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Förord 

Denna rapport är en del av Näringsdepartementets uppdrag till Tillväxtanalys att vidareut-

veckla kunskapen om den ökade internationaliseringen av tjänster och tjänsteinnovationer 

och dess effekter på företag som verkar på globala marknader.  

I rapporten presenteras fallstudier av sex svenska företag som ger en belysning av dessa 

frågor. Genom att analysera hur företagen har uppstått, vad som gör dem framgångsrika på 

globala marknader, hur de har mött utmaningar historiskt, och hur de arbetar för att möta 

framtiden, vill rapporten illustrera några av de sätt på vilka förutsättningarna för den nat-

ionella och regionala tillväxtpolitiken har förändrats och kan förbättras. 

De sex fallstudierna visar tydligt att kunskapsbaserade företag som ingår i globala värde-

kedjor har mycket gemensamt, trots att den kunskap som de baseras på och den verksam-

het som de bedriver, uppvisar stora olikheter. En effektiv regional och nationell tillväxtpo-

litik för det svenska näringslivet i en globaliserad värld – och som förmår skapa gynn-

samma förutsättningar för nya och växande företag, högre förädlingsvärden, ökad export 

och hög sysselsättning – bör baseras på dessa gemensamma nämnare. Det är exempelvis 

viktigt att politiken anlägger ett dynamiskt perspektiv på de globala värdekedjor som idag 

är centrala för den svenska ekonomins tillväxt. Inga kedjor, länkar eller positioner är givna, 

och det svenska näringslivet behöver heller inte vara bra på allt. Överlevnad och långsiktig 

framgång handlar oftare om att byta länkar i den globala värdekedjan eller att byta kedja 

helt och hållet, än att fortsätta med det man en gång varit bra på. 

Rapporten har författats av Henrik Matsson, Peter Sandén och Helan Lund på Sweco Euro-

futures AB under projektledning av Markus Bergfors på Tillväxtanalys. 

 

Stockholm, december 2011 

 

Enrico Deiaco 

Avdelningschef Innovation och globala mötesplatser  
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Sammanfattning 

När världsekonomin globaliseras faller det sig kanske naturligt att anta att politikens för-

måga att påverka det nationella näringslivet i en rad avseenden har försämrats. En bättre 

beskrivning är dock att politikens roll har förändrats men inte nödvändigtvis har försva-

gats. Syftet med rapporten är att presentera fallstudier av sex svenska företag som ger en 

belysning av dessa frågor. Genom att analysera hur företagen har uppstått, vad som gör 

dem framgångsrika på globala marknader, hur de har mött utmaningar historiskt, och hur 

de arbetar för att möta framtiden, vill rapporten illustrera några av de sätt på vilka förut-

sättningarna för den nationella och regionala tillväxtpolitiken har förändrats.  

De sex fallstudierna visar att kunskapsbaserade företag som ingår i globala värdekedjor har 

mycket gemensamt, trots att den kunskap och kompetens som de baseras på och den verk-

samhet som de bedriver, uppvisar stora olikheter. En regional och nationell tillväxtpolitik 

för det svenska näringslivet i en globaliserad värld – och som skall bidra till att skapa 

gynnsamma förutsättningar för nya och växande företag, högre förädlingsvärden, ökad 

export och hög sysselsättning – bör baseras på dessa gemensamma nämnare: 

 Kärnkompetenser. För det första är företagens specifika kunskaps- och 

kompetensbaserade fördelar av central betydelse för att de ska kunna skaffa sig 

gynnsamma positioner i globala värdekedjor. En genomgående företeelse i de stu-

derade fallen är att kärnkompetens formas under lång tid och, så att säga, bildar ett 

regionalt och nationellt strukturkapital.  

 Konkurrenssituationen. Fallstudieföretagen representerar flera typer av näringar 

som har unika konkurrenssituationer. En viktig del av denna verklighet är de nor-

mer och regler samt andra förutsättningar som ingår i det regionala eller nationella 

omlandet, och som företag i globala värdekedjor sällan delar med sina konkurren-

ter. En avvikelse i en regel, eller det sätt på vilket en regel implementeras, mellan 

två regioner, kan få stora konsekvenser för en hel branschs möjligheter att 

konkurrera.  

För företagens ställning i såväl svenska som multinationella koncerner kommer tillgången 

på unik kunskap och kompetens som är regionalt inbäddad att bli en avgörande faktor för 

de investerings- och lokaliseringsbeslut som ligger till grund för de svenska enheternas 

utvecklingsmöjligheter. Framförallt leder ökad rörlighet och förmåga att koordinera verk-

samheter över långa avstånd till ökade frihetsgrader. Förutsättningarna för rörlighet och 

koordination av olika verksamheter var mycket mer begränsade förut, vilket innebar att 

företagen hade färre lokaliseringsalternativ. Idag är lokalisering en strategisk fråga för en 

allt större del av näringslivet. Den ökade rörligheten innebär emellertid inte automatiskt att 

den regionala och nationella nivåns betydelse minskar, snarare verkar det som att lokalise-

ringsfrågor sammantaget i själva verket är viktigare idag än förr. Den regionala och nat-

ionella politiken kan ha en stor påverkan på de faktorer som ett företag beaktar i lokalise-

ringsbeslut och är därför fortsatt en ytterst relevant aktör i den globaliserade ekonomin.    
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1 Inledning 

Världsekonomins globalisering ger sig hela tiden tillkänna. En dryg tredjedel av den totala 

arbetskraften i svenska företag arbetar utomlands; 1 av 4 näringslivsanställda i Sverige har 

en utländsk arbetsgivare. En majoritet av de produkter och tjänster som vi dagligen kon-

sumerar har skapats i komplexa, gränsöverskridande nätverk av utvecklare, producenter, 

underleverantörer, investerare och återförsäljare.     

För en liten och öppen ekonomi som Sverige skapar globaliseringen stora möjligheter, 

vilket många svenska företag har utnyttjat på ett framgångsrikt sätt. Men den som vill nå 

långsiktig framgång kan inte vila på gamla lagrar. För att få tillgång till globaliseringens 

fördelar – större marknader, effektivare produktionssystem, effektivare resursutnyttjande 

och snabbare teknologisk utveckling, för att nämna några – krävs stora investeringar, inte 

minst i kompetens och innovation. För de företag som av olika skäl inte kan delta i den 

globala ekonomin utgör globaliseringen ett hot. Detta kan till exempel bero på såväl brister 

i företagets konkurrensförmåga som begränsade möjligheter att kunna påverka sin egen 

situation till följd av att man ingår i internationella konstellationer.    

Allt detta är bekant. Men vad innebär världsekonomins globalisering konkret för enskilda 

svenska företag? Vari ligger egentligen det nya? Hur går det till när en innovativ produkt 

når globala marknader? Vilka strategier använder företagen sig av för att utnyttja de möj-

ligheter som erbjuds i en globaliserad värld och vilka utmaningar ser företagen? Vad kan 

politiska beslutsfattare på nationell och regional nivå göra för att förbättra förutsättningar 

för företagens internationella konkurrenskraft?  

I denna rapport presenteras fallstudier av sex svenska företag som ger en belysning av 

dessa frågor
1
. Genom att analysera hur företagen har uppstått, vad som gör dem 

framgångsrika på globala marknader, hur de har mött utmaningar historiskt, och hur de 

arbetar för att möta framtiden, vill boken illustrera några av de sätt på vilka förutsättning-

arna för den nationella och regionala tillväxtpolitiken har förändrats och kan förbättras.  

                                                 
1
 Studien har utförts av Henrik Mattsson, Peter Sandén och Helena Lund på Sweco Eurofutures AB.  
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2 Allting förändras, ingenting är nytt 

Utgångspunkten för rapporten är att globaliseringen har inneburit en rad förändringar av 

förutsättningarna för den svenska ekonomins tillväxt. Samtidigt är det viktigt att sätta dessa 

förändringar i perspektiv. Vissa av de förhållanden som idag ofta förknippas med globali-

seringen, har i själva verket varit en del av det svenska näringslivets verklighet sedan lång 

tid tillbaka. Internationell handel och etablering av dotterbolag har utgjort en naturlig del 

av verksamheten i svenska företag sedan mitten av artonhundratalet. Att innovationer och 

kunskap är viktiga för företagens framgång är inte heller något nytt. Av alla världskända 

svenska uppfinningar stammar fler från förra sekelskiftet än från det senaste och en stor del 

av svensk verkstadsindustri baseras på de ”snilleblixtföretag” som etablerades i slutet av 

1800- och början av 1900-talen.  

Ändå är det något som har hänt. Skeenden runt om i världen har idag större och tätare på-

verkan på det svenska näringslivet än tidigare. Företag har också alltmer gått från att i stor 

utsträckning vara vertikalt integrerade – det vill säga kontrollera produktionsprocessen från 

ax till limpa – till att utlokalisera vissa delar av sin verksamhet till underleverantörer utan-

för koncernen och bli mer nätverksorienterade. För svenskt vidkommande är det också 

tydligt att det har blivit en större balans mellan de in- och utgående direktinvesteringar. 

Framförallt har internationella relationer och ägande, som länge endast varit förknippade 

med stora exportkoncerner, nu också blivit ett vanligt inslag i övriga delar av det svenska 

näringslivet – även för de allra minsta företagen.  

Denna utveckling har drivits fram av tre saker. För det första har de omfattande teknolo-

giska framsteg som gjorts inom kommunikations- och transportteknologi under de senaste 

decennierna lett till att det nu i avsevärt större utsträckning är möjligt – såväl i teknisk som 

i ekonomisk bemärkelse – att överföra information och skicka saker inom geografiskt ut-

spridda nätverk. För det andra har framväxten av multinationella koncerner och bättre glo-

bala standarder för affärs- och produktionsprocesser – i kombination med den tekniska 

utvecklingen – gjort det möjligt att koordinera och kontrollera komplexa och utspridda 

organisationer. Slutligen har mellanstatliga samarbeten och avtal, inom områden som 

framförallt frihandel och direktinvesteringar, inneburit att transaktioner över nationsgrän-

ser och utlandsetablering blivit avsevärt billigare och mindre riskabelt. 

Från det enskilda företagets horisont är den främsta effekten av dessa förändringar att de 

värdekedjor som företaget ingår i har globaliserats. För den nationella näringslivspolitiken 

innebär detta att politikens direkta inflytande över ekonomisk utveckling har förskjutits i 

takt med att denna utveckling i allt högre grad beror på förhållanden i utlandet. Detta stäl-

ler nya krav både på företagen och på de olika aktörer som har till uppgift att skapa goda 

förhållanden för ekonomisk utveckling och tillväxt. De fallstudier och den analys som 

presenteras syftar till att identifiera vilka dessa nya krav är och vad de innebär för svenska 

företag och politiska beslutsfattare på nationell och regional nivå. 

2.1 Globala värdekedjor 

Alla företag, som köper eller säljer något, ingår i en eller flera värdekedjor. Vissa kedjor är 

kritiska för företagets långsiktiga konkurrenskraft medan andra är av perifer betydelse. 

Begreppet värdekedja har utvecklats för att beskriva den serie länkade steg genom vilken 

en vara eller tjänst ökar sitt förädlingsvärde. I sin allra enklaste form kan en sådan kedja 

anses ha fyra länkar. I början av kedjan finner vi insatsvaror som kan vara materiella 
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(järnmalm) eller immateriella (koncept, kunskap). I nästa steg omvandlas insatsvaran till 

halvfabrikat eller färdiga produkter. I det tredje steget distribueras dessa till marknaden för 

att i det fjärde steget försäljas.  

Det säger sig självt att många av de delprocesser som sorteras under respektive steg, i nå-

gon mån även kan anses utgöra värdekedjor i sig själva. Det är helt naturligt att ett och 

samma företag samtidigt kan vara slutkund i en värdekedja och insatsvaruproducent i en 

annan. Värdekedjor är i denna bemärkelse inte avgränsade mot varandra utan sammanfall-

ler som regel i komplexa nätverk. Detta är också en av de främsta anledningarna till att de 

flesta branscher på ett eller annat sätt är relaterade till varandra och att en nedgång i en 

bransch ofta sprider sig till andra. 

Forskningen visar att det idag är betydligt vanligare med globala värdekedjor – alltså såd-

ana värdekedjor som korsar en eller flera nationsgränser – än för bara ett drygt decennium 

sedan, något som har förändrat förutsättningarna för näringslivet världen över. Det är i det 

här sammanhanget viktigt att skilja på globala värdekedjor och internationell handel. Det 

senare har som sagt varit betydande under århundraden och många svenska företag har 

sedan länge haft en internationell dimension i och med handel med avlägsna kunder och 

leverantörer. De flesta globala värdekedjorna är dock betydligt mer integrerade och tätt 

koordinerade än handel på internationella marknader.  

Handel integreras genom flöden av varor, tjänster, pengar och standardiserad information, 

och koordineras i huvudsak genom pris i samband med enskilda transaktioner. Detta inne-

bär att internationella marknader skapar lösa och sporadiskt kopplade nätverk som inte i 

särskilt hög grad påverkar de regioner som de sammankopplar; om en region lämnar mark-

naden är den relativt enkel att byta ut. Endast vid kriser, och nedgångar som är mer eller 

mindre systemomfattande, riskerar handelsberoenden att få större konsekvenser. Utöver 

internationella marknader brukar man i litteraturen tala om fyra typer av globala värde-

kedjor: 

• Relationella värdekedjor integreras genom ömsesidiga beroendeförhållanden. Detta 

ömsesidiga beroende byggs upp under lång tid och är ofta kopplat till geografisk och 

social närhet av olika slag. Ett klassiskt exempel från litteraturen är Italiens industriella 

distrikt. I de fall som relationella värdekedjor sträcker sig över stora geografiska av-

stånd, baseras de i regel på speciella interpersonella relationer – så kallade pipelines. 

Det som särskilt utmärker relationella värdekedjor är att de koordineras av unika över-

enskommelser som inte kan kodifieras. Det blir därför ofta svårt för nya företag att 

komma in i värdekedjan och kostsamt för de som redan är inne i kedjan att hitta nya 

samarbetspartners. 

• Fängslande värdekedjor hålls samman av oregelbundna maktrelationer. Ofta centrerar 

dessa kedjor runt en dominerande köpare som binder upp, eller ”fängslar” de underle-

verantörer som, till följd av brist på alternativa kunder, tvingas anpassa sin verksamhet 

efter den dominerande köparens specifikationer. Det blir således svårt för mindre aktö-

rer att rikta sig till andra kunder eftersom deras kompetens och processer med tiden 

blir så pass skräddarsydda efter den dominerande köparens behov. Dessa värdekedjor 

koordineras ofta genom strikt kontroll från köparens sida. 

• Hierarkiska värdekedjor, slutligen, är integrerade vertikalt i multinationella koncern-

strukturer och kännetecknas av att merparten av alla transaktioner äger rum internt. 

Den höga graden av interna utbyten innebär att det ofta uppstår en slags konkurrenssi-
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tuation mellan koncernens bolag. Hierarkiska värdekedjor koordineras genom klassisk 

bolagsstyrning. 

Konkret så betyder skiftet från en handelsbaserad internationell ekonomi till en ekonomi 

baserad på globala värdekedjor att regioner och företag i olika delar av världen påverkar 

varandra i högre grad än tidigare. Den ekonomiska utvecklingen i svenska regioner påver-

kas i allt större utsträckning av händelseförlopp som äger rum utanför det svenska territo-

riet. Detta utgör givetvis en utmaning för i stort sett samtliga svenska politikområden inom 

regional utveckling och ekonomisk konkurrenskraft. Men i denna utveckling ligger även 

möjligheter. Den svenska hemmamarknaden har alltid varit relativt liten, något som tidigt 

ledde till framväxten av exportföretag och stort handelsberoende. I och med den utveckling 

som beskrivs ovan har fler företag fått tillgång till nya marknader som inte hade kunnat nås 

genom klassisk handel. Globaliseringen kan därmed anses vara särskilt fördelaktig för små 

ekonomier som Sverige.    

