
1. Inledning
Storföretagens lokaliserings- och investe-
ringsbeslut spelar en viktig, kanske avgö-
rande, roll för den Europeiska omstruktu-
reringsprocess, som för närvarande är in-
ne i en mycket aktiv fas. Eftersom inves-
teringar och kapitalflöden är betydligt
rörligare än arbetskraften kommer storfö-
retagens lokaliseringsmönster att vara en
viktig faktor i den nya ekonomiska geo-
grafi som nu håller på att utmejslas i
Europa. Under 1990-talet sjönk t o m ar-
betskraftens rörlighet i Europa, en ut-
veckling som starkt kontrasterar mot den
i USA.

För att få en uppfattning om magnitu-
den av dessa företags globala verksamhe-

ter kan vi konstatera att det idag finns ca
65 000 multinationella företag, varav
hälften har moderbolaget knutet till något
EU-land. Produktionen i dessa företags
utländska dotterbolag har expanderat
markant under 1990-talet och utgör ca 10
procent av världens BNP. Storföretagen
har följaktligen en central betydelse för
såväl länders som olika regioners utveck-
ling och framtida förutsättningar.2

Svenska företag har varit mycket aktiva
i dessa processer. I förhållande till sin

1 Denna artikel bygger till stora delar på kapi-
tel 3 i Braunerhjelm m fl [2000] och kapitel 5
i Söderström m fl [2001]. Jag står i tacksam-
hetsskuld till Rikard Friberg, Victor Norman,
Paul Seabright, Hans Tson Söderström, Örjan
Sölvell, Per Thulin samt redaktörerna på
Ekonomisk Debatt för kommentarer på tidiga-
re versioner av denna artikel. 
2 Se UN [2000] för en detaljerad beskrivning
av de globala utlandsinvesteringarnas utveck-
ling.
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storlek var Sverige världens största ut-
landsinvesterare under 1980-talet, en ut-
veckling som bromsades under 1990-ta-
lets första år, men som därefter återigen
har skjutit fart. Denna process tenderar att
omfatta allt fler företag och allt fler funk-
tioner inom företagen. Vikten av dessa fö-
retags investeringsbeslut i ett nationellt
perspektiv framgår av deras dominans i
svensk ekonomi: de svarar för mer än 50
procent av exporten, drygt 25 procent av
sysselsättningen och 90 procent av FoU-
satsningarna (Braunerhjelm [1998], Hak-
kala & Kokko [2000]). De är dessutom
ofta avgörande för de regionala svenska
klustren. Med kluster avses produktion
som är väl avgränsad i såväl produkt-
rummet som geografiskt. Kista (informa-
tions- och kommunikationsteknologi) är
ett väl känt exempel, likaså bioteknik/bio-
medicin i Uppsala. 

Ett nytt inslag i internationaliserings-
processen är att svenska huvudkontor –
både på koncern- och affärsområdesnivå
– i allt högre omfattning har lokaliserats
utomlands. Sedan 1997 har 47 tidigare
svenskbaserade koncernhuvudkontor flyt-
tat från Sverige medan andelen affärs-
områdeshuvudkontor utomlands har för-
dubblats sedan 1990 (Braunerhjelm &
Lindqvist [1999], Nutek [2000]). Sam-
tidigt har emellertid också utländska före-
tag visat ett allt större intresse för Sve-
rige, vilket bl a kan avläsas i större inves-
teringar och fler företagsförvärv i Sverige
sedan mitten av 1990-talet. 

Under 1999 uppgick utländska investe-
ringar i Sverige till knappt 500 miljarder
kronor, motsvarande ca 25 procent av
BNP. I förhållande till 1998 har nivån tre-
faldigats, vilket främst förklaras av ut-
ländska förvärv av några mycket stora
svenska företag (de största var Astra/
Zeneca 320 miljarder kronor, Ford/Volvo
50 miljarder kronor och Aga/Linde 30
miljarder kronor). I förhållande till 1999
föll visserligen de utländska direktinves-
teringarna i Sverige under år 2000 med
62 procent, men nivån uppgår likväl till

den näst största som någonsin registrerats
i Sverige. Bland de största förvärven
märks Aholds uppköp av ICA (13,8 mil-
jarder kronor), Metsä-Serlas förvärv av
Modo Paper (13 miljarder kronor) och
Volkswagens köp av 34 procent i Scania
(15,6 miljarder kronor). Under 2000 vän-
de också de totala flödena, svenska före-
tags direktinvesteringar utomlands (369
miljarder kronor) översteg utländska före-
tags investeringar i Sverige (194 miljar-
der kronor). 

