och bra, lite långsammare på länsstyrelsen. 

 Fungerar bra med de lokala underleverantörerna. 

 Det finns en viktig koppling mellan produktion och forskning och utveckling. 

 Vår syn är att ett vinstgivande företag är den bästa garantin för arbeten och utveckling. Våra 

kollegor i Finland och Tyskland har andra prioriteringar och ser fullt kapacitetsutnyttjande och 

garanterade arbetstillfällen (på kort sikt) som det viktigaste. 

  

 Risk att svenska enheter påverkas av generella sparkrav och kostnadsneddragningar trots att de i 

grunden går bra och affärsmodellerna fungerar. 

 Lätt och billigt att lägga ned i Sverige jämfört med många andra länder. Det är ett problem. 

 Det behövs nya tjänster i och med det digitala. Vi måste lära oss att ta betalt för tjänster, inte 

bara se dem som bihang till produkter. 

 Långsiktig investering i innovationer är något vi inte anser oss ha råd med längre. 

 Strategin har senaste åren blivit mycket mer kortsiktig. 

 

 

Åtgärder för tillväxt och konkurrenskraft för regionens basindustri  
De intervjuer som genomförts pekar tydligt på fem viktiga områden för att säkerställa fortsatt 

konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter för regionens basindustri. De fem områdena överensstämmer 

i hög grad givetvis med de nationella behoven, men kan här konkretiseras i betydligt högre grad. 

De fem punkterna är: 

 Långsiktiga förutsägbara regelverk och tillgång på energi till konkurrenskraftiga priser  

 Vikten av en fungerande kompetensförsörjning och tillgång på lokal utbildning 

 Effektiva transporter och bredband 

 Fungerande bra offentlig service även utanför storstäderna 

 Lokalt förankrat näringsliv ger större positiva effekter på samhället 

  Respektive punkt diskuteras i avsnitten nedan. 
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Långsiktigt förutsägbara regelverk – tillgång på energi till konkurrenskraftiga priser 

Framgångsrikt företagande och vilja till långsiktigt syftande strategiska investeringar, kräver att 

förutsättningarna uppfattas som rimligt stabila. Detta gäller framför allt i kapitaltunga sektorer som 

basindustrin där en stor nyinvestering ofta kan räknas i miljarder kronor, och därmed tar lång tid att 

räkna hem lönsamheten. Givetvis finns alltid en stor marknadsmässig osäkerhet – det tillhör 

marknadsekonomins funktionssätt - men om det dessutom råder ovisshet om vilket regelverk som 

kommer att gälla framöver är risken uppenbar att färre företag kan/vill göra långsiktigt syftande 

investeringar. Den extra risk som ovissheten medför innebär att riskpremien ökar och att färre 

investeringar kan räknas hem.  

Givetvis innebär inte detta att alla regler och skatter för evigt ska vara oföränderliga. Däremot 

innebär det att politiken bör vara förutsägbar. Ett problem i det avseendet är att de politiska 

mandatperioderna i många fall är kortare än den period som en stor investering ska räknas hem på.  

Av det skälet är blocköverskridande överenskommelser viktiga eftersom de ger en betydligt större 

långsiktig stabilitet. 

För regionens basindustri gäller detta på skatte-, men framför allt på energiområdet. 

På skatteområdet har världen i grund förändrats sedan den senaste stora reformen kring 1990.   

Kombinationen av en allt tuffare globalisering och digitalisering, en snabb strukturomvandling i 

näringslivet, liksom det faktum att skattesystemet i allt högre grad blivit ett oöverskådligt lapptäcke, 

pekar på behovet av en bred översyn. En viktig utgångspunkt är att skattesystemet måste utformas 

så att det inte försämrar svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft. 

En trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för stora delar av 

basindustrin. Detta har också historiskt sett varit en konkurrensfördel för industrin i Sverige, där 

också basindustrin i många fall själv var ägare/delägare i kraftproduktionen. De tidigare fördelarna 

Sverige hade har nu i hög grad blivit frågetecken. Vad händer med försörjningstryggheten när 

kärnkraftverken läggs ned? Hur påverkas säkerheten av att den tidigare balansen mellan baskraft 

(kärnkraft och vattenkraft) och intermittent kraft (vind och sol) förändras? Kommer även i 

fortsättningen svensk energiproduktion att kunna ske till konkurrenskraftiga priser?  

