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Förord 

Denna rapport är en del av Näringsdepartementets uppdrag till Tillväxtanalys att analysera 

komplexa produktivitetssamband mellan tjänste- och varuproducerande företag och 

sektorer.  

Syftet är att belysa producenttjänsternas (särskilt de kunskapsintensiva 

producenttjänsternas) roll och effekter på andra företags innovationsförmåga och 

långsiktiga utveckling av produktiviteten. Denna fråga delas upp i två delar där den första 

beskriver producenttjänsternas omfattning, sammansättning och innehåll i den svenska 

ekonomin. Den andra belyser hur produktivitet och innovationsförmåga hos företag i en 

funktionell region påverkas av företagets tillgänglighet till olika kategorier av 

producenttjänster. 

Producenttjänster delas i rapporten upp i tre grupper: mycket hög kunskapsintensitet, 

medelhög kunskapsintensitet, och låg kunskapsintensitet.  

Studien visar bl.a. att de kunskapsintensiva producenttjänsterna växer snabbast i de tre 

storstadsregionerna. Vidare visas att de kunskapsintensiva producenttjänsterna bidrar till 

att dels höja arbetsproduktiviteten i varuproducerande företagen och i övriga tjänsteföretag 

i en region, dels höja innovationsförmåga i dessa företag. 

Resultaten kan tolkas så att en region med stor och kunskapsintensiv ekonomi drar till sig 

producenttjänster och där regioner med stor tillgänglighet till kunskapsintensiva 

producenttjänster stimulerar näringslivet till växande produktivitet och expansion. 

Rapporten är skriven av Börje Johansson, Tina Alpfält, Anders Broström, Sara Johansson, 

Hans Lööf och Pardis Nabavi Larijani vid CESIS (Centre of Excellence for Science and 

Innovation Studies, KTH & JIBS). Markus Bergfors och Anders Östhol har varit 

projektledare från Tillväxtanalys. 

 

Stockholm, december 2011 

 

Enrico Deiaco 

Avdelningschef Innovation och globala mötesplatser 





PRODUCENTTJÄNSTER, EKONOMISK OMVANDLING OCH PRODUKTIVITET 

5 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................. 7 

1 Producenttjänster och ekonomins omvandling ...................................................... 8 
1.1 Producenttjänsternas växande roll i ekonomin ................................................................. 8 
1.2 Syfte och mål .................................................................................................................... 8 
1.3 Rapportens viktigaste resultat .............................................................................................. 9 

2 Utbud och efterfrågan på producenttjänster ......................................................... 12 
2.1 Producenttjänsternas roll i ekonomin ................................................................................. 12 

2.1.1 Kunskapsintensiva producenttjänster och KIBS .................................................... 14 
2.1.2 Producenttjänstegrupperna K15 och K10 .............................................................. 14 

2.2 Producenttjänster och produktiviteten i ekonomin.............................................................. 15 
2.1.3 Teoretisk bakgrund: Internalisering, nätverk och marknad .................................... 15 
2.1.4 Innovationsverksamhet bland Producenttjänsteföretag ......................................... 17 
2.1.5 Tillgänglighet till Producenttjänster och produktivitet i FA-regioner ........................ 19 
2.1.6 Tillgänglighet till Producenttjänster och produktivitet i kommuner .......................... 21 

2.3 Producenttjänsternas geografi och tillväxt ......................................................................... 23 
2.1.7 Tillväxten av producenttjänster .............................................................................. 23 
2.1.8 Kunskapsintensiva producenttjänster och regionstorlek ........................................ 24 
2.1.9 Producenttjänster med medelhög och låg kunskapsintensitet ............................... 24 
2.1.10 Producenttjänster och agglomerationsfördelar ...................................................... 25 

2.4 Producenttjänsternas lokaliseringsdynamik ....................................................................... 26 

3. Utbud av producenttjänster och produktivitet i företag ....................................... 30 
3.1  Lokal ekonomisk miljö och tillgänglighet till kunskapsintensiva Producenttjänster .... 30 
3.2  Företags produktivitet och tillgänglighet till kunskapsintensiva Producenttjänster ..... 31 
3.3  Produktivitet hos avknoppade företag och kunskapsintensiva Producenttjänster ...... 33 
3.4  Tillväxten hos avknoppade företag och kunskapsintensiva Producenttjänster .......... 35 

4. Utbud av producenttjänster och utveckling av exportprodukter ........................ 37 
4.1 Producenttjänster, kunskapsflöden och produktutveckling ................................................ 38 
4.2  Produktbredd och produktkvalitet i exportflödet från kommuner ................................ 39 
4.3 Estimation av producenttjänsternas inflytande på exportens sammansättning .............. 40 

5 Tre strukturfrågor i rapportens analyser ............................................................... 43 

6 Referenser ................................................................................................................. 44 

APPENDIX 1: Producenttjänsternas indelning i tre kategorier .................................... 46 

APPENDIX 2: Regressionsanalys avseende tillväxten av producenttjänster och 
övriga ekonomin i funktionella regioner ......................................................................... 49 

APPENDIX 3: Beskrivning av statistikkällor för exportanalysen ................................. 50 
 

 





PRODUCENTTJÄNSTER, EKONOMISK OMVANDLING OCH PRODUKTIVITET 

7 

Sammanfattning 

Denna rapport har två syften. Det första är att beskriva producenttjänster omfattning, 

sammansättning och innehåll i den svenska ekonomin. Det andra syftet är belysa hur 

produktivitet och innovativitet hos företag i en funktionell region påverkas av företagets 

tillgänglighet till olika kategorier av producenttjänster. Det underliggande antagandet är att 

ett växande utbud av producenttjänster i en region samvarierar med ökande produktivitet 

hos företagen (näringslivet) i samma region. Rapporten visar att: 

 Den svenska ekonomins struktur omvandlas snabbt i riktning mot en ökad andel 

sysselsatta inom tjänsteföretag som har andra företag som kunder. Dessa 

producenttjänster har sin grund i flera fenomen som diskuteras i rapporten. De 

ekonometriska resultaten i denna rapport är förenliga med antagandet att ett 

växande utbud av tjänster med hög kunskapsintensitet möjliggör 

produktivitetshöjande (i) omstruktureringar i övriga företags verksamhet, och (ii) 

innovationer hos övriga företag. 