Frågan är vilka drivkrafter som styr
storföretagens direktinvesteringar? Vi
kommer särskilt att granska hur förekom-
sten av kluster påverkar storföretagens in-
vesteringsval mellan olika regioner och
länder. Hur viktiga är dessa klusterkrafter
i förhållande till skillnader i relativa pro-
duktionskostnader? Dessutom kommer vi
att undersöka hur företagen påverkas av
skillnader i den ekonomiska politiken
bland EU-länderna.

Svaren på dessa frågor har en tydlig
återbäring på utformningen av den ekono-
miska politiken. Storföretagen är viktiga
– kanske de viktigaste – aktörerna i regio-
nala kluster. Vad skulle hända om Erics-
son gradvis lämnar Sverige och förlägger
allt mer av investeringarna till andra län-
der? Eller om Nokia anser att de inte kan
bedriva konkurrenskraftig produktion i
Finland? Storföretagen står för en stor del
av forsknings- och utvecklingssatsningar-
na i klustren och är också viktiga för dy-
namiken genom sina kontakter med an-
dra, mindre företag, leverantörer och uni-
versitet/högskolor. Om ett storföretag väl-
jer att etablera sig i ett kluster utgör detta
i sig en viktig signaleffekt till andra po-
tentiella investerare. Dessutom leder stor-
företagens verksamhet ofta till avknopp-
ningar, ”outsourcing” och andra effekter
som påverkar dynamiken i klustret. 

Inledningsvis kommer vi kortfattat att
visa omfattningen och utvecklingen av de
globala investeringsflödena, vilka bran-
scher som framför allt har berörts och i
vilken mån svenska storföretag är in-
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volverade i dessa processer. Därefter går
vi in på de faktorer som driver utlandsin-
vesteringarna och de förändringar som
skett i dessa flöden under de senaste de-
cennierna. Avslutningsvis diskuteras vad
dessa omvälvande processer betyder för
den ekonomiska politiken.

2. Direktinvesteringarnas roll 
i världsekonomin
Under de senaste decennierna har storfö-
retagen utvecklats från att ha varit förhål-
landevis tungfotade och regionalt bundna
kolosser, till ett allt mer lättfotat garde,
frikopplat från nationella hänsyn. Denna
förändring hänger samman med att rela-
tivt skyddade hemmamarknader öppnats
för konkurrens och integrerats inom EU,
vilket ökar exponeringen för skillnader i
relativa kostnader och andra faktorer som
påverkar storföretagens lokalisering.

Genom de omfattande avregleringarna
under de senaste decennierna och ned-
monteringen av handelshinder har också
de globala investeringsflödena ökat mar-
kant (Figur 1). Tillväxten i utlandsinveste-
ringarna – liksom produktionen i utlands-

ägda dotterbolag – har med god marginal
passerat tillväxten i global export och BNP
(Figur 2). I första hand är det industrilän-
derna som omfattas av dessa investeringar,
även om utvecklingsländer och Östeuropa
också fått ta del av de ökade investeringar-
na. Skillnaderna mellan länder är dock
dramatisk i de senare regionerna. Under
1999 erhöll Kina ca 40 procent av de ut-
landsinvesteringar som riktades mot ut-
vecklingsländerna, medan Afrikas totala
ingående investeringar endast motsvarade
Sydkoreas. Sammantaget omfattas dock
allt fler länder av denna globala omstruk-
turering som drivs på av storföretagens ut-
ländska direktinvesteringar.

Ett delvis nytt och växande inslag i ut-
landsinvesteringarna utgörs av  s k mega-
mergers, dvs samgåenden mellan företag
– ofta likvärdiga storleksmässigt – där
värdet överstiger en miljard US$, motsva-
rande ca 10 miljarder svenska kronor.
Dessa gränsöverskridande företagssam-
manslagningar dominerar de globala di-
rektinvesteringsflödena och svarar för
knappt 70 procent av samtliga förvärv
och fusioner (Figur 3).