3 Slutsatser av fallstudierna 

Sex stycken fallstudier har utförts på totalt sju företag (en fallstudie rör två företag i samma 

bransch) som på olika sätt är en del av globala värdekedjor. Samtliga företag är helt eller 

delvis lokaliserade i Sverige, men har olika ägarstrukturer. Oavsett ägande är det den 

svenska enheten, eller enheterna, som utgör studiernas fokus. Fallstudierna har främst föl-

jande syften: 

• att illustrera hur företag ingår i globala värdekedjor 

• att illustrera på vilket sätt globala värdekedjor påverkar företags konkurrenskraft samt 

förutsättningarna för den regionala tillväxtpolitiken 

• att identifierar de studerade företagens kärnkompetenser samt hur dessa förhåller sig 

till nationella och regionala omland 

• att beskriva företagens utvecklingsmöjligheter 

• att redovisa styrkor och svagheter med den region i vilket företaget är lokaliserat uti-

från företagets strategi 

• att identifiera politiskt påverkbara faktorer regionalt och nationellt  

Företagen har valts med hänsyn taget till ett antal kriterier. En övergripande målsättning 

har varit att urvalet skall ha en geografisk, storleksmässig och branschmässig spridning 

samt innehålla olika ägarstrukturer. Av tabell 1 framgår vilka företag som ingår i studien. 

Den sammanfattande analysen av fallstudierna fokuserar på tre frågor: 

1 På vilket sätt positionerar sig företagen i globala värdekedjor?  

2 Varför väljer företag att organiserar sig på olika sätt i globala värdekedjor? 

3 Vilka regionala konsekvenser får företagens positioner i globala värdekedjor? 
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Tabell 1: Företag som ingår i fallstudierna. 

Företag Antal 

anställda 

Ägarstruktur Bransch Grundat 

ABB Robotics 600 
Bolag i utlandsägd 

koncern 
Tillverkning 1883 

Sweco 5000 Svenskägd koncern Konsulttjänster 
1997 

(1889) 

Carmel Pharma 180 Svenskägd koncern 
Tillverkning av 

medicinsk produkt 
1994 

Digital Illusions CE  300 
Bolag i utlandsägd 

koncern 
Dataspelsutveckling Ca 1996 

Ludvig Svensson 

Odd Molly 

400 

57 

Familjeägt 

Svenskägd koncern 

Textiltillverkning 

Mode 

1887 

2002 

Quintiles 200 
Bolag i utlandsägd 

koncern 
Kliniska prövningar 1996 

 

3.1 Företagens positioner i globala värdekedjor 

Ett företags konkurrenskraft avgörs till stor del av hur företaget positionerar sig i den glo-

bala värdekedjan i relation till den verksamhet företaget bedriver, den marknad det säljer 

på och den kompetens det besitter. Vi kan därför förvänta oss olika mönster för olika före-

tag, branscher och ägandestrukturer.  

Tabell 2 visar hur fallstudieföretagen organiserar sig i olika typer av globala värdekedjor. 

Ett antal mönster är särskilt framträdande. Ett utmärkande drag är avsaknaden av lösa re-

lationer och ensidiga beroenden. Företagens verksamheter organiseras i princip aldrig som 

en del av fängslande värdekedjor eller sporadiska marknadstransaktioner. Som förväntat 

fördelar sig företagen på olika sätt beroende på branschtillhörighet, men trots att företagen 

bedriver vitt skilda verksamheter kombinerar samtliga företag verksamhet i egen regi med 

relationer till andra partners i globala värdekedjor. Av de senare är en majoritet av relat-

ionell och icke-formell karaktär. Dessa relationer kännetecknas av förtroende, långsiktighet 

och ömsesidighet. Det tar tid och är resurskrävande att såväl bygga upp relationer av detta 

slag som att byta ut partners i nätverket. Dessa relationer kan omfatta utveckling och in-

satsvaror, men också produktion, marknadsföring och försäljning. 
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Figur 1: Företagens fördelning i globala värdekedjor (GVK) efter typ och steg. 
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CARMEL

CARMEL

ABB

Modul

Marknad

DICE

DICE

QUINTILES

QUINTILES

ABB

ABB

ODD MOLLYL. SVENSSON

SWECO

SWECO

SWECO

ODD MOLLY

QUINTILES



SVENSKA FÖRETAG I GLOBALA VÄRDEKEDJOR 

14 

De företag som ingår i koncerner (hierarkiska värdekedjor) har i lägre utsträckning kopp-

lingar till relationella värdekedjor. Detta gäller för det enskilda koncernbolagets situation, 

men koncernen som helhet kan ha sådana kopplingar. Denna begränsning för det enskilda 

företagets handlingsmöjligheter när det gäller att bygga egna nätverk kan utgöra en för-

svagning av företagets konkurrenskraft. När den verksamhet som företaget har inhouse helt 

eller i stora delar överlappar med verksamheten i koncernen, som är fallet för ABB och 

Quintiles, är den svenska enheten särskilt utsatt. I dessa fall kan istället specifika regionala 

omland eller unika relationer utgöra viktiga element i den svenska enhetens koncerninterna 

konkurrenskraft, men dessa kan samtidigt vara svårare för en företagsledning att påverka 

än förhållanden inhouse.  

Alla företag sin utvecklingsverksamhet eller motsvarande i egen regi, och dessutom till 

betydande del lokaliserad i Sverige. Med undantag av ett företag – Odd Molly, vars pro-

dukter relativt enkelt kan tillverkas enligt specifikation – har samtliga företag även pro-

duktion i Sverige. Dessa delar kännetecknas av att de tillhör de segment i den globala vär-

dekedjan som har ett högt förädlingsvärde - om företaget inte bidrar med en sådan funktion 

är det inte heller särskilt sannolikt att det ingår i en global värdekedja. Vi kan dock kon-

statera att hälften av företagen även har parallella utvecklingsfunktioner i relationella 

och/eller hierarkiska kedjor. I stora internationella koncerner vars huvudkontor inte finns i 

Sverige (i det här fallet Quintiles och ABB) finns i regel även utveckling på annan plats. 

Eftersom utveckling är en svårförutsägbar process som kräver mycket förtroende sker de 

bolags- eller koncernexterna utvecklingsprocesserna ofta i relationella värdekedjor. För 

ABB sker en del av utvecklingsarbetet i fängslande värdekedjor som byggts upp i relation 

till dominerande kunder i fordonsindustrin. 

Av figurer framgår slutligen att insatsvarornas strategiska funktion varierar med den typ av 

produkt eller tjänst som de ingår i. För DICE och Sweco består insatsvaran främst av med-

arbetarnas unika kompetens, även om man i Swecos fall även använder högspecialiserade 

underkonsulter. För de produktproducerande industriföretagen kommer modulkedjor väl 

till pass medan relationella kedjor krävs för produkter och tjänster som kännetecknas av 

insatsvaror med ett mer svårspecificerad innehåll. För insatsvaror kan en unik kapacitet i 

det regionala omlandet utgöra en viktig lokaliseringsfördel.   

3.2 Kompetens och kontroll avgör positionen i värdekedjan 

En grundförutsättning för att ett företag överhuvudtaget ska komma in i en värdekedja är 

att det kan tillföra en värdeökande funktion till en eller flera länkar i kedjan. För svenska 

företags vidkommande består ”erbjudandet” till värdekedjan ofta i någon form av unik 

kunskap – även andra förmågor och fördelar kan vara avgörande, till exempel tillgång till 

ett världsomspännande försäljningsnät i form av egna försäljningsbolag. Sådana företags-

specifika fördelar kallas ofta för kärnkompetens.  

Samtliga fallstudieföretag baseras till betydande del på särskild kunskap eller kompetens. 

Fyra företag har utifrån en sådan bas kommit att bli en del av globala värdekedjor på grund 

av sitt behov av att nå större marknader – Sweco, Odd Molly, Ludvig Svensson och Car-

mel Pharma. Två företag - DICE och Quintiles – har tack vare sin kompetens blivit upp-

köpta av multinationella koncerner, och ett företag – ABB Robotics – har genomgått bägge 

dessa steg.  

De svenskägda företagen har fått tillgång till de utländska marknaderna genom etablering 

av egna försäljningsbolag och/eller i relationella samarbeten med utländska partners. Dess-

utom har man ingått i ömsesidiga samarbeten inom utveckling och inköp av insatsvaror. 
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Det är komplexiteten hos den produkt eller tjänst som företaget tillhandahåller samt i de 

transaktioner som krävs för dess framställning och försäljning, som avgör vilken typ av 

global värdekedja som uppstår. Ju mer komplicerade utbyten mellan kedjans aktörer som 

krävs, desto större behov av förtroende, tät samverkan och styrning. Detta förklarar varför 

företagen i regel inte utnyttjar marknader eller fängslande värdekedjor utan istället måste 

förlita sig på relationella samarbeten eller modulvärdekedjor.  

De multinationella koncernerna har egna försäljningsnät genom vilka de säljer de varor 

och tjänster som har produceras av det svenska företaget. Det svenska företaget får därige-

nom tillgång till de utländska koncernernas marknader, men detta sker inte på ett relation-

ellt, utan på ett hierarkiskt sätt. Detta är både en fördel och en nackdel. Givet att koncernen 

är starkt beroende av den kärnkompetens som finns i den svenska enheten och att denna 

inte är lätt att omlokalisera, kan det svenska företaget uppnå en starkare kontroll över re-

surser och möjligheter till utveckling inom koncerner. Därmed kan man säga att ömsesi-

diga beroendeförhållanden även kan uppstå i hierarkiska värdekedjor och att detta då är 

fördelaktig för den mindre parten.   

Det kan vara utmanande för en företagsledning att förstå vilken position företaget har i den 

globala värdekedjan och vilka möjligheter till framtida framgång som denna position er-

bjuder. Några frågor är dock särskilt viktiga att ställa: hur ser företagets kärnkompetens ut i 

relation till konkurrenter i kedjan, och hur ser företagets lokala förutsättningar ut i relation 

till konkurrenternas situation – inte minst när det gäller regler och andra strukturella för-

hållanden? Dessa frågor är även relevanta vid utformning av regional och nationell politik 

som syftar till att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av internationellt inriktade 

företag.   

3.3 Konsekvenser för den regionala och nationella tillväxtpolitiken 

Givet världsekonomins globalisering faller det sig kanske naturligt att anta att politikens 

förmåga att påverka det nationella näringslivet i en rad avseenden har försämrats. En bättre 

beskrivning är dock att politikens roll har förändrats men inte nödvändigtvis har försva-

gats. Den ökade rörligheten som beskrivs ovan innebär inte automatiskt att regionala och 

nationella nivåers betydelse minskar, snarare verkar det som att lokaliseringsfrågor sam-

mantaget i själva verket är viktigare idag än förr.  

Framförallt leder ökad rörlighet och förmåga att koordinera verksamheter över långa av-

stånd till ökade frihetsgrader. Förutsättningarna för rörlighet och koordination av olika 

verksamheter var mycket mer begränsade förut, vilket innebar att företagen hade färre 

lokaliseringsalternativ. Idag är lokalisering en strategisk fråga för en allt större del av nä-

ringslivet. Den regionala och nationella politiken kan ha en stor påverkan på de faktorer 

som ett företag beaktar i lokaliseringsbeslut och är därför fortsatt en ytterst relevant aktör i 

den globaliserade ekonomin.    

De sex fallstudierna visar tydligt att kunskapsbaserade företag som ingår i globala värde-

kedjor har mycket gemensamt, trots att den kunskap som de baseras på och den verksam-

het som de bedriver, uppvisar stora olikheter. En regional och nationell tillväxtpolitik för 

det svenska näringslivet som är effektiv i en globaliserad värld – som förmår skapa gynn-

samma förutsättningar för nya och växande företag, högre förädlingsvärden, ökad export 

och hög sysselsättning – bör baseras på dessa gemensamma nämnare.  

För det första är företagens specifika kunskaps- och kompetensbaserade fördelar – eller 

kärnkompetenser – av central betydelse för att de ska kunna skaffa sig gynnsamma 
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positioner i globala värdekedjor. I detta ingår företagens innovationsförmåga – men inno-

vation i sig är inte nog. Pånyttfödelse är baserat på den kompetens som redan finns och 

lägger grunden för den kompetens som krävs för att innovationer ska kunna omvandlas till 

konkurrenskraft. En genomgående företeelse i de studerade fallen är att kärnkompetens 

formas under lång tid och, så att säga, bildar ett regionalt och nationellt strukturkapital. 

Traditionella industrier lägger grunden för nya och det handlar då sällan om skarpa brott 

eftersom det gamla och det nya hänger samman kompetensmässigt.  

Konkreta åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar för framväxten och utvecklingen av 

viktig kärnkompetens i svenska företag inkluderar dels fortsatta satsningar på formell ut-

bildning och samverkan mellan universitet och näringslivet kring specifika kompetensbe-

hov, dels investeringar i infrastruktur, kluster och teknologi. Dessa typer av åtgärder kan 

bidra till att de svenska enheterna i de globala värdekedjorna blir mer ”inbäddade” i de 

regionala och nationella strukturerna. Det är även viktigt att förbättra tillgången på kom-

petent utvecklingskapital. Riskkapitalister med stor branscherfarenhet och kunnande kom-

mer att vara ett nödvändigt komplement till mer generella investeringsfonder i och med att 

nya produkter och verksamheter blir allt mer komplexa och kännetecknas av längre tid till 

marknad. 

För det andra gäller att olika branscher har olika förutsättningar. Fallstudieföretagen repre-

senterar flera typer av näringar men är ändå ett snävt urval sett till hela den del av det 

svenska näringslivet som ingår i globala värdekedjor – och som kommer att utgöra grun-

den för en stor del av tillväxten framöver. Alla de företag som ingår i denna mångfald av 

branscher har en ytterst påtaglig och unik konkurrenssituation visavis andra företag – an-

tingen inom den egna koncernen eller på internationella marknader. En viktig del av denna 

verklighet är de regler och andra förutsättningar som ingår i det regionala eller nationella 

omlandet, och som företag i globala värdekedjor sällan delar med sina konkurrenter. En 

avvikelse i en regel, eller det sätt på vilket en regel implementeras, mellan två regioner, 

kan få konsekvenser för en hel branschs möjligheter att konkurrera. Detta innebär inte att 

tillväxtpolitiken alltid bör sträva efter att jämna ut sådana skillnader in i minsta detalj – det 

har ofta visat sig att måttliga konkurrensnackdelar i själva verket driver fram innovationer 

och framtida konkurrenskraft. Dock bör det i den regionala och nationella tillväxtpolitiken 

ingå att se över hur svenska regler och liknande förutsättningar jämför sig med sina mot-

svarigheter i de regioner som svenska företag, genom sina globala värdekedjor, är upp-

kopplade mot – inte minst när det gäller svenska enheter i multinationella koncerner. 

Slutligen är det viktigt att politiken anlägger ett dynamiskt perspektiv på de globala värde-

kedjor som idag är centrala för den svenska ekonomins tillväxt. Inga kedjor, länkar eller 

positioner är givna, och det svenska näringslivet behöver heller inte vara bra på allt. Över-

levnad och långsiktig framgång handlar oftare om att byta länkar i den globala värdekedjan 

eller att byta kedja helt och hållet, än att fortsätta med det man en gång varit bra på. Som 

bland annat framgår av fallstudierna har det svenska näringslivet traditionellt varit bra på 

förnya sig – från att framförallt ha exporterat råvaror, industriella produkter och högtek-

nologiska produkter exporterar man nu även många tjänster och kulturella produkter.  