En annan oro med tanke på att basindustrin släpper ut relativt stora mängder CO2 som flera företag 

pekar på gäller systemet med utsläppsrätter där det nu råder osäkerhet kring systemets konstruktion 

och priserna på utsläppsrätter6.   

En undersökning av Unionen från hösten 2015 visar att en mindre andel av klubbarna i regionen 

anser att elförsörjningen är väl anpassad till företagens behov jämfört med övriga landet. 

                                                           
6
 Principen för EU:s system är att begränsa utsläppen. Detta görs genom att en övre gräns sätts för hur stora de 

totala utsläppen från företagen i systemet får vara. Denna högsta tillåtna gräns kallas ”utsläppstak”. Den 
kommer att sänkas successivt för att på så sätt minska utsläppen. Företag kan få rätter genom tilldelning eller 
genom att köpa dem. Under handelsperioden 2008-2012 har ett stort överskott på utsläppsrätter byggts upp. 
Överskottet leder till låga priser på utsläppsrätter vilket innebär att systemet inte styr lika mycket som avsetts. 
Som en första åtgärd för att minska överskottet beslutades hösten 2013 att auktioneringen av 900 miljoner 
utsläppsrätter under åren 2014-2016 skulle senareläggas till 2019-2020. Sveriges regering arbetar för att dessa 
utsläppsrätter istället ska annulleras. EU-kommissionen lade fram förslag på reviderad lagstiftning för EU ETS 
avseende perioden 2021-2030, som nu förhandlas. Det innebär att det nu råder osäkerhet om hur systemet 
kommer att se ut. 
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Undersökningen riktades till alla företag, men med tanke på basindustrins relativt stora beroende av 

energi indikerar det en betydande osäkerhet vad gäller just den säkra energiförsörjningen till 

konkurrenskraftiga priser. 

 
Källa: Unionen 

På energisidan slöts en blocköverskridande överenskommelse i juni 2016. Denna blocköverskridande 

överenskommelse var viktig för att skapa en stabil och långsiktigt trygg energiförsörjning. Framför allt 

genom att det gav tydliga besked om de långsiktiga förutsättningarna för kärn- och vattenkraften i 

och med besluten att ta bort kärnenergieffektskatten och att sänka fastighetsskatten för 

vattenkraft7. Överenskommelsen skapar en handlingsfrihet och ett handlingsutrymme inför 

framtiden och inför energikommissionens fortsatta arbete. 

Sveriges och regionens framtida energiförsörjning måste utformas:  

För det första att den framtida energitillförseln till svensk industri och övrig näringsverksamhet, samt 

till hushållen, ska ske tryggt och säkert samt ske till priser som garanterar konkurrenskraften i den 

elberoende industrin och tjänstesektorn.     

För det andra att energiförsörjningen gradvis överförs i riktning mot en mer klimat- och miljömässigt 

hållbar mix av energikällor. De subventions- och skattesystem som utformas utifrån detta mål måste 

vara långsiktigt stabila och hållbara. 

För det tredje att Sveriges näringslivs energianvändning (och även energikonsumtion i stort) är 

effektiv vilket gynnas av högt ställda krav. Men spelreglerna måste vara globala, eller i vart fall 

omfatta våra konkurrentländer.  

För det fjärde betonar Unionen att miljöinvesteringar ska löna sig. Svensk basindustri är på många 

sätt världsledande i miljövänlig produktion och att ge så små miljömässiga ”footmarks” som möjligt. 