 Med indelning av den svenska ekonomin i regioner konstaterar rapporten att de två 

kunskapsintensiva grupperna är markerat större i stora funktionella regioner än i 

medelstora och små funktionella regioner.  

 Effekten av denna process visar sig i att kundföretagen har högre produktivitet ju 

större utbudet av kunskapsintensiva tjänster är i företagens omgivning.  

 Möjligheten till förhöjd produktivitet driver efterfrågan på kunskapsintensiva 

producenttjänster. Producenttjänsterna växer således med storleken hos marknaden 

i en funktionell region.  

 Eftersom leveranserna av tjänster är distanskänsliga blir den lokala och regionala 

ekonomins marknadspotential avgörande för det lokala och regionala utbudet. När 

den regionala marknaden växer ökar också förutsättningarna för en regions 

mångfald av diversifierade tjänster. 

 Resultaten visar också att företagens export av kunskapsintensiva produktvarianter 

är beroende av tillgänglighet till utbud av kunskapsintensiva tjänster. Framtagning 

av kunskapskrävande produktvarianter för export behöver stöd från en mångfald 

av kunskapsberoende Producenttjänster. Utveckling av nya produkter med förhöjt 

exportpris underlättas och blir mer framgångsrikt när det finns en kunskapsrik 

omgivning av Producenttjänsteföretag att samspela med. 
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1 Producenttjänster och ekonomins omvandling 

1.1 Producenttjänsternas växande roll i ekonomin 

Utbudet av producenttjänster har sedan 1990 vuxit snabbt i den svenska ekonomin, i både 

små och stora funktionella regioner. Allra snabbast har så kallade kunskapsintensiva 

producenttjänster ökat (KIBS-tjänster)
1
. I de större regionerna svarar numera företag som 

levererar producenttjänster för en mycket stor del av den ekonomiska aktiviteten i dessa 

regioner, vilket återspeglar en kraftig omstrukturering av den svenska ekonomin. Denna 

omstrukturering betyder att företag inom alla näringsgrenar förändras genom 

dekomponering och outsourcing av tjänsteaktiviteter, dels standardiserade tjänster med 

stora inslag av rutinverksamhet som fakturering mm, dels kundanpassade tjänster med stort 

kunskapsinnehåll och med betydelse för kundens FoU- och innovationsansträngningar. 

Den senare aspekten understryks av KIBS-sektorernas starka tillväxt. 

Rapportens uppgift är att öka förståelsen av varför ekonomin förändras på ovanstående 

sätt. Varför växer utbudet av producenttjänster? För vilka producenttjänster ökar utbudet 

särskilt starkt? Vilken betydelse har leveransen av producenttjänster för de företag som 

köper tjänsterna? Dessa och liknande frågor kan delas upp i två delar, där den första gäller 

hur utbud av och efterfrågan på olika producenttjänster skiljer sig åt i olika lokala och 

regionala miljöer, och där den andra fokuseras på producenttjänsternas kunskapsinnehåll 

och betydelse för kunskapsflöden vid FoU- och innovationsverksamhet. 

Producenttjänsters lokalisering är en väsentlig aspekt, eftersom närheten mellan leverantör 

och mottagare av producenttjänster påverkar möjligheten att ha frekventa direktkontakter 

(ansikte mot ansikte). För att förstå producenttjänsteföretags betydelse för kunskapsflöden 

(inklusive överspillning) mellan företag behövs analyser av samspel mellan leverantörer av 

producenttjänster och andra företag, där de senare kan vara både varu- och 

tjänsteproducenter. Effekterna av sådana samspel kan vara av två slag. För det första kan 

ett ökat inslag av producenttjänster ge en effektivare resursallokering, vilket då återspeglar 

sig i högre produktivitet hos berörda företag och hela ekonomin. För det andra kan 

samspelet mellan ett kunskapsintensivt tjänsteföretag och ett annat företag resultera i 

innovationer, med tillkomst av ny teknik och nya produkter. Även i detta senare fall kan 

man vänta sig positiva effekter på berörda företags produktivitet. Båda fallen omfattar 

komplexa produktivitetssamband mellan leverantörer av producenttjänster och andra 

företag (inklusive tillverkande företag). Avsikten i projektet är att fånga en del av dessa 

komplexa produktivitetssamband genom att undersöka hur ett företags prestationer 

påverkas av företagets tillgänglighet till olika kategorier producenttjänster. 

1.2  Syfte och mål 

Projektet har två syften. Det första är att ta fram en bild av sektorn producenttjänster i den 

svenska ekonomin, med en precisering av sektorns omfattning, sammansättning och 

innehåll. Det andra syftet är belysa hur produktivitet och innovativitet hos företag i en 

funktionell region influeras av företagets tillgänglighet till olika kategorier av 

producenttjänster. I samband med det senare syftet fokuserar analysen i första hand på 

sambandet mellan företags produktivitet och samma företags tillgänglighet till utbud av 

producenttjänster. Det underliggande antagandet är att ett växande utbud av 

                                                 
1
 Internationell litteratur använder KIBS som beteckning för sektorer med SNI-koderna 72-74 
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producenttjänster i en region samvarierar med ökande produktivitet hos företagen 

(näringslivet) i samma region.  

Förbättrad produktivitet hos ett företag förklaras ofta med innovationer som företaget 

genomför, där innovationerna medför framtagning av nya och effektivare rutiner och nya 

produktattribut som gör produkterna mer prisvärda i kundernas ögon. Därför är det också 

intressant att undersöka hur tillgången på producenttjänster i ett företags omgivning kan ge 

positiv stimulans till företagets innovativitet, dvs. dess benägenhet att göra 

innovationsansträngningar. Frågan som ställs är: Påverkar tillgången på en mångfald av 

producenttjänster företags innovationsbenägenhet. 

Innovativitet är en variabel som kan mätas dels med storleken hos ett företags 

innovationsansträngningar, dels med storleken på innovationsresultatet (bl.a. försäljning av 

nya produkter), dels antalet produktvarianter och försäljningsprisets nivå som ett mått på 

produkternas kvalitet vid ett företags export. I det sistnämnda fallet säger teorin: Större 

tillgänglighet till utbud av kunskapsintensiva producenttjänster påverkar positivt ett 

exporterande företags antal produktvarianter (produktbredd) och dessa produkters prisnivå. 

Produktutveckling som leder till produktvarianter med efterfrågade attribut leder till höjda 

exportpriser. 

