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Förord 

Tillväxtpolitiken i Sverige och i de flesta andra länder har sin grund i beskrivningar och 
kunskaper om hur tillverkande företag agerar på mer eller mindre fungerande marknader 
och hur goda förutsättningar på dessa marknader kan skapas genom tillväxtpolitiska 
insatser. Detta perspektiv är fortfarande centralt inom tillväxtpolitiken. Men det blir allt 
tydligare – till följd av de senaste decenniernas mycket genomgripande förändringar i 
företagens verklighet – att analysen måste kompletteras med förbättrade kunskaper om 
tjänsteföretagens roll i samhällsekonomin. 

Trots att tjänster dominerat sysselsättningen i Sverige sedan början av 60-talet är det ett 
område som varit påfallande anonymt till sin karaktär och kunskapen om dess utveckling 
och bidrag till den ekonomiska utvecklingen har i viss mån varit både försummad och 
omstridd, även om forskning kring tjänster och produktion av statistik om tjänsternas 
utveckling och betydelse förbättrats under senare år.  

Regeringen har därför uppdragit åt Tillväxtanalys att ta fram ny kunskap och 
kompletterande statistik om tjänstesektorn. Av uppdraget från Regeringen framgår att det 
behövs en ökad förståelse för ”hur tillväxt uppstår i en tjänstebaserad ekonomi och vilken 
roll tjänsteinnovation respektive innovation i tjänstesektorn spelar i detta sammanhang”. 
En övergripande fråga som analyserats i projektet är hur omvandlingen i tjänstesektorns 
företag bäst kan beskrivas så här i början av ett nytt årtionde på 2000-talet och vilka 
effekter detta har på innovation, produktivitet och export av tjänster. 

Ett antal självständiga delrapporter publiceras nu som underlag till den sammanfattande 
huvudrapporten ”Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi” för 
de som önskar att fördjupa sig ytterligare.    

Den här rapporten har slutförts under ledning av professor Magnus Lindmark, Institutionen 
för Ekonomisk Historia vid Umeå Universitet, tillsammans med fil. kand Gunnar Brandén 
som utfört analysen av tjänstesektorn och fil. dr Ulf Sandqvist som har undersökt 
klassificering av företag dataspelsbranschen. 

Projektledare för det övergripande projektet ”Kunskap och statistik om tjänstesektorn” på 
Tillväxtanalys (regleringsbrevsuppdrag nr. 5), i vilket rapporten ingår, har Anders Östhol 
varit. 

 

Stockholm, december 2010 

 

Enrico Deiaco 
Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 
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Sammanfattning 

Undersökningen visar att den privata tjänstesektorn har haft en relativt hög 
sysselsättningstillväxt samtidigt som också produktivitetstillväxten har varit hög. Därmed 
har tjänstesektorn även gett det största bidraget till Sveriges totala produktivitetstillväxt 
under perioden 1993 till 2009. Även tillverkningen har haft en hög produktivitetstillväxt 
medan sysselsättningsutvecklingen har varit svag. Bidraget till Sveriges totala 
produktivitet är därmed lägre än för tjänstesektorn.  

När vi studerar den privata tjänstesektorn närmare görs en indelning i kategorierna 
Förmedlingstjänster, Producenttjänster, Kapitaltjänster samt Privata personliga tjänster. 
Här framgår att den största sysselsättningsökningen har skett inom producenttjänster och 
privata personliga tjänster. Inom producenttjänsterna återfinns bland annat finansiella 
tjänster och konsulttjänster. Kapitaltjänster, som domineras av fastighetsuthyrning, har en 
mycket låg sysselsättning. Förmedlingstjänster, som domineras av handeln, har en hög 
sysselsättningsnivå men en låg sysselsättningstillväxt. Den högsta produktivitetstillväxten 
återfinns inom förmedlingstjänsterna och är jämförbar med tillverkningen. Under 2000-
talet fram till den ekonomiska krisen uppvisade också producenttjänsterna en hög 
produktivitetstillväxt. Produktivitetstillväxten inom privata personliga tjänster har varit 
relativt låg. Ur tillväxtpolitisk synvinkel pekar detta på att satsningar riktade mot privata 
personliga tjänster visserligen kan skapa arbetstillfällen men också minska Sveriges 
produktivitetstillväxt.   

Ytterligare ett resultat gäller bidraget till den totala produktivitetstillväxten. 
Undersökningen visar att förmedlingstjänsterna, där parti- och detaljhandeln i huvudsak 
styr utvecklingen, gav sitt största bidrag till produktivitetstillväxten redan 2003 men att 
bidraget därefter har varit minskande. Resultatet ska inte övertolkas men kan tyda på att de 
sysselsättningsmässigt viktiga förmedlingstjänsterna kan ha börjat förlorat sin betydelse 
som tillväxtmotor redan innan krisen. Stämmer detta är det möjligt att den trendmässiga 
tillväxten blir lägre än förväntat efter att ekonomin återhämtat sig efter krisen. 

Undersökningen har vidare fokuserat på kunskapsintensiva tjänster (KIBS). Här påvisas att 
sysselsättningen inom KIBS har ökat betydligt snabbare än inom övriga kategorier inom 
den privata tjänstesektorn. Samtidigt är det inom ramarna för föreliggande studie omöjligt 
att avgöra vad av detta som är en reell ökning av antalet utförda tjänster i ekonomin och 
vad som kan härledas till överföring av tjänster från tillverkningen och den offentliga 
sektorn. Både så kallad outsourcing och entreprenad, offentligt finanserad men privat 
producerade utbildnings-, hälso- och sjukvårdstjänster påverkar KIBS-sektorn och är en 
fråga som bör utredas vidare innan tydliga tillväxtpolitiska implikationer kan hävdas. Det 
förefaller dock som att KIBS i Sverige utvecklas på samma sätt som i EU-15. Det finns 
således ingen anledning till oro för att Sverige halkar efter. Inom ramarna för uppdraget 
har sambanden mellan produktivitet och utbildningsnivå undersökts. I linje med förväntade 
resultat påverkas produktiviteten positivt av en stor andel sysselsatta med hög 
utbildningsnivå. Den tillväxtpolitikska implikationen är att Sverige också fortättningsvis 
ska prioritera utbildning.  
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Olika sektorers bidrag till Sveriges produktivitetstillväxt beror inte bara på sektorns 
produktivitetstillväxt och sysselsättningsandel utan också på dess produktivitetsnivå. 
Rapporten visar att sambandet mellan produktivitet och kapitalintensitet är relativt starkt. 
En hög produktivitetstillväxt beror därmed på om verksamheten medger att 
kapitalintensiteten ökar. De offentliga tjänsterna och de privata personliga tjänsterna är i 
regel mindre kapitalintensiva än de andra kategorierna. En tillväxtpolitisk implikation är 
att produktivitetsutsnivån inom dessa näringar inte kan förväntas vara fundamentalt 
beroende på huruvida tjänsterna produceras i offentlig eller privat regi.   

Dataspelsbranschen har specialgranskats med klassificeringsproblematiken i fokus. 
Undersökningen visade att företag som samtliga sysslade med dataspelsutveckling 
återfanns under ett stort antal näringsgrenskoder. I dagsläget finns få incitament för företag 
och myndigheter att vara särskilt noggranna med klassificeringen.   

Gällande klassificering och definition av tjänstesektorn med fokus på KIBS argumenterar 
rapporten för att det är viktigt att inse att ekonomiska aktiviteter är delar av en komplicerad 
och dynamisk struktur. På nationell nivå bör dessa strukturer delvis kunna fångas upp i 
tillräckligt detaljerade input-output modell. Vår bedömning är att SNI-2007 är tillräcklig 
för ändamålet. I en sådan tabell bör också arbetsinsatserna kunna fördelas efter 
arbetskraftens utbildningsnivå. Humankapitalet sätts då i fokus för analysen där 
utbildningssystemet, universitet och högskolors produktion allokeras till uppbyggandet av 
humankapital. Humankapitalstocken bör ha en lämplig indelning som exempelvis 
särskiljer investeringar i medicinskt, tekniskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt 
humankapital, humankapitalstocken fördelas sedan via arbetskraften på olika näringar. 
Rapporten argumenterar därför för att fokus flyttas från frågan om varutillverkning eller 
tjänsteproduktion till frågan om kunskap och humankapital. 

 



TJÄNSTESEKTORNS STORLEK 

9 

Summary 

The following report is in translation entitled: The size of the private service sector: 
employment, value added, share of GDP, share of exports with special attention to KIBS. 
The report shows that the private service sector in Sweden has experienced a 
comparatively high employment and productivity growth during the period 1993 to 2009. 
This also makes the private service sector the largest contributor to aggregated productivity 
growth in Sweden during the period. Manufacturing has experienced a similar productivity 
growth but a very modest development in employment. This explains the lower 
contribution from manufacturing to overall productivity growth. 

The service sector is in this report divided on four categories following a previous ITPS 
report (Näringslivets tillstånd 2008): distributional services, producer services, capital 
services and private personal services. The category capital service is dominated by 
housing service and has a very low employment. The level of employment is high in 
distributional services, a category dominated by trade and retail. The employment growth 
has, however, been low in this category. The highest productivity growth is found among 
distributional services, while productivity growth in private personal services has been 
comparatively low. From a growth policy perspective this suggests that measures aiming at 
supporting private personal services may indeed create jobs, but its contribution to 
productivity growth remains weak. 

The report shows that the category distributional services had the largest contribution to 
overall productivity growth in 2003 and that the contribution has fallen thereafter. The 
implication of the result should not be exaggerated, but may be a sign that the 
distributional services may have lost some of its productivity growth momentum already 
prior to the financial crisis. Since distributional services are important from an employment 
perspective this could mean that overall long run productivity growth may be lower after 
the crisis than expected. 

The report has furthermore focused Knowledge Intensive Business Services (KIBS). 
Employment in KIBS has increased at considerably higher rates than private services in 
general. It is, however, impossible to determine to what degree this is a reflection of a real 
increase of knowledge intensive service production or an effect of transfers of service 
production from manufacturing and public services. Both outsourcing and public financed 
but privately produced services affect KIBS. It is recommended that this issue should be 
further investigated.  

The report furthermore demonstrates that the KIBS sectors in Sweden and EU-15 have 
developed in a similar way. It is therefore little reason to believe that Sweden is lagging 
behind in this respect. The report does, however, show that KIBS has a comparatively 
small part of Swedish exports. This issue could also be followed up especially if the result 
contradicts findings in other reports.  

The relationship between formal education and productivity growth has furthermore been 
investigated. In line with expected results a positive correlation between productivity and 
the share of persons with relatively high education is demonstrated. The growth political 
implication is not surprisingly that high ambitions in education are important. 
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It is furthemore demonstated a high and positive correlation between capital intensity and 
productivity. High productivity growth rates are therefore expected to be depending on the 
prospects of increasing a sector’s capital intensity. The capital intensity in public services 
and private personal services is low. A growth policy implication is that the productivity 
level in these categories cannot be expected to be affected by the organisation of the 
production in private or public production.  

The computer game industry has been investigated with classification issues in focus - the 
analysis shows that companies in the sector have a surprisingly dispersed ISIC 
classification though they were in the business of development of computer games. The 
incentives for the individual company to get a correct classification is today very small. 
This may potentially corrupt economic research results. 

Concerning classifications of the service sector the report stresses the importance to realise 
the complicated and dynamic structure of the economy. We do, however, not suggest 
major conceptual changes in existing classifications. On the national level it is appropriate 
to describe in a detailed input-output tabel. We belive that SNI 2007 serves the purpose of 
basic classifications well. We do, however, suggest that the input-output table should be 
supplemented with accounts for the production, accumulation and distribution of human 
capital. Accordingly we believe that a shift in focus from the dichotomy services-
manufacturing to human capital could be fruitful for understanding and analysing the 
contemporary and future economy.   
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1 Metod och data 

1.1 Datainhämtning 
Data har hämtats från SCB på följande variabler: 

• Antal arbetade timmar (10 000-tal), modellberäknat,1 summerat från kvartalsdata 
1993-2009 samt inhämtat från detaljerade årsberäkningar 1993-2007, indelat efter SNI 
2002 på 2 siffrors nivå enligt: 01-45, 50-52, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65-67, 70, 71-74, 
71, 72, 73-74, 80-85, 90-95, offentlig sektor, hushåll (NPISH). 

• Förädlingsvärde (Mkr), löpande priser med publicerade volymindexvärden samt pro-
centuella volymeffektsförändringar mot referensår 2005, hämtat från detaljerade årliga 
beräkningar på nationalräkenskaperna 1993-2007, indelat efter SNI 2002 på 2 siffrors 
nivå enligt: 01-45, 50-52, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65-67, 70 (ej 70.22), 71, 72 (KIBS), 
73-74(KIBS), 80-85, 90-95, offentlig sektor, hushåll (NPISH). 

• Förädlingsvärde (Mkr), fasta priser mot referensår 2009, kedjeindexerat via annual 
overlap, summerat från kvartalsdata 1993-2009, indelat efter SNI 2002 på 2 siffrors 
nivå enligt: 01-45, 50-52, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65-67, 70 (ej 70.2), 71-74, 80-85, 
90-95, offentlig sektor, hushåll (NPISH).  

En utförlig diskussion kring Knowledge Intensive Business Sectors (KIBS) kan inhämtas 
från Johanna Nählinders avhandling ”Innovation and Employment in Services: The case of 
Knowledge Intensive Business Services in Sweden”.3 Där återfinns även en tabell över vilka 
näringsgrenar som enligt författaren bör definieras som KIBS på 4-siffrors nivå samt 2-
siffrors nivå. Man bör dock vara medveten om att indelningen där är gjord efter en klas-
sificeringsstruktur som skiljer sig från SNI 2002, nämligen International Standard Industrial 
Classification (ISIC) Rev.3. Även om någon exakt skattning av skillnaderna i nuläget är svår 
att göra så förfaller dem vid en översiktlig granskning vara ganska små. Vidare så innebär en 
användning av data på 2-siffrors nivå en inte obetydlig överspecifikation av KIBS 
populationen, ungefär 19 procent mätt som antal anställda. Detta kommer sig av det faktum 
att ett antal undersektorer till SNI 72 samt SNI 74 ej bör definieras som KIBS, men är 
omöjliga att urskilja vid endast 2 siffrors nivå på indelningen. Se Tabell 1.1 för vilka 
undersektorer det rör sig om. 
Tabell 1.1 Undersektorer som ej bör definieras som KIBS, antal anställda 2002 

ISIC Rev.3 Antal anställda 2002 

7250: Underhåll och reparation av kontors- och  
bokföringsmaskiner samt databehandlingsprogram 

2 078 

7492: Utrednings- och säkerhetsaktiviteter 16 906 

7493: Aktiviteter relaterade till rengöring av byggnader 42 248 

7494: Fotorelaterade aktiviteter 3 150 

7495: Aktiviteter relaterade till paketering 1 461 

7499: Övriga företagsrelaterade aktiviteter 55 600 

                                                 
1 Antal arbetade timmar är modellberäknat av SCB utifrån uppgifter om arbetskraftskostnader 
(lönesummor) samt uppgifter om lön per arbetad timma, hämtat från Konjunkturlönestatistiken. 
2 Då denna del av kapitaltjänsterna per definition inte innehåller några arbetade timmar så är det 
inte heller meningsfullt att göra utsagor om arbetsproduktivitet med denna post är inkluderad. 
3 Nählinder, J. “Innovation and Employment in Services: The case of Knowledge Intensive Business 
Services in Sweden”, Linköping University: Linköping, 2005. 
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1.2 Databearbetning 
Även om vissa värden har förefallit osannolika så har det inte föranlett uteslutning av 
något av det insamlade materialet. Däremot har en fastprisberäkning av förädlingsvärdena 
från de detaljerade årliga beräkningarna gjorts på följande sätt: 
Formel 1 Fastprisberäkning av förädlingsvärden från de detaljerade årliga beräkningarna  

Fastprisvikten skapades genom att dividera volymindexvärdet vid tidpunkten t med volymindexvärdet vid 
tidpunkten t-1. Denna vikt multiplicerades sedan med förädlingsvärdet i löpande pris vid tidpunkten t-1 för 
att erhålla ett fastprisberäknat förädlingsvärde vid tidpunkten t enligt: 

 

 
 

 
 

Fastprisberäkningen medförde förbrukningen av ett års observationer, varför den erhållna 
tidsserien sträcker sig från 1994-2007. 