EU:s i sig positiva ambitioner att skärpa regelverket riskerar att få rakt motsatt effekt till följd av att 

                                                           
7
 Vattenkraften belastas f.n. med en fastighetsskatt som uppgår till ca 9 öre/kWh, motsvarande 20-60 procent 

av produktionskostnaden vid ett vattenkraftverk. Enligt överenskommelsen skall denna gradvis fasas ut och 
ersättas av en allmän energiskatt.  
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produktionen i Sverige minskar, och i stället ökat i ”nedsmutsarländar” utanför EU vilket innebär 

högre utsläpp i slutändan. Ur ett globalt miljöperspektiv borde produktionen i Sverige öka. Strängare 

miljökrav i Sverige riskerar att bli kontraproduktiva både för jobben och miljön. 

 

Kommentarer om övergripande regelverk och energiförsörjning  

 Vi måste ha ett konkurrenskraftigt elpris 

 Tryggheten i energiförsörjningen känns mer osäker nu 

 Politikerna måste förstå vad som krävs för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt 

 Viktigt att det ställs krav på företagen, men dessa krav måste vara rimliga och utifrån vad våra 

konkurrenter har för förutsättningar  

 Osäkerheten om utsläppsrätterna är ett problem 

 

 

Kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Tillgång till kompetens är i hög grad avgörande för om ett företag ska välja att etablera sig, investera 

och stanna kvar på orten. Tillgång på kompetens är också avgörande för att regionen ska kunna 

fortsätta konkurrera med kvalitet, innovation och hög produktivitet – och därmed med höga löner – 

snarare än med låga priser. Det är också viktigt med en nära koppling mellan produktion och FoU. 

Försvinner produktionen är det en betydande risk att också forskningen minskar. Vidare finns en risk 

att kortsiktiga besparingar och centralisering leder till mindre lokal forskning och utveckling, och 

därmed till mindre möjligheter att ta till vara de anställdas kreativitet.   

Kortsiktigt vittnar en stor andel av de intervjuade att situationen för de anställda efter först 

neddragningarna i samband med finanskrisen, och därefter de senaste årens uppgång, nu 

kännetecknas av en mycket stor arbetsbelastning och behov av nyanställningar. Dessa har dock 

överlag varit mycket små det senaste året.   

Till detta kommer att vi ser en framtid av allt snabbare strukturomvandling, teknikutveckling, 

digitalisering och tuffare global konkurrens. Uppemot hälften av alla jobb – som vi känner dem idag – 

kan komma att förändras. Detta ställer krav både på den enskilde, på företagen och på utbildnings- 

och studiemedelssystemen. Att validera de yrkesverksammas faktiska kompetenser är en viktig del i 

detta. 

Tillgången på kompetens bestäms i grova drag av tre olika faktorer: 

För det första av tillgång och närhet till skolor och utbildningssystem på olika nivåer. Här pekar 

intervjuerna tydligt på vikten av lokal utbildning, framför allt för företag lokaliserade utanför de 

större städerna. Detta beror dels på att risken annars är stor att de som studerar på annan ort i hög 

grad inte kommer tillbaka efter studierna, dels på att existensen av en lokal utbildning också 

påverkar hela bilden av näringslivet. För högre utbildningar är betydelsen av närhet något mindre, 

men även i dessa fall påverkar det möjligheten att få studenter att göra x-jobb, praktik mm. Närheten 

till universitet och högskolor är också viktig för var företag väljer att lokalisera sina investeringar 

exempelvis i forskning och utveckling. Företagen lockas både av tillgången på välutbildad arbetskraft 
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och av närheten till forskningen. Regionala universitet och högskolor är därmed viktiga för regionens 

utveckling. Vikten av samverkan mellan näringsliv och skolsystem kan därmed  inte nog understrykas. 

För det andra hur den lokala arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och den offentliga servicen 

fungerar. Speciellt för företag på landsbygden kan det vara svårt att locka till sig personal, inte minst 

eftersom det i många fall förutsätter att både personen och dennes partner måste kunna få jobb på 

orten. Fungerar kollektivtrafiken dåligt, och den lokala offentliga servicen upplevs som bristfällig, blir 

rekryteringsproblemen ännu större. Mindre orter på landet kan visserligen ofta locka med lägre 

boendekostnader och bättre boende, men detta väger mindre tungt än de övriga faktorerna. 