Utvecklingen speglar en koncentration
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Figur 1
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Figur 1 Världens ingående flöden av direktinvesteringar 1979-99, miljarder dollar.
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Figur 2
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Figur 2 Världens BNP och export samt de multinationella dotterbolagens pro-
duktion 1982-99, index 1982=100.

Figur 3 Antal ”mega-mergers” i världen och deras procentuella kapitalandel av
det totala antalet förvärv och fusioner 1991-99.
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till relativt få företag, som är involverade i
allt större fusioner. Merparten av dessa
sammanslagningar är horisontella (se
faktaruta) och målen med dessa interna-
tionella storaffärer är dels att uppnå sam-
ordningsvinster genom att koncentrera oli-
ka verksamheter till färre enheter, dels
strategiska som att stärkta marknadsposi-
tioner och få ett större inflytande över pris-
bildningen. Det innebär att fusioner mel-

lan mycket stora företag kan få långtgåen-
de konsekvenser för de länder och regioner
som berörs, dvs var de olika tillverknings-
eller FoU-enheterna lokaliseras i de nya
företagsstrukturer som bildas.

Slutligen kan konstateras att de tradi-
tionella industrinäringarnas andel av de
globala direktinvesteringsflödena har
minskat (Tabell 1).

I EU uppgår, som synes, tjänstenäring-
arnas andel av direktinvesteringarna till
drygt 60 procent 1996. Dessa direktinves-
teringar omfattar i första hand finanssek-
torn, telekommunikationer samt transpor-
ter. Det är just dessa sektorer som i hög
grad varit skyddade från internationell
konkurrens tidigare och där man också
kan förvänta sig att den största omstruk-
tureringen kommer att äga rum.

När det gäller tillverkningsindustrin
återfinns ett flertal kunskapsintensiva
branscher bland dem som är mest interna-
tionaliserade (läkemedel och elektronik),
liksom branscher där stora marknadsfö-
ringssatsningar är viktiga (t ex livsmedel
och andra konsumentprodukter). De sist-
nämnda branscherna uppvisar flera likhe-
ter med många tjänstenäringar, främst ge-
nom att marknadsföringsinvesteringar är
viktiga och att produktionen ofta är lokalt
spridd i många länder.3
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3 Se vidare UN [1999] och UN [2000] för den
branschmässiga fördelningen av direktinveste-
ringarna.

Vad är en direktinvestering?

Utländska direktinvesteringar uppstår
dels genom att ett företag etablerar en
ny produktionsenhet i utlandet, s k
”greenfield-investeringar”, dels genom
”förvärv och fusioner” (F&F). F&F
syftar antingen på att två företag går
ihop och bildar ett nytt, eller att ett fö-
retag övertar en del av aktiekapitalet i
ett annat företag. Den helt dominerande
typen av utlandsinvesteringar utgörs av
F&F, som svarar för 83 procent av värl-
dens utlandsinvesteringar.

En utländsk direktinvestering anses
uppstå när ett företag får ett så pass
stort inflytande på ett utländskt företag
att det faktiskt kan påverka verksamhe-
ten i det utländska företaget. I prakti-
ken definieras detta som ett ägande av
minst 10 procent av aktiekapitalet. För-
värv som understiger 10 procent defini-
eras som portföljinvestering och är en
ren finansiell transaktion.

Man brukar skilja på horisontella och
vertikala direktinvesteringar. Med de
förstnämnda avses direktinvesteringar
av företag inom samma bransch eller
samma led i förädlingsvärdekedjan, me-
dan vertikala syftar på investeringar i
olika led, dvs köpar- och leverantörsfö-
retag. Merparten av direktinvesteringar-
na är horisontella (ca 56 procent) medan
andelen vertikala uppgår till ca 6 pro-
cent och resten (38 procent) består av
konglomerat.

Källa: UN [2000].

Tabell 1 Flöden av ingående utländska
direktinvesteringar fördelade på in-
dustri- och tjänstenäringar 1988 och
1997, procentuell andel.