1.3 Produktivitet 
Produktivitet har beräknats för de aktuella näringsgrenarna som fastprisberäknat föräd-
lingsvärde per arbetad timme, varpå produktivitetstillväxten beräknats som differensen i 
produktivitet mellan tidpunkten t och t-1. Utifrån förädlingsvärden och antal arbetade 
timmar på näringsgrensnivå har summeringar gjorts för att beräkna produktiviteten för 
tjänstekategorier4 samt andra lämpliga aggregat. Dessa tjänstekategorier är klassificerade 
utifrån hur de tenderar att förhålla sig till de fyra olika egenskaperna: (1) immaterialitet; 
(2) interaktion; (3) heterogenitet; (4) varaktighet, samt utgörs av: 

• Kapitaltjänster: SNI 70, ej 70.2 
Småhus och fritidshus, övrig fastighetsförvaltning, inkl. förslitning av realkapital under 
fritid och för personliga behov, t ex möbler, fritidsutrustningar samt fordon. 

• Förmedlingstjänster: SNI 50-52, 60-64  
Parti- och detaljhandel, transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag.  

• Producenttjänster: SNI 65-67, 71-74  
Kreditinstitut och försäkringsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor. 

• Privata personliga tjänster: SNI 55, 80-85, 90-95 (inte offentliga tjänster eller arbete i 
hemmet) 
Hotell, restaurang, vård, utbildning och andra personliga privata tjänster. 

1.4 Sysselsättning 
Samtliga näringsgrenar och tjänstekategorier har beräknats som andelar av följande totaler: 
den totala sysselsättningen i ekonomin; den totala sysselsättningen i den privata tjänste-
sektorn; den totala sysselsättningen inom respektive tjänstekategori (endast för närings-
grenar naturligtvis). 

Även sysselsättningsandelstillväxten har beräknats, i motsvarande omfattning, som diffe-
rensen mellan sysselsättningsandelen vid tidpunkten t och t-1. 

                                                 
4 Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (2008), ”Näringslivets Tillstånd 2008 – Tjänsteparadox 
skapar tillväxt”, s. 58 och s. 80. 
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1.5 Shift-share analys 
Det totala bidraget till produktivitetstillväxten för respektive näringsgren och tjänstekate-
gori har summerats utifrån de tre delposterna:5 

• Inombranscheffekt:  
Den produktivitetstillväxt som sker inom en näringsgren utan att ta hänsyn till omför-
delning av arbetskraften. 

• Statisk effekt: 
Den produktivitetstillväxt som uppstår genom att arbetskraften omfördelas mellan 
näringsgrenar med olika nivåer på produktiviteten. Om arbetskraften flyttar ifrån när-
ingsgrenar med låg produktivitet till näringsgrenar med hög produktivitet så ger detta 
en positiv effekt på produktivitetstillväxten, och vice versa. 

• Dynamisk effekt: 
Den produktivitetstillväxt som kommer sig av att arbetskraften omfördelas mellan 
näringsgrenar med olika hastigheter på produktivitetstillväxten. För positiva värden så 
gäller att om arbetskraften flyttar ifrån näringsgrenar med låga hastigheter på produk-
tivitetstillväxten till näringsgrenar med höga hastigheter på produktivitetstillväxten så 
ger detta en positiv effekt på den totala produktivitetstillväxten. För negativa värden så 
gäller att om arbetskraften flyttar ifrån näringsgrenar med låga hastigheter på produk-
tivitetstillväxten till näringsgrenar med höga hastigheter så ger detta en negativ effekt 
på den totala produktivitetstillväxten. 

1.6 Utbildningsnivå och produktivitet 
För att undersöka huruvida arbetskraftens utbildningsnivå har en koppling till produktivi-
teten och dess utveckling har data hämtats från EU-KLEMS över sysselsättningsandelar i 
procent för låg-, medel- respektive högutbildade. Dessa är beräknade utifrån antalet arbe-
tade timmar inom olika näringsgrenar indelat efter NACE6 enligt: 50-52, 55, 64, 70, 71-74. 
Tidsserierna sträcker sig mellan 1981-2005 vilket innebär att den gemensamma upptag-
ningsperioden på Utbildningsnivå och Produktivitet är mellan 1993-2005, totalt 13 år. 

Utifrån dessa data prövades tre modeller för att statistiskt testa sambandet mellan respek-
tive utbildningsnivå och produktivitet. Emellertid förutsätter reguljär regressionsanalys ett 
stickprov av oberoende observationer, vilket är en förutsättning som inte kan antas gälla 
för tidsserier. Det sannolikt föreliggande tidsberoendet mellan observationerna måste 
istället internaliseras i modellen vilket gjordes genom att ansätta Generalized Linear Model 
(GLM)7 där en kovariansmatris skattades för de erhållna residualerna via successiva 
tidsförskjutningar av beroendevariabeln. Parametrarna i denna kovariansmatris kan skattas 
utifrån en mängd olika antaganden om hur beroendestrukturen i tidsserien ser ut, där 
principen om parsimoni samt den alarmerande knappheten i observationsunderlaget fick 

                                                 
5 Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (2008), ”Näringslivets Tillstånd 2008 – Tjänsteparadox 
skapar tillväxt”, s. 81. 
6 Dessa poster skall vara (tillräckligt) jämförbara med motsvarade poster indelade efter SNI2002, 
se t.ex.: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html 
7 För en utförlig genomgång av Generalized Linear Models, se exempelvis: Olsson, Ulf (2002) 
”Generalized Linear Models: an applied approach”, Lund: Studentlitteratur. I grund och botten 
handlar det om en generalisering av en linjär regression genom att ansätta en länkfunktion som 
relaterar den linjära modellen till responsvariabeln, samt i detta fall att låta varje replikats 
variansstorlek vara en funktion av dess predikterade värde. 
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bli vägledande. Valet föll på en autoregressiv struktur av första ordningen: AR(1). Denna 
beroendestruktur antar att kovariansen, som kan betecknas med ρ (rho), mellan två angrän-
sande observationer är lika över hela tidsserien, dvs. att kovariansen mellan 1a och 2a 
observationen är lika stor som kovariansen mellan 4e och 5e, eller 9e och 10e, osv. Vidare 
antas tidsberoendet mellan observationer försvagas i förhållande till antalet observationer 
som skiljer dem åt i tid, vilket innebär att kovariansen mellan exempelvis 1a och 3e 
observationen är lika med ρ2 och vidare att kovariansen mellan exempelvis 1a och 4e 
observationen samt 2a och 5e är lika med ρ3, osv. Slutligen antas variansen vara homogen 
över hela tidsserien. 

1.7 Aggregeringsproblematik 
Vid bildandet av tjänstekategorierna så har data från näringsgrenarna summerats till det 
aktuella aggregatet. Därefter har dessa tjänstekategorier i sin tur summerats för att bilda 
totalen för hela den privata tjänstesektorn, varefter denna på samma sätt utgjort en del-
mängd av totalen för hela ekonomin. Därmed är dessa aggregat definierade som summan 
av deras separat deflaterade komponenter, och alltså inte beräknade utifrån deras egna 
nominella värde.  

Problematiken uppstår redan vid kedjeindexeringen av fastprisberäkningarna, där de årliga 
basårsbytena innebär att de deflaterade serierna endast är additiva för referensåret och det 
närmast följande året.8 Därmed inträder en differens mellan den deflaterade totalen och 
summan av de deflaterade komponenterna, eftersom den relativa prisnivån som gällde vid 
referensåret är beroende av hur komponenterna och aggregaten är definierade. Således kan 
inte vad som benämns ”Hela ekonomin” i denna analys anses vara likställt med ”BNP” 
trots att ”Hela ekonomin” består av summan av förädlingsvärdena i ekonomin.  

Detta problem skulle kunna hanteras annorlunda, exempelvis genom att differensen mellan 
totalen och summan av delarna fördelades ut proportionellt på delkomponenterna.9 Detta 
skulle i så fall leda till att korrekta aggregat används, men på bekostnad av ett vanställande 
av utvecklingen hos komponenterna. Vidare är detta alternativ över huvud taget inte till-
gängligt eftersom det idag inte görs någon volymskattning för de aggregat som denna 
analys vilar på, d.v.s. Förmedlingstjänster, Producenttjänster, Kapitaltjänster samt Privata 
personliga tjänster. Denna problematik begränsar således analysens generaliserbarhet vad 
gäller utsagor kring aggregatens utveckling, däremot är analysen fortfarande giltig utifrån 
de definitioner och premisser som gäller för just dessa data. 

                                                 
8 SOU 2002:118 (2002), ”Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken – Bilaga 3: 
Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna”, s.133 
9 Lindmark, M. Vikström, P (1998), ”Den deflaterade kvotens dilemma”, Nordic Historical 
National Accounts – Proceedings Workshop IV, Solstrand November 13th-15th, s. 183 
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Slutligen bör något nämnas om det lite abstrakta resultatet som erhålls när en kvot mellan 
deflaterade serier bildas.10Algebraiskt kan det uttryckas såhär: 

 

 
Där  utgör kvoten i reella termer,  

 samt  utgör serierna i reella termer, 

 samt  utgör serierna i nominella termer, 

 samt  utgör vikterna för respektive nominell serie, 

 utgör kvoten i nominella termer,  

och  utgör den implicit konstruerade vikten  
med vilken den nominella kvoten deflateras. 

 

Kvoten i reala termer är efter lite algebraisk omskrivning lika med kvoten i nominella 
termer multiplicerad med en implicit konstruerad vikt bestående av resultatet av divisionen 
mellan vikterna för serierna som definierar kvoten. Problemet med detta är att 
egenskaperna hos den implicit konstruerade vikten är beroende av konstruktionen av de 
vikter som utformats för de nominella serierna var för sig, troligtvis utan hänsyn till att de 
också skulle bilda en implicit vikt för den kvot som just nu råkar vara av intresse. Detta 
fenomen uppstår exempelvis vid beräkningen av produktivitet, och innebär att dess nivå i 
sig skall tolkas med försiktighet till förmån för en större fokusering på de relativa förhål-
landen över tid som datamaterialet belyser. 

                                                 
10 Lindmark & Vikström s. 181 
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2 Nyckel för KIBS, SNI 2002 till SNI 2007 

SNI 72: Datakonsulter och dataservicebyråer  SNI 62: Dataprogrammering, datakonsultverksam-
het o.d. 
SNI 63: Informationstjänster 

SNI 73: Forskning och utveckling SNI 72: Vetenskaplig forskning och utveckling 

SNI 74: Andra företagstjänster SNI 69: Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 

 SNI 70: Verksamheter som utövas av huvudkontor; 
konsulttjänster till företag 

 SNI 71: Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; 
teknisk provtagning och analys 

 SNI 73: Reklam och marknadsundersökning 

 SNI 74:11 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik. 

 • SNI 741: Specialiserad designverksamhet 

 • SNI 743: Översättning och tolkning 

 • SNI 749: Övrig verksamhet inom juridik, eko-
nomi, vetenskap och teknik. 

 • Ej SNI 742: Fotoverksamhet 

Anm: Tabellen översätter SNI koder som berör KIBS från SNI 2002 till SNI 2007 
 

                                                 
11 Vid användande av SNI 2007 på 2 siffrors nivå så ingår hela SNI 74, men om det är möjligt att gå 
ner på 3 siffrors nivå, eller ännu finare indelning, så ingår endast SNI 741, 743 samt 749. Posten 
som exkluderas blir då SNI 742: Fotoverksamhet. 
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3 Sysselsättning och produktivitet i 
tjänstesektorn 1994-2009 

Tjänstesektorn är sysselsättningsmässigt den viktigaste näringen i Sverige. I följande 
avsnitt behandlas frågan om sysselsättnings- och produktivitetsutveckling samt tjänsterna 
bidrag till den svenska produktivitetstillväxten 1994-2009. 

3.1 Den privata tjänsteproduktionen växer mest 
Sysselsättningstillväxten mätt som arbetade timmar har under hela den undersökta perio-
den varit starkare i den privata tjänstesektorn än i de två andra huvudsektorerna; varutill-
verkning och offentliga myndigheter. Detta framgår av Figur 1. Under den senaste krisen 
minskade sysselsättningen i samtliga sektorer men mest i varutillverkningen. Sysselsätt-
ningen i hushållen – alltså personer som anställts direkt av hushållen eller hushållens icke-
vinstgivande organisationer – har under hela perioden varit låg och har endast ökat margi-
nellt. Sektorn är därför inte inkluderad i Figur 1.  
Figur 1 Arbetade timmar efter ekonomins huvudsektorer 1993-2009 

 
 

Ser vi till sektorernas bidrag till BNP – förädlingsvärdet i fasta priser – framgår av Figur 2 
att både varuproduktionen och den privata tjänstesektorn har upplevt en betydande tillväxt 
över perioden. De offentliga myndigheternas bidrag har samtidigt varit i stort sett 
oförändrat.  
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Figur 2 Förädlingsvärde i fasta priser efter näringsgren 1993-2009 

 
 

Här framgår det också tydligt att varuproduktionen upplevde den största negativa tillväxten 
i samband med den senaste ekonomiska krisen men att minskningen också var påtaglig 
inom den privata tjänstesektorn. Den offentliga produktionen drabbades inte av krisen och 
har således bidragit till att minska krisens verkningar.  

Givet varuproduktionens tillväxt och svagt minskade sysselsättning samt den privata 
tjänsteproduktionens likartade tillväxt men ökade sysselsättning kan vi sluta oss till att 
varuproduktionen är den sektor som upplevt den största produktivitetstillväxten. Detta 
bekräftas också av Figur 3. Notera att produktivitetstillväxten i offentliga myndigheter 
definitionsmässigt är nära noll. 
Figur 3 Produktivitet efter sektor 1993-2009 
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Notera även att produktivitetsnivåerna delvis bestäms av kostnadsläget i basåret. Produkti-
vitetsnivåer måste dock användas för att beräkna sektorernas bidrag till ekonomins totala 
produktivitetsutveckling.  