För företagens ställning i såväl svenska som multinationella koncerner kommer tillgången 

på unik kunskap och kompetens som är regionalt inbäddad att bli en avgörande faktor för 

de investerings- och lokaliseringsbeslut som ligger till grund för de svenska enheternas 

utvecklingsmöjligheter. Ju mer inbäddad företagens kärnkompetens är i den regionala 

myllan – exempelvis genom arbetskraftens boendepreferenser, klustermiljöer eller relat-



SVENSKA FÖRETAG I GLOBALA VÄRDEKEDJOR 

17 

ionella värdekedjor – desto bättre ”förhandlingsstyrka” får företaget gentemot koncernen, 

och därmed bättre möjligheter att utvecklas.  

Strukturomvandling kan gå avsevärt fortare inom multinationella koncerner, eftersom 

dessa är närvarande i flera marknader världen över – detta kan vara en fördel för de företag 

som ingår i denna typ av globala värdekedjor eftersom de åtnjuter fördelar av att reagera 

snabbast på strukturomvandlingar, men det ställer även höga krav på förnyelse. Detta in-

nebär att man bör sträva efter att vara i de länkar i globala värdekedjor som kännetecknas 

av ett högt förädlingsvärde. All historia av svensk ekonomisk framgång bygger på denna 

strategi och detta är ett framgångsrecept även för framtiden. 
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4 ABB Robotics 

4.1 Från Västerås till Shanghai  

I mitten av 1970-talet sålde ASEA i Västerås världens första elektriska industrirobot till 

Magnussons i Genarp AB. Där fick roboten IRB6 vaxa och polera rostfria rörkrökar. Idag 

har ABB Robotics omkring 175 000 robotar installerade i olika produktionsverksamheter 

globalt – den största installerade basen av robotar i världen. Det innebär att flertalet männi-

skor i den industrialiserade världen dagligen kommer i kontakt med något som har tillver-

kats, målats eller förpackats med hjälp av en Västeråstillverkad ABB-robot – till exempel 

mat och dryck, datorer, kameror, mobiltelefoner, spelkonsoler, möbler, porslin, vitvaror, 

träskåp, diskbänkar, mediciner, golv och framförallt bilar.  

ASEA:s satsning på industrirobotmarknaden tog fart på allvar 1980 när ASEA startade 

demonstrations- och kundutbildningsverksamhet på flera platser runt om i världen. När 

robotmarknaden genomgick sin första avmattning i mitten av 80-talet köpte ASEA upp 

viktiga konkurrenter, bland annat det sista kvarvarande amerikanska robotföretaget från 

Cinciannati Milacron. I början av 90-talet hade all robotproduktion koncentrerats till Väs-

terås, med undantag av en fabrik i Norge som var specialiserad på målarrobotar. Under 

slutet på 1980-talet gick ASEA ihop med schweiziska Brown Boweri och bildade ABB – 

en koncern som då totalt hade 160 000 anställda.  

Efter fusionen började ABB rensa ut i ett sortiment på närmare 40 000 produkter som kon-

cernen tillverkade och sålde. Resultatet blev 

både färre produkter och en bolagisering 

kring varje produktområde. Senare såldes 

hela kompetensområden till andra bolag – 

Westinghouse tog över kärnkraftsdelen, 

Bombardier tågtillverkning och Alstom 

generatorverksamheten. Idag har ABB fem 

affärsområden varav Power Products är det 

omsättningsmässigt största (11,2 miljarder 

dollar 2009). ABB:s Robotics-division, som 

ingår i Discrete automation and motion, 

omsätter drygt 900 miljoner dollar. Västerås 

är idag bas för ABB:s största produktions- 

och utvecklingsavdelning för industri-

robotar. 

Merparten av världens industrirobotar säljs 

idag till bilindustrin med underleverantörer, 

som tillsammans står för cirka 70 procent av 

robotinköpen. Resterande 30 procent säljs 

till så kallad generell industri, vilket 

omfattar bland annat livsmedelsindustrin. 

Under 2010 sålde ABB totalt ca 12 000 

robotar. Bara japanska Fanuc och Yasakawa 

(tidigare Motoman) tillverkade fler robotar. Dessa tre företag har tillsammans med tyska 

företaget Kuka drygt 85 procent av världsmarknaden. Eftersom ABB har den största 

installerade basen av robotar i världen har företaget dock en avsevärt mer omfattande 

serviceverksamhet än konkurrenterna.  

Kortfakta  

Historia: ASEA grundades 1883 i 

Stockholm. År 1988 gick ASEA 

ihop med schweiziska Brown 

Boweri och ABB bildades. 

Koncernen har idag 116 000 

anställda varav 8 700 i Sverige. Av 

dessa arbetar 4 700 i Västerås. 

ABB Robotics: Sysselsätter 600 

personer i Västerås, varav ca 200 

arbetar med utveckling. 

2004 etablerade ABB som första 

robottillverkare en produktions- och 

utvecklingsavdelning i Shanghai.   

Sedan 2006 är Shanghai 

huvudkontor för robotverksamheten 

och anställer idag ca 100 utvecklare  
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Förutom att en stor del av världens alla robotar, kontrollboxar och mjukvara har designats, 

utvecklats och tillverkats i Västerås, har staden även fungerat som något av ett globalt ro-

botuniversitet. En ansenlig del av den arbetskraft som idag utgör världens industrirobot-

kompetens har någon gång tillbringat tid på ABB Robotics i Västerås eller utbildats av 

någon som har det. Detta gäller även för nyckelpersoner hos ABBs största konkurrenter. 

Idag utförs även utveckling och produktion på enheten i Shanghai, som sedan 2006 är hu-

vudkontor för robotverksamheten. Utvecklingsverksamheterna i Västerås och Shanghai är 

till viss del överlappande men respektive enhet sköter i huvudsak produktanpassning till 

sin egen slutmarknad. Detta innebär att Shanghai bygger robotar till den kraftigt växande 

asiatiska marknaden och Västerås till den traditionella nord- och sydamerikanska samt 

europeiska marknaderna. Det förekommer dock även vissa gemensamma utvecklingspro-

jekt.  

4.2 Förskjuten tyngdpunkt i robotbranschens värdekedja 

Två viktiga förändringar i industrirobotbranschen har påverkat ABB Robotics utveckling 

fram tills idag. För det första har branschen totalt sett vuxit kraftigt i och med industrisek-

torns automatisering, i synnerhet inom fordonstillverkningen. För det andra har de största 

robotmarknaderna mognat. Fordonsindustrin som under branschens framväxt spelat en 

drivande roll i den teknologiska utvecklingen av robotar, efterfrågar idag snarare standar-

diserade lösningar med relativt låg grad av nytt teknologiinnehåll.  

Till följd av detta är marginalerna vid tillverkning och försäljning av robotar nu relativt 

låga, samtidigt som en omfattande servicemarknad för de befintliga robotarna har vuxit 

fram. Dessa förändringar har medfört en förskjutning i företagets värdekedja genom att 

vinstmarginalerna tillgodogörs allt senare i kedjan. För ABB:s del är detta en fördel, ef-

tersom man har den största installerade basen av robotar. Samtidigt innebär denna ut-

veckling mot standardiserade robotar även att man tappar en konkurrensfördel, eftersom 

företagets huvudsakliga kärnkompetens alltid har varit att man är bättre än konkurrenterna 

på att fram innovativa robotlösningar.   

4.3 Västerås förändrade position i den globala värdekedjan 

Västerås har sedan den elektriska industrirobotens födelse varit ett självklart centrum för 

ASEA:s och senare ABB:s robotverksamhet. Emellertid medför den automatiserade till-

verkningsindustrins globalisering att det blir allt svårare för ett industrirobottillverkande 

företag att ha endast ett geografiskt centrum för produktions- och utvecklingsverksam-

heten. Dels är industrirobotar fortfarande alldeles för otympliga för att snabbt kunna trans-

porteras över längre avstånd, dels kräver utvecklingen av nya robotar en djup förståelse för 

framväxande marknaders behov. Kina är idag ABB-koncernens näst största och snabbast 

växande marknad. Etableringen av produktions- och utvecklingsenheten i Shanghai 2005 

kan således ses som en naturlig del av koncernens behov av att bibehålla sin globala kon-

kurrenskraft.  

Enheten i Västerås har spelat en viktig roll i denna etablering och vice versa. Det har varit 

svårare än förväntat att bygga upp den nödvändiga kompetensen i Shanghai. Detta krävde 

att de kinesiska medarbetarna under kortare och längre tid fick vistas i Västerås för att lära 

sig om företagskulturen och teknologin. Det förekom också att svenska utvecklare till-

bringade längre perioder i Shanghai. Etableringen skapade även till viss del oro bland 

medarbetarna i Västerås beroende på att man var osäker på de konsekvenser som överfö-

ringen av kunskap till Kina skulle medföra för verksamheten.  
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I ett större perspektiv innebär dock etableringen av enheten i Shanghai att marknaden för 

ABB Robotics kommer att öka totalt sett, vilket kommer att ge ett större utrymme för ut-

vecklingsverksamhet i såväl Shanghai som Västerås. Dessutom kan det komma att ske en 

fördelning på olika utvecklingsuppgifter samt samverkan mellan enheterna. Detta ger i sin 

tur bättre förutsättningar för de utvecklingssatsningar som behövs för att ABB ska kunna ta 

fram nya teknologier och robotar för framtidens marknader, speciellt i andra branscher än 

fordonsindustrin. På sikt kommer detta även att skapa ett omvandlingstryck mellan de två 

enheterna.  

I vilken utsträckning enheten i Västerås och Västerås som region kommer att utnyttja de 

möjligheter som finns avgörs av enhetens och regionens förmåga att hävda sig i den in-

terna konkurrensen.  

4.4 Västerås i framtidens robotmarknader   

Den stora utvecklingsmöjligheten för ABB Robotics ligger i att den absoluta merparten av 

världens tillverkningsindustri ännu kännetecknas av en låg grad av automatisering. Framti-

dens robotmarknader kommer inte att domineras av fordonsindustrin. Enligt ABBs beräk-

ningar finns det inom överskådlig framtid ca 900 olika potentiella användningsområden för 

industrirobotar jämfört med 20 stycken idag.  

En mängd faktorer talar för att graden av automatisering kommer att öka i samhället gene-

rellt. Bland annat kommer krav på förbättrade arbetsförhållanden och högre löner i ut-

vecklingsländerna samt den demografiska utvecklingen i väst, med allt färre i arbetsför 

ålder, skapa ett växande behov av att effektivisera produktionen. Det finns dock ingen 

anledning att tro att detta enbart begränsas till traditionell tillverkningsindustri; även inom 

tjänstesektorer som exempelvis sjukvård kommer det att finnas ett stort behov.   

Ett avgörande hinder för framväxten av dessa marknader är att robotarna ännu inte är till-

räckligt sofistikerade för att utföra de komplicerade moment som kommer att efterfrågas. 

Innan flera sektorer kan automatiseras krävs en teknologisk utveckling främst inom precisa 

och användarvänliga styrsystem. I detta avseende måste den robotkompetens som idag 

finns i Västerås anses utgöra en världsunik tillgång. Det finns en lång tradition av just pro-

gramvaruutveckling, motorkontroll och styrsystem i Västerås och detta har lett till en stor 

andel så kallad ”tyst” kunskap som är lokalt förankrad i regionen. Denna kunskap är svår 

att kopiera och tar lång tid att bygga upp. Det är dock viktigt att Västeråsenheten och reg-

ionen förvaltar detta arv om man vill vara med som en ledande aktör på framtidens robot-

marknader.     

4.5 Västerås som en attraktiv miljö för teknisk talang 

ABB Robotics framtid i Västerås kommer att påverkas av koncernstrategiska beslut där 

fördelar med olika lokaliseringsalternativ vägs mot varandra. En förutsättning för att ABB 

Robotics i Västerås ska kunna vara konkurrenskraftigt är att det finns en stark teknisk in-

novationsplattform för att utveckla nästa generations robotar, för att få större marginaler i 

försäljningsledet.  

Västerås är utan tvekan ett internationellt centrum för teknisk kunskap, särskild inom pro-

filområden som automation, elkraft, energiteknik samt styr- och reglerteknik. Detta skapar 

i sin tur en kritisk massa av arbetskraft med rätt kompetens. Även om Västerås idag inte är 

ensamma om att utveckla avancerade, högteknologiska robotar tar det tid att bygga upp 

motsvarande kompetens någon annanstans. Ser man historiskt på ABB:s utveckling i Väs-
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terås har hela verksamheten också genomgått en omfattande strukturomvandling för att 

möta dagens konkurrensutsatta marknad. Denna strukturomvandling har till exempel inne-

burit att de anställdas kompetensnivå har höjts och arbetsuppgifterna förändrats.  

En viktig konkurrensfaktor för ABB Robotics i Västerås kommer att vara förmågan att 

behålla och attrahera arbetskraft. På utvecklingsenheten i Shanghai sker idag en rekryte-

ring av talanger från de bästa tekniska universiteten i världen. Ser man till den nationella 

kartan har Västerås i detta fall en strategisk position som en del av den attraktiva och ex-

panderande regionen Mälardalen – ett av tre starka tillväxtområden i Sverige. Förutsätt-

ningarna att attrahera kvalificerad arbetskraft och talanger, som söker sig till kreativa mil-

jöer med många likasinnade, är därmed goda.  

I realiteten är dock kommunikationerna till exempelvis Stockholm fortfarande bristfälliga 

med pendlingstider på drygt en timme. Det innebär att upptagningsområdet av arbetskraft 

fortfarande är begränsat och i första hand omfattar grannkommunerna. Samtidigt har sta-

den förstått betydelsen av att bygga attraktiva miljöer med nya satsningar på bostadsområ-

den nära Mälaren, engelskspråkiga skolor och olika typer av innovationsmiljöer. Detta 

kommer att krävas för att attrahera talanger internationellt. Redan idag anställer utveckl-

ingsavdelningarna på ABB i Västerås personer från ett stort antal länder.  

Viktiga satsningar, som också framhålls av ABB Robotics, är forsknings- och utveckl-

ingsmiljöerna kring Robotdalen och Mälardalens högskola. Högskolan har till exempel ett 

robotprogram med fokus på den generella industrin och framtida marknader. Genom när-

heten till duktiga forskare sker det också ett samarbete och utbyte av kunskap. Därtill er-

bjuder dessa miljöer alternativa arbetsplatser i Västerås för robotkunniga individer.  

Den regionala anhopning av företag som verkar inom samma och relaterade områden som 

ABB skapar tillsammans med forsknings- och utvecklingsaktörerna en bred innovations-

miljö. Dels bidrar denna miljö till att bredda kunskapsbasen för robotbranschen, dels 

skapar den en starkare regional förankring av kärnkompetens.  
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5 DIGITAL ILLUSIONS CE 

5.1 Från sommarstugan till världsmarknaden 

I början av 1990-talet satt fyra gymnasister från Växjö i en lånad sommarstuga och pro-

grammerade det som skulle bli fröet till en av världens främsta dataspelsutvecklingsstu-

dior, Digital Illusions CE (DICE). Efter att ha börjat med flipper- och rallyspel släppte 

företaget 2002 ett actionspel - Battlefield 1942 – som år 2003 hade ett större exportvärde 

än hela den svenska skivindustrin. Med ca 40 miljoner sålda exemplar är Battlefieldserien 

nu en av Sveriges största exportprodukter inom kulturområdet någonsin.   

DICE ingår i den USA-baserade Electronic Arts-koncernen och har ca 300 anställda i 

Stockholm. EA började köpa upp DICE i omgångar omkring år 2000 och tog över företa-

get till 100 procent i oktober 2006. DICE är en av koncernens viktigaste utvecklingsstudior 

och den tredje största aktören inom sitt marknadssegment (FPS) efter bolaget Activision 

med storsäljaren Call of Duty och Ubisoft med Halo-serien. FPS står för förstapersonskju-

tare, vilket innebär att spelaren ser spelvärlden i första person, genom spelkaraktärens 

ögon. Den totala FPS-marknaden uppskattas vara värd 75 miljarder dollar och ett spel 

kostar i regel omkring 60 dollar. För DICE:s del är det de europeiska och nordamerikanska 

marknaderna som dominerar.       