Ett sätt att öka attraktiviteten är när det skapats regionala kluster av företag. Så är fallet i flera orter i 

regionen, kanske framför allt vad gäller Paper Province i Värmland. Det kan bidra till att skapa en 

kritisk massa, och att den mer varierade arbetsmarknaden med fler arbetsgivare lättare lockar 

personer att flytta till orten/regionen. 

För det tredje de anställdas och företagens egna satsningar på kompetensutveckling. Kontinuerliga 

rationaliseringar har i vissa företag lett till en skev åldersfördelning i företagen vilket kommer att leda 

till ett stort rekryteringsbehov framöver. Det finns bland intervjusvaren flera positiva exempel på 

olika utvecklingsprojekt och arbetsrotationsprojekt bland de anställda. Flera intervjuade lyfter också 

vikten av entreprenörskap inom företaget, av acceptansen för ständiga förbättringar och att 

företagen generellt måste bli bättre på att ta tillvara personalens idéer. Alla typer av innovationer 

behövs. En stor, men tyvärr ofta inte utnyttjad källa till innovationer, är att ta till vara de anställdas 

alla idéer. Fler företag behöver en tydlig innovationsstrategi och därmed även se över lönesystem 

mm. 

För fortsatt konkurrenskraft i basindustrin i regionen behövs:  

 Lokala skolor är viktiga. 

 Högskola och universitet behöver få en utökad roll för kompetensförsörjningen genom bättre 

möjligheter för återkommande utbildning för redan yrkesverksamma. Det förutsätter ett 

stort utbud av utbildningar som till form och innehåll är anpassade till yrkesverksammas 

behov och möjligheter, som kvälls- och distansundervisning.  

 Staten behöver tillföra universitet och högskolor resurser för att kompensera för kostnader i 

samband med prövning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. 

 Studiemedelssystemet behöver anpassas för att ge yrkesverksamma reella förutsättningar 

att finansiera återkommande utbildning. 

 Fler och bättre samarbeten mellan skola och näringslivet behövs. Det bör föras in ett tydligt 

uppdrag om utbildningssamverkan i högskolelagen. 

 Samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare för att öka kunskapen om 

arbetsmarknaden och behovet av olika yrkesgrupper.  

 Arbetsmarknadens parter bör via programråden få större inflytande över de yrkesinriktade 

delarna i de gymnasiala programmen. 

 Samarbetet med högskolorna är mycket viktigt för tillgången till kompetens och forskning. 

Denna typ av samverkan måste utvecklas och fördjupas.  

 Ge en mer riktig bild av industrins framtida möjligheter, inte minst i samband med val av 

studieinriktning – en gemensam uppgift för alla. 
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 En tydlig innovationsstrategi behövs i företagen. 

 

 

 

Kommentarer om kompetensförsörjning  

 Vi har ett projekt om intern rotation för att bättre ta tillvara och utveckla personalen. 

 Kraftigt ökade utbildningskrav framöver. Behövs högskola för alla tjänstemän. 

 Mindre skillnad i utbildningskrav mellan tjänstemän och arbetare, där kraven ökar än snabbare. 

 Gränserna mellan arbetarroller och tjänstemannaroller suddas ut allt mer.  

 Kunskap om statistiska analysmetoder och datakunskap behövs på alla nivåer i företaget. 

 Yrkesutbildningar är mycket viktiga. 

 Företaget är delägare i en gymnasieskola med praktisk och teoretisk utbildning. Eleverna erbjuds 

praktikplatser runt om i världen och sommarjobb. Det är viktigt och bra.  

 Vi har så mycket att göra att det är svårt att hänga med, men ändå får vi inte rekrytera. 

 

 Viktigt med lokal utbildning. Annars flyttar de unga ut. 

 Vi är från företagets sida inte tillräckligt bra på att definiera vilken typ av utbildad arbetskraft vi 

behöver. 

 Industrin har glömt bort att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Svårt att rekrytera medarbetare inom underhåll. 

 Mycket svårt att hitta operatörer (CNC/NC). 

 Utbildningarnas anpassning till behoven inom industrin är lägre än tidigare. 