3.2 Tjänsterna ger de största bidragen till 
produktivitetsutvecklingen i Sverige 

Eftersom varuproduktionen har haft den starkaste produktivitetstillväxten samtidigt som 
den privata tjänsteproduktionen har haft en kraftigare sysselsättningsutveckling är det inte 
självklart vilken av sektorerna som gett det största bidraget till den totala produktivitetsut-
vecklingen. För att svara på detta genomförs en så kallad shift-share analys. Produktivi-
tetstillväxten härleds då till tre olika komponenter. Inombranscheffekten anger hur pro-
duktiviteten i ekonomin förändras genom rationalisering och effektivisering inom närings-
grenarna genom att samtidigt kontrollera för arbetskraftens fördelning på sektorer. Den 
statiska effekten anger hur produktiviteten förändras genom att arbetskraften rör sig mellan 
näringsgrenar med olika produktivitetsnivåer.12  

För ekonomin som helhet ökar alltså produktiviteten om arbetskraften flyttas från en låg-
produktiv till en högproduktiv sektor. Slutligen anger den dynamiska effekten hur produk-
tiviteten förändras när arbetskraften rör sig mellan näringsgrenar med olika produktivitets-
tillväxt, det vill säga förändringshastigheter på produktiviteten, genom att samtidigt kon-
trollera för produktivitetsförändringar inom näringsgrenarna.  
Figur 4 Totalt bidrag till arbetsproduktiviteten efter sektor 1994-2009 

 
 

Av Figur 4 framgår att den privata tjänstesektorns bidrag till den totala arbetsproduktivite-
ten var större än varusektorns bidrag under perioden som helhet. Man kan alltså tala om 
den svenska ekonomin som en tjänsteekonomi också när vi ser till bidraget till produktivi-
tetstillväxten och inte bara i termer av sysselsättning.  

                                                 
12 Produktivitetsnivån inom näringsgrenarna hålls samtidigt konstanta. 
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3.3 Störst sysselsättningsökning inom producenttjänster och 
personliga tjänster 

Givet tjänstesektorns betydelse är det viktigt att identifiera vilka delar av tjänsteproduktio-
nen som växer i termer av sysselsättning, produktivitet och bidrag till den totala produkti-
viteten. Som tidigare nämnts görs en uppdelning av tjänstesektorn i förmedlingstjänster, 
producenttjänster, personliga tjänster samt finansiella tjänster. Figur 5 visar att de största 
sysselsättningsökningarna har funnits inom producenttjänster och inom personliga tjänster.  

Det är emellertid viktigt att inte för snabbt tolka detta som att antalet utförda tjänster inom 
respektive tjänstekategori har ökat, då utvecklingen också speglar en rent statistisk effekt 
av att tjänsteproduktion i allt högre utsträckning flyttas ut ur varusektorns produktionspro-
cesser för att utföras av specialiserade tjänsteföretag och där många tjänster gått från att 
produceras i den offentliga sektorn till att upphandlas i den privata. Denna problematik 
återkommer vi till senare. Förmedlingstjänster är dock den tjänstekategori inom vilken 
flest arbetade timmar görs. Av Figur 5 framgår också att sysselsättningen inom 
kapitaltjänster är förhållandevis liten och att den här kategorin inte heller uppvisar någon 
större förändring. 
Figur 5 Sysselsättning efter tjänstekategori 1993-2009 

 
 

Den nedgång i den privata tjänstesektorns sysselsättning som noterades i samband med den 
senaste ekonomiska krisen hänförs i allt väsentligt till förmedlingstjänsterna. Resultatet 
kan tolkas som att Producenttjänster är mindre konjunkturkänsliga än andra kategorier och 
därför en åtminstone ”säkrare” del av tjänstemarknaden. Fördjupade studier som behandlar 
hur producenttjänstemarknaden beter sig i högkonjunktur kan därför vara motiverade. 

Ser vi till utvecklingen av förädlingsvärden visar Figur 6 att både förmedlings- och produ-
centtjänsterna har upplevt en påtaglig tillväxt under perioden. Samtidigt har tillväxten 
inom kategorierna personliga tjänster och kapitaltjänster varit betydligt mer blygsam.  
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Figur 6 Förädlingsvärden efter tjänstekategori 1993-2009 

 
 

Givet sysselsättningstillväxten kan vi alltså förvänta oss en relativt stark produktivitets-
utveckling bland förmedlingstjänsterna och en svagare utveckling inom samtliga övriga 
kategorier.  

3.4 Högst produktivitetsutveckling bland 
förmedlingstjänsterna 

Figur 7 visar produktivitetsutvecklingen i de olika tjänstekategorierna. Som jämförelse 
inkluderas även varuproduktionen. Notera att kapitaltjänster ligger på en betydligt högre 
produktivitetsnivå än övriga kategorier. Kapitaltjänsterna avläses därför på den högra 
axeln. Av Figur 7 framgår att förmedlingstjänsternas produktivitetsutveckling följer 
varuproduktionen relativt nära. Utvecklingen var något svagare än i varuproduktionen.  

För producenttjänster var produktivitetsutvecklingen svag under hela 1990-talet. Från 2001 
har dock utvecklingen varit ungefär den samma som i varuproduktionen. Kapitaltjänsterna 
uppvisar en svag produktivitetstillväxt samtidigt som nivån är ungefär dubbelt så hög som 
för övriga kategorier. De privata personliga tjänsterna uppvisar också en mycket svag pro-
duktivitetsutveckling. Förklaringarna torde stå att finna i de olika tjänstekategoriernas 
kapitalintensitet, det vill säga hur mycket av tjänsten som produceras av kapital och hur 
mycket som produceras av arbete. Resonemanget utvecklas senare i rapporten.  



TJÄNSTESEKTORNS STORLEK 

22 

Figur 7 Produktivitet efter tjänstekategori samt varuproduktionen 1993-2009 

 
 

3.5 Förmedlings- och producenttjänster ger de största 
bidragen till den totala produktiviteten 

Bidraget till ekonomins totala produktivitetstillväxt domineras som förväntat av förmed-
lings- och producenttjänsterna. Även de personliga tjänsterna lämnar ett tydligt bidrag trots 
att det bara är ungefär hälften av förmedlings- eller producenttjänsterna. Kapitaltjänsternas 
bidrag är dock i det närmaste försumbart. Detta beror på att kategorin domineras av fastig-
hetsförvaltning med få sysselsatta och där själva kapitaltjänsten boende är den mest fram-
trädande delen av produktionen. Ser vi till kategorin förmedlingstjänster är dominansen av 
parti- och detaljhandel påtaglig. Sammantaget svarade denna näringsgren för omkring 
75 procent av förmedlingstjänsternas sammanlagda bidrag till den totala produktiviteten 
Figur 8 Tjänsternas bidrag till arbetsproduktiviteten efter kategori 1994-2009 
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Figur 9 visar det årliga bidraget till produktivitetstillväxten fördelat på de förmedlings- och 
producenttjänster samt varuproduktionen. Av figuren framgår att förmedlingstjänsterna, 
där parti- och detaljhandeln i huvudsak styr utvecklingen, gav sitt största bidrag till pro-
duktivitetstillväxten redan 2003, men att bidraget därefter har varit minskande. Efter den 
senaste finanskrisen 2008/09 har bidraget till och med varit negativt. Resultatet ska inte 
övertolkas men kan tyda på att de sysselsättningsmässigt viktiga förmedlingstjänsterna kan 
ha börjat förlorat sin betydelse som tillväxtmotor redan innan krisen. Stämmer detta är det 
möjligt att den trendmässiga tillväxten blir lägre än förväntat efter att ekonomin återhämtat 
sig efter krisen. Det bör påpekas att vissa historiska kriser (1870-, 1930- och 1970-
talskriserna) har tolkats som strukturkriser som följts av längre perioder med låg tillväxt.  

Varuproduktionen uppvisade sitt största bidrag till produktivitetstillväxten år 2004 medan 
det framförallt efter 2007 har varit kraftigt fallande. Under 2008 uppvisar 
varutillverkningen kraftigt negativa bidrag. Även producenttjänsterna uppvisar ett lokalt 
maximum år 2006 och negativa produktivitetsbidrag från 2008. Det negativa bidraget 
minskar dock från 2009. Förklaringen är att SNI 65-67, Kreditinstitut och försäkringsbolag 
uppvisar positiva produktivitetsbidrag. Detta framgår dock inte av figuren. Den 
dominerande gruppen av tjänstenäringar inom kategorin, SNI 71-74 som bland annat 
inkluderar de näringar som ofta brukar benämnas KIBS; kunskapsintensiva 
företagstjänster, uppvisade dock ett negativt bidrag till produktivitetstillväxten även under 
2009. 
Figur 9 Årligt bidrag till produktivitetstillväxten efter tjänstekategori och näringsgren 1994-2009 

 
 

Sammanfattningsvis har alltså produktivitetstillväxten sedan åtminstone tiden efter 1990-
talskrisen drivits av den privata tjänsteproduktionen. Orsaken är en jämförelsevis hög pro-
duktivitetstillväxt i kombination med ökad sysselsättning. Varutillverkningen har visserli-
gen haft en liknande produktivitetsutveckling men sysselsättningen har varit oförändrad 
eller svagt minskande. Det är också därför tjänstesektorn har gett de största bidragen till 
den totala produktivitetstillväxten i ekonomin. Eftersom ekonomins produktivitetstillväxt 
kan sägas vara det samma som det som i dagligt tal benämns ekonomisk tillväxt kan man 
med fog hävda att Sverige är en tjänsteekonomi.  
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Den här typen av stora skiften har också skett tidigare. Under stora delar av 1900-talet 
upplevde industrin en ökad sysselsättning och en hög produktivitetstillväxt. Jordbruket 
hade också en hög produktivitetstillväxt men en minskad sysselsättning.13  

Inom tjänstesektorn är det främst parti- och detaljhandel och företagstjänster av olika slag 
som har varit ledande vad gäller bidrag till produktivitetstillväxten. Ett oroande tecken är 
dock att bidraget till produktivitetstillväxt från förmedlingstjänsterna började minska redan 
före finanskrisen 2007/08. Det är möjligt att detta även kan ha gällt varutillverkningen och 
producenttjänsterna. Det är därmed omöjligt att idag säga något om produktivitetstill-
växtens storlek eller vilka näringsgrenar som kommer att driva den efter återhämtningen 
från krisen. Om produktivitetstillväxten åren före finanskrisen var långsiktigt normal kan 
den framtida långsiktiga tillväxten vara så pass låg som cirka en procent per år. Det finns 
alltså en risk för både politiska och ekonomiska felbedömningar. 

                                                 
13 Andersson, L.F. & Lindmark, M. (2008) Is Structural Change Speeding up? The Case of Sweden 
1850-2000, Scandinavian Economic History Review 56:3 s 192-208 
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4 Sysselsättning och produktivitet i KIBS 
1994-2007 

Producenttjänsterna rymmer färre näringsgrenar än kategorin förmedlingstjänster och 
domineras till cirka 75 procent av näringar inom SNI 71-74. Inom SNI 71-74 återfinns de 
näringar som ofta brukar benämnas KIBS; kunskapsintensiva företagstjänster. Det är där-
för motiverat att närmare studera hur KIBS har utvecklats i relation till andra näringar. Att 
shift-share analysen slutar år 2007 beror på att det enda data som "särpublicerar" närings-
grenarna SNI 71, 72 samt 73-74 är det som publiceras som "detaljerade årsberäkningar" 
under nationalräkenskaperna. Dessa detaljerade årsberäkningar publiceras alltid med 2 års 
eftersläpning och är ett bättre och säkrare underlag än det som bygger på aggregeringar 
från kvartalsdata. Den shift-share analys som sträcker sig fram till 2009 bygger alltså på 
aggregeringar från kvartalsdata och där publiceras SNI 71-74 som en enhetlig grupp, vilket 
det i kontexten för denna studie knappast kan påstås vara, men som likafullt omöjliggör 
studier av KIBS. Undersökningen avgränsas därför till perioden 1994-2007.  

4.1 En stark sysselsättningsutveckling för den privata 
tjänstesektorn och KIBS 

Som tidigare visats har sysselsättningstillväxten också under perioden 1994 till 2007 varit 
betydligt starkare i den privata tjänstesektorn än i ekonomin som helhet. Bilden är entydig 
med en mer än dubbelt så stor sysselsättningsökning i den privata tjänstesektorn. Samtidigt 
omfattar perioden kraftiga återhämtningseffekter efter 90-talskrisen. Detta förklarar delvis 
den totalt sett kraftiga sysselsättningsökningen i hela ekonomin och bör även ha påverkat 
produktivitetstillväxten positivt. Sådana konjunkturella förändringar är mindre intressanta 
än långsiktiga, strukturella förändringar. Det är därför motiverat att uttrycka sysselsätt-
ningsökningen som förändringen av näringsgrenarnas sysselsättning i förhållande till när-
ingsgrenens sysselsättningsandel av hela ekonomin. Mäter vi sysselsättningsförändringarna 
på det här sättet framgår det att utvecklingen har varit stark i både den privata tjänstesek-
torn och för tjänster där personer sysselsätts direkt av hushållen eller genom hushållens 
icke-vinstdrivande organisationer, vilket framgår av Figur 10. Som tidigare nämnts är dock 
den totala sysselsättningen i hushållsrelaterade tjänster liten.  
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Figur 10 Relativ tillväxt i sysselsättning som andel av hela ekonomin, 1994-2007 

 
 

Av Figur 10 framgår också att den relativa sysselsättningen inom både offentliga myndig-
heter och i den varuproducerande sektorn har minskat. Medan sysselsättningen i varupro-
duktionen har minskat sedan 1960-talet är minskningen i de offentliga myndigheterna ett 
mer samtida fenomen. Vad som beror på effektivisering och vad som är en statistisk effekt 
av att verksamheter flyttas från en huvudman till en annan kan inte avgöras med utgångs-
punkt i det befintliga datamaterialet. Notera att både offentliga myndigheter och industrifö-
retag har flyttat verksamheter till den privata tjänstesektorn. Det motsvarar offentlig upp-
handling och så kallad outsourcing.  

Samtidigt är det också tydligt att sysselsättningen inom KIBS har ökat betydligt snabbare 
än inom övriga kategorier inom den privata tjänstesektorn. Detta framgår av Figur 11.  
Figur 11 Relativ tillväxt i sysselsättning som andel av hela ekonomin, 1994-2007 

 
 

Ser vi till kategorierna producenttjänster, privata personliga tjänster, kapitaltjänster samt 
förmedlingstjänster framgår av Figur 11 att det är producenttjänsterna och de privata 
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personliga tjänsterna som ökat mest. Kapital- och förmedlingstjänsternas relativa 
sysselsättningstillväxt är dock negativ.  

Eftersom KIBS är en delkategori av Producenttjänsterna så följer naturligtvis dessa båda 
kategoriers utvecklingar varandra, samtidigt som det är uppenbart att KIBS vuxit mer än 
övriga Producenttjänster. Den relativt starka utvecklingen bland de Privata personliga 
tjänsterna kan förklaras av att SNI 80-85 Utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag i stort 
sett fördubblat sin sysselsättning som andel av hela ekonomin sett över hela tidsperioden. 
För en stor del av dessa företag är Landsting och Kommuner de viktigaste kunderna.  