5.2 Kreativ miljö i multinationell koncern  

En av de främsta anledningarna till DICE:s framgångar är att man har lyckats kombinera 

den internationella EA-koncernens kapitalstyrka och stora försäljningsnätverk med det 

lokala kontorets kreativa miljö. I branschen behövs å ena sidan storskalighet och formella 

bolagsstrukturer och, å andra sidan, platta kreativa konstellationer av talang. Detta 

förhållande kan tyckas vara en motsägelse men har i DICE relation till koncernen fungerat 

ömsesidigt förstärkande. DICE anser att en stor del av förklaringen till att man har lyckats 

beror dels på det förtroende och självbestämmande som man fått från EA-koncernen, dels 

på bolagets egen förmåga att säga nej till projekt som man inte tror på. En ytterligare förut-

sättning för den kreativa friheten är att bolaget visar att man kan driva en effektiv affärs-

verksamhet. Denna aspekt saknas ofta i gängse beskrivningar av dataspelsbranschen men 

är en viktig komponent i DICE:s framgång. Som i de flesta branscher handlar det även i 

detta fall om att de bolag i multinationella koncerner som skapar ett högt förädlingsvärde i 

svårkopierade processer, tenderar att ha en stark position i branschen och koncernens glo-

bala värdekedja – en position som bolaget sedan konstant måste underhålla och förstärka.  

EA-koncernen har bidragit till DICE:s utveckling i framförallt två avseenden. För det 

första genom att tillhandahålla den finansiella soliditet som krävs för att kunna utveckla ett 

storsäljande dataspel. Utan denna soliditet och likviditet är det svårt att ta de risker som 

krävs för att skapa ett tillräckligt bra spel, vilket i regel tar minst två år. Eftersom DICE 

dessutom utvecklar sin egen spelmotor – en mjukvarukomponent som hanterar spelarens 

interaktion med spelvärlden, artificiell intelligens samt själva spelets förlopp – är kapital-

tillgången extra viktig. Det pris som marknaden är beredd att betala för ett dataspel ligger 

relativt stabilt runt 60 dollar eller 600 kr per spel, men den investering som krävs för att 

förpacka så mycket underhållning som möjligt i spelet ökar. En del av den ökade kostna-

den kan tas igen på tilläggsförsäljning i form av exempelvis nya ”kartor” som spelaren har 

möjlighet att köpa online men generellt kan man säga att tunga investeringar i unik pro-

duktkvalitet blir en allt viktigare framgångsfaktor. 
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För det andra bidrar EA med en världsomspännande försäljningskapacitet, vilket trots att 

ökade möjligheterna till digital distribution vuxit fram, även i fortsättningen kommer att 

vara en viktig och relativt unik tillgång. Det är möjligt att DICE hade kunnat få kapital till 

att utveckla teknik och spel från andra aktörer, men det hade då ändå varit svårt att få ut en 

så kallad kallad ”blockbuster”, alltså ett storsäljande spel, utan tillgång till EA:s försälj-

ningsnätverk. 

Figur 2: Utvecklingen av DICE:s omsättning och antal anställda 1996-2010. Till följd av förändringar i 
samband med EA:s uppköp saknas uppgifter för år 2006. 

 

 

DICE har även i viss utsträckning kunnat ta del av det kunnande som finns inom andra 

spelområden i koncernen – inte minst från sportspelsegmentet som är ett starkt område för 

EA. En av de viktigaste komponenterna i ett FPS-spel är det som i branschen kallas ”im-

mersion” eller försjunkenhet, det vill säga illusionen av att man faktiskt befinner sig i spe-

let. Ljud- och ljussättning är centrala faktorer men även hur spelaren rör sig i världen och 

hur denna rörelse omsätts till det som spelaren ser. Det räcker inte att sätta en kamera på en 

människas huvud och spela in hur en omgivning ser ut, när människan rör sig eftersom 

detta inte överensstämmer med hur människan själv upplever omgivningen när hon rör sig. 

Hjärnan kompenserar nämligen för alla små rörelser som uppstår när vi rör oss och skapar 

därför en annan bild av omgivningen än vad en kamera fångar. Det krävs således avance-

rad programmering för att en människas alla sinnen ska acceptera en spelvärld så att ”för-

sjunkenhet” kan vara möjlig. På detta oerhört komplicerade område har DICE varit inno-

vativa och haft utbyte av den kompetens som finns inom koncernen i utvecklingen av den 

senaste versionen i Battlefieldserien.    
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5.3 Kompetenser i den kreativa processen 

Många olika kompetenser behövs för att utveckla ett dataspel. På DICE kan man urskilja 

fyra grupper av kompetenser. Den första gruppen består av programmerare. Dessa är ofta 

ingenjörer och har som uppgift att skapa den kod som spelet i praktiken består av. Rent 

innehållsmässigt består dock spelet förenklat av olika grafiska element, en spelvärld med 

sina egna ”naturlagar” samt en handling eller skeende. Dessa element skapas av olika gra-

fiker (t ex 2D- och 3D-artister) och speldesigners, som ”regisserar” skeendet i spelet. Slut-

ligen koordineras allt detta av en projektledare som har ett produktmässigt och produkt-

ionsmässigt fokus. Inom DICE finns flera ”spelteam” som har ansvar för ett spel var samt 

ett team som jobbar med spelmotorn ”Frostbite DX”, som stödjer samtliga spel. Flera spel 

utvecklas parallellt.  

Spelmotorn är en central del av spelets innehåll. I takt med att de tekniska plattformarna 

får en allt större kapacitet ökar även möjligheterna för spelutvecklarna att fylla spelet med 

mer och mer innehåll. För att allt innehåll ska kunna hanteras behövs en bra spelmotor 

eftersom den bestämmer dels hur spelvärlden beter sig och hur den interagerar med spelets 

skeenden, dels hur spelaren interagerar med världen och alla dess olika objekt. I äldre spel 

var spelvärlden stabil och lät sig inte påverkas av spelarna men idag har spelen generellt en 

så kallad ”destructible environment”. Detta innebär att en spelares val kan påverka omgiv-

ningen oavsett om det passar med spelets handling eller inte. För att spelvärlden och dess 

datorstyrda invånare skall reagera trovärdigt på det i princip oändliga antal möjliga saker 

som en spelare kan tänkas hitta på krävs en avancerad spelmotor – och eftersom detta är en 

viktig del av möjligheten till ”försjunkenhet” är det också centralt för produktens upplevda 

kvalité.    

DICE köper även in vissa komponenter från konsulter, som oftast finns i det regionala 

omlandet. Bland annat köper man så kallad ”Motion capture” från ett företag i Uppsala. 

Dock är det en uttalad strategi att behålla den kreativa processens kärna inom studion. 

DICE ser medarbetarnas passion att göra bra och innovativ underhållning som sin kanske 

viktigaste kärnkompetens. Den svenska företagskulturen som kännetecknas av en platt och 

konsensusdriven organisation spelar en viktig roll inte bara i den kreativa processen utan 

även i att locka till sig och behålla kreativ, passionerad talang samt för att skapa utrymme 

för denna kärnkompetens i en klassisk multinationell koncern. 
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Figur 3: Ett dataspel blir till. Hela processen tar ca två år. Efter testfasen tar EA vid och spelet certifieras, 
pressas på skivor, förpackas och distribueras till återförsäljare runt om i världen. 

 

5.4 Global talang samlas i attraktivt Stockholm 

För att ett spel ska nå framgång krävs flera saker. Kompetent utförd programmering är i 

viss bemärkelse basen för allt – både avseende den egna spelmotorn och själva spelet. För 

att möta detta krav rekryterar DICE löpande de bästa programmerarna från Sverige och 

hela världen. För att bli en duktig programmerare krävs såväl utbildning som talang. På 

DICE finns många programmerare som lärt sig yrkets grunder på den Commondore 64 

som de fick i julklapp på 80-talet, men de har också ingenjörsutbildning och erfarenheter 

från exempelvis JAS-projektet. Många har även rekryterats från utlandet och kommit i 

kontakt med DICE via nätet eller genom att de varit inblandade i andra spelutvecklings-

projekt. Eftersom dataspel, precis som filmer, har eftertexter och det finns en kultur hos 

användare att modifiera produkter och återintroducera dem på nätet, är det relativt enkelt 

att upptäcka duktiga spelutvecklare och programmerare varhelst i världen de befinner sig. 

Att DICE har nått sådan framgång leder även till att många hör av sig till företaget. DICE 

har totalt sett en ganska låg omsättning av personal, men eftersom kompetensen är så cen-

tral för företagets konkurrenskraft har man aldrig stopp i rekryteringen. Detta gäller inte 

bara programmerare utan även de andra grupperna i spelutvecklingsteamen. Totalt 

anställer DICE ca en fjärdedel av alla spelutvecklare i Sverige. Utlandsrekrytering sker 

även inom alla kompetensområden och är särskilt viktig när det gäller mer senior kompe-

tens som till exempel lead designers och art directors. Detta beror i huvudsak på att bran-

schen är yngre i Sverige än i andra länder. En knapp femtedel av de anställda har rekryte-

rats från utlandet. 

För företag som DICE ligger nyckeln till framgång i kombinationen av lokalt samlad 

spetskompetens och tillgång till en globalt utsträckt försäljnings- och finansieringsorgani-

sation. Men man är även beroende av externa faktorer. Främst är Stockholms attraktivitet 

en avgörande faktor för företagets möjligheter att rekrytera och behålla talang. Denna 

attraktivitet består i sin tur av olika saker varav vissa kan påverkas och andra inte. Bilden 

av Sverige och dess huvudstad har byggts upp under lång tid och är svår för enstaka aktö-

rer att påverka. För den enskilde spelutvecklaren som står inför valet att flytta till Stock-

holm eller ej, spelar dock en rad konkreta incitament roll. Exempelvis är löneläget gene-

rellt sett inte lika bra i Sverige som på konkurrerande arbetsmarknader, dock kompenseras 

detta av välutbyggda välfärdssystem och skattelättnader för experter. För att dessa kon-
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kreta faktorer i realiteten ska ha en positiv effekt på Sveriges attraktivitet krävs dock att de 

dels är kända av potentiella arbetstagare, dels att deras effekter är förutsägbara. Om det till 

exempel inte framgår klart och tydligt i rekryteringsprocessens tidiga skeden att en viss 

skatterabatt för experter (eller motsvarande) kommer att tillämpas i det specifika fallet, så 

har skatterabatten i realiteten inte avsedd effekt utan blir bara en bonus för de personer som 

av andra skäl väljer att acceptera arbetserbjudandet. 

Företag som DICE är även beroende av den kompetens som finns tillgänglig lokalt. Ut-

bildningar spelar en viktig roll, men man skulle även kunna göra mer för att marknadsföra 

yrket som spelutvecklare. Idag är ingenjörsprogrammen inte alltid anpassade för den typ av 

programmering som efterfrågas av spelutvecklingsindustrin och många duktiga program-

merare hamnar därför i andra branscher. En delförklaring till detta är att branschen inte 

uppfattas som lika seriös som andra ingenjörsbranscher utan felaktigt ses som något av en 

hobbybransch. Totalt sett sker dock mycket positivt på detta område i samspel mellan le-

dande företag, utbildare och branschorganisationer.  

Sett till mer långsiktiga förlopp är DICE ett bra exempel på hur tidiga satsningar på ny 

teknologi (i det här fallet IT) skapar förutsättningar för framväxten av teknologirelaterad 

kompetens. Det är rimligt att anta att detta är ett generellt mönster som även borde gälla för 

andra teknologibaserade satsningar, vilka kan ge underlag för att skapa nya kärnkompeten-

ser som kan utgöra basen för svenska företags positioner i globala värdekedjor.  
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6 Quintiles AB 

6.1 Bakgrund 

Sverige har en lång tradition av läkemedelsutveckling. Bland annat har svenska företag 

som Pharmacia och Astra lagt grunden till det som idag är några av världens största multi-

nationella läkemedelskoncerner. Läkemedelsbranschen har den näst största nettoexporten 

efter papper och kartong, vilket skall ses mot bakgrund av att branschen endast består av ca 

15 000 personer i drygt 200 företag.  

Industrins utveckling har dock inte varit oproblematisk under det senaste årtiondet. De 

dominerande bolagen har sedan 2005 skurit ner i sina svenska verksamheter och fortsätter 

att göra så. Dessa nedskärningar sker inom strategiskt viktiga länkar av företagens globala 

värdekedjor – såsom forskning och utveckling. Det var också länge sedan ett läkemedel 

utvecklat i Sverige blev en global storsäljare.   

Det finns dock en rad bolag inom relaterade branscher som har vuxit under de senaste åren. 

Ett av dessa företag, som bygger på den kompetens som under årtionden byggts upp i kun-

skapsmiljön kopplad till läkemedelsutvecklingsindustrin i Uppsala, är Quintiles AB i Upp-

sala. Bolaget är en så kallad CRO, vilket står för contract research organisation, och har 

som huvudsaklig verksamhet att utföra kliniska prövningar av nyutvecklade läkemedel. 

Detta är ett kritiskt och kostsamt steg inom läkemedelsutveckling som tar mellan 3-10 år 

att utföra. Läkemedelskoncernerna köper som regel hela eller delar av sin kliniska pröv-

ning från olika CRO:s. Quintileskoncernen har deltagit i framtagningen av samtliga av de 

storsäljande läkemedel som idag finns på marknaden.   

6.2 Grund i svensk pionjär-CRO 

Quintiles AB i Uppsala bildades i mitten på 1990-talet, när Quintileskoncernen, som idag 

är världens största CRO (23 000 anställda i 59 länder och en omsättning på 3 miljarder 

dollar), köpte det uppsalabaserade bolaget Pharmaco Medical Consultants (PMC). PMC 

hade sedan mitten av 1980-talet försett Pharmacia och andra bolag med kliniska pröv-

ningar och diverse laboratorietjänster. Sedan uppköpet har antalet anställda femfaldigats 

(från 45 till drygt 200) och omsättningen har ökat med 600 procent (från 50 mkr till 

350kr). Dock sätter en sviktande global läkemedelsutvecklingsmarknad idag press på bola-

get
2
.  

En orsak till att Quintiles har vuxit så kraftig sedan uppköpet att företaget blivit en integre-

rad del av den största CRO-koncernen i världen och därmed fått tillgång till branschens 

största centraliserade försäljningsorganisation. Koncernen fördelar uppdrag från hela värl-

den mellan sina bolag, vilket betyder att den marknad som Quintiles AB har tillgång till är 

avsevärt mycket större än den marknad som PMC en gång i tiden verkade på. Detta inne-

bär också att Quintiles AB är mindre känsligt än det tidigare PMC för nedgångar i åt-

minstone sverigebaserade läkemedelsutvecklingsbolag. Det innebär dock även att bolaget 

                                                 
2
 En kort tid efter att denna rapport färdigställts kom beskedet att Quintiles lägger ner en del av sin 

verksamhet i Uppsala (FAS I, se nedan) och varslar 110 personer. Detta har enligt Quintiles sin 

grund i att koncernen, som svar på en sviktande marknad för klinisk uppdragsforskning i Sverige, 

väljer att koncentrera verksamheten till senare delar av den kliniska processen, vilket är koncernens 

kärnverksamhet globalt. Med anledning av att denna händelse inte motsäger studiens slutsatser, 

utan snarare ligger väl i linje med dessa, har vi valt att inte ytterligare analysera eller kommentera 

den.    
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hela tiden måste hävda sin position i den egna koncernen. Om andra Quintilesbolag är 

märkbart snabbare eller bättre på att utföra studier åt koncernen, kan detta vara ett hot mot 

Uppsalabolagets framtida tillväxtmöjligheter. 