För att uppfylla det första syftet måste analysen ta fram en klassificering av olika delar av 

sektorn producenttjänster, och klargöra hur utbudet och efterfrågan på olika 

producenttjänster varierar mellan skilda regionala miljöer, där regionala miljöer skiljer sig 

åt i termer av regionala ekonomiers storlek och sammansättning.  

1.3 Rapportens viktigaste resultat 

Producenttjänster (Producenttjänster) delas i rapporten upp i tre grupper: (K30) mycket 

hög kunskapsintensitet, (K15) medelhög kunskapsintensitet, och (K0) låg 

kunskapsintensitet. För att mäta kunskapsintensiteten hos en producenttjänst används 

andelen högskoleutbildade i varje tjänstenäring. I den första gruppen (K30-tjänster) finns 

en stor andel företag som bedriver egen FoU och driver innovationsprojekt i samarbete 

med andra aktörer. Sannolikheten för att ett Producenttjänsteföretag bedriver FoU ökar 

signifikant om företaget tillhör branscher inom K30, tillhör en nationell koncern eller en 

svenskägd multinationell grupp. Följande mönster gäller producenttjänsternas utveckling i 

landets FA-regioner:  

• Alla tre kategorierna Producenttjänster växer i storstadsregionerna, i medelstora 

regioner och i små regioner. 

• K30-tjänsterna växer snabbast för Malmö- och Göteborgsregionen som grupp och 

därefter följer de medelstora regionerna, medan tillväxten är ringa i de små regionerna. 

• K15-tjänsterna växer snabbast i de små och medelstora regionerna. 

• K0-tjänsterna växer i mycket återhållsam takt i alla tre kategorierna av regioner. 

• Kunskapsintensiva producenttjänster (K30) utgör en oproportionerligt stor andel av 

stora regioners totala ekonomi. Förekomsten av K30-tjänster är således starkt beroende 

av storleken på regionens marknadspotential, som ger utrymme för en växande 

mångfald av K30-tjänster. 

• Det stöd som ett enskilt företag kan få från en lokal/regional omgivning av K30-

tjänster är mer än dubbelt så stort i storstadsregionerna som i de medelstora 
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funktionella regionerna. Stödet per företag är nästan tre gånger så stort som i små 

regioner. 

En kommuns marknadspotential är ett mått på hur stor kundefterfrågan på 

Producenttjänster är i kommunen och dess omgivande grannkommuner. 

Producenttjänsternas tillväxt i landets kommuner kan beskrivas på följande sätt. Tillväxten 

stimuleras av varje kommuns marknadspotential
2
: 

• I varje FA-region kan en åtskillnad göras mellan regionens största kommun 

(kärnkommun) och övriga kommuner (kranskommuner). En oproportionerligt stor del 

av en regions Producenttjänster finns lokaliserade i kärnkommunen. 

• För kranskommunerna i en FA-region påverkas tillväxten av varje kommuns 

tillgänglighet till kunder (marknadspotential) i hela regionen, där en stor del av varje 

kranskommuns marknad finns i regionens centrumkommun. 

• För varje centrumkommun finns en betydande del av den tillväxtstimulerande 

marknadspotentialen i den egna kommunen, dvs. kunderna finns främst i 

centrumkommunen själv – och det är kundernas efterfrågeomfång som stimulerar 

tillväxten av Producenttjänster. 

• En centrumkommuns tillväxt påverkas också av marknadspotentialen i de egna 

kranskommunerna. Men det är först när efterfrågan i kranskommunerna kommer över 

ett tröskelvärde som kranskommunerna bidrar till tillväxten av Producenttjänster i 

centrumkommunen. 

Tillväxten i Producenttjänstesektorerna antas i rapporten vara styrd av ”outsourcing-

processer” där varje företag bryter ut och externaliserar både standardiserade rutintjänster 

och specialiserade kunskapstjänster. Vi kan anta att denna typ av externalisering ökar det 

enskilda företagets produktivitet, men frågan kvarstår om utvecklingen också höjer den 

samlade produktiviteten i en FA-region och dess enskilda kommuner. Analysernas resultat 

kan sammanfattas på följande sätt:  

• Andelen K30-tjänster i en FA-regions ekonomi samvarierar starkt med regionens 

lönenivå i den del av ekonomin som inte består av Producenttjänstesektorer. Den högre 

lönenivån i resten av regionens ekonomi antas återspegla en högre arbetsproduktivitet. 

• Andelen K15- och K0-tjänster i en FA-regions ekonomi samvarierar inte med 

regionens lönenivå i den del av ekonomin som inte består av Producenttjänstesektorer.  

• Lönenivån i en kommuns ekonomi (utom K30-sektorer) växer med storleken på 

kommunens tillgänglighet till utbud av K30-tjänster. Tolkningen är att en kommuns 

närhet till volym och mångfald av K30-tjänster höjer produktiviteten i kommunens 

näringsliv.  

De ekonometriska resultaten är således förenliga med antagandet att ett växande utbud av 

K30-tjänster möjliggör produktivitetshöjande (i) omstruktureringar i övriga företags 

verksamhet, och (ii) innovationer hos övriga företag. För att ytterligare undersöka det 

beskrivna sambandet har enskilda företag följts under en 12-årsperiod (1997-2008), med 

uppgifter om företagsattribut, lokalisering och produktivitet. Regressioner med dessa 

                                                 
2
 Marknadspotentialen hos en kommun antar normalt höga värden när kommunen finns i en stor 

FA-region med stor köpkraft. Marknadspotentialen i en kommun återspeglar hur stor tillgänglighet 

till kunder ett företag har när det är lokaliserat i kommunen. 
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paneldata uppvisar följande resultat (när regressionen kontrollerar för varje företags 

storlek, humankapital, fysiskt kapital, koncernstruktur och sektor): 

• Det enskilda företagets produktivitet samvarierar signifikant och positivt med 

företagets tillgänglighet till utbud av K30-tjänster. Denna positiva samvariation avser 

en panel som sträcker sig över 12 år. 

Ytterligare två kompletterande analyser har gjorts för nystartade-avknoppade företag under 

perioden 1997-2008. Resultaten är följande: 

• Produktivitetsnivån hos avknoppade företag är under en 5-årsperiod (efter starten) 

högre när de avknoppade företagen har större tillgänglighet till K30-tjänster. 