Därmed finns det skäl att ifrågasätta huruvida sysselsättningsökningen inom de Privata 
personliga tjänsterna verkligen speglar en reell ökning av antalet utförda tjänster, eller om 
merparten av sysselsättningsutvecklingen snarare kan härledas till överföring av 
utbildnings-, hälso- och sjukvårdstjänster från den offentliga sektorn till den privata. 
Förvisso gäller denna typ av osäkerhet i varierande grad för samtliga tjänstekategorier och 
näringsgrenar. Som tidigare nämnts så är exempelvis KIBS populationen överspecificerad i 
denna analys med ungefär 19 procent mätt som antal anställda endast p.g.a. det 
urskiljningsproblem som uppstår vid användandet av SNI-koder på 2-siffrors nivå istället 
för på 4-siffrors nivå. Tyvärr har det inte funnits någon möjlighet att kontrollera för dessa 
effekter inom ramarna för detta projekt. Det presenteras dock en fallstudie av den svenska 
spelindustrin senare i rapporten som på ett bra sätt illustrerar den problematik som 
föreligger. 

Vad gäller kopplingen mellan KIBS och den varuproducerande sektorn noteras en 
intressant företeelse i sysselsättningsutvecklingen under tidsperioden 1994-2007: år 2001 
sammanfaller toppnoteringen för SNI 72 Datakonsulter och dataservicebyråer med 
toppnoteringen för den varuproducerande sektorn. Samma år utgör även en lokal maxpunkt 
för SNI 73-74 Forsknings- och andra företagsserviceföretag. Detta framgår av Figur 12. 
Figur 12 Sysselsättningsutveckling i varusektorn och KIBS 1994-2007 
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Figur 12 visar också att sysselsättningen i varusektorn har ökat högst marginellt över perio-
den, medan sysselsättningen i SNI 73-74 och SNI 72 har ökat relativt kraftigt under perio-
den 1994-2007. Detta kontrasterar mot den ibland framförda uppfattningen att sysselsätt-
ningsutvecklingen inom KIBS har en direkt koppling till den varuproducerande sektorns 
sysselsättningsutveckling.  

Det är dock tänkbart att i takt med att produktionen inom varusektorn rationaliseras så 
flyttar tjänster som tidigare producerats internt ut ur produktionsledet för att upphandlas av 
mer specialiserade tjänsteproducerande företag, samt att rationaliseringsprocesser i sig 
samtidigt ökar efterfrågan på den typ av tjänster som KIBS företagen erbjuder. Det är alltså 
inte möjligt att med utgångspunkt i befintliga data avgöra hur mycket av KIBS expansion 
som kan tillskrivas efterfrågeökningar respektive statistiska effekter beroende på outsour-
cing. En statistisk effekt av outsourcing innebär att den totala kunskapsintensiva produk-
tionen inte har ökat men att den bokförs som en minskad produktion i varuproduktionen 
och en ökad produktion i KIBS.  

4.2 Produktivitetsutvecklingen varierar mellan 
näringsgrenarna 

Som tidigare nämnts är produktiviteten en kvot av separat deflaterade tidsserier varför inte 
alltför mycket fokus bör ligga på själva storheterna i sig, utan snarare på deras utveckling i 
förhållande till varandra. Exempelvis framgår det av Figur 13 nedan att produktivitetsnivån 
inom den privata tjänstesektorn var något högre än nivån inom den varuproducerande 
sektorn från år 2000 fram till 2007. Även KIBS har en produktivitetsutveckling som över 
perioden som helhet påminner starkt om varuproduktionen och samtliga privata tjänster.  
Figur 13 Arbetsproduktivitetens utveckling 1994-2007 

 
 

I ljuset av den sysselsättningsutveckling som löpt parallellt under samma tidsperiod och 
som tidigare visats kvarstår dock tjänstesektorn som den stora bäraren av Sveriges ekono-
miska tillväxt under tidsperioden. För en långsiktig god ekonomisk utveckling är både 
produktivitetstillväxt och en hög sysselsättning viktiga aspekter. Idealt sker en stark syssel-
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sättningsökning i sektorer som också uppvisar hög produktivitetstillväxt. Detta skedde 
exempelvis i samband med Sveriges industrialisering under slutet av 1800-talet.14 

Det är därför relevant att titta på vilka tjänstenäringar som ökat sin produktivitet samtidigt 
som dess sysselsättningsandel av hela ekonomin ökat. Dessa illustreras i Figur 14 nedan. 
Figur 14 Arbetsproduktivitetens utveckling 1994-2007 bland näringsgrenar vars sysselsättningsandel ökat 
över samma tidsperiod 

 
 

Av Figur 14 framgår det att de tjänstenäringar som utgör de Privata personliga tjänsterna, 
d.v.s. SNI 55, 80-85 samt 90-95 har legat under den genomsnittliga produktivitetsnivån i 
ekonomin under hela tidsperioden. Framförallt avstannar produktiviteten för SNI 80-85 
Utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag år 2006 för att sedan falla år 2007. Detta sam-
manfaller dock med relativt kraftiga sysselsättningsökningar under samma år. 

SNI 71 Uthyrningsfirmor som kan misstänkas vara en starkt kapitalintensiv tjänstenäring 
samt SNI 72 Datakonsulter och dataservicebyråer är de näringsgrenar vars produktivitet 
utvecklats bäst under tidsperioden när också hänsyn tas till sysselsättningsutvecklingen. 
Att produktiviteten för SNI 73-74 Forsknings- och andra företagstjänsteföretag ser ut att 
ha utvecklats förhållandevis långsamt jämfört med SNI 72 kan mycket väl ha med de klas-
sificeringsproblem som tidigare diskuterats att göra. Det är alltså svårt att avgöra vad som 
är statistiska effekter och vad som är faktiska sysselsättnings- och produktivitetsföränd-
ringar.  

Sett till den relativa produktivitetsutvecklingen uppvisar SNI 90-95 Andra samhälleliga 
och personliga tjänster en uppgång med omkring 157 procent under tidsperioden. 
Ökningen är alltså mycket kraftig. Utvecklingen kan troligtvis förklaras av att näringsgre-
nen innefattar tjänster såsom spel- och vadhållningsverksamhet, biblioteks- och arkivverk-
samhet, nyhetsservice, film- och videodistribution samt en rad andra verksamheter vars 
rationalisering och effektivisering sannolikt har gynnats kraftigt av det datoriserade kom-
munikationssamhällets framväxt via digitalisering och tillgängliggörande av information. 

                                                 
14 Andersson & Lindmark (2008) 
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Även SNI 62 Flygbolag utmärker sig med en oöverträffad relativ produktivitetsutveckling 
på omkring 180 procent. Denna utveckling har dock tillkommit i samband med enorma 
sysselsättningsminskningar där drygt två tredjedelar av antalet arbetade timmar inom 
näringsgrenen fallit bort under tidsperioden 1994-2007. Det innebär att flygbolagens totala 
bidrag till produktivitetstillväxten i ekonomin har varit marginell. 

4.3 Produktivitetstillväxtens komponenter 
Genomgången ovan visar att det är viktigt att ta hänsyn till sysselsättningsförändringar när 
sektorers produktivitetstillväxt analyseras. En kraftig produktivitetstillväxt i en sektor med 
få sysselsatta har inte en så stor betydelse för den totala produktiviteten. Produktivitetstill-
växt som åstadkoms genom att sysselsättningen i en sektor minskar får mindre genomslag 
för ekonomin som helhet än om sysselsättningen skulle ha ökat samtidigt som produktivi-
teten steg. För att analysera den här typen av förändringar görs en så kallad shift-share 
analys. Som tidigare nämnts görs en uppdelning av bidraget till den totala produktivitets-
tillväxten på inombranscheffekter och struktureffekter. 

Storleken på dessa komponenter skiljer sig väldigt mycket åt. Nettobidraget från inom-
branscheffekten utgjorde ungefär 98 procent av den svenska ekonomins produktivitetstill-
växt under tidsperioden 1995-2007. Den statiska effekten utgjorde samtidigt resterande 
två procent medan den dynamiska effekten var negativ men så liten att den avrundas till 
noll för samma tidsperiod. Emellertid behöver den statiska effektens ringa nettobidrag inte 
nödvändigtvis betyda att effekten är betydelselös. Den statiska effekten bidrog med 
0,43 procentpunkter till produktivitetstillväxten år 2007 vilket utgjorde drygt en femtedel 
av den sammanlagda produktivitetstillväxten på 2,02 procentpunkter det året. 

4.4 Produktivitetstillväxtens källor 
Av de fyra tjänstekategorierna så har bidraget till produktivitetstillväxten varit störst från 
Producenttjänsterna under tidsperioden 1995-2007, med ett totalt bidrag på 
11,38 procentpunkter. KIBS har i sin tur stått för hela nio tiondelar av detta bidrag. Det 
beror på att KIBS sysselsättningsandel har ökat samtidigt som dess produktivitetsnivå och 
produktivitetstillväxt har legat över genomsnittet för ekonomin som helhet. KIBS har 
således varit en väsentlig källa till produktivitetstillväxten under tidsperioden.  

Även tjänstekategorin Förmedlingstjänster har bidragit mycket till produktivitetstillväxten. 
Av totalt 10,77 procentpunkter har SNI 50-52 Parti- och detaljhandel stått för lite drygt två 
tredjedelar. Förmedlingstjänsterna har emellertid tappat sysselsättningsandelar under 
tidsperioden och dess produktivitetsnivå har varit lägre än genomsnittet i ekonomin. Pro-
duktivitetstillväxten har dock varit jämförbar med genomsnittet i ekonomin. I Figur 15 
nedan framgår hur mycket respektive näringsgren bidragit till produktivitetstillväxten 
under tidsperioden 1995-2007. 
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Figur 15 Totalt bidrag till produktivitetstillväxten 1995-2007 

 
 

Här utgör de beiga staplarna förmedlingstjänster, de blå producenttjänster, den lila kapital-
tjänster och de gröna privata personliga tjänster. Som framgår av diagrammet så är 
SNI 50-52 Parti- och detaljhandel den näringsgren som bidragit mest till produktivitets-
tillväxten tätt följd av SNI 73-74 Forsknings- och andra företagsserviceföretag. Dessa två 
näringsgrenar är också de med flest arbetade timmar. Detta visar på betydelsen av syssel-
sättning inom en näringsgren för dess förmåga att bidra till produktivitetstillväxten.  

Det har dock under tidsperioden utförts ungefär dubbelt så många arbetade timmar inom 
SNI 50-52 som inom SNI 73-74. Vidare överpresterar framförallt SNI 72 Datakonsulter 
och dataservicebyråer i termer av bidrag till produktivitetstillväxten. Via en kraftig pro-
duktivitetsutveckling lyckats SNI 72 bidra med hela 3,2 procentpunkter trots väldigt få 
antal arbetade timmar inom näringsgrenen år 1994. Sysselsättningen kom dock att mer än 
fördubblas fram till 2007. Även SNI 70 Övrig fastighetsförvaltning har bidragit mer till 
produktivitetstillväxten än vad som kunde förväntas givet näringsgrenens blygsamma 
sysselsättningsutveckling. Förklaringen är den höga produktivitetsnivån. 

4.5 Hög utbildningsnivå samvarierar med hög produktivitet  
En viktig politisk-ekonomisk fråga rör sambanden mellan produktivitet och formell utbild-
ning. Detta beror på statens övergripande ansvar för utbildning. Utbildningsnivån kan även 
tänkas ha samband med KIBS av det enkla faktum att det handlar om kunskapsintensiva 
tjänster. I det följande utreds frågan om samband mellan produktivitetsnivå och utbildning 
med hjälp av tre modeller. I tur och ordning svarar de på frågorna om produktivitet har ett 
samband med hög, medelhög eller låg utbildningsnivå bland de anställda. De förväntade 
sambandsriktningarna är: positiv korrelation mot hög utbildningsnivå, oklar korrelation 
mot medelhög utbildningsnivå och negativ korrelation mot låg utbildningsnivå. En utveck-
ling från många till färre antal arbetade timmar av personer med medelhög utbildning kan 
dock tänkas spegla en intensifiering av arbetsdelning inom en näringsgren. En mer intensiv 
arbetsdelning innebär då en mindre andel arbetade timmar av medelutbildad personal. Om 
det stämmer att andelen högutbildad personal är positivt korrelerad med produktivitet kan 
sambandet mellan ”medelhög utbildningsnivå” och produktivitet förväntas vara negativt. 
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Tillförlitligheten kring modellerna som ansatts är emellertid problematisk, vilket i mångt 
och mycket härledas till det för ändamålet skrala dataunderlag som modellerna är baserade 
på. 

För det första så är det svårt att veta om de grupper av näringsgrenar som utgjorde dataun-
derlaget (SNI 50-52, 55, 64, 70, 71-74) är representativa för samtliga näringsgrenar, eller 
ens lämpligt konstruerade för ändamålet. Därmed kan resultatens generaliserbarhet ifråga-
sättas.  

För det andra är antalet grupper i modellen för få för att modellen ska kunna valideras 
genom att man specificerar en alternativ struktur för kovariansmatrisen med fler paramet-
rar (och därmed mindre restriktiva antaganden). Hade detta varit möjligt hade man i ett 
nästa steg kunnat jämföra resultaten från en sådan modell med resultaten från dem nu 
ansatta modellerna.  

För det tredje anser vi att antalet replikat inom varje grupp för få för att några tillförlitliga 
slutsatser om estimatens storlek och statistiska signifikans skall kunna göras, tidsserierna 
är helt enkelt för korta. Dessa problem illustreras exempelvis av skattningen av den auto-
regressiva parametern ”rho” i Modell_1 som är mycket nära 1 (0,9978) vilket skulle indi-
kera att tidsserieberoendet dör ut oerhört långsamt. Tolkningen av det blir att den produk-
tivitetsnivå som en grupp har idag i lika stor utsträckning beror på den produktivitetsnivå 
som rådde förra året som den som rådde för 10 år sedan.  

Med tillgång till ett bättre dataunderlag så hade det varit möjligt att undersöka huruvida 
effekten av utbildningsnivå på produktiviteten skiljer sig åt mellan olika näringsgrenar och 
tjänstekategorier, och i vilken utsträckning proportionen mellan antalet arbetade timmar av 
medel- och lågutbildade personer har betydelse givet en fixerad nivå på antalet arbetade 
timmar av högutbildade personer, och så vidare. Tyvärr kan inte någon av dessa 
frågeställningar besvaras av dem modeller som ansatts. Mot bakgrund av dessa brister 
utgör således modellresultaten endast en fingervisning och bör tolkas med mycket stor 
ödmjukhet och hela tiden i ljuset av modellernas immanenta problematik. 

Avslutningsvis bör nämnas att dataunderlaget endast anger den formella utbildningsnivån. 
Detta svarar inte nödvändigtvis mot produktionsfaktorn humankapital. En orsak är att 
arbetsplatsrelaterad utbildning genom kurser, mentorskapsprogram eller liknande inte 
fångas upp. Inom många näringsgrenar är också learning-by-doing, alltså rent erfarenhets-
baserad kunskap viktig.  