Figur 4: Utvecklingen av antalet anställda och omsättning för Quintiles AB 1996-2009. 

 

 

6.3 Ett läkemedel blir till 

Läkemedelsutveckling särskiljer sig i flera avseenden från annan produktutveckling. Det är 

framförallt två saker som utmärker förloppet och som är särskilt viktiga i detta samman-

hang. För det första tar läkemedelsutveckling mycket lång tid. Det dröjer i genomsnitt 10-

12 år från det att man identifierat läkemedlets så kallade aktiva substans – det vill säga den 

molekyl eller dylikt som i slutändan ger läkemedlets dess terapeutiska effekt – till dess att 

man har en produkt på marknaden. För det andra ställs höga krav från tredje part (t ex 

myndighet) på säkerhets- och effektstudier samt löpande dokumentation. I regel ägnas 

merparten av den tid det tar att utveckla ett nytt läkemedel åt prekliniska och kliniska tes-

ter. De kliniska testerna står för ca 60 procent av de totala kostnaderna för att utveckla ett 

läkemedel.  

Läkemedelsutvecklare måste tydligt påvisa att de läkemedel man tar fram är säkra för 

människor, innan man får tillstånd till att utföra kliniska tester. När ett nytt läkemedel väl 

har genomgått de rigorösa prekliniska prövningar som krävs och erhållit relevanta tillstånd 

från myndighet, övergår studierna av såväl säkerhet som effekt till fyra kliniska faser. Ca 

80 procent av alla läkemedelskandidater som går in i kliniska prövningar tar sig inte fram 

till marknaden – och ofta faller ”kandidaten” ut först i senare faser, när uppemot 90 pro-

cent av den totala utvecklingskostnaden redan investerats.  

• Fas I – tester på små grupper av friska patienter med huvudsakligt syfte att, under så 

kontrollerade former som möjligt, testa hur läkemedlet beter sig i kroppen och vilken 

läkemedelsform som lämpar sig bäst.  
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• Fas II(a) – tester på små patientgrupper, ibland med hjälp av PET-kamera, för att 

uppnå ett så kallat ”proof of concept”, det vill säga ett bevis på att läkemedlet når rele-

vanta områden i människokroppen samt har den effekt som hävdas. Man utreder också 

sambandet mellan dos-effektbiverkningar. Detta är en viktig och svårpasserad fas.  

• Fas III – omfattande tester som syftar till att bekräfta biverkningar och effekter på 

stora patientgrupper. Detta är den dyraste och mest tidskrävande fasen och kan omfatta 

runt 5 000 patienter eller fler. Man gör i regel flera sådana studier för varje kandidat. 

Ca 20 procent av de kandidater som går in i Fas III misslyckas.   

• Fas IV – uppföljande studier på specialgrupper såsom äldre patienter och gravida. 

Denna fas kan göras efter det att marknadstillstånd tilldelats  

När läkemedlet väl genomgått fas III skickas all dokumentation och data till myndighet för 

godkännande. Myndigheten (i Sverige Läkemedelsverket) kan då välja att utfärda mark-

nadstillstånd för läkemedlet. Enligt internationella bestämmelser gäller beslutet oftast i 

flera länder. Resultaten från de kliniska prövningarna används dock inte bara för att få 

tillstånd att sälja läkemedlet. De är också avgörande för marknadsföringen mot betalare 

(ofta offentliga) och läkare.  

6.4 Quintiles AB:s verksamhet 

På Quintiles AB har man som vision att kunna erbjuda sina kunder en service från Fas I till 

Fas IV samt marknads- och finansieringstjänster. I dagsläget har man dock tre huvudsak-

liga affärsområden. Fas I-studier är den största verksamheten i Uppsala; denna sysselsätter 

120 av företagets drygt 200 medarbetare och har en årlig omsättning på drygt 20 miljoner 

dollar
3
. Fram tills helt nyligen, när koncernen startade en ny Fas I-verksamhet i Indien, 

hade koncernen Fas I-kapacitet endast i Uppsala, London och USA (Kansas). Fas I-kapa-

citeten är också det huvudsakliga arvet från PMC och en det var denna kompetens som var 

ett av huvudskälen till koncernens uppköp av PMC. 

Den näst största verksamheten är Fas III-studier som omfattar ca 60 medarbetare i Upp-

sala. Uppdragen inom denna verksamhet kommer i stort sett alltid från koncernens försälj-

ningsorganisation och delas som regel med andra bolag. Eftersom ett mycket stort antal 

patienter av olika slag kan behöva rekryteras för en Fas III-studie är det sällan som ett enda 

Quintilesbolag tar ansvar för en hel sådan studie. Fas III-studier utförs i regel på klinik av 

där anställda läkare. Bolagets projektledare följer upp och stödjer sådana studier och befin-

ner sig på kliniken vid ett tiotal tillfällen varje månad. Den ansvarige läkaren fungerar som 

en slags underkonsult till Quintiles AB och är en mycket viktig extern resurs för bolaget.   

Den tredje huvudsakliga verksamheten är en typ av marknadsföring av läkemedel. I Upp-

sala arbetar 20-25 personer med detta affärsområde som har två ben – varav det ena utgörs 

av inflöde av multinationella kontrakt från koncernen och det andra bygger på egen för-

säljning till framförallt svenska kunder. Denna verksamhet erbjuder kunder hjälp med att 

marknadsföra och sälja nya läkemedel.  

All personal vid Quintiles AB är universitetsutbildad, framför allt inom kemi – 60 procent 

har en magisterexamen och 30 procent har disputerat. Förutom laboratoriearbete och kli-

niskt arbete utför man även rekrytering och kontroll av friska frivilliga och patienter. Man 

följer också upp och ger support till Fas 3-studier som är förlagda på sjukhus. En viktig del 

                                                 
3
 n.b. föregående fotnot 
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av arbetet är dessutom att etablera och upprätthålla goda relationer med specialister inom 

olika sjukdomar.     

Företaget bedriver dessa verksamheter dels vid huvudkontoret i Uppsala och dels på en 

avdelning vid Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS). På UAS är man samlokaliserade med 

PET-centrum som använder sig av så kallad positronemissionstomografi, vilket är en me-

dicinsk avbildningsteknik. På PET-centrum kan man diagnostisera cancer och andra sjuk-

domar men även utvärdera behandlingsresultat genom att till exempel undersöka om ett 

läkemedel når rätt ställen i kroppen. Av 200 utförda studier under de senaste 10 åren an-

vändes PET-studier i en femtedel. Den stora kapaciteten att utföra PET-kamerastudier bi-

drar även till att göra Quintiles AB starka inom Fas II(a)-studier.    

Sett till Quintiles AB:s totala omsättning så härrör uppskattningsvis något mer än hälften 

från den globala försäljningsorganisationen. Koncernstrukturen utgör här en fördel men 

sätter även vissa begränsningar för företagets möjlighet att konkurrera på den lokala mark-

naden – främst när det gäller priskonkurrens mot mindre bolag.  

Bolaget har även noterat att man nu har en större intern konkurrens om koncernalloke-

ringen och att detta är en viktig strategisk fråga.        

6.5 Betydelsen av det regionala och nationella omlandet – då och nu    

När PMC grundades befann sig läkemedelsutvecklingsbranschen i Uppsala och Sverige 

onekligen i något av en glansperiod. En del av de regionala styrkor som fanns vid tid-

punkten för uppköpet gäller än idag, medan andra har försvunnit helt eller gradvis försäm-

rats. Nya styrkeområden har också växt fram.    

Man kan dela in de styrkeområden som fanns vid tiden för uppköpet i tre geografiska ni-

våer. För det första var själva företaget som man köpte upp ett kompetensstarkt bolag som 

under lång tid framgångsrikt arbetat med några av världens viktigaste läkemedelsutveck-

lare. På bolaget fanns alltså en relativt unik kompetens – inte minst när det gäller tidiga 

faser. 

För det andra var Uppsala som stad en lämplig lokalisering i och med den stora närvaron 

av ledande läkemedelsutvecklare och forskare. Att staden dessutom är relativt liten förstär-

ker denna fördel eftersom det är lätt att etablera och upprätthålla kontakter. Även till-

gången till såväl friska frivilliga som patienter vid UAS, spelade in.  

För det tredje hade Sverige ett gott varumärke i dessa sammanhang. Som Quin-

tileskoncernen själva uttrycker det: 

”Starting before the Nobel Prize, Sweden has a longstanding reputation of scientific ex-

cellence.”  

Som exempel på några av de faktorer som anses ha gjort Sverige extra starkt inom klinisk 

forskning kan nämnas det välorganiserade sjukvårdssystemet, personnummersystemet, 

tillgången till stora och diversifierade patientgrupper, det stora antalet databaser samt till-

ståndsgivande myndigheters kompetens. 

Fram till idag har det skett mer eller mindre stora förändringar inom dessa olika nivåer. 

När det gäller företaget så har man vuxit relativt kraftigt och etablerat en god position inom 

Quintileskoncernen. Denna position är i sig inte given utan bolaget befinner sig i ständig 

konkurrens med andra bolag inom koncernen. Dock utgör bolagets position en viktig ut-
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gångspunkt för framtida tillväxt och utveckling genom att man har tillgång till koncernens 

globala försäljningsorganisation.  

Life science – landskapet i Uppsala har förändrats en hel del. Mest utmärkande är att de 

bolag som utgjorde den huvudsakliga basen för PMC:s verksamhet inte längre finns eller 

har genomgått omfattande organisationsomvandlingar. Ledning och andra strategiska 

funktioner har också gradvis försvunnit från Uppsala. Detta innebär inte bara att staden 

tappat viktiga sofistikerade kunder och krävande beställare utan även att den kompetens 

som idag finns tillgänglig inte återskapas på samma sätt som tidigare. 

På vissa fronter har dock miljön förstärkts. Ett exempel på detta är framväxten av PET-

centrum där PET-tekniken är en viktig forskningsresurs som avsevärt förkortar steget 

mellan preklinisk forskning och marknad. Centret är i flera avseende världsledande och 

kommer troligen att spela en stor roll för och forskningsmiljön i stort. Framförallt kan 

PET-studier skapa en unik kundnytta genom att i tidiga skeden möjliggöra för kunden att 

besluta om man bör fortsätta eller avbryta utvecklingen av läkemedlet.  

På nationell nivå är det främst förutsättningarna inom sjukvården som har förändrats. 

Svenska forskningssjukhus har historiskt ett mycket gott rykte internationellt men frågan är 

om grunden för detta rykte – nämligen de enskilda läkarnas möjligheter och incitament att 

forska – är fortsatt tillräckligt stabil. 

6.6 Läkemedelsutveckling i förändring 

Det är inte bara det regionala och nationella omlandet som har förändrats. Även den mark-

nad som CRO-branschen säljer till ser annorlunda ut idag. Ett antal trender har under de 

senaste åren drivit fram viktigare förändringar. På ett övergripande plan kan man konsta-

tera att det nu tar längre tid att ta fram läkemedel, att det kostar mer och att det är mer 

komplext. De stora läkemedelsbolagen har färre läkemedelskandidater i ”pipeline” och 

marknadssidan utmärks samtidigt av ett ökat inflytande från policy, betalare och patienter, 

som alla ställer krav på slutprodukten och därmed i viss mening omdefinierar vad ett ”bra” 

läkemedel är.  

För CRO-branschen har denna utveckling huvudsakligen inneburit två saker. För det första 

har den blivit viktigare att snabbt kunna genomföra högkvalitativa kliniska prövningar från 

design till patientrekrytering till dataleverans. För det andra har det ökade inflytandet från 

patienter och betalare lett till att det blivit viktigare att läkemedlet utmärker sig gentemot 

konkurrerande preparat, vilket i sin tur har inneburit att de deltagande enskilda läkarnas 

professionella anseende fått större. Ett läkemedel vars effektivitet påvisats av så kallade 

”opinion leaders”, det vill säga framstående forskare som har stort förtroende i den veten-

skapliga gemenskapen, har avsevärt större möjligheter att nå framgång på marknaden än 

om studien utförts av en genomsnittlig (men ändå fullständigt kvalificerad) forskare. Det 

har således blivit mer betydelsefullt för CRO:s att knyta till sig framstående forskare och 

använda dessa som prövningsansvariga.  

6.7 Möjligheter och hot 

Det är för Quintiles AB en fördel att i den rådande marknadssituationen vara en del av en 

koncern som har stor geografisk utbredning. Tack vare att alla bolag inom koncernen an-

vänder sig av samma processer och system kan man med fördel välja att utföra antingen 

hela studien i det land som passar bäst för tillfället, eller att helt enkelt dela upp studien 

mellan flera länder. Man kan här se det som att uppköpet av PMC gjorde den kliniska 
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prövningsverksamheten i Uppsala till viss del ”immun” mot den lokala strukturomvand-

lingen – Quintiles inte bara ökade PMC:s bas utan tog också över Pharmacias kliniska 

utvecklingskapacitet, när bolaget styckades upp och vissa delar lades ned eller flyttades. 

Det inflöde av uppdrag från koncernens försäljningsorganisation som ligger till grund för 

denna ”immunitet” måste dock i praktiken vinnas i konkurrens med andra bolag inom kon-

cernen.  

I denna konkurrens är det främst snabbheten i att sätta upp och genomföra studier som 

premieras. Denna snabbhet bestäms dels av den interna kompetensen och erfarenheten, 

dels av lokalt regelverk och myndighetsutövande. Det är också viktigt att det på regional 

nivå finns kompetenta forskande läkare (gärna så kallade ”opinion leaders”) som är villiga 

att rekrytera patienter och prioritera klinisk forskning.  

Det svenska sjukvårdssystemet är idag hårt belastat och organiserat på ett sådant sätt som 

främst prioriterar och premierar produktion av vård, inte forskning. Dels har detta sin 

grund i privatiseringsprocesser, dels i att det finns en inneboende motsättning på kort sikt 

mellan att satsa pengar på forskning och att satsa pengar på vårdproduktivitet. Detta inne-

bär även att dagens yngre läkare inte väljer att forska i lika stor utsträckning som tidigare, 

vilket kan bli ett allvarligt problem, eftersom en stor del disputerade läkare kommer att 

pensioneras de närmaste 10 åren.  
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7 Sweco 

7.1 Svensk tjänsteexport – att sälja lokala kunskapstraditioner till den 
globala marknaden 

Sedan den internationella handelns gryning har lokala tillgångar och traditioner haft bety-

delse för utvecklingen av globalt konkurrenskraftiga produkter. I Sverige har det historiskt 

funnits stora lokala tillgångar som till exempel bidrog till utvecklingen av en expansiv 

järn- och trävaruindustri under 1800-talet och 1900-talets början. Detta lade grunden för 

internationella storföretag inom bland annat stål-, pappers- och verkstadsindustri. För att 

underlätta handel byggdes järnvägsnätet ut. Under de kommande decennierna satsade 

svenska staten även på att bygga ut andra infrastrukturella system, som telegrafin, vägar, 

vatten- och energiförsörjning, ofta i samarbete med näringslivet. Samarbetet med närings-

livet bidrog till utvecklingen av företag med internationellt konkurrenskraftiga produkter 

som Ericsson och ABB. Basen för dessa svenska produkters globala konkurrenskraft låg 

dels i att den kunskap som byggts upp över lång tid faktiskt tillfört kvalitet, dels att nation-

ens varumärke förknippades med immateriella värden – som teknisk innovationskraft.  