Tolkningen är att en miljö med stort utbud av K30-tjänster ger kunskapsstöd till de nya 

företagen och underlättar dessa företags innovationsarbete liksom kommersialiseringen 

av nya produkter och affärsrutiner.  

• Sysselsättningstillväxten hos avknoppade företag är under en 5-årsperiod (efter starten) 

högre när de avknoppade företagen har större tillgänglighet till K30-tjänster. 

Tolkningen är att stöd från en mångfald av K30-tjänster undanröjer hinder för tillväxt. 

Exporten från företag i en kommun kan summeras för att belysa (i) exportvärdet från 

kommunen, (ii) exportbredden från kommunen mätt som antalet produktvarianter, och (iii) 

en genomsnittlig prisnivå för kommunens export, som återspeglar en kvalitetspremium för 

p sina exportvarianter, jämfört med importpriset för respektive produktvariant. Resultatet 

från analyser med denna typ av data kan sammanfattas på följande sätt:  

• Exportbredden i en kommuns exportflöde samvarierar positivt och signifikant med den 

tillgänglighet till K30-tjänster som kommunen erbjuder företag som är lokaliserade i 

kommunen. 

• Genomsnittspriset för exportflödet från en kommun samvarierar signifikant med den 

tillgänglighet till K30-tjänster som erbjuds företag med lokalisering i kommunen. 

• Värdet hos exportflödet från en kommun samvarierar inte med tillgängligheten till 

utbud av K30-tjänster. 

Tolkningen av ovanstående resultat är att företags export av kunskapsintensiva 

produktvarianter är beroende av tillgänglighet till utbud av kunskapsintensiva 

Producenttjänster. Annorlunda uttryckt: Framtagning av kunskapskrävande 

produktvarianter för export behöver stöd från en mångfald av kunskapsberoende 

Producenttjänster. Utveckling av nya produkter med förhöjt exportpris underlättas och blir 

mer framgångsrikt när det finns en kunskapsrik omgivning av Producenttjänsteföretag att 

samspela med. 
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2 Utbud och efterfrågan på producenttjänster   

2.1 Producenttjänsternas roll i ekonomin 

Tjänstesektorerna har omklassificerats två gånger under 00-talet (SNI 2002 och SNI 2007). 

Det innebär att det är besvärligt att följa de olika sektorerna i några längre tidsserier – 

annat än för breda aggregat. Samtidigt är framtagningen av de nya sektorindelningarna 

påkallade av att tjänsteutbudet under de senaste 10-15 åren fått förändrad sammansättning 

av delsektorer (på 5-siffernivå). Det betyder att tjänstetyper som inte registrerades under 

1990-talet helt enkelt hade så begränsad omfattning att de ”inte förtjänade att få egna 

beteckningar”. Många av de nya tjänsteverksamheterna har också både hushåll och företag 

som kunder. I den fortsatta analysen används en inkluderande definition av 

producenttjänster, vilket innebär att när en betydande del av kunderna är företag, då 

innefattas den aktuella verksamheten i kategorin producenttjänster även om hushåll också 

efterfrågar samma tjänster. 

Producenttjänster har ett antal karakteristika som påverkar producenttjänsteföretagens 

ekonomiska länkar till sina respektive kunder och som därför också påverkar 

lokaliseringens betydelse för varje tjänsteföretags förmåga att under lönsamhet leverera 

sina tjänster. Följande egenskaper utmärker huvuddelen av alla Producenttjänster: 

• Producenttjänster levereras i stor utsträckning som samproduktion, vilket betyder att 

kunden tar aktiv del i tjänsteleveransen och medverkar i tjänstens utförande. Dessa 

tjänster förutsätter ofta närkontakt mellan leverantör och mottagare av tjänsten, och 

detta underlättas när leverantör och kund finns på kort tidsavstånd från varandra.  

• Många Producenttjänster är förmedlingstjänster, där tjänsteföretaget på kundens 

begäran hjälper till att (i) hitta leverantörer av insatsvaror och insatstjänster, (ii) 

etablera kontakter med nya kunder, och (iii) ta fram information om efterfrågade 

resurser inklusive önskad arbetskraft. Korta tidsavstånd mellan kundföretag och 

tjänstelevererande företag sänker kontakt- och andra transaktionskostnader mellan 

parterna, och därmed har lokaliseringen av kund och leverantör en avgörande 

lönsamhetseffekt för båda parter. 

• Ett betydande antal Producenttjänster upprätthåller en mellanhandsfunktion, vilket 

betyder att när en kund vill inköpa respektive sälja varor, tjänster och andra resurser, 

då arrangeras transaktionskontakten av ett mellanhandsföretag, som gör att berörda 

transaktioner kan genomföras under marknadsvillkor. Det betyder att 

mellanhandsfunktionen är marknadsstödjande, där mellanhandens förtjänster har sin 

källa i tillfälliga eller bestående gap mellan kundens betalningsvilja och säljarens 

utbudspris. 

• En Producenttjänst kan karakteriseras av sin kunskapsintensitet. En 

Producenttjänstebransch som är kunskapsorienterad kan väntas omfatta företag som 

samproducerar kunskap och innovationer med sin kund eller förmedlar kunskaper av 

betydelse för sina kunders produktutformning och förnyelse av verksamhetsrutiner. 

Eftersom det också finns en marknad för kunskaper och innovationer kan 

kunskapsintensiva Producenttjänsteföretag upprätthålla transaktionsbaserade 

kunskapsflöden. 
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Vad betyder ett beslut att bryta ut tjänsteverksamhet från ett företag för att inköpa tjänsten 

från externa företag (från marknaden)? Om vi antar att utbrytningen ökar lönsamheten, då 

kan vi tala om en allokeringsvinst. Men det är också möjligt att beskriva omstruktureringen 

som en innovation av typen process- eller rutinförnyelse. Den fortsatta analysen har som 

huvuduppgift att belysa frågor kring denna typ av förändringar. I detta sammanhang blir 

det väsentligt att också belysa olika tjänstebranschers kunskapsintensitet.  