I den första modellen (Tabell 4.1) är den skattade effekten av en procentenhets ökning av 
andelen arbetade timmar bland högutbildade personer statistiskt signifikant och lika med 
en ökning av produktiviteten med 0,0723 enheter. Eftersom produktiviteten är definierad 
som förädlingsvärde per arbetad timme i 100-tals kronor så kan resultatet tolkas som att 
en procentenhets ökning av andelen arbetade timmar av högutbildade medför en produkti-
vitetsökning motsvarande cirka 7 kronor per arbetad timme i de näringsgrenar som ingår i 
dataunderlaget. Vidare är det inte möjligt att utifrån modellen säga någonting om huruvida 
det spelar någon roll om denna procentenhetsökning kommer ifrån andelen arbetade tim-
mar av låg- eller medelutbildade personer. Det beror på att utbildningsnivåerna är indelade 
i tre kategorier varav en grupp "högutbildade", en grupp "medelutbildade" samt en grupp 
"lågutbildade". Då andelen arbetade timmar av högutbildade ökar med en procentenhet 
så innebär det följaktligen att andelen arbetade timmar av medelutbildade och lågutbildade 
minskar med totalt en procentenhet. Modellen säger inte något om hur minskningen 
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(som per definition följer av ökningen i andelen högutbildade) är fördelad på de bägge 
grupperna medelutbildade och lågutbildade, vilket är något som sannolikt spelar roll.  
Tabell 4.1 Parameterskattningar från Modell_2 för sambandet mellan andelen arbetade timmar av 
högutbildade personer mätt i procentpunkter och produktivitetsnivå 

Parameter Estimate Std.Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Intercept 3,6246 1,700 0,093 -0,9186 8,1677 

H_EDU_Share 0,0723 0,0342 0,039 0,0039 0,1407 

AR1 diagonal 13,9062 9,6831 0,151 3,5523 54,4392 

AR1 rho 0,9978 0,0016 0,000 0,9908 0,9995 

 

I den andra modellen (Tabell 4.2) är den skattade effekten av en procentenhets ökning av 
andelen arbetade timmar av medelutbildade personer på produktivitetsnivån inte statistiskt 
signifikant, vilket innebär att effekten inte går att särskilja från rent slumpmässiga variatio-
ner.  
Tabell 4.2 Parameterskattningar från Modell_3 för sambandet mellan andelen arbetade timmar av 
medelutbildade personer mätt i procentpunkter och produktivitetsnivå 

Parameter Estimate Std.Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Intercept 1,9240 2,5845 0,467 -3,5287 7,3766 

M_EDU_Share 0,0373 0,0285 0,196 -0,0197 0,0942 

AR1 diagonal 15,1717 10,6220 0,153 3,8467 59,8381 

AR1 rho 0,9979 0,0015 0,000 0,9911 0,9995 

 

I den tredje modellen (Tabell 4.3) är den skattade effekten av en procentenhets ökning av 
andelen arbetade timmar av lågutbildade personer på produktivitetsnivån statistiskt signifi-
kant och lika med -0,0575 enheter. Det kan tolkas som att en procentenhets ökning av 
andelen arbetade timmar av lågutbildade personer medför en produktivitetsminskning mot-
svarande cirka 6 kronor per arbetad timme. 
Tabell 4.3 Parameterskattningar från Modell_3 för sambandet mellan andelen arbetade timmar av 
lågutbildade personer mätt i procentpunkter och produktivitetsnivå 

Parameter Estimate Std.Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Intercept 5,6658 1,8038 0,029 0,9077 10,4239 

L_EDU_Share -0,0575 0,0223 0,012 -0,1020 -0,0130 

AR1 diagonal 15,3090 10,7019 0,153 3,8896 60,2543 

AR1 rho 0,9980 0,0014 0,000 0,9919 0,9995 

 

Givet de begränsningar som tidigare diskuterats vågar vi dock dra slutsatsen att en högre 
utbildningsnivå är korrelerad med en högre produktivitetsnivå. Sambanden är dock svaga. 
En tolkning är att högproduktiva näringsgrenar efterfrågar mer högutbildad arbetskraft än 
lågproduktiva näringsgrenar. Givet högre produktivitet kommer också möjligheterna att 
betala högre löner att vara större. En alternativ tolkning är att en mer högutbildad arbets-
kraft leder till en expansion av högproduktiva näringar. Modellerna medger emellertid inte 
att orsakssambandets riktning fastställs. Resultatet stärks av att en låg utbildningsnivå är 
negativt korrelerad med produktivitet. Att något samband inte kunde påvisas för medelhögt 
utbildad arbetskraft motsäger inte resultaten från den första och tredje modellen. Ytterli-
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gare en tolkning av undersökningen är att produktivitetsskillnaderna inte motiverar särskilt 
stora löneskillnader mellan hög- och lågutbildad arbetskraft.  

4.6 Produktivitetsnivån bestäms i hög grad av 
kapitalintensiteten 

Som konstaterats ovan är den historiska produktivitetsnivån viktig för att förklara dagens 
produktivitetsnivå. Det handlar alltså om förhållandevis stabila företeelser. En annan fråga 
som kan infinna sig är varför alla näringsgrenar inte konvergerar mot samma produkti-
vitetsnivå.  

En viktig faktor som i relativt hög utsträckning kan antas förklara både trögheterna och att 
relativt stora produktivitetsskillnader består är att olika näringsgrenar använder olika sam-
mansättning av kapital och arbete för att producera tjänster. Förädlingsvärdets samman-
sättning med avseende på bruttovinster och bruttolöner (ersättning för kapital och ersätt-
ning för arbete) varierar därför. I en mycket kapitalintensiv verksamhet genereras det 
största bidraget till BNP av bruttovinster. Just därför är också arbetsproduktiviteten hög. 
Det är också troligt, men inte på samma sätt nödvändigt, att sysselsättningsandelen är låg. 
Fastighetsförvaltning är en sådan verksamhet. Det är fastigheten i sig som genererar det 
mesta av hyran medan lön till förvaltare och vaktmästare utgör en mindre del. 

I Figur 16 visas sambandet mellan produktivitetsnivå och kapitalintensitet för år 1995. 
Orsaken till att just 1995 används är för att detta är basåret i EU-KLEMS dataset som även 
inkluderar realkapitalstockar.  
Figur 16 Samband kapitalintensitet och produktivitet fördelat på tillverkning och tjänster 1995. Index 
lägsta värde = 1 (motsvarande nat.log = 0) 
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Av figuren framgår att sambandet mellan produktivitet och kapitalintensitet är relativt 
starkt. En hög produktivitetstillväxt kan således förväntas bero på om verksamheten 
medger att kapitalintensiteten ökar. Det är vidare tydligt att sambandet mellan 
produktivitet och kapitalintensitet ser ut på ungefär samma sätt i den privata tjänsteproduk-
tionen och i tillverkningen. Kapital är alltså en viktig produktionsfaktor också inom 
tjänsteproduktionen. En tillväxtpolitisk implikation är att produktivitetsutsnivån inom 
dessa näringar inte kan förväntas vara fundamentalt beroende på huruvida tjänsterna pro-
duceras i offentlig eller privat regi. En kvalitativ studie av produktivitetsnivåer inom 
offentliga och privata personliga tjänster vore mycket intressant i detta sammanhang. 

4.7 KIBS i Sverige och i EU-15 har en likartad utveckling 
KLEMS data medger en jämförelse mellan KIBS i Sverige och andra länder. SNI 71-74 
accepteras då som en approximation av KIBS. Notera att KLEMS data kan skilja sig något 
från den SCB statistik som används i övriga analyser. Jämförelsen i Figur 17 visar att den 
svenska utvecklingen är mycket lik den i EU-15. Det enda undantaget är ett fall i Sverige 
år 2001 vilket alltså sammanfaller med den stora IT-kraschen. Utvecklingen har därefter 
varit något starkare i Sverige. Det är dock känt att den svenska ekonomin generellt sett 
utvecklades bättre än EU under 2000-talet.  
Figur 17 KIBS (SNI 71-74) förädlingsvärdesvolymer i Sverige och EU-15 åren 1993-2007 

 
Källa:EU-KLEMS 

Den något starkare utvecklingen för KIBS kan alltså tänkas bero på en generellt högre 
tillväxt. Därför jämförs i Figur 18 utvecklingen av förädlingsvärdesvolymer i KIBS relativt 
samtliga näringsgrenar. Av figuren framgår att KIBS relativa utveckling har varit än mer 
likartad sett över perioden som helhet. Den relativa nedgång som kan antas bero på IT-
kraschen är dock tydligare i Sverige än i EU-15. Sammantaget kan vi dra slutsatsen att 
utvecklingen av KIBS i utvecklade europeiska ekonomier verkar vara nära kopplad till den 
generella tillväxten.  
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Figur 18 SNI 71-74 (KIBS) och samtliga näringsgrenars relativa utveckling i Sverige och EU-15 1993-2007 

 
Källa:EU-KLEMS 
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5 Fallstudie: klassificering av företag i den 
svenska spelindustrin 

De senare 10 åren har intresset för de digitala spelen blivit allt större. Spelen är idag en 
naturlig del av ungas, men även många vuxnas, vardag.15 De finns numera lätt tillgängliga 
omkring oss i alla datorer och mobiltelefoner. Den industri som växt fram kring spelen har 
expanderat starkt och uppskattas globalt omsätta runt 68 miljarder dollar 2012.16  

I detta avsnitt beskrivs spelindustrins generella utveckling följt av en analys av den 
svenska industrin utveckling sedan 1980-talet. Genom att använda industrin som fallstudie 
genom en totalundersökning på mikronivå är det möjligt att analysera hur den svenska 
näringsgrensindelningen fångar upp en enskild tjänsteindustri. Avslutningsvis analyseras 
och diskuteras näringsgrensindelningens funktion och träffsäkerhet.  

5.1 Spelindustrin har rötter i 1970-talet  
Spelindustrin är ingen ny näringsgren. Redan till de första datorerna som konstruerades på 
1940- och 50-talet programmerades spel. Det var dock först på 1970-talet som spelen kom 
att kommersialiseras. Utvecklingen av mikroprocessorer och integrerade kretsar skapade 
möjlighet för framväxten av en industri kring tillverkning av arkadmaskiner och tv-spel.17 

I slutet av 1970-talet, som en effekt av att tv-spelen utrustades med kassetter, kunde 
utvecklingen av hårdvara och mjukvara ske separat i olika företag. Det första specialise-
rade tv-spelsutvecklingsföretaget var amerikanska Activision som lanserade sitt första spel 
1980. Parallellt skedde dessutom utvecklingen av persondatorn vilket innebar en ny mark-
nad för spel. Persondatorerna medförde dessutom att inträdesbarriärerna försvann för den 
som ville utveckla egna spel. För att kunna utveckla ett datorspel krävdes nu bara tillgång 
till en billig persondator och viss programmeringsfärdighet, vilket medförde att många nya 
”källarföretag” växte fram. 

Framgångsrika spelutvecklare kunde med tiden börja finansiera och ge ut spelprojekt 
utvecklade av andra företag. Genom denna utveckling uppstod det som har varit spelindu-
strins dominerande produktionskedja (se Figur 19). Produktionen är uppdelad i två delar 
där förlag tillhandahåller tjänster kring finansiering och marknadsföring samt äger varu-
märken, medan själva utvecklingen av produkterna sker i separata spelutvecklingsföretag. 
Spelindustrins struktur liknar därmed den som återfinns inom de flesta kulturindustrier till 
exempel film och musik. Som tidigare konstaterats utgör kulturindustrierna en viktig del av 
Sveriges tjänsteexport. 

                                                 
15 Mediarådet  
16 www.reuters.com/article/idUSN1840038320080618 [2010-10-12] 
17 Sandqvist, U. (2010) Digitala drömmar och industriell utveckling (diss.) Umeå Studies in 
Economic History 41, Umeå Universitet 
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Den snabba teknikutvecklingen inom datorteknik (den s.k. Moores lag) har medfört stora 
förändringar inom spelindustrin. Spelen har över tid spridits till allt fler tekniska plattfor-
mar. Internet och mobiltelefoner har exempelvis blivit viktiga spelplattformar som möjlig-
gör nya typer av nätverksspel och platsoberoende spel. Spelen har också utvecklats och 
blivit allt mer avancerade. Både innehåll (t ex omfång och grafisk presentation) men också 
funktion (till exempel nätverkskomponenter och interaktionsmöjligheter) har utvecklats 
dramatiskt. Den ökade komplexiteten har inneburit att större organisationer och fler speci-
aliserade yrkeskategorier krävs för att kunna utveckla storskaliga spel. Till de stora pro-
duktionerna krävs i regel en organisation med hundratals anställda.  
Figur 19 Produktionskedjan i spelindustrin 

 
Källa: Kerr, A. (2006) The Business and Culture of Digital Games, Sage, London s. 66. 

5.2 Förändring av teknik och innehåll har medfört 
omstrukturering 

En effekt som kan observeras inom spelindustrin är en separation av olika verksamheter 
något som är del av en större tendens inom flera sektorer sedan 1970-talet. Inom fallet 
spelindustrin är det tydligt hur den snabba tekniska utvecklingen har skyndat på denna 
specialisering . 

Det första steget i denna utveckling var separationen mellan hårdvaru- och mjukvaru-
utveckling som följdes av uppdelningen mellan spelutveckling och förlagsverksamhet 
under 1970- och 1980-talet. Denna utveckling liknar det som skedde inom delar av till-
verkningsindustrin. Tjänster som tidigare utfördes inom tillverkningsföretag hamnar utan-
för, i nya företag. Detta är speciellt problematiskt då det sker över sektorsgränser eftersom 
det skapar en rent statistisk effekt.18 Beräkningar visar att nedgången inom tillverknings-
sektorn efter andra världskriget i realiteten inte är lika omfattande utan en stor del kan för-
klaras av tjänsters omflyttning mellan olika företag.19 

                                                 
18 Näringslivets tillstånd 2008 s. 27 
19 Eliasson (1993) s. 2007  
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Teknikutvecklingen under 1990-talet medförde ytterligare två typer av specialisering inom 
spelutvecklingen. Den första rör utvecklingen av teknik som används i spelen. En rad 
områden inom spelutvecklingen utvecklades så snabbt att det blev olönsamt eller omöjligt 
att uppehålla kompetensen inom företaget. Exempel på områden är utvecklingen av spel-
motorer, fysikmotorer, ljusapplikationer och nätverksteknik. Från att ha utvecklats inom 
varje enskilt spelutvecklingsföretag sker idag allt mer av utvecklingen inom specialiserade 
företag.  