Denna utveckling har varit naturlig i relation till utvecklingen av produkter, men gäller 

idag även för den växande tjänstenäringen. För en av Sveriges ledande exportörer av 

tjänster, teknikkonsultbolaget Sweco, finns det en rad lokala traditioner som ligger till 

grund för företagets internationella framgångar. Det kanske mest utmärkande är tillgången 

till svensk ingenjörskonst och arkitektur. Samtidigt visar Swecos utveckling hur ett tjänste-

företag kontinuerligt behöver förhålla sig till nya omvärldsfaktorer som utmanar etablerade 

konkurrensfördelar baserade på lokala traditioner. Inte minst när företaget växer och blir en 

del av globala värdekedjor och flöden.  

Ett exempel på en förändring som Sweco har genomgått, och som förändrat förutsättning-

arna för den roll företagets svenska ursprung kan spela, är att företaget mer än fördubblat 

antalet anställda under perioden 2002-2010 och vuxit till en internationell koncern med 

drygt 5 000 anställda i 11 länder och med projekt i drygt 100 länder. Utlandsprojekten 

motsvarar idag ca åtta procent av Sweco Sveriges totala omsättning och den största tjänste-

exporten sker inom områden som miljö och vatten, infrastruktur, energi och arkitektur.  

Sweco AB är ett börsnoterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm där de största aktieä-

garna är Familjen G Nordström och Investment AB Latour med ca 46 procent av kapitalet 

och ca 57 procent av rösterna. Under 2009 ägde utländska investerare ca 10 procent av 

Sweco-aktierna och ca 5,5 procent av rösterna.  
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Figur 5: Sweco Sverige AB:s utlandsverksamhet fördelat på verksamhetsområden och geografier år 2010. 

 
 

7.2 Konsolidering för att klara global konkurrens 

Swecokoncernen har sitt ursprung i tre bolag: FFNS AB som var en av nordens största 

arkitekturbyråer, Vattenbyggnadsbyrån VBB som specialiserade sig på projektering av 

vattenkraftverk samt vägbyggnads-, vatten- och miljöföretaget VIAK. Koncernen har 

främst expanderat genom förvärv i Sverige och utomlands. Verksamheten är organiserad i 

sex olika affärsområden som i huvudsak utgår från nationella hemmamarknader. De största 

verksamhetsområden är vattenrening och -försörjning, hållbar energiförsörjning och stads-

utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden för teknikkonsulttjänster är idag förhållandevis fragmenterad, både i Sverige 

och Europa, i förhållande till andra branscher som revision och IT. I Sverige har de fem 

största teknikkonsultbolagen uppskattningsvis cirka 38 procent av marknaden. I Europa är 

motsvarande siffra ca 24 procent, där Sweco inte tillhör ett av de fem största bolagen. Tek-

nikkonsultbranschen genomgår nu en konsolideringsprocess som liknar den som andra 

konsultbranscher tidigare präglats av. Till exempel domineras revisionskonsultbranschen 

idag av fyra globala giganter. Samma sak gäller IT-konsultbranschen där transnationella 

företag som IBM och FujitsuSiemens dominerar. En av de viktigaste drivkrafterna är de 

transnationella kundernas efterfrågan på effektiva lösningarna som kan levereras över nat-

ionsgränserna och som kombinerar lokal integration med en utlokaliserad helpdesk. Det 

finns idag ingen anledning att tro att teknikkonsultbranschen inte skulle ha en liknande 

utveckling.  

Ser man till Swecos europeiska konkurrenter stärks samtidigt bilden av att teknikkonsultfö-

retagen har en viktig bas i sina ursprungliga hemmamarknader. Det finns idag inget tek-
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Figur 6: Sweco AB:s organisationsstruktur Källa: Sweco årsredovisningen 2009. 
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nikkonsultföretag i Europa som har en marknadsledande position i fler än ett land och det 

är generellt sett etableringslandet. Tendensen är dock tydlig – flera av de europaledande 

bolagen kommer inom en 10-årsperiod att konsolideras i större koncerner. Det faktum att 

Sweco är en del av denna utveckling är en viktig faktor att beakta för den som vill förstå 

hur teknikkonsultföretaget Sweco kommer att se ut i framtiden och vad detta i sin tur 

kommer att betyda för Sverige som bas för företagets tjänsteexport.   

7.3 Historisk internationell tjänsteexport som en del av riktade 
biståndsinsatser   

I mitten av 1990-talet finansierade SIDA ett vattenkraftsprojekt i Uri i Indien. Till pro-

jektet kopplades ett antal svenska företag där Sweco stod för design, Skanska för byggan-

det och ABB för generatorerna. Detta projekt genererade sedermera ett stort antal följd-

projekt. Under tidigt 2000-tal fick den svenska trion nya projekt av lokala beställare som 

bland annat ville bygga ett undermarkslager för olja i bergrum. Sweco har uppskattningsvis 

omsatt över 50 miljoner kronor i projekt som är direkt sprungna ur det första vattenkrafts-

projektet. På motsvarande sätt fick Sweco till exempel under 1990-talet uppdrag av SIDA 

att bygga vatten- och avloppssystem i Baltikum.  

 

Denna typ av projekt har varit mycket fördelaktiga för ett tjänstebolag som Sweco, ef-

tersom projekten gett fotfäste på nya marknader och en möjlighet att visa upp bolagets 

kompetens. Idag är det svenska biståndet inte på samma sätt bundet till att stödja svenska 

företag och Sweco konkurrerar istället om uppdrag från olika EU-finansierade fonder, 

Europeiska utvecklingsbanken och Världsbanken. Det är dock i slutändan mottagarlän-

derna som utvärderar anbuden och tecknar kontrakt med Sweco. Sweco går därmed inte 

själva in i nya utvecklingsländer utan finansiering från internationella banker eller finansiä-

rer. Oavsett vilket land Sweco arbetar i bygger hela utlandsaffären på samarbeten med 

lokala och andra europeiska företag.  

Vattenprojekt i Jordanien 
I samband med att Jordanien satsar på att förbättra tillgången på dricksvatten till 

landets huvudstad år 2009 fick Sweco en order på 130 MSEK. Uppdraget utförs 

direkt åt den jordanska regeringen och pågår under fyra år. Jordanien lider idag av 

stor vattenbrist och det nya vattenförsörjningssystemet ska pumpa vatten längs en 

35 mil lång vattenledning in till huvudstaden. Sweco anlitades för att projektleda 

och övervaka den omfattande byggnationen. Den totala investeringen uppgår till ca 

7 miljarder.  

Projektet utförs som ett BOT-projekt (Build Operate Transfer) vilket innebär att en 

operatör projekterar, bygger och sköter anläggningen i 25 år. Efter avslutat projekt 

överlämnas anläggningen till beställaren, Ministry of Water och Irrigation i 

Jordanien.  

Sweco har utfört uppdrag i Jordanien i närmare 10 år och fick uppdraget tack vare 

goda relationer med den jordanska regeringen. Det första uppdraget Sweco 

genomförde var ett biståndsprojekt finansierat med bundna medel från SIDA där 

Swecos konsulterna byggde ett avloppsreningsverk i As-Samra.  
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De affärer som gjordes under 1990-talet med hjälp av riktade insatser från SIDA har på 

många sätt varit viktiga för att Sweco senare kunna visa upp referenser och konkurrera 

internationellt på 2000-talet. En utmaning idag är att många länder som Kina, USA, och 

även europeiska länder som Tyskland och Frankrike, fortsatt väljer att finansiera projekt 

där i huvudsak ländernas egna företag utför uppdragen utomlands.  

7.4 Konkurrensfördelar för Swecos projektexport  

Ett antal konkurrensfördelar kan identifieras i den tjänsteexport som Sweco bedriver. Den 

första är de mjuka värdena i varumärket Sverige, Sverigebilden, som bland annat baseras 

på landets historia, kultur och värderingar. Den andra är det svenska ingenjörstraditionen 

inom vissa specifika områden, som bygger på att ingenjörskunnande har behövts i Sverige 

för att utveckla och bemästra de fysiska förhållanden som är relativt unika för Sverige, t ex 

när det gäller vattenkraft, kärnkraftsavfall och dammar. Även satsningar på kollektivtrafik 

och trafiksäkerhet samt miljöteknik har också fått genomslag utomlands. Detta kan jämfö-

ras med byggandet av järnvägar och vägar där Sverige knappast haft någon specifik kom-

petens jämfört med andra länder, vilket i sin tur beror på att förhållandena för detta slag av 

infrastruktur inte skiljer sig så mycket från de förutsättningar som gäller i andra länder. 

Kompetens som säljs på internationella marknader bygger således till delar på den kom-

petens som historiskt har byggts upp på hemmamarknaden genom offentliga investeringar.  

Tjänsteföretagens framtida konkurrenskraft skapas också, när befintlig kunskap kombine-

ras med en förståelse för framtida behov. På senare år har Sverige till exempel blivit känt 

för att kombinera kunskap om hållbarhet med stadsbyggnad, där Sweco har varit med och 

utvecklad koncept som ”The Sustainable City”. Konceptet utvecklades av Sweco inför 

konferensen ”World Summit of Sustainable Development” i Johannesburg 2002, på upp-

drag av Exportrådet samt Miljö- och Utrikesdepartementen. Startpunkten för konceptet, 

och flera andra projekt som Sweco har genomfört kring hållbar stadsutveckling, var arbetet 

med kretsloppstänkande vid byggandet av stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm.  

Sustainable city konceptet har varit framgångsrikt, inte minst i Swecos projektexport till 

Kina. Sweco tillsatte därför 2010 en Kinachef som ska arbeta kontinuerligt med att öka 

uppdragsvolymerna i Kina, framför allt inom stadsbyggnad.  

Detta exempel visar även på betydelsen av att kunna integrera olika kompetenser i en kon-

cern som Sweco genom samverkan mellan olika affärs- och kunskapsområdena – i detta 

fall miljö, energi, infrastruktur och arkitektur. Genom sin storlek och genom samverkan 

mellan de olika dotterföretagen kan ett förhållandevis komplett ”kunskapspaket” inom 

samhällsbyggnad erbjudas vid stora projekt utomlands. Trots att Sweco, med sin storlek, 

har många kompetenser inom bolaget har företaget valt att etablera långsiktiga samarbeten 

med lokala konsulter i Kina.     
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7.5 Den nya kärnkompetensen - att utveckla kostnadseffektiva 
globala tjänstelösningar  

För att vara framgångsrik inom samhällsbyggnadsområdet krävs ofta att kundrelationerna 

sköts lokalt där det finns en kännedom om lokala förhållanden och regelverk. Marknaden 

är fortfarande i huvudsak lokal. Därför bygger teknikkonsultföretagen ofta en decentrali-

serad organisation med närvaro nationellt, regionalt och lokalt. Det är också en förklaring 

till varför det är svårt för teknikkonsultföretag att ta sig in på nya marknader utan lokala 

etableringar eller lokala samarbetspartners.  

Precis som andra delar av tjänstesektorn går dock teknikkonsultbranschen mot en standar-

disering av vissa tjänster där försprången i form av kompetens och lokal kännedom för-

svinner. Det innebär att marknaden mognar och vissa tjänsterna anses relativt jämförbara. 

Vid sidan av att förädla den lokala kunskapen och utveckla nya tjänstelösningar, för att 

vinna marknadsfördelar, pågår därför en utveckling mot att effektivisera projektutförandet 

för att kunna bibehålla marginalerna i projekten. Detta bygger till exempel på att rätt kom-

petens används till rätt uppgifter i projekten, ett effektivt projektutförande och profession-

ella projektledare.  

I upphandlingarna av till exempel större infrastrukturprojekt i Sverige märks idag en tydlig 

trend där mer standardiserade ingenjörstjänster utförs av konsulter från andra länder på 

Hållbara städer – Caofedian 

Det sker en snabb inflyttning till de kinesiska storstadsområdena och miljöproblemen är på 

många håll stora. I skuggan av de många megastäderna pågår planeringen av en ekologisk 

miljonstad 25 mil sydost om Peking. Den nya eko-staden går under namnet Caofedian där 

Sweco har anlitats för att göra en analys och ta fram en strategi för en hållbar planering av 

den första etappen av staden om cirka 30 kvadratkilometer.  

Städer är en bra bas för att skapa smarta lösningar för energi, vatten och avfall samt för att 

integrera bebyggelse- och transportplanering och målen är högt ställda både vad gäller 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Bland annat är Caofedian planerad för att bli 

klimatneutral med uppemot 95 procent förnyelsebar energi.  

Nio större planeringsteman beskriver den föreslagna stadsstrukturen och hur den kommer 

att återspegla visionerna och målen för Caofedian: LIVEABLE city, INNOVATIVE city, 

ACCESSIBLE city, GREEN and BLUE city, CLIMATE NEUTRAL city, FLEXIBLE city, 

BEAUTIFUL city, RESOURCE EFFICIENT city och HEALTHY city. Inom ekostaden ska 

Sweco även skapa en utställningsbyggnad, ett Sustainability Centre, för hållbar utveckling 

som ska marknadsföra svensk miljöteknik. Utställnings- och informationsbyggnaden är på 

20 000 kvm och ska informera om utbyggnaden av staden.  

Att just Sweco blev tillfrågade att genomföra arbetet, på uppdrag av stadens organisation 

Tangshan Caofedian International Ecocity, berodde till stor del på det varumärke som 

Sweco har byggt under senare år inom hållbar stadsutveckling. Under förhandlingarna har 

även Exportrådet varit inblandade och samarbetsavtal skrivits på politisk nivå, mellan 

ambassaden och staden.  
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uppdrag av svenska konsultbolag.  Med anledning av denna utveckling kan därför stora 

tjänsteföretag som Sweco dra fördelar av att vara etablerade i till exempel Östeuropa, med 

lägre lönekostnader, på hemmamarknaden Sverige. Företagets kunskap om att utforma och 

driva lönsamma projekt blir därmed en viktig konkurrensfördel. Kombinationen av specia-

liserade och standardiserade ingenjörstjänster kommer att vara avgörande för den framtida 

konkurrenskraften, både på den svenska och utländska marknaden. 

7.6 Teknikkonsultbranschens framtida konkurrenskraft 

För att skapa konkurrenskraft globalt räcker det inte med en organisk tillväxt på hemma-

marknaden. Det krävs även samarbeten med andra företag för att komplettera bolagets 

kunnande med annan specifik kompetens, såväl inom samhällsbyggnad som om olika 

marknader. Detta slag av kompetens, där bolagen släpper in andra företag i vissa länkar av 

den globala värdekedjan, kommer i framtiden att få en ökad betydelse för att hävda sig 

såväl i Sverige som utomlands. Kunskapen förädlas i samspel på globala marknader där 

svenska bolag som Sweco inte minst kan utveckla kunskapen om internationella affärer.  

En förutsättning för att svenska teknikkonsultföretag ska vara konkurrenskraftiga globalt är 

att det genomförs investeringar i Sverige. Dels för att bygga vidare på historiska konkur-

rensfördelar inom vissa kunskapsområden, dels för att utveckla nya lösningar inom sam-

hällsbyggnad – som kan tjäna som referensexempel för företagen och bygga varumärket 

Sverige. Hammarby Sjöstad är ett exempel på det senare där offentlig sektor i samarbete 

med Sweco och andra bolag utvecklade ett kretsloppstänkande vid byggandet av stadsde-

len. Hammarby Sjöstad är ett samhällsbyggnadsprojekt som har genererat internationellt 

intresse. Detta förutsätter i sin tur kvalificerade beställare inom statliga myndigheter och 

kommuner som förstår värdet av den samhällsplanering och samhällsbyggnad som de an-

svarar för. Utmaningen är i första hand skapa ett effektivt utnyttjande av samhällets resur-

ser, där kortsiktiga kostnadsbesparingar vägs mot ett livscykeltänkande och byggandet av 

lokala, regionala och nationella varumärken inom samhällsbyggnad. Offentlig sektor kan 

verka som katalysatorer för innovativa samarbeten med näringslivet inom t ex stadsbygg-

nad, miljö och samhällsservice. 