Det finns betydande skillnader mellan Producenttjänster med hög och låg 

kunskapsintensitet, men olika tjänsteverksamheter delar samtidigt ett antal drag när det 

gäller lokalisering, nätverksberoende och förändringsförlopp. I Appendix 1 finns en 

uppräkning av Producenttjänstebranscher med mycket hög, medelhög och låg 

kunskapsintensitet. Kriteriet för denna indelning är varje tjänstenärings andel sysselsatta 

med minst 3 års högskoleutbildning. Sysselsatta med sådan utbildning benämns hädanefter 

som högskoleutbildade. För att tillhöra kategorin mycket kunskapsintensiv skall en 

Producenttjänstenäring ha minst 30 procent högskoleutbildade. Gruppen av sådana 

näringar betecknas med K30. Den nästföljande gruppen är K15, som består av 

tjänstenäringar där 15-30 procent av de sysselsatta är högskoleutbildade. Den tredje 

gruppen, K0, består av övriga Producenttjänster.  

Figur 2.1 visar för 2007, som är sista året då SNI 2002 tillämpas, hur Producenttjänsterna 

fördelar sig mellan K30, K15 och K0. Med vår kategorisering fanns det 2007 över 900 000 

sysselsatta i olika Producenttjänsteverksamheter. Det året var över en tredjedel av typen 

K30 och ungefär lika många av typen K0, medan gruppen K15 utgjorde drygt en femtedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1: Fördelningen av Producenttjänster med avseende på kunskapsintensitet 

 

Med SNI 2002 finns det på 5-siffernivå 35 kategorier K30-tjänster, 32 K15-tjänster och 39 

K0-tjänster. Under de senaste 10 åren har Producenttjänster som helhet vuxit, och takten 

har varit snabbast för K30-tjänsterna, som 2008 gick förbi K0-tjänsterna med måttet antal 

arbetstillfällen. Expansionen av Producenttjänsterna i den svenska ekonomin under 

perioden efter 1990 är således till väsentlig del en tillväxt av mycket kunskapsintensiva 

Producenttjänster. 

 

Producenttjänster 2007 

 

941 800 

K30 = Mycket 

kunskapsintensiva 

Producenttjänster 

38,7 % 

K15 = 

Producenttjänster 

med medelhög 

kunskapsintensitet  

21,7 % 

K0 = 

Producenttjänster 

med låg 

kunskapsintensitet 

39,6 %  



PRODUCENTTJÄNSTER, EKONOMISK OMVANDLING OCH PRODUKTIVITET 

14 

2.1.1 Kunskapsintensiva producenttjänster och KIBS 

Ett arbetsställes kunskapsintensitet kan observeras i arbetsställestatistiken (AST-statistik). 

Ett arbetsställes kunskapsintensitet mäts av dess andel av personalstyrkan som har minst 

tre års högskoleutbildning. Personer med sådan utbildning betecknas som 

högskoleutbildade. Vissa verksamheter som klassificeras som FoU har en genomsnittlig 

kunskapsintensitet som når upp till 65-80 procent. I den följande översikten har alla 

producenttjänster indelats i tre grupper, benämnda K30, K15 och K0, där den första 

gruppen består av branscher eller sektorer (5-siffernivå) som har minst 30 procent 

högskoleutbildade bland sina anställda. Den andra gruppens andel högskoleutbildade 

ligger inom intervallet 15 och 30 procent, medan den tredje gruppen utgörs av övriga 

branscher som levererar producenttjänster. 

Tabell 2.1 presenterar en indelning av K30-tjänster i fem grupper, där den största gruppen 

utgörs av olika kategorier av IKT-tjänster (informations- och kommunikationsteknologi).  

IKT-tjänsterna kan tillsammans med FoU-verksamhet och teknikkonsulter förväntas vara 

starkt engagerade i innovationsförlopp som både gäller nya produkter och nya 

verksamhetsrutiner. Detta aggregat omfattar ca hälften av alla arbetstillfällen inom K30.  

Tabell 2.1: Arbetstillfällen i mycket kunskapsintensiva producenttjänster (K30), 2007  

 Antal arbetstillfällen 2007 Andel av K30, % 

FoU-verksamhet 26 897 7,4 

Andra teknikkonsulter 61 443 16,9 

Finansiella verksamheter 65 815 18,1 

IKT-verksamheter 86 008 23,6 

Övriga K30-tjänster 124 604 34,0 

Totalt antal K30 364 767 100,0 

Anm. K30-tjänster specificeras i Appendix 1. IKT = Informations- och kommunikationsteknologi 

2.1.2 Producenttjänstegrupperna K15 och K10 

Producenttjänster i gruppen K15 har ett betydande inslag av förmedlings-, uthyrnings- och 

andra mellanhandstjänster och stöd till lokala och nationella marknaders funktion av typen 

marknadsföring och reklam. Informations- och kommunikationsteknologi spelar däremot 

en mer undanskymd roll än för gruppen K30. Det som sticker ut är antalet verksamma 

inom sektorn personaluthyrning, som uppgick till över 50 000 år 2007, och där antalet 

arbetstillfällen fördubblades mellan 2003 och 2007. Samtidigt ökade också antalet 

sysselsatta inom K30-sektorn förmedling och rekrytering av personal. 

 
Tabell 2.2: Arbetstillfällen inom producenttjänster med medelhög kunskaps-intensitet (K15), 2007 

 Antal arbetstillfällen 2007 Andel av K15, % 

Finans- och försäkring 27 018 12,9 

Personaluthyrning 50 151 23,9 

Uthyrning och förmedling 26 616 12,7  

IKT-tjänster 9 894 4,7 

Övriga K15-tjänster 95 805 45,8 

Totalt antal K15 209 484 100,0 

Anm. K15-tjänster specificeras i Appendix 1 
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Som framgår av Tabell 2.3 är K0-tjänster orienterade mot res- och transporttjänster, 

inklusive taxiresor och hotellbokning. En betydande del är också blandade tjänster, där 

både hushåll och företag är kunder. Den tredje gruppen omfattar ett antal 

uthyrningsaktiviteter av olika slag. Hela kollektivet av K0-tjänster har en tydlig 

rutinkaraktär. Som visas i ett senare avsnitt är just K0-tjänsternas andel av sysselsättningen 

i landets olika funktionella regioner mycket jämn. Annorlunda uttryckt: K0-tjänsternas 

omfattning i en region är approximativt proportionell mot regionens antal arbetstillfällen. 