Den andra delen rör själva innehållet i spelen. Till exempel har grafik- och ljudproduktion 
samt inspelning av rörelsemönster (s.k. motion capture) ofta kommit att hamna i speciali-
serade företag. När det gäller grafikproduktion har en outsourcingindustri växt fram i 
Östeuropa och Asien där lönekostnaderna är låga. Standardisering inom grafikområdet har 
underlättat denna utveckling samtidigt som Internet möjliggjort snabb kommunikation och 
överföringen av objekten. Denna utveckling är del av en större tendens som kan observeras 
inom flera olika industrier där teknikutvecklingen och friare handelsregler har möjliggjort 
en utflyttning av produktion.20 

5.3 Den svenska spelutvecklingsbranschen har expanderat 
kraftigt 

Under 1970-talet fanns i Sverige inga hårdvaruföretag som satsade på spelmarknaden med 
någon större framgång.21 Persondatorns utveckling under 1980-talet blev därför avgörande 
för framväxten av en svensk spelindustri. Det fanns datorintresserade som utvecklat spel 
och som under 1980-talet startade spelföretag. Från slutet av 1980-talet är det möjligt att 
tala om en spelutvecklingsbransch då det konstant har funnits ett antal aktiva företag. De 
övriga delarna i produktionskedjan har aldrig haft en framträdande roll i Sverige även om 
det funnits ett antal förlag, framför allt under slutet av 1990-talet.  

Den kumulativa utvecklingen av antalet aktiva spelutvecklingsföretag (se Figur 20) visar 
en närmast exponentiell utveckling inom branschen fram till 2002. Från 2002 har antalet 
företag fortsatt växa men utvecklingen har varit mer ojämn. Något som främst beror på att 
antalet företag som går i konkurs eller på annat sätt försvinner har ökat över tid.  

                                                 
20 Langolis (1998) samt Malone & Laubacher (2002) 
21 Svenska Luxor gjorde några mindre satsningar utan någon större framgång. Företaget 
licenstillverkade tv-spel konsolen Channel F från amerikanska företaget Fairchild. Dessutom 
tillverkade Luxor de s.k. ABC-datorerna som dock aldrig blev någon stor spelplattform.  
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Figur 20 Antalet aktiva spelutvecklingsföretag (1987-2007) 
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Källa: Sandqvist (2010) s. 108 

Studeras istället antalet anställda och omsättningen hos dessa företag ser bilden något 
annorlunda ut (se Figur 21). Utvecklingen av antalet anställda inom branschen var på 
samma sätt stark fram till 2001. Antalet anställda minskade dock under 2002 och 2003 då 
ett antal större företag gick i konkurs, en nedgång som kan relateras till en allmän nedgång 
inom IT-sektorn. Efter nedgången expanderade branschen kraftigt igen, framför allt skedde 
expansionen inom de större företagen. Branschen har koncentrerats och idag finns en 
handfull stora företag med över 100 anställda. Utvecklingen av branschens omsättning 
följer ett liknande mönster som antalet anställda om än inte samma tydliga nedgång kring 
åren 2002/2003.22  

                                                 
22 Hela nedgången 2006 kan förklaras av att det största svenska spelutvecklingsföretaget Digital 
Illusions rapporterar en omsättning som är mycket lägre än övriga år. 
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Figur 21 Antalet anställda och nettoomsättning i fasta priser (KPI 2008) inom den svenska spelbranschen 
(1993-2008) 
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Källa: Sandqvist (2010) s. 113 och 127 

Branschen har således haft två perioder med stark tillväxt med ett avbrott för åren 2002 
och 2003. Trots detta har branschen under hela perioden brottats med stora lönsamhetspro-
blem. Speciellt runt perioden 1997-2003 då förlusterna inom branschen var stora och 
avkastningen på eget kapital var negativ med minus 25 procent eller lägre.  

Nettoomsättningen per anställd får i detta fall fungera som ett estimat för att beräkna pro-
duktivitetsökningen (se Figur 22). Det kan antas att de anställda tillför merparten av föräd-
lingsvärdet till spelen genom sitt arbete, huvudkostnaden för företagen bör vara förknip-
pade med de anställda och deras löner. Det sker en ökning av nettoomsättningen per 
anställd fram till 2004 för att sedan minska.  
Figur 22 Nettoomsättning per anställda inom den svenska spelbranschen (1998-2008) i fasta priser 
(KPI 2008) 
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Källa: Beräkning utifrån Sandqvist (2010) s. 113 och 127 

Det bör poängteras att den allmänna trenden kring specialisering inom spelindustrin även 
finns i Sverige. Produktion har flyttats till nya företag som erbjuder specialiserade tjänster 
och teknik. Dessa nya företag erbjuder både olika tekniska lösningar och innehåll till 
spelen. Uppskattningsvis finns det 20 till 30 företag som är verksamma inom denna nisch i 
Sverige. Över tid kan det därför vara svårt att mer exakt jämföra och beskriva branschens 
utveckling.  

5.4 Klassificeringen av spelföretagen är oklar 
För att beskriva hur spelindustrin fångas upp i den offentliga statistiken användas en 
systematisk genomgång av alla de verksamma spelföretagen. Alla spelutvecklingsföretag 
har inledningsvis identifierades via sökningar i företagens bolagsordningar. För att fånga 
företag som inte gick att identifiera via bolagsordningar användes dessutom tidigare studier 
och genomgångar av branschen (till exempel från branschorganisationen och spelmedia).  

Det var viktigt att säkerställa att företagen de facto varit aktiva med spelutveckling, därför 
har alla företagens verksamhet verifierats genom årsredovisningar, Internet eller via direkta 
samtal med företagen. Tillvägagångssättet bör ringa in den svenska branschen på ett 
tillfredställande sätt och fånga upp företag vars huvudsakliga verksamhet har varit spel-
utveckling.23 Via detta material blir det möjligt att analysera hur denna befintliga bransch 
fångas upp och klassificeras i den svenska näringsgrensindelningen. 

För att kunna observera hur förändringen sett ut i och med klassificeringens utveckling 
studeras indelningen både i den gamla näringsgrensindelningen SNI-2002 samt den idag 
gällande klassificeringen SNI-2007. Spelföretagens klassificering är insamlad under 
februari 2006 samt september 2010.24  

I SNI-2002 hamnar spelutvecklingsföretagen i 20 olika detaljgrupper (se Tabell 5.1). Dessa 
kategorier är spridda över flera olika sektorer. Det är anmärkningsvärt då företagens verk-
samhet utifrån insamlingsmetoden skall vara likartad. Företagen hamnar framför allt i tre 
kategorier: 36500, 72210 och 72220.  
Tabell 5.1 Spelutvecklingsbranschens indelning år 2006 enligt SNI-2002 

SNI Beskrivning Företag med en 
verksamhet 

22140 Utgivning av ljudinspelningar 1 

22330 Reproduktion av data och datorprogram 1 

36500 Tillverkning av spel och leksaker  19 

51840 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 1 

51872 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 1 

52112 Livsmedelshandel med brett sortiment 1 

52453 Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband 1 

52493 Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 1 

52619 Detaljhandel via internet med övriga varor 1 

65232 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet m.m. 1 

                                                 
23 Metoden kan innebära att mindre spelutvecklingsföretag hamnat utanför och företag vars 
verksamhet skiftat kan återfinnas enstaka år i materialet. Se Sandqvist (2010) s. 44f 
24 Företag med flera SNI-koder och där med flera verksamhetsområden är här bortsållade då deras 
klassificering är svårtolkad.  
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72210 Utgivning av programvara 18 

72220 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 17 

72400 Databasverksamhet (on-line publicering) 1 

72600 Övrig datoranknuten verksamhet 1 

74140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information  1 

74150 Holdingverksamhet 1 

74202 Annan teknisk konsultverksamhet 2 

74401 Reklambyråverksamhet 3 

74879 Diverse övriga företagstjänster 1 

92710 Spel- och vadhållningsverksamhet 1 

Källa: Egna beräkningar på material insamlat februari 2006 utifrån då aktiva spelföretag 

Kategorin 36500 relaterar till tillverkning av spel och leksaker och i den ingår flera 
mekaniska spel såsom flipperspel samt datorspel. Tillverkning av dataspel, datorspel och 
videospel nämns speciellt i beskrivningen av kategorin. Att många är klassificerade i denna 
grupp innebär att en större del av spelutvecklingen inom dessa företag klassificeras som 
tillverkningsindustri. Totalt hamnar närmare 30 procent av företagen inom denna sektor.  

Kategori 72210 relaterar till utgivning av programvara. Datorspel nämns speciellt i 
beskrivningen dels i relation till utgivning av dataspel, dels i relation till utveckling av 
datorspel som programvara.25  

Kategori 72220 relaterar till konsultverksamhet avseende system- och programvara, i 
kategorin skall dock inte utgivning av programvara ingå. Spelutveckling nämns inte speci-
fikt men kundspecifik programmering och mjukvaruutveckling ingår här. Både 72210 och 
72220 ingår i huvudgrupp 72 som relaterar till databehandlingsverksamhet.  

I den senaste revideringen av näringsgrensindelningen SNI-2007 är mönstret ett annat. Ett 
av målen med genomgången var att förebättra klassificeringen inom tjänstesektorn. Eva 
Bolin och Lennart Nordberg från SCB skriver:  

”Syftet med revisionen har varit att anpassa klassifikationen till förändringarna i när-
ingslivsstrukturen. Den reviderade standarden avser främst att återspegla den växande 
betydelsen av tjänstenäringarna under de senaste 15 åren och speciellt utvecklingen 
inom informations- och kommunikationsteknologin.”26 

När det gäller spelindustrin specifikt fanns alltså tidigare ingen SNI-kod med uttrycklig 
inriktning på denna verksamhet. I revideringen skapades däremot detaljgruppen ”58210 - 
Utgivning av dataspel (programvara)”. I klassificeringen 2007 har företagen koncentrerats 
även om de fortfarande är utspridda över 17 kategorier (se Tabell 5.2). I den nya 
indelningen återfinns företagen främst i klasserna 58120 och 62010. Företagen är nu i lägre 
grad klassificerade inom tillverkningsindustrin och bara 9 procent av företagen återfinns 
inom denna näringsgren.  

 

                                                 
25 Datorspel, programvara, för generell användning, utveckling av i samband med utgivning 
Datorspel, programvara, för generell användning, utveckling av, ej i samband med utgivning 
26 Förordet i SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 
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Tabell 5.2 Spelutvecklingsbranschens indelning 2010 enligt SNI-2007 

SNI Beskrivning En verksamhet 

18200 Reproduktion av inspelningar 1 

26400 Tillverkning av hemelektronik 2 

32400 Tillverkning av spel och leksaker 4 

46692 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 1 

47650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker  1 

47919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 1 

58210 Utgivning av dataspel (programvara) 30 

58290 Utgivning av annan programvara (ej för dataspel)  2 

62010 Dataprogrammering  19 

62020 Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) 6 

62090 Andra IT- och datatjänster (t ex återskapande av data efter datorkrasch) 1 

63110 Databehandling, hosting o.d. 1 

64202 Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 1 

70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 1 

71123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 1 

74102 Grafisk designverksamhet 3 

92000 Spel- och vadhållningsverksamhet 1 

Källa: Egna beräkningar gjorda september 2010 utifrån då aktiva spelföretag  

Ett stort antal spelutvecklingsföretag återfinns nu i den nya detaljgruppen 58210 som rela-
terar till utgivning av spel vilket inkluderar olika tjänster och utveckling av programvara i 
samband med utgivning av spel. Denna grupp är en utbrytning från klassen 72210 inom 
SNI-2007 och är en del av huvudgruppen ”58 – Förlagsverksamhet” som beskrivs enligt: 

”Denna huvudgrupp omfattar utgivningen av böcker, broschyrer, lexikon, uppslags- 
verk, atlaser, kartor, sjökort och andra specialkartor; utgivning av dagstidningar, 
vecko- och månadstidningar samt tidskrifter; kataloger och sändlistor samt annan 
utgivning inklusive utgivning av programvara.27 

Trots att spelindustrin i stor utsträckning har en uppdelning mellan förlag och spelutveck-
lingsföretag hamnar alltså spelutvecklare i förlagskategorin.  

En tendens som är tydlig i materialet är att de nya spelutvecklingsföretagen som etablera-
des 2008-2009 i stor utsträckning har koden ”58210 – Utgivning av dataspel”. Det är rele-
vant att ta analysen ett steg längre och närmare studera denna kategori. Fokus flyttas då till 
att undersöka vilka företag som faktiskt fångas upp i en specifik kategori.28 I detaljgruppen 
finns idag närmare 140 företag. Bland företagen återfinns ett par av de förlag som ger ut 
spel i Sverige, såsom Activision och Ubisoft samt mindre företag som Gamersgate som är 
aktiva med digital utgivning och försäljning av datorspel via Internet. Vidare återfinns runt 
65 företag som utvecklar spel eller bedriver verksamhet som relaterar till spelutveckling. 

Runt hälften av företagen som återfinns verkar dock inte ha någon relation till spelutgiv-
ning eller spelutveckling. Genomgången av dessa företag ger en splittrad och svårttolkad 

                                                 
27 SNI-2007 s.258. 
28 Årsredovisningarna och bolagsordningarna från företagen i kategorin analyserades.  
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bild. Ett stort antal av företagen är olika typer av IT-företag, men spridningen är stor från 
tillverkning av fysiska spel till spelbutiker.  

I detta fall ger den splittrade indelningen i detaljgruppen en speciell effekt. I vissa fall 
grupperar nämligen SCB företag med samma verksamhet i en separat branschindelning.29 I 
branschindelningen motsvarar just koden 58210 av branschen ”Utgivare av dataspel”.30 Då 
genomgången visar att närmare 50 procent av företagen verkar vara felklassificerade måste 
denna branschindelning anses vara mycket osäker. 

Kategori 62010 som 19 företag hamnar i relaterar till dataprogrammering och en rad lik-
nade tjänster såsom utveckling av hemsidor och programvara. Datorspel nämns speciellt i 
beskrivningen i relation till utveckling av programvara dock ej i anslutning till utgivning. 
Denna kategori är ny i SNI-2007 och motsvarar delvis delar av kategorierna 72210 och 
72220 i den äldre klassificeringen.  

5.5 Spelbranschen visar på svårigheterna med korrekt 
klassificering 

Företagen i denna fallstudie är insamlade utifrån premissen att de har en liknande verk-
samhet. Trots detta är företagens spridning i näringsgrensklassificeringen stor. Dessutom 
ger en närmare genomgång av detaljgruppen ”58210 – Utgivning av dataspel” en splittrad 
bild då ett stort antal olika företag med till synes olika verksamhet är representerade.  

Det bör poängteras att det kan vara svårt att dra alltför långtgående slutsatser kring en fall-
studie av detta slag. Det finns dock anledning att tro att flera av de problem som uppstår 
kring spelbranschen även finns inom andra delar av näringsgrensindelningen. Andra stu-
dier stärker också bilden av problem med dagens indelning. I en avhandling av Staffan 
Larsson kring den svenska maskinindustrin visades att hela 27 procent av företagen inom 
denna bransch var felaktigt klassificerade. I en studie av internetbranschen i Stockholm av 
Johan Jansson hamnar de 474 aktiva IT-företagen i hela 63 olika SNI-koder.31 

Genomgången tyder på att det finns flera problem med den officiella näringsgrensstatisti-
ken. Utifrån arbetet med denna genomgång kan tre specifika problemområden utskiljas.  