En annan viktig förutsättning för teknikkonsultföretagen i Sverige är att utbildningssyste-

met utbildar tillräckligt många ingenjörer av hög kvalitet. Därför gäller det att utbildning-

arna bedöms så attraktiva att morgondagens unga söker sig till dessa program.  
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8 Odd Molly och Ludvig Svensson – två exempel på 
TEKO-branschens förändrade roll i den globala 

värdekedjan  

8.1 Kris och pånyttfödelse 

Textil- och konfektionsindustrin etablerades redan på 1600-talet i Sverige då hantverksfa-

briker anlades i bl.a. Stockholm och Norrköping. Under 1700- och 1800-talen etablerades 

denna industri även i andra delar av Sverige, bl.a. Sjuhäradsbygden. I början av 1900-talet 

hade textilindustrin sin tyngdpunkt i Göteborg, Norrköping, Sjuhäradsbygden, Skåne och 

Halland. Sverige var länge självförsörjande inom textilområdet. I mitten av 1900-talet 

började den svenska textilindustrin känna av konkurrensen från nyindustrialiserade länder 

med låga löner. Krisen inom textilindustrin var som mest akut från sent 1960-tal till sent 

1970-tal och ledde sammantaget till att omkring 70 000 arbetstillfällen gick förlorade. 

Detta framtvingade en radikal omstrukturering av den svenska textilindustrin, vilket ledde 

till nedläggningar, fusioner, ändrad produktionsinriktning, ökad import av insatsvaror och 

export av färdiga produkter.  

Denna utveckling innebar en förändrad roll för Sverige i 

den globala värdekedjan – de svenska företagen kom att 

inrikta sig på de länkar i kedjan där man hade kompara-

tiva fördelarna i den förändrade konkurrenssituationen. 

Detta skedde dels genom utveckling av nya produkter 

med högt förädlingsvärde inom främst tekniska textilier, 

dels genom att i Sverige endast ha kvar de delar – bl.a. 

design – där man hade konkurrensfördelar, medan övriga 

delar – t ex produktion av textilier och konfektion – för-

lades till andra länder.  Från den traditionella svenska 

textilindustrin har välrenommerade mode- och designfö-

retag skapats tillsammans med kunskapsintensiva företag 

som producerar t ex smarta textilier. Den svenska textil-

industrin har genom att ta tillvara de komparativa förde-

larna som finns i landet och genom att framgångsrikt 

delta i globaliseringen fått en pånyttfödelse, som 2010 

resulterade i en export om 17 miljarder kr.  

Odd Molly och AB Ludvig Svensson är två företag som 

är sprungna ur textilindustrin kris och strukturomvand-

ling. Tillsammans berättar de historien om en industri 

som har anpassat sig efter nya förutsättningar, hinder och 

möjligheter. Odd Molly är ett svenskt mode- och designföretag som har fötts i den nya 

Teko-branschens vagga, medan det traditionsrika företaget Ludvig Svensson har klarat 

strukturomvandlingen genom att anpassa sin verksamhet till nya behov och utveckla nya 

produkter.  

8.2 Odd Molly - En liten aktör som har lyckats etablera sig på världs-
marknaden 

Odd Molly som finns i Stockholm designar, marknadsför och säljer mode. De två grun-

darna med erfarenhet från modevärlden och reklambranschen etablerade företaget 2002. 
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Odd Molly har sedan dess vuxit starkt och har idag en omsättning om 350 miljoner kr; 

vinsten uppgick 2010 till 51 miljoner kr. Odd Molly vill inte bara designa snygga kläder 

utan också få kvinnor att känna sig vackra och må bra. Hörnstenarna i Odd Mollys design 

är ”love - courage - integrity”.  

Odd Molly har idag 57 anställda varav tre arbetar i dotterbolaget i Los Angeles. Företagets 

produkter säljs i mer än 40 länder och har över 1000 försäljningspunkter, vilket är fler än 

Hennes & Mauritz. Utlandsmarknaden står för omkring 60 procent av omsättningen. Drygt 

hälften av omsättningen utomlands sker i Norge, Tyskland, Danmark, England och 

Schweiz. 

Odd Mollys verksamhet i Sverige består av funktioner för design, inköp, marknadsföring, 

logistik och försäljningsledning; 15 procent av personalen arbetar med design. Man har 

lagt en stor del av de funktioner som skapar ett högt förädlingsvärde i Sverige, medan öv-

riga delar i värdekedjan – produktion och försäljning – inte bedrivs i egen regi utan hos 

externa underleverantörer och agenter eller distributörer utomlands. 

8.3 Viktigt med långsiktiga relationer i den globala värdekedjan 

Antalet kontakter med olika länkar i den globala värdekedjan begränsas genom att Odd 

Molly köper in så kallade ”ready-made-garments” från huvudleverantörer, vilka i sin tur 

hanterar kontakten med underleverantörer för köp av tyger och andra insatsvaror. För att 

säkerställa kvalitén på produkterna, trots att man inte kontrollerar hela kedjan, arbetar Odd 

Molly med leverantörer som i sin tillverkning är specialiserade på olika tyger. Leverantö-

rerna – som främst finns i Kina, Indien, Portugal, Turkiet och Marocko – väljs genom erfa-

renheter från tidigare samarbeten och kunskap om deras kompetens. Odd Molly försöker 

bygga upp långsiktiga relationer till leverantörerna i den globala värdekedjan för att 

minska kostnaderna för granskning och kontroll. Byggandet av en relation till leverantö-

rerna kan ses som en investering. Kostnaden för att byta till andra leverantörer kan vara 

hög genom att det tar tid att skapa tillit och samsyn om de kvalitetsnormer som gäller för 

produkterna – det krävs därför mer än ett misstag från en leverantör för att man ska bryta 

en relation. Det är därför inte förvånande att flera av Odd Mollys globala samarbetspart-

ners idag har funnits med sedan företagets början.  

8.4 Försäljning via lokala agenter som prioriterar Odd Molly 

Odd Molly producerar idag enbart förbeställda varor, vilket begränsar affärsrisken; pro-

duktionen för höstkollektionen baseras t ex på den införsäljning hos butiker och på mässor 

som sker under årets första kvartal. För att nå Odd Mollys målgrupp samt att utveckla och 

förstärka värdena i varumärket är det viktigt att produkterna lanseras i rätt butiker med 

märken i samma kvalité och prisklass, s.k. multibrand stores. Genom att Odd Mollys stor-

lek på marknaden är för liten för att kunna bära kostnaden för egna försäljningsbolag, sam-

arbetar man med lokala oberoende agenter eller distributörer på omkring 20 marknader. 

Man har också valt detta alternativ för att man vill ha försäljningskanaler som har den lo-

kala kunskapen om vilka butiker som bäst passar Odd Mollys produkter. Genom att Odd 

Molly har en betydande kunskap om aktörer på olika marknader anser man sig ha kunnat 

välja de agenter eller distributörer som kommer att vara effektiva i försäljningen. Det kan – 

när man inte själv kontrollerar den sista länken i värdekedjan till kund – uppkomma en 

osäkerhet om den prioritering som fristående aktörer gör i sina försäljningsansträngningar 

för en produkt. Denna risk har Odd Molly försökt att minska genom att välja mindre 
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agenturer eller distributörer där Odd Mollys produkter väger relativt tungt eller som har ett 

stort engagemang för dessa produkter. 

”Det viktigaste vid val av agenter är att de brinner för Odd Molly” 

8.5 AB Ludvig Svensson – ett världsledande företag med starkt lokalt 
fäste 

AB Ludvig Svensson, ett idag världsledande textilföretag, bildades 1887 och finns ännu 

beläget i hjärtat i den traditionella textilindustrin - Kinna utanför Göteborg. Företagets 

produkter är idag professionell inredning bl.a. gardiner 

samt tekniska klimatvävar för växthusodling. Företaget 

har en dominerande marknadsställning och det finns i 

huvudsak bara ett belgiskt företag som är en konkurrent. 

Ludvig Svensson är ett familjeägt bolag i fjärde generation med 400 anställda och omkring 

500 miljoner kr i omsättning, varav 80 procent utomlands. Företaget har verksamhet i 25 

olika länder. Holland är den största marknaden följt av Tyskland, Italien, USA, Mexiko, 

Kanada och Japan. Två tredjedelar av försäljningen sker i Europa, men den asiatiska 

marknaden växer i betydelse.  

Huvudkontor, produktutveckling, produktion, inköp och 

försäljningsledning är lokaliserade i Kinna. Ludvig 

Svensson har försäljningsbolag i Nederländerna, Estland, 

Norge, Tyskland, Kanada, Korea och Kina.  Sedan 2004 

finns även produktion för den asiatiska marknaden i 

Shanghai, som svarar för ca 10 procent av den totala 

tillverkningen.  

8.6 Högförädlad produktion i Kinna för världsmarknadens behov 

När tekokrisen nådde Ludvig Svensson insåg företaget att konkurrensförutsättningarna 

hade ändrats; kostnaden för att trycka på bomull i låglöneländer var bara en tiondel av 

kostnaden i Sverige. Man beslutade sig då för att satsa på avancerade produkter och initie-

rade för 30 år sedan en utveckling av ett nytt affärsområde – klimatskärmar – med pro-

dukter som har ett högt förädlingsvärde. Klimatskärmar står idag för nästan 70 procent av 

den totala produktionen. Den tekniska textilen i klimatskärmar består av energispar- och 

solskyddsvävar som styr klimatet i växthus och på så sätt förbättrar odlingsförhållandena 

och optimerar skörden.  

 

Det är en tradition i Ludvig Svensson att bedriva en omfattande produktutveckling för att 

anpassa sig till nya behov på marknaden och man är idag ledande inom forskning och ut-

veckling av skärmar för växthus. Det är intressant att notera att utvecklingsarbetet redan 

från början var inriktat mot behovet på utländska marknader; den svenska marknaden för 

klimatskärmar uppgår endast till 1 procent av den totala omsättningen. 

Produktutvecklingen bygger på kunskap om odling (hortikultur) i växthus och om material 

och processer för att tillverka dessa skärmar. För att få tillgång till hortikulturell kunskap 

har Ludvig Svensson forskningssamarbete med universitet i Holland och USA. Material- 

och processkunskap har man tillgång till i Sverige, bl.a. inom ramen för den egna 

utvecklingsverksamheten. Omkring 80 procent av denna genomförs i Sverige. Man har 

även ett forskningssamarbete med Textilhögskolan i Borås om textiler med integrerade 

LED-lampor för att minska energianvändningen och påverka fotosyntesen för odlingar i 
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växthus. Textilhögskolans största betydelse för regionen är att skapa en kompetensbas och 

intresse för olika textila verksamheter. Detta gör det möjligt för Ludvig Svensson att re-

krytera kompetent personal till företaget. 

Ludvig Svensson kännetecknas av att man har kontroll över hela den globala värdekedjan 

från inköp av råvaror till försäljning av slutprodukt. Denna kontroll är avgörande för att 

skydda den unika kunskap och teknologi som finns inom företaget. Man har också ett nära 

samarbete med underleverantörer som har pågått i generationer för utveckling och tillverk-

ning av råmaterial till klimatskärmarna. Detta skapar en form av ömsesidigt beroende och 

lojalitet mellan Ludvig Svensson och underleverantörerna. Tillsammans med leverantö-

rerna specificeras mycket noggrant materialets egenskaper och funktion. Omkring hälften 

av råmaterialet köps från företag i Sverige. 

8.7 Lokal ledning i egna försäljningsbolag 

Ludvig Svensson har i regel haft en klassisk internationaliseringsstrategi genom att först 

använda exportsäljare och lokala agenter på utländska marknader och sedan när exporten 

vuxit och man har fått större kunskap om marknaden etablera ett försäljningsbolag. Idag 

har man som uttalad strategi att vara så nära slutkunden som möjligt med egen personal. 

De har gärna lokal personal i ledningen för de egna försäljningsbolagen. Ledningens kun-

skap om affärsförhållanden, normer och kultur på respektive marknad anses vara avgö-

rande för att lyckas på marknaden.  

 

“Vi försöker alltid arbeta så nära våra kunder som möjligt, detta uppnås genom lokala 

lager, distribution och tekniskt stöd till våra kunder” 

8.8 Betydelsen av ett fortsatt högt förädlingsvärde på produkterna 

För att stärka konkurrenskraften på en global marknad och därigenom möjliggöra tillväxt 

av de delar av företagen som är lokaliserade i Sverige är det viktigt att Odd Molly och 

Ludvig Svensson inriktar sig på verksamheter med ett högt förädlingsvärde och arbetar 

aktivt med produktutveckling och design. Företagen har valt olika strategier för ”position-

ering” och kontroll i de globala värdekedjorna. Odd Molly har koncentrerat sig på design i 

egen regi och samarbete med andra aktörer i utlandet för produktionen och försäljningen, 

medan Ludvig Svenson i huvudsak har kontroll över hela värdekedjan – utveckling, pro-

duktion och försäljning. Något som dock genomsyrar båda företagens strategier är värdet 

av långsiktiga relationer till olika aktörer, vilket också kan ses som ett sätt att få en ökad 

kontroll över de olika stegen i processen från utveckling till försäljning till kunder.  

Tillväxtstrategin för Odd Molly är att växa genom ökad försäljning på befintliga närmark-

nader snarare än etablering på nya marknader. Det finns en stor tillväxtpotential i ökad 

penetrering av befintliga marknader. Om man lyckas uppnå samma marknadsandel som 

företaget har i Sverige i t.ex. Tyskland och Holland skulle Odd Mollys omsättning mer än 

fördubblas. Genom ett breddat produktsortiment med kollektioner för män, accessoarer 

och hudvård kan man attrahera nya kunder på befintliga marknader. Detta kommer att 

kräva en effektivisering i bearbetningen av marknaden och en vård av varumärket genom 

marknadsföring och en fortsatt satsning på design. Egna försäljningsbolag i stället för 

agenter kan vara en möjlighet, som dock kan vara kostsam och förutsätter en ökad försälj-

ningsvolym för att kunna bära den kostnaden.  

Ludvig Svensson har redan idag börjat utvidga användningsområdet för klimatskärmar 

genom att använda teknologin för dessa i företagets inredningsprodukter. Den stora poten-
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tialen finns i en ökad efterfrågan på energibesparande produkter för t.ex. kontorsinredning. 

Ludvig Svensson har en dominerande marknadsställning och det största hotet mot företaget 

är nya teknologiska lösningar som konkurrerar ut företagets klimatskärmar. Det kan t.ex. 

handla om glas för växthus med samma egenskaper som klimatskärmarna. Det är därför 

viktigt att Ludvig Svensson fortsätter att satsa på det redan idag relativt omfattande forsk-

nings- och utvecklingsarbetet i Sverige och på samarbete med forskningsinstitutioner ut-

omlands för att ta fram nya produkter eller förbättringar av de befintliga produkterna. 

8.9 Kunskap och kompetens är basen for fortsatt verksamhet i Sverige  

Högkostnadsländer har genom att utveckla kunskapsintensiva verksamheter på hemmaplan 

och använda globala värdekedjor för produktion och försäljning lyckats behålla en ledande 

ställning inom textil- och konfektionsbranschen. Textil- och modebranschen i Sverige har 

under de senaste decennierna utvecklats till en kunskapsintensiv bransch med fokus på 

design, logistik, avancerad produkt- och processutveckling samt handel och marknadsfö-

ring - branschgränser har till viss del suddats ut. Den genomgripande strukturomvandling 

som följde på tekokrisen har i flera avseenden varit framgångsrik och många svenska fö-

retag har idag en framträdande position på den globala marknaden.  

Odd Molly och Ludvig Svensson visar att den svenska textil- och modebranschens inter-

nationella framgångar kan hänföras till en stark textil- och handelstradition. Företagen har 

idag en förankring i såväl Sverige som Stockholm och Kinna genom kompetensen hos 

företagens anställda och den kompetensbas som finns att tillgå i företagens närområde.  