Tabell 2.3: Arbetstillfällen inom producenttjänster med medelhög kunskaps-intensitet (K0), 2007 

 Antal arbetstillfällen 2007 Andel av K0, %, 2007 

Uthyrningsrelaterade tjänster 35 000 9,5 

Transportrelaterade tjänster 276 700 73,4 

Blandade tjänster (hushåll/företag) 55 300 17,1 

Totalt antal K0 367 000 100,0 

Anm. K0-tjänster specificeras i Appendix 1 

 
Den indelning som görs i tabellerna 2.1–2.3 särskiljer Producenttjänstesektorer efter 

utbildningsintensitet. Finns det alternativa indelningar? Ett sådant alternativ är att dela in 

sektorer med hänsyn till fördelningen av olika yrkeskategorier i varje tjänstenäring. 

Mellander (2009) visar att kunskapsintensiva Producenttjänster till stor del omfattar 

företag där arbetskraften utför så kallade kreativa arbetsuppgifter. I en studie av Bjerke 

(2011) visas hur kunskapsintensiva tjänsteföretag med en växande andel anställda med 

kreativa yrken också uppvisar en relativt sett bättre lönsamhet än andra kunskapsintensiva 

Producenttjänsteföretag. 

Slutsatsen här är att K30-näringsgrenarna också kan karakteriseras som tjänstesektorer 

med ett stort inslag av anställda i kreativa yrken, där arbetet består i att lösa och hantera 

kognitiva uppgifter, t.ex. matematiker, statistiker, datorspecialister, kemister och läkare 

m.fl. 

2.2 Producenttjänster och produktiviteten i ekonomin 

2.1.3 Teoretisk bakgrund: Internalisering, nätverk och marknad 

Ett företag med en bestämd uppsättning produkter (varor och tjänster) har i ett givet läge 

ett antal delaktiviteter som leder fram till företagets slutprodukter. Verksamhetens 

organisation kan varieras genom att vissa delaktiviteter separeras från organisationen och 

läggs ut hos andra företag för att köpas in enligt någon form av kontrakt. På modern 

svenska betecknas sådan utläggning av verksamhet för ”outsourcing”. Men även 

”insourcing” är möjlig, och innebär att företaget internaliseras tidigare separerade 

delaktiviteter till en integrerar produktion. 

Samordningen av verksamheten i ett företag leder till företagsinterna 

interaktionskostnader, medan insatsflöden från andra företag leder till 

transaktionskostnader. Med dessa beteckningar kan ett välkänt teorem av Coase (1937) 

skrivas om på följande sätt: En delaktivitet i ett företag kan med fördel dekomponeras och 

läggas ut för inköp om ett sådant beslut sänker de företagsinterna interaktionskostnaderna 

mer än det höjer transaktionskostnaderna.  

Det synsätt som infördes av Coase kom långt senare att vidareutvecklas av Williamson 

(1967, 1975), där spektrumet vidgas till att omfatta (i) hierarkier inom ett företag, (ii) 
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ekonomiska länkar mellan insatslevererande och insatsköpande företag, och (iii) 

insatsflöden via en ”ren marknad” eller ”öppen marknad” När leveranser sker mellan två 

olika arbetsställen som tillhör samma företagsgrupp kan resultatet vara näst intill identiskt 

med en lösning där leveransen sker på en ekonomisk länk mellan leverantör och mottagare, 

där länken är underbyggd av explicita eller implicita kontrakt. Båda fallen är 

nätverkslösningar, med ägarbaserade länkar i det första fallet och kontraktsliknande länkar 

i det andra. 

I analyserna som följer görs en schematisering av företags struktur och omorganisation. 

Följande strukturbegrepp används: 

• Icke-affilierade företag är nationella företag som inte ingår i en koncern 

(företagsgrupp). 

• Affilierade nationella företag tillhör en företagsgrupp, där varje medlemsföretag finns i 

Sverige. 

• Svenskägt MNF är ett företag som ingår i en svenskägd multinationell grupp. 

• Utlandsägt MNF är ett företag som ingår i en utlandsägd multinationell grupp 

När det gäller outsourcing och insourcing av tjänsteaktiviteter används följande 

beteckningar:  

• Externalisering anger att ett företag bryter ut delaktiviteter och där företaget istället 

köper in delaktiviteterna som tjänster från andra företag, enligt långsiktiga 

kontraktslänkar eller genom transaktioner på en öppen marknad.  

• Externalisering inom koncern (företagsgrupp) innebär att inköpslänken för en 

externaliserad tjänst kopplar det köpande företaget till ett annat företag inom samma 

koncern. Uppköp liksom sammanslagning av företag leder ofta till detta slag av 

externalisering. 

• Internalisering anger att företaget integrerar en eller flera aktiviteter (tjänster) som 

tidigare köpts in från externa företag.  

Externalisering och internalisering är omformningar av ett företags struktur som faller 

inom ramen för Schumpeters beskrivning av organisationsinnovationer (Schumpeter, 

1934). En gängse föreställning är att dessa innovationer motiveras av positiva 

produktivitetseffekter för företaget. Generellt påverkar de också villkoren för andra 

företag, vilket kan innebära att de har positiva effekter på ekonomi i stort. Denna rapport 

gör en åtskillnad mellan två effekter av externalisering och annan omorganisation. För det 

första leder externaliseringsåtgärden till allokeringsvinster för företaget och ekonomin, 

vilket kan uppfattas som en statisk effektivitetsvinst. För det andra kan åtgärden innebära 

att företagets förnyelse- eller innovationsarbete blir effektivare och påverkar tillväxt och 

lönsamhet hos företaget och dess omgivning över tiden. Detta senare fall handlar således 

om en dynamisk effekt. I de flesta av rapportens empiriska observationer är de statiska 

allokerings- och de långsiktiga dynamiska innovationseffekterna inte separerbara.  
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2.1.4 Innovationsverksamhet bland Producenttjänsteföretag 

Externaliserade tjänster innebär generellt att förnyelsen av tjänsternas egenskaper blir 

beroende av tjänsteföretagens egen innovationsverksamhet. Hur aktiva är 

Producenttjänsteföretagen i sitt FoU-arbete, och hur intensivt samarbete har de med sina 

kunder? Tabell 2.4 ger ett tentativt svar på dessa frågor. Den utnyttjar information från en 

survey-baserad databas, CIS IV
3
, som innehåller data för perioden 2002-2004. Denna 

information omfattar även Producenttjänsteföretag som i första hand avser tjänsteföretag 

med SNI-koderna 72-74, vilka i tabellen är ordnade efter sin kunskapsintensitet i 

grupperna K30, K15 och K0. 