Ett första problemområde, som är möjligt att se inom spelindustrin men även inom ekono-
min i stort, är att företagens produktion har blivit allt mer specialiserad. Spelindustrin har i 
sig splittrats upp i allt flera nischade företag vilket gör det besvärligare att enkelt definiera 
och fånga upp dem i klassificeringar. Detta gör att det blir allt svårare att kategorisera och 
urskilja separata aktiviteter.32  

I dagens SNI-2007 återfinns spelutvecklingsföretagen i många klasser men framförallt i 
kategorin kring utgivning av dataspel, frågan är om detta är en representativ indelning. 
Kategorin är en del av huvudgruppen ”förlagsindustrin” men när det gäller företagen i 
kategorin återfinns främst spelutvecklingsföretag. Förlagen inom underhållningsindustrin 
arbetar i regel med finansiering, marknadsföring, kommunikation, och distribuering. Spel-
utvecklingsföretagens verksamhet relaterar dock främst till design, grafikproduktion och 
programmering. Kategoriseringen verkar således problematisk, men då många industrier 

                                                 
29 SNI-2007 s.15 
30 http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument 
/Branschbenamningar_SNI_2007.xls 
31 Jansson, J. (2005) Internetbranschen i Stockholms innerstad, Uppsala Universitet, Uppsala s. 42 
32 Se även diskussion i Larsson s. 82 
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har förändrats och det har skett en vertikal separation så är det inte underligt att SNI-indel-
ningen haft svårt att följa utvecklingen. 

Ett andra problemområde berör den faktiskt tilldelningen av SNI-koder. Tilldelningen sker 
då företagen gör en ”Skatte- och avgiftsanmälan” hos Skatteverket.33 Företagets verksam-
het beskrivs i ord och om personen som fyller i blanketten känner till rätt SNI-kod finns 
det möjlighet att fylla i koden. Det vanligaste är dock att företagen inte själva fyller i koden 
utan bara beskriver verksamheten i några få ord.34 Handläggarna på Skatteverket gör sedan 
en tolkning av denna korta text och försöker sedan hitta en lämplig SNI-kategori.  

Detta i kombination med att själva klassificeringen i sig kan vara svåröverskådlig leder till 
problem. När det gäller spelutveckling verkar klassificeringen vara svårtolkad även för den 
som är väl införstådd med hur spelindustrin fungerar. Beroende på vilken beskrivning som 
företaget har valt verkar de i praktiken hamna inom ett stort antal klasser. I vissa fall kan 
det till och med innebära att företagen hamnar i olika sektorer.  

Till exempel borde ett företag som beskriver sin verksamhet som ”Data- och video-
spelstillverkning” hamna i gruppen ”26400 - Tillverkning av hemelektronik”. För ett före-
tag som istället beskriver sin verksamhet som ”Data- och videospelsutveckling” är det 
mycket svårt att förutse vilken kategorisering det kommer tilldelas, förmodligen ”58210 – 
Utgivning av dataspel” alternativt ”62010 – Dataprogrammering”. De snarlika beskriv-
ningarna renderar alltså i flera helt skiljda kategoriseringar där den första tilldelningen 
skulle innebära att verksamheten hamnade inom tillverkningsindustrin och de två andra 
inom den privata tjänstesektorn men under olika huvudgrupper. 

Ser man utfallet i indelningen verkar det möjligt att det finns en tendens att välja koder 
utifrån företagets produkt istället för aktivitet. Detta är problematiskt då det är verksam-
heten som skall klassificeras, men inte helt underligt då verksamheten är svårare att lokali-
sera. Detta skulle till exempel kunna förklara att många av företagen har klassats som lek-
sakstillverkning. Effekten blir mest problematiskt då spelutvecklingsföretagen genom 
förändringar i klassificeringen hoppar mellan sektorer och skapar en statistisk effekt utan 
reell motsvarighet.  

Ett sista område som specifikt rör tjänstesektorn är själva klassificeringens betydelse för 
företagen. SNI-indelningen är i första hand en indelning för statistiska ändamål, men i 
vissa avseenden har den även en ekonomisk betydelse. SNI används bland annat för vissa 
skatteadministrativa ändamål t.ex. energiskatter.35 Dessa berör dock inte tjänsteföretagen 
vilket gör att SNI-koden för dessa företag inte har någon verklig innebörd eller betydelse. 
Benägenheten att uppdatera indelningen till rätt kod är därför låg. Detta innebär att det är 
troligt att rent felaktiga klassificeringar, vilket verkar vanligt inom spelindustrin, kvarstår 
och att det är troligt att de lever vidare även om hela klassificeringen förändras. 

                                                 
33 Se Skatteverket blankett SKV-4620  
34 Samtal med handläggare på Skatteverket september 2010 
35 SNI-2007 s.15  
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6 Avslutande diskussion: Nya definitioner av 
tjänstesektorn 

I den politisk-ekonomiska samhällsdebatten förekommer önskemål om att omdefiniera 
näringarna och synpunkter på att den nuvarande klassificeringen är otidsenlig. I det föl-
jande görs ett försök att diskutera några aspekter av problematiken. 

6.1 Ekonomisk förändring är evolutionär  
Att definitionen av ekonomiska aktiviteter förändras är förvisso ingenting nytt. Ser vi till 
den moderna statistikens föregångare – 1800-talets BiSOS – är det slående hur de för tiden 
nya och moderna näringarna allt eftersom lyfts in i industristatistiken. Tegeltillverkning 
som traditionellt hade varit en bisyssla i jordbruket lyftes under 1890-talet in i industristati-
stiken. Den hade då utvecklats till en mekaniserad och ofta storskalig produktion. Ekono-
mins inneboende dynamik kan förstås som en evolutionär process. Nya näringar tillkom-
mer och andra försvinner. Processen har på ett pedagogiskt sätt skildrats av ekonomisk-
historikern och fotografen Jan Jörnmark.  

Det är viktigt att notera att dynamiken samtidigt innebär en spänning mellan behovet av att 
kunna beskriva förändringsprocesser med utgångspunkt i över tid enhetliga definitioner 
och det faktum att ekonomins dynamik innebär kvalitativa förändringar också under den 
nivå som svarar mot den taxonomi som de enhetliga definitionerna kräver. Det finns idag 
knappast några produkter eller tjänster som är kvalitativt jämförbara med motsvarande 
produkter och tjänster för 100 år sedan. Inte heller över kortare tidsperioder behöver 
egentlig jämförbarhet vara fullt möjlig. En modern LED TV är inte det samma som det 
sena 1990-talets rörapparater. Mobiltelefoner behöver knappast nämnas.  

Också inom produktionen noterar vi enorma förändringar. Används företaget som analy-
tisk enhet finner vi att företaget undantagslöst endast har namnet gemensamt med samma 
företag för fem, tio eller hundra år sedan. Mycket av dynamiken kommer vi helt enkelt inte 
åt. Det har påpekats att ett större företag av idag är oerhört komplicerat. Ingen enskild 
individ är ens i närheten av att kunna beskriva dess funktion på ett heltäckande sätt. Hur 
gör exempelvis Ericsson för att lösa sin uppgift: att sälja telefonirelaterade produkter med 
vinst? Vi talar om en global organisation med tiotusentals anställda med en mängd olika 
specialiteter och fackkunskaper. Yrkeskategorierna spänner från elektriker, ingenjörer, 
administratörer och controllers till organisationsspecialister och styrelseproffs bara för att 
nämna en handfull. Företagets struktur är hur alla dessa delar och funktioner relaterar till 
varandra. Det är mer komplicerat än en organisationsplan eller ens flödena av halvfabrikat 
och tjänster.  

För att lyckas med uppgiften att tjäna pengar måste strukturen hela tiden anpassas till 
omgivningens krav. Innovationerna är typiskt nog både tekniska och sociala där företaget 
och dess organisation i sig är ett exempel på en social innovation. På samma sätt som 
företagets struktur ändras är ekonomins struktur stadd i ständig förändring. De föränd-
ringar som bekräftas av omgivningen, exempelvis att företaget ger vinst eller att en offent-
lig myndighet får finansiering, gör att förändringen består, ofta förstärks eller kopieras av 
andra. På så sätt är ekonomin evolutionär: den bygger på variation och reproduktion av de 
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förändringar som bekräftas av omgivningen av vilken marknaden är en del.36 Kon-
klusionen är att ekonomins evolutionära karaktär gör att den inte kan beskrivas annat än 
partiellt men också att dess förutsägbarhet är starkt begränsad. Det beror på att 
evolutionära processer inte strävar mot något särskilt mål eller någon fördefinierad 
slutpunkt. 

Givet dessa utgångspunkter innefinner sig frågan hur vi bäst ska mäta företeelser som 
innovation inom tjänsteekonomin. Svaret är att det beror på frågan. Ser vi till innovationer 
och då särskilt tjänsteinnovationer möter vi egentligen ett gammalt problemkomplex. 
Deidre McCloskey har påpekat att innovationen är en teknisk eller social uppfinning som 
framgångsrikt appliceras i ekonomin. Det ligger i linje med Schumpeters tankar. Uppfinna-
ren blir innovatör först när innovatören eller samhället tjänar på innovationen. Uppfin-
ningar kan mätas med patent men värderingen av patentet bara kan göras när någon försö-
ker att omsätta patentet till en produktiv investering. Den måste alltså vara produktivitets- 
eller välfärdshöjande. Med andra ord måste den passa in med den ekonomiska, sociala och 
politiska omgivningen. Detta får till konsekvens att entreprenören och innovationen bara 
kan identifieras i efterhand. Man kan därför överväga fördjupade studier av tekniska och 
sociala innovationer där man tydligt differentierar mellan implementeringen av befintliga 
innovationer och deras faktiska tillskapningsprocess.  

6.2 Alla innovationer bygger inte på patent 
Tjänsteinnovationer som innebär nya tjänsteerbjudanden, nya affärsmodeller eller nya sätt 
att interagera med kunder är exempel på att alla innovationer inte bygger på patent. Det är 
vidare rimligt att anta att många av dessa innovationer hör till kategorin sociala innovatio-
ner. Leasing-avtal är inget som man söker patent för. I föreliggande studie identifieras ett 
stort bidrag till produktivitetstillväxten från främst parti- och detaljhandel och KIBS-
sektorn. Det innebär att vi kan hävda att detta är sektorer med starka inslag av tjänsteinno-
vationer. Samtidigt vet vi av praktisk erfarenhet att en hel del av produktivitetstillväxten 
inom exempelvis handeln har att göra med traditionella arbetsproduktivitetshöjande 
åtgärder. Det handlar om välkoordinerade produktflöden, centrallager och just-in-time, 
självscanning och klassisk skalekonomi genom stora köpcenter. Innovationerna förefaller 
därför vara nära kopplade till produktionen av tjänsten genom den klassiska mekanismen 
där teknik inbäddad i billigt kapital ersätter dyrt arbete. Samtidigt bör man vara försiktig 
med att sätta likhetstecken mellan låg produktivitetstillväxt och en låg grad av 
tjänsteinnovation.  

Vi tänker oss en tjänsteproduktion där arbetskostnaderna dominerar över kapitalkost-
naderna. Detta är typiskt för personliga tjänster. Lönerna stiger i samma takt som den 
genomsnittliga produktiviteten i ekonomin. Följden blir att tjänsten upplevs som gradvis 
dyrare i termer av de produkter och tjänster där produktivitetsutvecklingen är stark. För att 
samma volymmässiga produktion av tjänsten skall kunna bestå måste samhället således 
vara berett att betala mer och mer för tjänsten. Ett sätt att säkerställa detta är en kvalitativ 
förbättring av tjänsten. Produktiviteten kommer dock att vara låg just eftersom lönerna är 
den stora kostnadsposten.  

När produktionen fastprisberäknas kommer således priset (med vilket produktionen divide-
ras) i hög utsträckning vara det samma som lönerna. Volymutvecklingen blir då den 

                                                 
36 Se t ex Beinhocker, E.D. (2007) The Origin of Wealth. Evolution, Complexity and the Radical 
Rethinking of Economics, London, Random House 
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samma som de utgjorda arbetstimmarna i tjänsteproduktionen och produktivitetstillväxten 
blir nära noll. För att få ett korrekt mått på produktivitetsutvecklingen i termer av ökad väl-
färd måste således priset (eller deflatorn) ta hänsyn till kvalitetsförbättringen. Antag att den 
bättre tjänsten innebär att producenten kan ta ut ett högre pris. En del i prisökningen (och i 
det här fallet löneökningen) är således en kvalitetskomponent.  

Å andra sidan torde betalningsviljan för en datakonsult med fem år gamla kunskaper vara 
nära noll. Tjänsteinnovation blir då en förutsättning för att överhuvudtaget hålla sig kvar i 
verksamheten. Annorlunda uttryckt så är tjänsteinnovation själva produkten.  

Frågan är om det är någon större vits att försöka mäta innovationerna eller om det räcker 
att identifiera var tillväxten sker? Sverige verkar i det avseendet inte avvika nämnvärt från 
EU-15 gällande KIBS. Det förefaller alltså inte troligt att andra jämförbara länder har stora 
inslag av tjänsteinnovationer som gått Sverige förbi.  

6.3 Finns det tjänsteinnovationer i tillverkningsindustrin? 
En vanlig synpunkt är att tjänsteinnovationer också sker inom tillverkningsindustrin. Man 
skulle kunna hävda att det definitionsmässigt inte bör kunna vara så. Delar av 
problematiken har också sin förklaring i vad som förefaller vara en begreppsförvirring. 
Den ekonomiska statistiken är uppbyggd på näringsställen och inte efter koncerner. Det 
innebär att tjänsteinnovationer inom dagens industrikoncerner i relativt stor utsträckning 
torde fångas upp genom en kombination av förfinad näringsindelning och förändring av 
företagskoncernernas organisation.  

Den nära kopplingen mellan varutillverkning och parti- och detaljhandel gör att tjänste-
innovationer mycket väl kan ske inom ramarna för traditionella industrikoncerner samti-
digt som tjänster är tjänster och varor är varor. Det innebär dock inte med automatik att det 
är fel på näringsklassificeringarna. Volvo har ett femtiotal registrerade företag bara i Sve-
rige. Om en tjänsteinnovation rör exempelvis försäljningen av produkten är det något som 
inte registreras i varutillverkningen utan i parti- och detaljhandeln. Det beror på att indu-
strikoncernerna inom sin egen organisation har företag som direkt sysslar med handel. 
Innovationer i försäljningsledet kan dock generera ytterligare varuproduktion som då 
följaktligen registreras i varuproduktionen.  

Ytterligare en synpunkt är att all produktion egentligen är tjänsteproduktion. Idén är att 
varor ger upphov till en ström av varutjänster och kapital skapar en ström av kapitaltjäns-
ter. Den vanliga distinktionen mellan varor och tjänster är dock att varutjänsten är bunden 
till en artefakt medan tjänsten i allt väsentligt inte är det. I varuproduktionen framställs 
fysiska objekt med eget värde som tillförs mottagaren medan tjänsten inte förutsätter ett 
fysiskt objekt med eget värde. Att upprätthålla denna distinktion är en förutsättning för att 
överhuvudtaget kunna tala om ett tjänstesamhälle som alltså får sin relevans först i 
kontrasten med varuproduktionen. Om allt vore definierat som tjänster har Sverige inte 
heller genomgått en industrialisering. 