Världen Världen EU
1988 1997 1996

Industri 44 42 30
Tjänster 39 48 63
Övrigt 17 10 7

Källa: UN [1999].
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3. De svenska storföretagen:
rörliga kompetenscentra
Sverige är ett av de mest storföretagstäta
länderna i världen.4 Som noterades inled-
ningsvis är deras betydelse för den sven-
ska ekonomin – genom sina länkar till
svenska underleverantörer, småföretag
och universitet – betydligt större än vad
som syns i siffrorna för sysselsättning och
produktion. De svenska storföretagen för-
stod tidigt vikten av att etablera enheter
utomlands, i flera fall finns en sekellång
erfarenhet att luta sig mot när det gäller
internationalisering.

Även om svenska företag tidigt blev
multinationella och förlade enheter utan-
för Sverige, vidtog den mest markanta in-
ternationaliseringen under efterkrigstiden.
Under perioden 1970 till 1998 minskade
andelen försäljning och sysselsättning i
de svenska, multinationella företagens in-
hemska enheter från ca 60 procent 1970
till omkring en tredjedel 1998 (Tabell 2).5

De svenska multinationella företagens
anläggningar återfinns till överväldigande
del i andra industriländer (ca 80–85 pro-
cent).7 Det dominerande sättet att etablera
produktion i ett annat land är genom för-
värv av andra företag. Ett skäl är att före-
taget då snabbt kan ta sig in på en ut-
ländsk marknad och utnyttja de nätverk
och kontakter som redan finns i verksam-
heten. I slutet av 1990-talet svarade denna

typ av inträde på utländska marknader för
knappt 70 procent, medan greenfield-in-
vesteringar (se faktaruta) uppgick till ca
20 procent. Sedan 1970 har etablering ge-
nom förvärv av annat företag mer än för-
dubblats (Figur 4).

Den utveckling som här beskrivs har
förändrat villkoren för svensk ekonomisk
politik. Den allt mer omfattande ut-
landsverksamheten gör det lättare för
svenska multinationella företag att flytta
ut hemmabaserade enheter om förutsätt-
ningarna skulle försämras eller avvika i
Sverige från dem som råder i andra län-
der. För att få ett grepp om drivkrafterna
bakom direktinvesteringarna ska vi i näs-
ta avsnitt analysera vilka faktorer som
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4 Med storföretag avses företag som har fler än
500 anställda. Se Andersson m fl [1993] för en
jämförelse avseende länders storföretagstät-
het.
5 Som påpekas av Hakkala & Kokko [2000],
så är förändringarna och rörligheten ännu stör-
re inom de svenska multinationella företagen,
dvs på dotterbolags- och anläggningsnivå.
6 Svenska multinationella företag definieras
här som företag med minst 50 anställda som
åtminstone har en tillverkande enhet utanför
Sverige.
7 Andelen produktion i utvecklingsländer är
betydligt lägre än för t ex USA (Braunerhjelm
& Lipsey [1998]).

Anställda Försäljning
Sverige Utomlands Sverige Utomlands

1970 i.u. i.u. 61,6 38,4
1974 59,8 40,2 58,8 41,2
1978 57,6 42,4 51,3 48,7
1986 50,8 49,2 42,7 57,3
1990 39,4 60,6 34,8 65,2
1994 39,8 60,2 29,0 71,0
1998 34,4 65,6 29,3 70,7

Källa: Ekholm & Hesselman [2000].

Tabell 2 Fördelning av svenska multinationella företags anställda i Sverige och
utomlands samt försäljning på hemmamarknad och utomlands 1970–98,
procent.6
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främst påverkar företagens lokaliserings-
beslut.

4. Vad styr de multinationella
företagens lokaliseringsbeslut?
Baserat på de svenska multinationella fö-
retagens utlandsinvesteringar under perio-
den 1974 till 1994 ska vi försöka utröna
de viktigaste faktorerna bakom dessa fö-
retags lokaliseringsbeslut.8 Vi har identi-
fierat en rad olika faktorer i Europas län-
der som, enligt teorin kring ekonomisk
geografi och vad som framkommit i tidi-
gare empiriska studier, kan förväntas på-
verka företagens investeringsbeslut.9 Ett
sätt att organisera dessa förklaringsvaria-
bler är att klassificera dem på följande tre
kategorier: Spridningsfaktorer, kluster-
och koncentrationsfaktorer, samt faktorer
som är relaterade till den ekonomiska po-
litiken i dessa länder.