Grundarna till Odd Molly hade en tidigare kunskap om branschen och kontakter som var 

viktiga för etableringen av företaget. Idag har medarbetarna erfarenheter och kontakter 

som används vid t.ex. design, etablerandet av nya leverantörer och nya försäljningskanaler. 

Sverige som plats har visat sig betydelsefull vid skapandet av företagets immateriella vär-

den och det är inom modebranschen tydligt att det uppstår klusterliknande effekter där 

kunskap spiller över från ett företag till ett annat via de anställda. För utvecklingen av Odd 

Molly i Sverige är det därför viktigt att modebranschen i Stockholm även i fortsättningen 

har en framträdande ställning. Detta är inte minst betydelsefullt för att skapa en rekryte-

ringsbas för kompetent personal inom olika områden, t ex design.  

För Ludvig Svensson är relevant textilforskning, bl a inom ”smarta textilier”, och rekryte-

ringsmöjligheterna i Sverige och framför allt i närområdet viktiga för att kunna säkerställa 

kvalitet i produktionen och utvecklingen av nya produkter. Det är därför betydelsefullt att 

skapa attraktiva förutsättningar för en fortsatt utveckling av branschen genom att tillhanda-

hålla välutbildad personal och kompetens inom det breda spektrum av kompetenser som 

ryms inom TEKO-branschen idag. Textilhögskolan i Borås kan spela en viltig roll för att 

bidra till denna utveckling genom att satsa brett på utbildningar inom såväl mode och de-

sign samt på forskningsprojekt och företagssamarbeten inom olika textila utvecklingsom-

råden. För Ludvig Svensson är det också av stor betydelse att samarbetet med forsknings-

institutioner i utlandet finns kvar och fördjupas för att komplettera den kompetens som 

finns i Sverige. 
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9 Carmel Pharma 

9.1 En lång väg från idé till exportsuccé 

Carmel Pharma AB är ett svenskt medicinteknikföretag 

baserat i Mölndal utanför Göteborg. Under de senaste fem 

åren har företagets omsättning vuxit kraftigt; idag är bolaget 

världsledande inom system för sluten hantering av 

hälsofarliga läkemedel – till exempel cellgifter och 

antibiotika. 2009 tilldelades företaget Swecare Export 

Award med motiveringen att man ”med hjälp av en svensk 

innovation, kreativitet och nytänkande i sin in-

ternationalisering, blivit ledande på viktiga marknader”. 

Denna fallstudie analyserar Carmel Pharmas utveckling från 

idé till exportsuccé.  

I dagsläget framstår företaget som en framgångssaga. Det är 

ett levande bevis på att små innovationsbaserade svenska 

företag kan bli världsledande på viktiga marknader. Men 

vägen till framgång har varken varit rak eller enkel. Tvärtom 

har det krävts stora insatser från en rad aktörer och olika 

kompetenser.  

9.2 Marknadskunnande, nyckel till framgång 

Carmel Pharmas produkt PhaSeal har sitt ursprung i svensk sjukvård. En läkare i Göteborg 

uppmärksammade i mitten av 80-talet behovet av ett slutet system som gjorde att läkeme-

del kunde överföras från flaska till patient utan spill. Ett sådant system skyddar vårdperso-

nalen mot hälsovådliga substanser som cytostatika och minskar även risken för framväxten 

av sjukhusbakterier till följd av antibiotikaläckage. Produkten visade sig dock vara mer 

svårsåld än förväntat. Idén var förvisso mycket innovativ, men 

också så nydanande att det initialt inte fanns någon 

efterfrågan.  

Företaget startades 1994. Det kom dock att dröja ända till 2006 

innan försäljningen tog fart på allvar. Avgörande under denna 

period av röda siffror var förmågan att vinna finansiärernas 

förtroende och att få in produkten på tillräckligt många sjukhus 

så att dess effektivitet och säkerhet kunde bevisas kliniskt.  

Men detta var inte nog. Förutom innovativitet, entreprenörskap 

och tålmodiga finansiärer behövdes det ett kunnande för att ta 

steget ut på världsmarknaden. Genom rekrytering av ny 

ledning och etablering av dotterbolag utomlands kunde 

produkten slå igenom på allvar på den strategiskt viktiga 

nordamerikanska marknaden. 
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9.3 Brist på specifikt kapital hämmande för tillväxten 

Ett av de största problemen för Carmel Pharma har 

varit att säkra kapital i den långa uppbyggnadsfasen. 

Detta problem har två dimensioner. För det första 

har det varit svårt att hitta finansiärer som har varit 

villiga att gå in i ett företag som bara har en produkt, 

som visserligen är innovativ men för vilken 

marknadsutsikterna är osäkra och svåra att bedöma. 

Detta är ett allmänt problem för innovationsbaserade 

företag. Förmågan att säkra finansiering för denna 

typ av produkt kan ses som viktig kompetens för att 

utveckla företaget i detta skede.  

För det andra har det från start saknats en specifik 

typ av kompetent kapital, nämligen finansiärer med 

en bakgrund som entreprenörer inom branschen och 

med kunskap om de skiftande behov som utmärker 

olika faser i företagets utveckling. Bristen på kapital 

med specifik kompetens har för Carmel Pharma 

inneburit en väsentlig fördröjning av lanseringen av 

produkten på internationella marknader.  

9.4 Makten över den globala värdekedjan  

En produkts värde byggs upp i vad som kan 

beskrivas som en kedja från insatsvaror, via 

förädling och logistik till försäljning. Beroende på vilken produkt det rör sig om så adderas 

olika mycket värde i olika länkar. I Carmel Pharmas fall adderas mest värde i förädlings-

länken och försäljningslänken. En viktig orsak till Carmel Pharmas marknadsframgångar 

är att man sedan ett par år kontrollerar alla viktiga länkar i produktens värdekedja. Ut-

gångspunkten för Carmel Pharma var – som i så många andra innovationsbaserade företag 

med få produkter – att man endast hade kontroll över en immateriell insatsvara, en idé.    

I ett andra steg skaffade sig Carmel Pharma kontroll över själva förädlingslänken i värde-

kedjan. Denna har hela tiden varit lokalt förankrad i Mölndal. Det avgörande, och tredje 

steget, var att få kontroll även över sin marknad. Företaget hade tidigare försökt komma in 

på utländska marknader via grossister eller agenter men funnit att detta inte var ett effektivt 

sätt att bearbeta marknaden. Man behövde dels mera kontroll över försäljningen, dels mer 

information från den framväxande och svåröverskådliga marknaden.  

Att ta kontroll över den geografiskt utspridda försäljningslänken krävde etablering av dot-

terbolag på strategiska marknader. Detta blev möjligt när man rekryterade en ledning med 

internationell affärskunskap och marknadskompetens. År 2005 avvecklades 

försäljningsagenten i USA och man tog över verksamheten i egen regi. Koncernen består 

idag av huvudkontoret i Mölndal och helägda försäljningsinriktade dotterbolag i USA, 

Kanada, Tyskland, Frankrike, Finland och Japan.    

Kortfakta: 

Carmel Pharma omsatte 340 

miljoner kronor 2010 och hade 

en vinst på nära 60 miljoner 

efter finansnetto. 

 

Koncernen har ca 180 

personer anställda varav de 

flesta arbetar i Mölndal. 

 

Företagets produkt PhaSeal 

använder en patenterad teknik 

som säkerställer läckagefria 

till- och frånkopplingar genom 

hela berednings- och 

administrationskedjan för 

toxiska läkemedel.   
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9.5 Innovation i flera dimensioner kräver samlokaliserad kompetens 
och globala inspel  

PhaSeals konkurrenskraft vilar på tre olika typer av innovationer. Den tekniska prestandan 

och säkerheten för användare och patienter är en grundför-

utsättning. Detta kräver utveckling av såväl de material 

som ingår i produkten, som i själva designen. En annan typ 

av innovation består av stegvisa och till synes lågteknolo-

giska förbättringar av produktens användarvänlighet. 

PhaSeal hanteras på daglig basis av vårdpersonal som ofta 

arbetar under tidspress och därför kan införandet av till 

exempel en version med ”enhandsgrepp” ge ett stort över-

tag. Slutligen är processinnovation i produktionen en vik-

tig faktor. Fabriken i Mölndal ska snabbt kunna leverera 

till världsmarknadens alla hörn utan att det ska behövas 

kostsamma lagervolymer.    

Utmaningen för Carmel Pharmas utvecklingsavdelning är 

att dessa typer av innovationer bygger på olika slag av 

kompetens. Företagets geografiska organisation är en vik-

tig faktor för att möta denna utmaning. Det är betydelse-

fullt att i princip all huvudverksamhet är baserad i Möln-

dal, medan försäljningen är lokaliserad i dotterbolag i an-

slutning till strategiska marknader. Den regionala till-

gången på specialiserad arbetskraft inom detta område är 

av särskild vikt. Det ställs höga krav på tillverkning av 

medicintekniska produkter. Den kompetens som behövs 

för att möta dessa krav skapas inte bara på universitet och 

högskolor utan även i industrin. Carmel Pharmas medar-

betare har ofta en bakgrund i andra lokala medicinteknik-

företag i Mölndal, till exempel Astra Tech.  

Processinnovation gynnas av den lokala arbetskraftens 

erfarenhet. Dessutom har det för Carmel Pharma varit vik-

tigt att ledning, produktion och utveckling har varit samlo-

kaliserade. Såväl verksamhetens geografiska lokalisering i ett traditionellt bioteknikkluster 

som dess höga grad av samlokalisering av funktioner i företaget spelar således en viktig 

roll. När det gäller innovationer inom användarvänlighet är dock den lokala miljön av 

marginell betydelse. Synen på hur man ska uppnå en ökad användbarhet skiljer sig åt 

mellan länder. Det är därför viktigt för Carmel Pharma att genom dotterbolag vara närva-

rande på strategiska marknader. 

9.6 Marknadsnärvaro en förutsättning 

Marknadsnärvaron är inte bara nödvändig för en användardriven produkt-innovation, utan 

också avgörande för Carmel Pharmas möjligheter att sälja på dessa marknader. Ett problem 

med att till-verka helt nya typer av produkter är att man i viss mån även måste skapa mark-

naden. 

Att komma in på en framväxande marknad kräver en tydlig lokal närvaro eftersom 

företaget snabbt måste kunna uppfatta framväxande regler, driv krafter och prefe-
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renser och förstå vad dessa förändringar betyder utifrån det egna bolagets kapacitet 

och strategi. 

9.7 Lärdomar från Carmel Pharmas fram-
gång 

Carmel Pharmas framgång visar att det behövs många 

olika typer av kompetenser i olika faser av ett innovat-

ionsbaserat företags utveckling. I företaget fanns det 

tidigt en lovande produktidé som inte förändrats i sär-

skilt hög grad de senaste 20 åren. Genom entreprenör-

skap lyckades man finansiera kommersialiseringen av 

den ursprungliga idén och ta fram en säljbar produkt. 

Detta lade grunden till framgången. Det var dock först 

efter en lång tid som man lyckades få rätt kompetens på 

plats för att framgångsrikt erövra världsmarknaden 

genom att kontrollera samtliga steg i den globala värde-

kedjan.   

Med facit i hand kan man ställa sig frågan varför över-

gången från innovationskompetens till marknadskom-

petens inte gick smidigare och snabbare. Det tycks ha 

funnits en bristande medvetenhet om att man måste ha 

kontroll över försäljningslänken för att kunna såväl 

utveckla marknaden som att få ut det fulla värdet av den 

innovativa produkten. Troligen skulle en ökad medve-

tenhet om hur värde och konkurrenskraft verkligen 

skapas i innovativa företag öka förmågan att snabbare komma från idé till marknad. Det är 

viktigt att i en innovationsdriven värld inte glömma bort att förmågan att sälja på internat-

ionella marknader är en lika viktig kärnkompetens som förmågan att skapa nya produkter. 

9.8 Företagets framtida utveckling 

Det står klart att Carmel Pharma idag har en mycket stark position på världsmarknaden. 

Det vore betydelsefullt för svensk tillväxt om en större andel av våra innovationsbaserade 

små och medelstora företag lyckades nå liknande framgångar.  

Ett företag som Carmel Pharma med internationella marknadsframgångar kan vara högin-

tressant för stora företag inom samma eller relaterade branscher. Den nuvarande riskka-

pitaldominerade ägarstrukturen innebär även på sikt att det sannolikt kommer att ske ägar-

förändringar. Om ägarstrukturen skulle förändras, med ett större företag inom samma 

bransch, skulle troligen effektiviseringspotentialen framför allt omfatta Carmel Pharmas 

utländska dotterbolag.  Dessa bolag har inte en tillräckligt unik kompetens och den nya 

ägaren skulle därmed kunna utnyttja sin befintliga försäljningsorganisation.  

Verksamheten i Mölndal är dock av flera skäl svår att omorganisera. Den viktiga produkt-

ions- och utvecklingskompetensen är förvisso inte världsunik, men det skulle vara relativt 

komplicerat och riskabelt att införliva dessa verksamheter i köparens befintliga struktur, 

eftersom man samtidigt måste möta en efterfrågan från en konkurrensutsatt mångmiljard-

marknad som växer exponentiellt. Alla typer av ägande medför olika för- och nackdelar för 

utvecklingen av ett företag. När en verksamhet införlivas i en multinationell koncern, blir 

Hanteringen av toxiska 

läkemedel regleras i lagar 

och förordningar. I vissa 

länder, t.ex. Israel, kräver 

myndigheterna att vården 

använder helt slutna system 

medan det i andra finns 

starka incitament att göra 

detta.  

Carmel Pharmas erbjuder 

genom PhaSeal sina kunder 

ett effektivt sätt att följa de 

krav som ställs och minskar 

risken för att drabbas av 

stora kostnader i samband 

med skador på vårdpersonal 

eller ett utbrott av resistenta 

bakteriestammar.  
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den också en del av koncernens strategiska utvecklingsagenda. Detta kan medföra olika 

typer av strukturförändringar.  

Regionala och nationella aktörer har därvid en viktig roll att spela för att se till att den 

svenska verksamheten även på sikt har de rätta förutsättningarna för att förbli en viktig 

strategisk del i en ny nationell eller internationell konstellation av ägare.  

9.9 Regionens roll för utveckling av innovation företag 

En viktig lärdom i detta fall är att framgång till en viss del bygger på faktorer som är svåra 

att påverka politiskt. En bra idé kan inte frammanas. Speciellt inte när den som i det här 

fallet kommer från insikter om dagliga verksamheters behov snarare än formell utbildning. 

Samtidigt ger de regionala förutsättningarna vad gäller till exempel den medicintekniska 

traditionen i Mölndal en jordmån för utveckling av innovativa idéer. Detta kan ses som ett 

slags strukturkapital som fortgående bidrar till en förnyelse av den regionala förmågan till 

långsiktig konkurrenskraft inom denna sektor.    

Det måste dock finnas en långsiktighet i regionens satsning på denna inriktning. Endast 

genom att under en tillräckligt lång tid hålla sig kvar i de gynnsamma marknadspositioner 

som en regional innovationskraft kan skapa, kan man lägga grund för nya innovativa före-

tag och på så sätt fortlöpande återskapa regionens konkurrenskraft. Det tycks rimligt anta 

att en bättre tillgång på kapital, framförallt kapital med specifik kompetens, i Carmel 

Pharmas fall, hade förkortat tiden från idé till marknad. Det är viktigt att man i 

utvecklingen av företag lyckas kombinera offentligt och privat kapital som medför att man 

inte bara löser finansieringen i utvecklingsfasen och de första stegen i kommersiali-

seringen, utan också ger resurser och kompetens för att företagen ska lyckas etablera sig på 

den internationella marknaden. Det är således lika mycket en fråga om kapital i sig som 

om utvecklingskompetent kapital. 
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