 Högskolans prioriteringar verkar numera vara mer att attrahera studenter än att fylla 

kompetensbehovet inom industrin. 

 

 

Effektiva transporter och bredband 

Effektiva transporter är helt nödvändigt för företagens varutransporter och för att människor ska 

kunna pendla till arbete och utbildning. Sverige har en konkurrensnackdel på grund av sitt 

geografiska läge vilket gör transportkostnaden extra viktig. Flera av de intervjuade pekar på att säkra 

och effektiva transporter också blivit allt viktigare som en följd av att kunderna har allt mindre lager, 

utan förlitar sig på snabba leveranser. 

Unionen genomförde hösten 2015 en undersökning där vi frågade våra klubbar hur de såg på 

infrastrukturen och hur väl anpassad den var till företagens behov. Det är 58 klubbar (från samliga 

näringslivssektorer) som ingår i svaren, de företag de representerar i undersökningen hade när den 

genomfördes ca 50 000 anställda i Sverige (i huvudsak i dessa regioner). Klubbarna fick svara på en 5-

gradig skala, och vi har här redovisat andelen som svarat 4 eller 5, dvs att infrastrukturen är en 

tillgång för företaget.   

Undersökningen visar tydligt omfattande brister i infrastrukturen, där regionen generellt ligger lägre 

än landet i genomsnitt. Allra lägst betyg får hamnarna, där bara 7 procent av företagen anser att 



 

17 
 

dessa är väl anpassade till företagets behov. Här finns också ett mycket speciellt och allvarligt 

problem för de företag som använder Göta Kanal, där ombyggnationen av Trollhätte slussar i 

praktiken helt stoppar dessa transporter. Nästan lika lågt får järnvägen med endast 8 procent som 

ger ett bra betyg. Flyget får bra betyg av 30 procent av klubbarna och vägnätet av 39 procent.   

 
Källa. Unionen. Svaren viktade efter företagens sysselsättning. 

Det finns på kort sikt två extra problem för infrastrukturen. Det första är när det omdebatterade 

svaveldirektivet trädde i kraft 2015 och innebar en skärpning på kraven på svavelhalten i marina 

bränslen i Östersjön och Nordsjön. Förändringen innebär ökade transportpriser som ger 

konsekvenser för industrin som i hög grad är beroende av både in- och utgående leveranser med 

sjötransport. Dessa transporter är särskilt viktiga för basindustrin.  

Det andra gäller det förslag om kilometerskatt/slitageavgift som ska presenteras under december 

2016 och som väntas föreslå en skatt på 24 kronor per mil för tunga lastbilar på svenska vägar. 

Tanken med skatten är att öka incitamenten till mer gröna transporter som tåg och båt snarare än 

lastbil. Det kan låta bra, men visar samtidigt hur långt från verkligheten utredningen verkar vara. I 

verkligheten finns det dock på många håll helt enkelt inga fungerande alternativ till 

lastbilstransporter för stora delar av industrin. Det leder till högre kostnader, sämre konkurrenskraft 

och att en stor del av den stora tillväxtpotential som finns i våra basnäringar aldrig kan förverkligas. 

Alla typer av transporter blir dyrare, vilket givetvis slår mer på alla de delar av landet där avstånden 

är stora.  

Det behövs således kraftigt ökade satsningar på infrastruktur och underhåll. Unionen välkomnar 

därför de ökade satsningar som har presenterats de senaste åren. Ytterligare åtgärder behövs dock. I 

dagens lågräntevärld är det rätt tid att göra samhällsekonomiskt lönsamma och nödvändiga 

investeringar. Att investeringar och konsumtion konkurrerar om utrymmet i statsbudgeten är i 

grunden fel. Regelverket för statsbudgeten borde därför ses över med ambitionen att införa en 

investeringsbudget även för staten – givetvis med tuffa kontroller så att det inte missbrukas.  

Allt handlar dock inte om pengar. Andra problem är dels att trafik- och bostadsplaneringen inte alls 

samspelar, dels att samhällsplaneringen i högre grad måste ske ur ett regionsperspektiv. Att varje 

kommun och varje län i hög grad fortfarande har olika tolkningar av regelverken, och ”håller i” sin 
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egen planering är helt enkelt orimligt i vår globaliserade värld. Vi måste utveckla ett tänkande där 

regionerna samverkar och samordnas. 