Innan vi går in på resultaten ska vi
kortfattat redogöra för hur dessa förkla-
ringsvariabler är definierade. Vi börjar
med spridningsfaktorerna, därefter följer

kluster- och koncentrationsfaktorerna och
avslutningsvis de ekonomisk-politiska
faktorerna. (Inom parentes återfinns de
variabelnamn som använts i de statistiska
skattningarna som redovisas i Appendix). 
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8 Samtliga företag återfinns inom tillverk-
ningsindustrin. Under den undersökta perio-
den har en förskjutning i direktinvesteringarna
skett mot tjänsteföretag. I början av perioden
svarade dessa för en förhållandevis liten andel
av direktinvesteringarna för att därefter suc-
cessivt ha ökat. Det finns dock ingen anled-
ning att förvänta sig att drivkrafterna för tjän-
steföretagens internationalisering på något av-
görande sätt skulle skilja sig från industriföre-
tagens. För en detaljerad redogörelse av popu-
lation, metod och statistiska resultat, se Brau-
nerhjelm m fl [2000] och Braunerhjelm &
Thulin [2001]. Se också Midelfart-Knarvik
m fl [2000].
9 För en exakt motivering av dessa variabler,
se kapitel 3 i Braunerhjelm m fl [2000].
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Spridningsfaktorer

– Relativa lönekostnader (REL.LÖN).
Om arbetskraften är orörlig leder ett in-
flöde av investeringar och produktion till
att lönerna pressas upp. Företagens käns-
lighet för relativa lönekostnader, definie-
rade som skillnader på branschnivå mel-
lan Sverige och respektive värdland, visar
därför hur benägna företagen är att flytta
sin produktion när dessa kostnader skiljer
sig mellan länder.

– Relativ tillgång på fysiskt kapital
(KAPITAL/ARBETARE). På ungefär mot-
svarande sätt kan det fysiska, relativt
orörliga, kapitalets fördelning mellan län-
der också påverka fördelningen av inves-
teringarna. Om kapitalet är fördelat på
ungefär samma sätt som arbetskraften,
motverkas en koncentration av direktin-
vesteringarna. En ojämn fördelning kan
förväntas leda till en koncentration till
länder med betydande kapitaltillgångar
därför att det indikerar att ett land har
komparativa fördelar i kapitalintensiv
produktion, en högre teknisk utveckling
och att landet också är relativt rikt.10

– Företagens FoU-intensitet (MNC
FoU). Definieras som de svenska företa-
gens totala FoU-kostnader i förhållande
till deras totala omsättning. Företag med
stor FoU kan utnyttja den i flera, regio-
nalt spridda tillverkningsenheter.

Kluster- och koncentrationsfaktorer

– Absolut koncentration av produktionen
(KONC). Definieras som den bransch-
mässiga, geografiska koncentrationen av
produktion i Europa.

– Kluster i tillverkning (AGGL). Defi-
nieras som relativ storlek på de bransch-
vis fördelade klustren i respektive land.11

– Kluster i FoU (VÄRDLANDSFoU).
Definieras som relativ storlek på de
branschvis fördelade FoU-klustren i re-
spektive land.

– Marknadens storlek (BNP). Definie-
ras som köpkraftsjusterad BNP i respekti-

ve land. Stora marknader kan förväntas
dra till sig mer direktinvesteringar. Ett yt-
terligare skäl är att stora marknader gör
det lättare för företagen att utnyttja stor-
driftsfördelar.

Ekonomisk-politiska faktorer

– Bolagsskatt (BOLAGSSKATT). Definie-
ras som total bolagsskatt i förhållande till
BNP i respektive värdland.

– Offentlig utgiftsandel (OFFENTLI-
GA UTGIFTER). Definieras som den of-
fentliga sektorns totala utgifter i förhål-
lande till BNP i respektive värdland och
speglar det implicita skattetrycket.

– Utbildningsnivå (UTBILDNING).
Definieras som det genomsnittliga antalet
utbildningsår i respektive värdland.

– Öppenhet (ÖPPENHET). Definieras
som summan av export och import i för-
hållande till BNP i respektive värdland.