Tabellen visar att inte fullt en tredjedel av Producenttjänsteföretagen var FoU-aktiva 2004, 

med över 45 procent för de kunskapsintensiva K30-företagen och över 15-rpocent bland 

K0-företagen som har en väsentligt lägre kunskapsintensitet än övriga Producenttjänster. 

Av särskilt intresse för oss är att nästan vart tredje K30-företag har innovationssamarbete 

med andra parter, av vilka en stor andel är tjänsteföretagets kunder. 

 
Tabell 2.4: Innovationsverksamhet i Producenttjänsteföretag enligt CIS IV, 2004 

 Andel företag med FoU, 
% 

Andel företag med 
innovationssamarbete, 
% 

Andel företag med 
innovationssamarbete med 
kunder,% 

Alla Producent-
tjänsteföretag i CIS 

32,3 23,0 12,9 

K30-företag 46,2 31,3 17,8 

K15-företag 26,2 22,0 14,1 

K0-företag 17,2 13,3 0,0 

Källa: Bearbetning av CIS IV 

 

CIS-datan som används i Tabell 2.4 kan användas i en logitmodell för att beräkna 

sannolikheten för att ett Producenttjänsteföretag skall bedriva FoU-arbete. Ett antal 

förklaringsvariabler har prövats för att få en bild av faktorer som påverkar FoU-

sannolikheten. I Tabell 2.5 redovisas en skattning som ger en bild av hur 

företagsegenskaper och företagets lokalisering påverkar sannolikheten för FoU-aktivitet.  

Den skattade modellen kan översiktlig beskrivas på följande sätt: 

 

ln( / (1 )) i ii
p p x          

  (2.1) 

 

där p anger sannolikheten för FoU och där ix  är förklaringsfaktor i = 1, 2, …, och där   

är en slumpmässig felterm. 

  

                                                 
3
 CIS är en förkortning av ”Community Innovation Survey” och bygger på ett initiativ från 

Eurostat/OECD, med mål att registrera innovationsaktiviteter bland europeiska företag. CIS-

manualen tillämpas även i länder utanför Europa. I rapporten hänvisas även till data från CIS VI 

avseende år 2008. 
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Tabell 2.5: Sannolikheten att ett Producenttjänsteföretag gör innovationsansträngningar      

Företagets egenskaper Koefficient Signifikansnivå 

Konstant (Intercept) -3,05 0,000 

Tillhör K30 2,28 0,000 

Tillhör K15 0,40 0,084 

Företagets storlek (ln sysselsättning) 0,12 0,035 

Tillhör inhemsk koncern 0,59 0,008 

Tillhör svenskägt MNF 1,01 0,000 

Tillhör utlandsägt MNF 0,41 0,133 

Log omsättning per sysselsatt 0,06 0,234 

Lokaliseringsvariabler --- Ej sign. 

Pseudo 
2R  = 0,10. Antal observ. = 925 

  

Källa: Bearbetning av CIS IV 

 
Resultatet i Tabell 2.5 visar att sannolikheten för FoU-aktivitet är högre för 

Producenttjänsteföretag i de mycket kunskapsintensiva Producenttjänstesektorerna (K30) 

än för andra tjänsteföretag, medan K15-företag inte har någon signifikant förhöjd 

sannolikhet för innovationsaktiviteter. Sannolikheten ökar också (logaritmiskt) med 

företagets storlek. Signifikant förhöjd sannolikhet finns också för företag som (i) tillhör en 

inhemsk koncern och (ii) tillhör en svenskägd multinationell grupp. Dessa samband liknar 

de man finner för tillverkande företag (Johansson, Lööf, 2008), även om 

Producenttjänsterna skiljer sig från tillverkningsindustrin på en väsentlig punkt. För 

tillverkande företag avviker beteendet hos utlandsägda MNF-företag inte från inhemskt 

ägda MNF-företag. Men för Producenttjänsteföretag finns således en sådan skillnad. 

Sannolikheten att ett Producenttjänsteföretag gör innovationsansträngningar har estimerat 

även med data från CIS VI avseende år 2008. Också i detta fall bekräftas att 

innovationsbenägenheten är större för K30-företag och ökar med företagets storlek. Vissa 

variabler i Tabell 2.5 saknas i CIS VI, varför den senare undersökningen inte behandlas 

vidare här. 

Tabell 2.5 pekar på betydelsen av ett tjänsteföretags länkar till andra företag. Att tillhöra en 

nationell koncern innebär för företagsenheten att den har ägarbaserade kanaler för utbyte 

av kunskapsflöden med andra enheter i samma grupp. Detsamma gäller fenomenet att vara 

en del av ett svenskägd multinationell koncern. När det finns ägarlänkar av detta slag ökar 

möjligheterna för externalisering av FoU och innovationsansträngningar – 

externaliseringen sker inom gruppen och ger därigenom ett skydd för ”kunskapsläckage” 

till konkurrenter. 

Tabell 2.5 är tydlig i två andra avseenden: Det finns ingen påverkan från 

lokaliseringsvariablerna och inte heller från företagets omsättning per sysselsatt. Det 

innebär att sannolikheten att göra innovationsansträngningar är jämförbar i stora och 

mindre funktionella regioner. Det hindrar inte att resultatet av innovationsansträngningar 

kan mer gynnsamma i stora urbana agglomerationer (Johansson and Lööf, 2008). 

I den här rapporten är intresset särskilt inriktat på i vilken grad Producenttjänsteföretag 

påverkar innovationer och produktivitet i andra företag. För detta ger CIS IV möjlighet att 

beräkna sannolikheten att ett Producenttjänsteföretag har innovationssamverkan med andra 
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aktörer och speciellt innovationssamarbete med andra företag som är kunder. Som framgår 

av Tabell 2.6. påverkas sannolikheten för samarbete av samma oberoende variabler som 

vid beräkningen av sannolikheten för FoU-verksamhet. Denna sannolikhet ökar när 

Producenttjänsteföretaget tillhör en kunskapsintensiv tjänstesektor. Den ökar också för 

Producenttjänsteföretag som tillhör en företagsgrupp som inte är utlandsägd. 