På ett viktigt område ligger regionen bättre till än landet i genomsnitt. Det gäller bostadsmarknaden, 

där 39 procent av företagen anser att den är väl anpassad till företagets behov, jämfört med 31 

procent totalt.   

 
Källa: Unionen 

 

 

Kommentarer om infrastruktur  

 En bra infrastruktur är grunden för konkurrenskraften 

 Ombyggnationen av Trollhätte slussar ett stort hot 

 Transportavstånden till Europa är en av våra svagheter 

 När arbetsmarknaderna förstoras blir det allt viktigare att de anställda kan pendla smidigt 

 Bra transporter till Stockholm, men mellan orterna i regionen är de dåliga 

 Det har börjat byggas mer bostäder, vilket är bra 

 Svårt att hitta en hyresrätt om man som nyanställd vill flytta till orten  

 

Fungerande bra offentlig service även utanför storstäderna 

Vår region kännetecknas av såväl stora snabbt växande städer, som en omfattande landsbygd. 

Basindustriföretagen är i betydande utsträckning lokaliserade på landsbygden, delvis av råvaruskäl, 

delvis av historiska anledningar.  

Som nämnts ovan finns en mycket stark koppling mellan en fungerande lokal service och möjligheten 

att rekrytera arbetskraft. Även kopplingen mellan det lokala utbildningssystemet och företagen är 

starkt, liksom vad gäller tillgången till kollektiv infrastruktur och därmed möjligheten att vidga de 
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lokala arbetsmarknaderna. På så sätt underlättas både företagens kompetensförsörjning och 

möjligheten för de boende i orten att byta jobb.  

Stagnerande eller minskande samt åldrande befolkning i många mindre kommuner riskerar att leda 

till en negativ spiral av lägre skatteintäkter, sämre service, behov av skattehöjningar och färre som 

lockas att flytta till orten. Det leder vidare till sämre underlag för olika lokala företag som i sin tur 

ytterligare drar spiralen nedåt. 

Ett problem är att vad gäller IT-infrastrukturen får regionen också lägre betyg än riksgenomsnittet, 

med 29 procent höga betyg jämfört med 58 procent i landet som helhet. Ett väl fungerande 

bredbandsnät är nödvändigt för att enskilda och företag ska kunna delta och utvecklas i samhället. 

Tillgången på den typen av välfungerande infrastruktur kan många gånger vara en viktig del i valet av 

bostadsort. Bredbandsuppkoppling är också en förutsättning för att kunna starta och driva företag på 

distans, arbeta mer flexibelt hemifrån eller ta del av distansundervisning. Digitaliseringen är även 

viktig för sjukvården och inte minst för möjligheten med diagnoser och läkarbesök ”på distans” i 

glesare bebodda områden. Det är dock viktigt att understryka att digitaliseringen ska vara ett 

hjälpmedel för att säkerställa tillgång på offentlig service, men att en grundläggande god service på 

kommunal-, och landstingsnivå måste upprätthållas.   

 
Källa: Unionen 

 

Det finns inga snabba lösningar på problemet med vikande befolkning ock skatteunderlag på 

landsbygden. Viktiga åtgärder är dock: 

 Se över det kommunala utjämningssystemet, som i dagsläget inte uppfyller sina syften. 

 Underlätta kollektiva transporter och vägnätet så att de lokala arbetsmarknaderna kan 

integreras. 

 Se över den offentliga upphandlingen så den uppmuntrar innovationer och företagande, och 

inte bara går på lägsta pris. 

 Ett generellt problem är att en betydande del av de värden som basindustrin skapar inte 

kommer regionen till del, utan att bolagsskatten helt tillfaller staten. Flera länder har infört 
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gruv- och mineralskatter, medan det i andra länder finns exempel på att kommunerna får 

behålla en del av intäkterna från beskattningen av industrianläggningar. Detta är något som 

borde utredas även i Sverige. 