– Institutionella faktorer, EU (EU*86–
90 och EU*90-94). Definieras som Sveri-
ges associering till EU vid olika tidpunk-
ter under den undersökta perioden
1974–94.
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10 Kapital per arbetare har visat sig vara starkt
korrelerad med inkomst per capita.
11 Produktionen är fördelad på åtta branscher.
Vi använder ett förhållandevis trubbigt mått på
kluster, som styrts av tillgängligheten på inter-
nationellt jämförbara data. Klusterstorlek mäts
som antal anställda i en bransch för respektive
land i förhållande till genomsnittsstorleken för
samtliga länder. Den geografiska enheten är
följaktligen landet, en nivå som har använts i
flera andra studier av kluster och agglomere-
ringar (se t ex Wheeler & Mody [1992]), ett
mer finfördelat geografiskt mått som täcker
samtliga länder kan dessvärre inte erhållas.
FoU-klustren är definierade på samma sätt.
För en närmare beskrivning, se Braunerhjelm
m fl [2000].
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En sammanfattning av den statistiska
analysen visas i Tabell 3.12 Minustecken
innebär att direktinvesteringarna påverkas
negativt av en ökning av respektive för-
klaringsvariabel. Således innebär högre
relativa lönekostnader i ett värdland att
företagen är mindre benägna att investera
i det landet. På motsvarande sätt innebär
ett plustecken att variabeln attraherar di-
rektinvesteringar. T ex kan konstateras att
förekomsten av kluster leder till att före-
tagen är mer benägna att investera i dessa
länder. Antalet plus- respektive minus-
tecken visar den statistiska signifikansen
(ju fler tecken, desto starkare signifikans).

– Relativa lönekostnader är en viktig för-
klaringsvariabel när det gäller företa-
gens lokaliseringsbeslut som tenderar
att motverka koncentration av produk-
tionen. Betydelsen av skillnader i löne-
kostnader förefaller dessutom ha ökat,
särskilt under den inledande fasen av
fördjupningen av den Europeiska inte-
grationen (1986–90), vilket kan förvän-
tas när marknader integreras. För perio-
den 1990–94 erhålls inget sådant sam-
band, dock karaktäriseras den perioden
av en dramatisk nedgång i svensk eko-
nomi vilket kan ha påverkat skattning-
arna.

– Länder med en stor kapitaltillgång per
arbetare attraherar direktinvesteringar.
Med andra ord, en spridd fördelning av
fysiskt kapital per arbetare tenderar
också att sprida direktinvesteringarna
till fler länder. 

– FoU-intensiva företag har en mer inter-
nationaliserad produktion än andra fö-
retag.

– Kluster och koncentration utövar en
stark attraktionskraft på storföretagens
investeringar. Dessa effekter är starkast
när det gäller tillverkning, vilket tyder
på att länkar till andra företag och till-
gång på specialiserad kompetens är vik-
tigt. För FoU-intensiva företag är dock
storleken på FoU-klustren i värdlandet
en viktig lokaliseringsfaktor. 

– Större marknader drar också till sig mer
av investeringar, vilket tyder på att före-
tagen strävar efter att uppnå lokala stor-
driftsfördelar.
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12 Se Appendix för den metod som använts
och en mer detaljerad sammanfattning av re-
gressionsresultaten. Resultaten är med stor
sannolikhet generella, eftersom svenska stor-
företag inte skiljer sig nämnvärt från andra
länders storföretag och dessutom har en lång
tradition av utlandsaktiviteter bakom sig. Se
Braunerhjelm m fl [2000].

Tabell 3 Resultatet för varje variabel förutsätter att de andra variablernas vär-
den hålls konstanta. De huvudsakliga resultaten från studien kan sam-
manfattas på följande sätt:

Spridningsfaktorer Kluster- och Ekonomisk-
koncentrationsfaktorer politiskaFaktorer

Relativa - - - Absolut koncentration + + + Bolagsskatt -
lönekostnader av produktion

Relativ tillgång på + + + Kluster i tillverkning + + + Offentlig -
fysiskt kapital utgiftsandel

Företagens FoU- + + + Kluster i FoU + + Utbildningsnivå + + +
intensitet

Marknadens storlek + + + Öppenhet + +

Institutionella + +
faktorer, EU
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– Det finns ett stort utrymme för den eko-
nomiska politiken att påverka flödena
av direktinvesteringar. Länder med låg
bolagsskatt, begränsad storlek på de of-
fentliga utgifterna (implicit skattetryck)
och som har ett högkvalitativt utbild-
ningssystem, attraherar direktinveste-
ringar. Resultaten tyder också på att öp-
penheten mot omvärlden påverkar loka-
liseringen positivt, så att flöden av kom-
petens och varor inte hindras.