Funktionellt finns det dock starka strukturer som innebär att varuproduktion ger upphov till 
efterfrågan på tjänster. I ett strukturellt analytiskt perspektiv är detta viktigt. Bygger exem-
pelvis den starka ökningen av tjänsteproduktion på varutillverkning inom i landet eller 
åtminstone på närvaron av koncerner som globalt ägnar sig åt varutillverkning? En upp-
fattning om detta kan fås genom så kallade input-output tabeller som bland annat visar hur 
insatsvaror köps och säljs mellan olika näringsgrenar. Det är således viktigt att tabellerna 
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är tillräckligt finfördelade för att analys av t ex KIBS-tjänster ska kunna fångas upp. Stati-
stiken bör vidare organiseras så att kunskapsintensiva offentliga tjänster fångas upp.  

6.4 KIBS: Knowledge Intensive Business Services 
Knowledge Intensive Business Services är ingen officiellt definierad sektor men den anses 
svara mot tjänster och företagsverksamhet med stora inslag av professionella kunskaper. 
Begreppet är förhållandevis modernt och förknippas ofta med en artikel av Miles et al från 
1995 som bland annat sammanfattade KIBS viktigaste kännetecken. 37 De vilar på profes-
sionell kunskap, är källor till ny kunskap och ger konkurrensfördelar för de klienter som 
köper deras tjänster. KIBS har setts som både exempel på tjänsteinnovationer och som en 
källa till innovationer. Det senare perspektivet är inte heller nytt. Företagstjänsters bety-
delse för innovationer framhölls exempelvis redan av Machlup (1962) 

KIBS-företagens huvudsakliga kunder, eller klienter som det ibland uttrycks, är andra 
företag men också offentliga myndigheter. 38 I empiriska undersökningar och i den vardag-
liga förståelsen av KIBS handlar det om företag där tekniker, civilingenjörer eller veten-
skapsmän är den största personalkategorin. Det kan också handla om företag där ekono-
mer, revisorer, juridiska experter dominerar. Något tillspetsat kan man alltså säga att KIBS 
är de privata tjänster som tillhandahålls av akademiker till företag och myndigheter.  

Definitionen bygger alltså på (a) vilken typ av produktionsfaktor som dominerar (b) att 
användningen av tjänsterna huvudsakligen är intermediär konsumtion och alltså inte slutlig 
konsumtion i hushållssektorn. Vi kan konstatera att definitionen av sektorn inte följer nu 
gängse principer för näringsindelningen där transaktionen producent-konsument står i 
centrum. Den förhärskande principen i näringsindelningen är således att utgå från vilken 
typ av vara eller tjänst som utgör verksamhetens huvudsakliga produktion. Exempelvis 
räknas inte en privat läkarklinik där en offentlig myndighet (t ex Landstinget) är huvud-
saklig kund till KIBS trots att arbetskraften på kliniken domineras av högt utbildad arbets-
kraft. Inte heller utbildningstjänster räknas normalt till KIBS. Uppdragsforskning som pro-
duceras av till exempel Universitet och Högskolor räknas inte heller till KIBS. 

För att kunna avgöra vilka företag som ska räknas till KIBS behöver man alltså känna till 
arbetskraftens formella utbildning och vilka kunder som dominerar. Ett problem med 
definitionen, om man till exempel önskar klargöra om ett lands ekonomi är kunskapsinten-
siv eller inte är att driftsformen påverkar resultatet. Så länge en forskare utför en utred-
ningstjänst via universitetet är det inte KIBS. Om forskaren istället startar ett företag och 
levererar exakt samma tjänst är det KIBS. Det innebär att institutionella förhållanden 
påverkar KIBS relativa storlek. Vid Umeå Universitet utgjorde exempelvis Intäkterna från 
uppdragsforskning 144 mkr år 2004. Det kan jämföras med intäkterna från forskningsråden 
som låg på 495 mkr. 

Det samma gäller också organisationen inom företag där så kallad outsourcing påverkar 
om en viss tjänst ska räknas som KIBS eller inte. Också förändringar inom en bolagskon-
cern kan skapa samma effekt utan att det direkt handlar om outsourcing. Det är exempelvis 
                                                 
37 Miles, I.; Kastrinos, N.; Flanagan, K.; Bilderbeek, R.; den Hertog, P.; Huitink, W. and Bouman, 
M. (1995) Knowledge Intensive Business Services: Their Role as Users, Carriers and 
Sources of Innovation, EIMS Publication No. 15, Innovation Programme, DGXIII, 
Luxembourg 
38 Toivonen M. (2004) Expertice as Business, Long-term development and future prospects of 
knowledge-intensive business services (KIBS). Diss. Department of Industrial Engineering and 
Management, Helsinki University of Technology, s. 44. 
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sedan de senaste 15 till 20 åren vanligt att olika verksamheter inom industrikoncerner 
ombildas till självständiga företag som dock ägs av moderbolaget. Exempelvis har Volvo 
en relativt stor IT-verksamhet inom ramarna för ett självständigt bolag inom koncernen 
vars verksamhet alltså bör räknas till KIBS. Vilken organisation som är den optimala vari-
erar givetvis beroende på vilken koncern vi talar om. Man kan alltså inte från en nationell 
utgångspunkt och i jämförelse med länder med liknande BNP-nivå självklart hävda att en 
stor KIBS sektor är bättre än en liten. 

KIBS utgör exempelvis en mindre andel av den finska ekonomin än vad KIBS utgör av 
den svenska (mätt i nominella priser enligt EU-KLEMS). 39 Detta skulle kunna bero på att 
behovet av att organisera kunskapsintensiva verksamheter inom moderföretaget eller utan-
för det skiljer sig mellan olika industrisektorer. Vi bör således inte dra slutsatsen att Fin-
lands ekonomi är mindre kunskapsintensiv än den svenska. En övergripande slutsats är att 
vi inte vet i vilken utsträckning KIBS är ett uttryck för kunskapsintensitet eller ett utryck 
för skillnader i optimal organisation i olika koncerner.  

Bredare definitioner såsom kunskapsintensiva tjänster löser problematiken rörande KIBS 
med avseende på kundsammansättningen. Problematiken har bland annat påpekats av 
Gillespie och Green samt av Goe.40 Andelen kunder bland hushållen respektive företag och 
myndigheter påverkar då inte definitionen. Man kommer således bort från den möjliga 
problematiken att definitionen av ett företag som KIBS eller inte kan förändras om företa-
gets kundkrets förändras. Begreppet företagsrelaterade tjänster är också en mer öppen 
definition som öppnar för andra typer av kunskaper än de formellt akademiska. Således 
kan företag som domineras av exempelvis elektriker eller designers definieras som före-
tagsrelaterade tjänsteföretag. 

Ytterligare en definition av KIBS är att tjänsterna produceras i nära samarbete med den 
som producerar den slutliga tjänsten eller varan.41 Att detta är viktigt för KIBS-företagets 
framgång har bland annat framhållits av Toivonen.42 KIBS rymmer då en rent kvalitativ 
aspekt där frågan om ”hur nära?” måste kunna besvaras. En reflektion är att definitionen 
inte är lämplig för aggregerade studier utan snarare för studiet av enskilda företag där 
frågan om närheten i samarbetet kan utredas genom användandet olika typer av kvalitativa 
metoder.  

Vi noterar också att KIBS strikt taget inte är ett lika modernt fenomen som begreppet 
KIBS som första gången verkar ha lanserats i mitten av 1990-talet. Historiska KIBS före-
tag omfattar exempelvis reklambyråer, vissa fotografer, advokatbyråer, revisionsfirmor 
samt ingenjörsbyråer. Även organisationskonsulter har förekommit historiskt där kanske 
Taylors arbete kring arbetsorganisation och tidsstudiemän är det mest kända exemplet. En 

                                                 
39 Mätt som andel av samtliga näringar och i nominella priser enligt EU-KLEMS 
40 Gillespie A. and Green A. (1987): The Changing Geography of Producer Services Employment in 
Britain. Regional Studies, Vol. 21, No. 5, pp. 397-411, s. 403; Goe W.R. (1990): Producer Services, 
Trade and Social Division of Labour. Regional Studies, Vol. 24, No. 4, s. 327-342. 
41 Antonelli, C. (2000) ‘New Information Technology and Localized Technological Change in the 
Knowledge-Based Economy’, in M. Boden and I. Miles (Eds.), Services and the Knowledge-based 
Economy, London: Continuum, s 171. Strambach, S. (2001) ‘Innovation Process and the Role of 
Knowledge-Intensive Business Services’, in K. Koschatzky, M. Kulicke and A. Zenker (Eds.), 
Innovation Networks – Concepts and Challenges in the European Perspective. Heidelberg and New 
York:Physica-Verlag, s. 53-68. 
42 Toivonen (2004) s. 156. 
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vanlig uppfattning är dock att KIBS har ökat i betydelse mätt som andel av ekonomin och 
att kopplingen till innovationer inom bland annat IT är påtaglig.  

Det finns för närvarande få studier som har försökt kartlägga KIBS historiska betydelse. 
Browning och Singelmann hävdar dock att andelen sysselsatta i producenttjänster låg 
mellan en till fyra procent i de ledande industriländerna under 1920-talet. Omkring 1970 
låg andelen på fem procent i Japan och nästan tio procent i USA.43 Tschetter visar också en 
betydande sysselsättningstillväxt inom producenttjänster i USA under perioden 1959 till 
1986.44 En ökande KIBS-sektor innebär också att KIBS andel av den intermediära 
konsumtionen ökar vilket också innebär att KIBS andel av kostnaderna för produkter och 
tjänster för slutlig användning ökar. 

KIBS betraktas ofta som nyckelagenter för kunskapsspridning. En växande KIBS-sektor 
kan alltså antas vara nära förknippad med ett ökat humankapital och bör därmed vara bra 
för ett lands konkurrenskraft och tillväxt. En viktig förändring som varit märkbar sedan 
ungefär 1990-talet är KIBS-tjänsternas internationalisering. ICT har underlättat men ett 
viktigt motiv som framhållits är att KIBS-företag ofta följer sina klienter utomlands.45 
Internationaliseringen gör det troligt att KIBS bidrar till internationell kunskapsspridning. 
Nählinder diskuterar också betydelsen av innovationer genom att framhålla skillnaden 
mellan innovationer som nya för världen och diffusionen av existerande innovationer till 
ett visst företag. Hon framhåller också att det ligger en fara i att oreflekterat betrakta alla 
innovationer som framsteg. 46 Det ligger också i linje med diskussionen kring ekonomisk 
förändring som en evolutionär process. Innovationer är företeelser som är väl anpassade till 
omgivningen vare sig mer eller mindre. Arnberg har exempelvis diskuterat att personer 
verksamma i 1970-talets pornografiska förlagsindustri kan betraktas som innovatörer och 
entreprenörer.47  

KIBS kan å ena sidan vara ett fenomen som främst berör beslut som fattas av KIBS-
företagen själva och deras kunder. Den vetenskapliga litteraturen rymmer dock tolkningar 
som också bygger på nationella innovationssystem, vilket gör KIBS till en fråga som 
delvis rör den politiska sfären. Bland andra Fischer har framhållit att KIBS i någon 
kombination kan underlätta innovationsprocesser, vara bärare av innovationer eller vara 
direkta källor till innovationer.48 Nählinder varnar dock för generaliseringar av KIBS som 
innovativa i det att hon framhåller att ytterst få KIBS-företag har FoU-avdelningar. I 
dagsläget är det vidare nära nog omöjligt att avgöra i vilken utsträckning KIBS arbetar 
med implementering av innovationer eller nyskapande av innovationer. Fördelningen 
mellan sociala innovationer och tekniska innovationer är inte heller känd.  

                                                 
43 Browning H.L. and Singelmann J. (1978): The Transformation of the U.S. Labour Force: The 
Interaction of Industry and Occupation, Politics and Society, Vol. 8, No. 3-4, pp. 481-509. 
44 Tschetter J. (1987): Producer services industries: why are they growing so rapidly? Monthly 
Labor Review, December, s.31-40. 
45 Léo, P.Y. and Philippe, J. (2001) ‘Internationalisation of service activities in Haute-Garonne’, 
Service Industries Journal, 21(1): s. 63-80. 
46 Nählinder (2005) s. 26 
47 Arnberg, K. (2010) Motsättningarnas marknad (diss.), Umeå Studies in Economic History 42, 
Umeå Universitet 
48 Fischer, M.M. (2001) ‘Innovation, knowledge creation and systems of innovations’, Annals of 
Regional Science, Vol. 35, No. 2, s. 199-216. 
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6.5 Sammanfattande synpunkter: mot en bättre förståelse av 
humankapital 

Sammanfattningsvis kan konstateras att KIBS-litteraturen pekar på att sektorn har en stor 
betydelse i den moderna ekonomin. Att enögt fokusera enbart KIBS är dock inte lämpligt 
eftersom KIBS-företagen bortom all tvekan ingår i en symbios med sina klienter. De är 
vidare direkt beroende av utbildningssystemet eftersom vi i princip talar om akademikers 
privata tjänster. En ekonomisk analys av kunskapsintensiva näringar bör inte begränsas till 
de näringsgrenar som kan klassificeras som KIBS. I genomgången har vi bland annat pekat 
på universitetens roll som producenter av KIBS-tjänster. Kunskapsintensiva tjänster 
riktade mot hushållen bör också fångas upp av statistiken.  

På nationell nivå bör dessa strukturer kunna fångas upp inom ramarna för en tillräckligt 
detaljerad input-output modell. Vår bedömning är att SNI-2007 är tillräcklig för ändamålet. 
I en sådan tabell bör också arbetsinsatserna kunna fördelas efter arbetskraftens utbild-
ningsnivå. I termer av uppbyggnad av investeringar har givetvis universitet och högskolor 
en fundamental roll för uppbyggandet av humankapital. I en input-output tabell av det slag 
som vi skissar på här bör således universitetens output i termer av utbildning allokeras som 
en investering som bygger upp humankapitalstocken. Humankapitalstocken bör ha en 
lämplig indelning som exempelvis särskiljer investeringar i medicinskt, tekniskt, humanis-
tiskt och samhällsvetenskapligt humankapital. Sedan fördelas humankapitalstocken via 
arbetskraften till olika näringar.  

Forskningens output kan på liknande sätt ses som en levererad tjänst (om det är frågan om 
uppdragsforskning) och som en investering i en allmänt tillgänglig kunskapskapitalstock 
om vi ser till forskning som finansieras av forskningsråd och statliga anslag. Privat FoU 
allokeras till den egna sektorn.  

Vi har även påpekat att formell utbildning är en del av humankapitalet. Vill man fånga upp 
informella aspekter av kunskap kan även en uppdelning på arbetskraftens erfarenhet i när-
ingen inkluderas.  

Avslutningsvis innebär synpunkterna en förskjutning av fokus från produktivitetsmätning 
mot en statistik som bättre fångar upp human- och kunskapskapitalbildningen och de 
ekonomiska strukturer som via humankapital binder samman inte bara näringsgrenar inom 
näringslivet utan också de strukturer som binder samman offentlig verksamhet med 
näringslivet. 
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