 Snabba och effektiva bredband kan förbilliga och effektivisera den offentliga servicen. 

 Samverkan mellan näringsliv och kommuner/regioner för att visa upp det näringsliv, den 

livskvalitet och de utvecklingsmöjligheter som finns i de olika kommunerna i regionen.  

 

 

Kommentarer om lokal service och lokal samverkan 

 Viktigt att det finns en väl fungerande vård, skola och omsorg. Det avgör om vi får inflyttning av 

yngre familjer 

 Risk att landsbygden utarmas om ingenting görs politiskt 

 Det måste finnas attraktivt boende i kommunen 

 Vi är helt beroende av våra lokala leverantörer. De utländska ägarna ägarna underskattar värdet 

av detta 

 Vi har ett nära samarbete med kommunen vad gäller framtagandet av ny teknik 

 

Lokalt förankrat näringsliv ger större positiva effekter på samhället 

Basindustrin i regionen kännetecknas generellt sett av en hög andel utländskt ägande. Det visar å ena 

sidan att svensk basindustri är intressant att äga och bidrar med kapital till den svenska 

verksamheten. Å andra sidan finns enligt våra klubbar exempel på där utländska företagsledningar 

och styrelser premierar det egna landet på bekostnad av det svenska, trots att de svenska 

produktionsorterna har hög kompetens, produktivitet och är lönsamma. Det är dessutom billigt att 

lägga ner verksamhet i Sverige jämfört med andra länder. En rad studier visar på att det finns positiva 

effekter av lokalt ägande till följd av att både den lokala kopplingen tenderar att göra ägandet mer 

långsiktigt och mindre vinstmaximerande (vinstnivån mer av restriktion än enda mål). Det finns också 

en rad externa positiva effekter i form av uppbyggnad av lokala kluster, värde för den sociala lokala 

ekonomin i form av sponsring av idrotsklubbar etc. Ett hinder som ofta påpekas vad gäller lokalt 

ägande är svårigheterna att hitta finansiering på landsbygden.   

Med tanke på basindustrins kapitalintensitet är det dock knappast rimligt att förvänta sig lokala ägare 

i denna sektor. Däremot kan det via företagens kopplingar till lokala underleverantörer få starka 

positiva spridningseffekter i den lokala ekonomin. På samma sätt är existensen av lokala 

underleverantörer en styrka för företaget och flera intervjuade vittnar om försämringar i samband 

med outsourcing av olika verksamheter till tredje land. 

En annan långsiktigt oerhört viktig ägarfråga gäller avvägningen mellan långsiktiga och kortsiktiga 

avkastningskrav. Unionen har (tillsammans i FI – Facken inom Industrin) tittat närmare på frågan av 

avkastningskraven i de stora företagen. Ju högre avkastningskrav, desto färre investeringar kan 

räknas hem. Självklart ska företag eftersträva god lönsamhet. Lika självklart ska lönsamheten vara 

rejält högre än avkastningen på riskfria alternativ som t ex statsobligationer. Det ska vara attraktivt 

att satsa pengar i svenskt näringsliv. Men frågan är om inte nivån på dagens avkastningskrav stryper 
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tillväxten. Facken inom Industrins analys av 18 stora svenska börsnoterade industriföretags 

avkastningskrav visar på mycket höga avkastningskrav8. Avkastningskraven har dessutom inte sänkts 

nämnvärt jämfört med perioden innan krisen. Detta samtidigt som räntan sjunkit rejält och tillväxten 

i världen dämpats påtagligt. Man måste ställa frågan om det är rimligt med en avkastning på 

sysselsatt kapital på 15 - 20 procent, samtidigt som den riskfria räntan på en 10-årig statsobligation 

är 2 procent och BNP-tillväxten i världen är ca 3 procent.  

Den faktiska avkastningen i svenska industrin har (enligt SCB:s statistik) sjunkit och riskpremien är i 

dagsläget ungefär den samma som före krisen. Men storbolagens avkastningskrav är oförändrade 

och ligger över dem som den genomsnittliga svenska småföretagaren kan nå. De höga 

avkastningskraven och den i många fall korta sikten riskerar att leda till en rad negativa effekter: 

 Företagen ser färre investeringsalternativ och därmed lägre investeringar.  