– Analysen visar också på betydelsen av
att undanröja osäkerhet angående delta-
gande i omfattande institutionella om-
välvningar. Under den period som
Sveriges framtida knytning till EU var
synnerligen osäker, dvs större delen av
1980-talet, drev det på de svenska före-
tagens utlandsinvesteringar. Efter att
Sverige ansökt om medlemskap 1991
försvann den effekten helt.

Ett land behöver inte ligga på topp i alla

dessa avseenden, men det är viktigt att
den ekonomiska politiken jämförs med
förhållanden i andra länder. Avviker ett
land genom att ha högre relativa lönekost-
nader, måste detta kompenseras genom
andra fördelar. Exempelvis förefaller en
politik som främjar förekomsten av starka
kluster kunna kompensera för högre rela-
tiva lönekostnader [Figur 5].

5. Slutsatser för den ekonomiska
politiken
Det är i högsta grad en öppen fråga huru-
vida Europa går mot ett läge där produk-
tionen är förhållandevis jämnt spridd
mellan regioner och länder, eller om delar
av Europa kommer att försjunka i stagna-
tion och tillbakagång, samtidigt som an-
dra delar blomstrar och får erfara ett sti-
gande välstånd. Direktinvesteringarnas
roll i denna process är central. Storföreta-
gen uppvisar en allt större känslighet för
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Figur 5 Samband mellan relativ lön och agglomerering, 1970–94.
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skillnader mellan nationer och regioner
vad gäller kostnader, kompetensförsörj-
ning och högproduktiva klustermiljöer.
Dessa skillnader i förutsättningarna be-
stämmer var storföretagens olika produk-
tionsled och funktioner förläggs.

Processerna liknar i viss mån de som
präglade slutet av 1800- och början av
1900-talet. Under perioden 1898 till 1902
var ungefär hälften av USA:s tillverk-
ningsindustri involverad i olika förvärv
och fusioner, vilket förändrade hela indus-
tristrukturen i USA (Chandler [1990]). Då,
liksom nu, drevs utvecklingen av tekniska
framsteg (den tidens ”nya ekonomi”), som
radikalt påverkade produktions- och trans-
portkostnaderna. Detta ledde fram till helt
nya industrier, ny finansmarknad (invest-
mentbolag, venture capital) och nya finan-
siella instrument, samt betydande institu-
tionella förändringar som framför allt rör-
de konkurrensfrågor och bolagsformer
(holdingbolag, antitrustlagstiftning).13 Vi
har anledning att förvänta oss att effekter-
na av den nu pågående omstruktureringen
blir minst lika omfattande.

Detta ställer nya krav på den ekono-
miska politiken. Ekonomisk teori har vi-
sat att en fortsatt hög tillväxt bygger på
en uppbyggnad av kompetens och kun-
skapsintensiva miljöer. Länder som inte
lyckas i detta avseende riskerar att snabbt
falla tillbaka i ett tillstånd präglat av låg
tillväxt och lågförädlad produktion
(Romer [1986]). Det gäller följaktligen
att skapa goda förutsättningar för kun-
skapsintensiv och tekniskt avancerad pro-
duktion, att få igång kluster som attrahe-
rar investeringar av andra länders företag. 

I en värld där produktionsfaktorer och
företag blir allt rörligare måste institutio-
ner och skattepolitik utformas så att in-
vesteringar i utbildning och företagande
belönas. Annars riskerar man att hamna i
en ond cirkel där investeringar företrädes-
vis riktas mot andra regioner, en ”brain-
drain” uppstår istället för en ”brain-gain”,
och klustren försvagas. 

Resultaten från den statistiska analysen

visar också att länder med höga relativa
lönekostnader måste kompensera detta
genom t ex förekomsten av starka kluster
eller andra faktorer som har en positiv in-
verkan på investeringarna. Annars riske-
ras ett utflöde av investeringar och pro-
duktion som på sikt kan få betydande ef-
fekter för tillväxt och välstånd. Utbild-
ningssystemen måste hålla en i internatio-
nellt hänseende absolut toppklass. Detta
var en faktor bakom Irlands framgångs-
rika politik för att attrahera investeringar.
Likaså måste de offentliga utgifterna hål-
las under kontroll och skattesatserna ligga
i linje med andra länders. I en värld som
präglas av allt högre internationell rörlig-
het när det gäller investeringar, finns bara
ett begränsat utrymme att avvika från de
villkor andra länder erbjuder. Öppenhet i
alla dimensioner är en nyckelfaktor för att
skapa attraktiva miljöer.
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Appendix

I den ekonometriska analysen definieras
den beroende variabeln som det svenska
multinationella företaget i’s sysselsätt-
ning i land j, som är verksamt i industri b
vid tidpunkten t (NLibjt), dividerat med
företagets totalt antal anställda (TLit). Vi
föredrar sysselsättning eftersom rena pro-
duktionstal påverkas av växelkurser, in-
flation, etc, i respektive värdland. Genom

att dividera med totalt antal anställda
undviks problem med statistiska felkällor
som heteroscedasticitet och skaleffekter.
Skattningarna har genomförts genom att
applicera en s k Heckmansk tvåstegs ana-
lys. Metoden innebär dels att sannolikhe-
ten för att en förklaringsvariabel påverkar
lokaliseringen kan skattas, dels att storle-
ken på marginalen av respektive faktor
också kan fångas upp. 

I det första steget estimeras först en
probit funktion för alla observationer,
även länder där svenska företag inte har
produktion inkluderas i analysen14, dvs
både observationer där NL/TL>0 och ob-
servationer där NL/TL=0 ingår i skat-
tningarna,

F-1(Pr(Y)ijt) = Jijt = α0 + Z´α1 + α2

MNCFoU

F-1 är inversen av den kumulativa normala
standardfördelningen av Y, som erhåller
värde 1 om NL/TL>0 och 0 om
NL/TL=0. Pr(Y)ijt representerar sannolik-
heten att företag i har produktion i land j
vid tidpunkten t. Förklaringsvariablerna
representeras av vektorn Z och de skatta-
de α-parametrarna visar hur de oberoende
variablerna (som beskrivits i avsnitt 4)
påverkar sannolikheten för lokaliseringen
i ett visst land. Baserat på dessa estimat
kan en korrektionsvariabel skapas (λ) för
samtliga observationer, kallad Heckmans
lambda. 

I steg två av skattningarna tillämpas
OLS-teknik och följaktligen inkluderas
endast observationer där NL/TL>0. För
att erhålla konsistenta parameterestimat
inkluderas λ,

(NLibjt / TLit) = γ0 + Z´γ1+ γ2 λijt + νijt 
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14 Merparten av tidigare studier inom detta
område inkluderar enbart länder där företagen
har produktionsenheter, vilket innebär ett all-
varligt selektionsfel som påverkar estimaten
av variablerna.
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Förklaringsvariablerna återfinns i vektorn
Z´ och är desamma som i steg 1 (med un-
dantag av MNCFoU för att undvika even-
tuell autokorrelation mellan Z´ och λ).
Resultaten kan tolkas som de marginella
effekterna av respektive förklaringsvaria-
bel på företagens lokalisering. Alla för-
klaringsvariabler är logaritmerade (för en
närmare förklaring, se Braunerhjelm &
Thulin [2001]). 
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Tabell A1 Delmängd av resultaten från skattningarna, probit och OLS

Anm 1: Standardavvikelse inom parentes. *, ** och *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 pro-
centsnivåerna. Industri-, regions- och tidsdummis har använts i skattningarna, men visas inte
p g a utrymmesskäl. 
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Anm 2: I regressionerna har också följande interaktionsvariabler använts: VÄRDLANDS-
FoU*HT, för att analysera om branschfördelad värdlands-FoU är särskilt viktigt för högteknolo-
giska företag, REL.LÖN*EU86-90 och REL.LÖN*EU90-94, för att studera om känsligheten för
skillnader i relativa löner ökat inom EU under respektive period. Dessutom kontrolleras också
för de handelspolitiska variablerna importavgifter i förhållande till totala importens värde (IM-
PORTAVGIFTER), samt interaktionen mellan öppenhet och distans till marknad (ÖPPEN-
HET*AVSTÅND). Den sistnämnda variabeln syftar till att fånga upp att ju mer avlägsna (och
för företagen okända) och öppna marknader, desto mindre benägenhet visar företagen att förläg-
ga produktion till dessa. 