 Det ger en svagare produktions-, och produktivitetsutveckling. Vilket i sin tur ger sämre 

konkurrenskraft och lägre sysselsättning. 

 Risk för återkommande sparprogram och nedskärningar för att försöka nå målen, trots allt.  

 Risk för fokus på kort sikt snarare än långsiktighet (inte minst vad avser 

kompetenssatsningar) för att kortsiktigt spara pengar och nå målen.  

 Hämmar företagens förnyelseförmåga eftersom de begränsar möjligheten till nödvändiga 

satsningar på utvecklingen av framtidens produkter och tjänster. 

 
De svenska företagen, och då i särskilt hög grad basindustrin, verkar på internationella marknader 

och avkastningskraven sätts i hög grad internationellt. Det finns dock en uppenbar risk för att dagens 

avkastningskrav leder till ökad kortsiktighet och lägre investeringar som i sin tur sänker långsiktig 

lönsamhet och tillväxt. De höga avkastningskraven riskerar därmed att innebära att företagen 

tillväxtmässigt ”skjuter sig själva i foten”. Just därför är det viktigt att frågan om avkastningskraven 

diskuteras, både ur ett samhällsekonomiskt- och ägarmässigt perspektiv. 

 

 

Kommentarer om lokalt förankrat näringsliv 

 Vår internationelle ägare är osynlig, svag och ”olokal” – samt överadministrerar  

 Utländska ägare underskattar vikten av den lokala samverkan 

 IY-utveckling och applikationsunderhåll har blivit dyrare samtidigt som servicenivån sjunkit när 

ett Indienbaserat företag tagit över detta  

 Ägarna kräver payoff på alla investeringar på 1-2 års sikt 

 Risk att lokala kluster och samverkan minskar när de lokala inköpen minskar  

  

                                                           
8
 Facken inom Industrin, Företagens avkastningsmål, november 2015. 
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Bilaga 1. Sysselsättningen i olika län i Sverige. Dagbefolkning enligt SCB 

RAMS 
 

        

 

Sysselsättning 
Gruv och Tillverkning 

Sysselsättning 
Basindustri  

(Gruv, skog, stål- och 
metallverk) 

 
Län Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Sysselsättning 
totalt 

Stockholms län 50862 20345 71207 2411 880 3291 1171245 
Södermanlands 
län 13199 4034 17233 2551 609 3160 113795 

Östergötlands län 23388 6161 29549 3616 785 4401 200181 

Jönköpings län 28475 10305 38780 5734 1495 7229 170168 

Kronobergs län 14028 3660 17688 2031 439 2470 94342 

Kalmar län 14940 4313 19253 3761 945 4706 107762 

Gotlands län 1395 378 1773 231 29 260 26784 

Blekinge län 9826 2416 12242 897 151 1048 68066 

Skåne län 44294 15312 59606 5923 1577 7500 565560 

Hallands län 12248 3786 16034 2494 629 3123 134738 
Västra Götalands 
län 86551 29016 115567 6507 1928 8435 795280 

        Uppsala län 8847 3421 12268 1427 240 1667 149599 

Värmlands län 14235 3532 17767 5467 1085 6552 121037 

Örebro län 15509 4514 20023 3466 681 4147 132183 

Västmanlands län 17781 5388 23169 2201 573 2774 116481 

Dalarnas län 16461 4273 20734 6720 1465 8185 129426 

Gävleborgs län 16683 3985 20668 8551 2139 10690 125557 

Regionen totalt 89516 25113 114629 27832 6183 34015 774283 

        

        Västernorrlands 
län 11405 2584 13989 4307 746 5053 113465 

Jämtlands län 3771 937 4708 1037 105 1142 61248 

Västerbottens län 12818 2918 15736 3870 723 4593 127062 

Norrbottens län 13299 3042 16341 7366 1691 9057 123335 

        Landet totalt 
  

564335 
  

99483 4647314 

 