 
Tabell 2.6: Faktorer som förhöjer sannolikhet för innovationssamarbete, 2004 

Sannolikheten för innovationssamarbete med andra 
aktörer samvarierar med 

Sannolikheten för innovationssamarbete med 
kunder samvarierar med 

Tillhör K30-branscher 

Producenttjänsteföretagets storlek 

Är del av inhemsk koncern 

Är del av svenskägd multinationell grupp 

Tillhör K30-branscher 

Producenttjänsteföretagets storlek 

Är del av inhemsk koncern 

Är del av svenskägd multinationell grupp 

 

Källa: Bearbetning av CIS IV. Anm. Betydelsen av företagsstorlek och av att tillhöra K30-

segmentet återfinns också i CIS VI. 

 
De resultat som redovisas i tabellerna 2.4–2.6 innebär att utbudet av Producenttjänster 

skall väntas ha två vägar att påverka näringslivet i en region. Den första effekten är att 

Producenttjänsterna breddar marknadsmöjligheterna och ger förbättrad 

allokeringseffektivitet. Den andra effekten är att Producenttjänsteföretagen positivt 

medverkar i andra företags innovationsansträngningar. I det följande delavsnittet prövas 

om befintliga data kan stödja sådana slutsatser. Vi prövar helt enkelt om en regions 

lönenivå samvarierar med utbudet av Producenttjänster i regionen. Antagandet som belyses 

är följande: 

• Ett stort utbud av Producenttjänster har positiva effekter på produktiviteten av övriga 

delar av regionens näringsliv. 

• Lönenivån i regionens övriga näringsliv återspeglar produktivitetsnivån i övriga 

näringslivet. 

Om lönenivån samvarierar positivt med storleken och kunskapsintensiteten hos utbudet av 

Producenttjänster, då är detta inte tillräckligt för att tala om ett kausalt samband. Men om 

sådan samvariation saknas, då kan vi utesluta att Producenttjänsterna har en positiv 

inverkan på ekonomin i stort. 

2.1.5 Tillgänglighet till Producenttjänster och produktivitet i FA-regioner 

Ett genomgående antagande är att Producenttjänsteföretagen utövar sin verksamhet genom 

relativt frekvent närkontakt med sina kunder. Sådana kontakter kan arrangeras till lägre 

kostnader om tjänsteleverantören och leverantörens kund finns i samma funktionella 

region (Johansson och Klaesson, 2011). För Producenttjänsteleverantören är den 

funktionella regionen företagets hemmamarknad, med ett genomsnittligt tidsavstånd till 

kunder på 20-30 minuter. Avståndet till kunder i andra regioner är generellt åtminstone 2-3 

gånger så stort. Som approximation av funktionella regioner används indelningen av landet 

i 72 FA-regioner. 

Betydelsen av närhet mellan leverantör och köpare av kontaktintensiva Producenttjänster 

kan kopplas till teorin om agglomerationsfördelar i stora urbana regioner, vilket betyder 

den stora regionen erbjuder sina företag positiva externaliteter. I Fujita och Thisse (2002) 
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betecknas dessa fördelar med ”kommunikationsexternaliteter”. Detta fenomen visas vara 

en viktig del av mekanismerna bakom agglomerationsfördelar. Storleken på ett enskilt 

företags agglomerationsfördelar mäts hos Fujita och Thisse med företagets tillgänglighet 

till andra företag. Det är i princip samma ansats som tillämpas i den följande analysen, med 

preciseringen att den här rapporten betonar ett företags tillgänglighet till utbudet av 

Producenttjänster. 

Målet i detta delavsnitt är att undersöka om produktiviteten i en regions näringsliv 

samvarierar på ett positivt sätt med utbudet av Producenttjänster i regionen. Istället för att 

beräkna produktiviteten i varje regions näringsliv använder den följande analysen i detta 

avsnitt näringslivets genomsnittliga lönenivå som indikator på arbetsproduktiviteten. 

Hypotesen är att ett större utbud av Producenttjänster och särskilt K30-tjänster har en 

tydlig samvariation med lönenivån i en regions näringsliv. 

Låt för region r, rw  vara näringslivets genomsnittliga lönenivå, ( 30 )rA K  andelen 

sysselsatta i K30-företag, ( 15 )rA K  andelen sysselsatta i K15-företag, och ( 0 )rA K

andelen sysselsatta i K0-företag. Med dessa beteckningar kan sambandet mellan lönenivån 

i region r och andelen Producenttjänster i regionen fångas av följande regressionsekvation, 

där r  är en normalfördelad slumpterm: 

 

1 2 3( 30 ) ( 15 ) ( 0)r r r rw A K A K A K           

 (2.2) 

 

 
Tabell 2.7a: Lönenivå som en funktion av andelen Producenttjänster i regioner, 2007  

Variabler      Parametervärde      t-värde 

Konstant 12,0 176,8 

Andel K30 0,03 3,9 

Andel K15 0,007 0,9 

Andel K0 0,06 0,6 

2R  = 0,32 
  

Källa: Bearbetning av AST-statistik. Observationer från 72 FA-regioner 

 
Tabellen visar en regions lönenivå och dess andel av K30-tjänster samvarierar på ett tydligt 

sätt. 0m K30-tjänster har ett starkt inslag av kunskap, så har K0-tjänster ett starkt inslag av 

transporter och varuförmedling. Enligt Tabell 2.7a samvarierar varken andelen K0- eller 

andelen K15-tjänster med regionens lönenivå. Tabellens huvudbudskap är att det 

observerade mönstret är förenligt med antagandet att utbudet av kunskapsintensiva 

producenttjänster har en positiv effekt på en regions lönenivå och produktivitet. Däremot 

klargör analysen självklart inte i vilken grad det finns ett enkelt kausalt samband mellan 

utbud av Producenttjänster och lönenivå i en region. 

Tabell 2.7a har hela ekonomins genomsnittslön som beroende variabel, och denna variabel 

innefattar också lönerna för gruppen Producenttjänster. Vi kan åtgärda detta genom att i 

ekvation (2.2) förändra den beroende variabeln till genomsnittslönen i region r för resten 

av näringslivet, dvs. lönen i alla näringar utom Producenttjänsterna. Resultatet av denna 

förändring redovisas i Tabell 2.7b. 
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Tabell 2.7b: Lönenivå i resten av ekonomin som en funktion av andelen Producenttjänster i regioner, 
2007  

Variabler Parametervärde t-värde 

Konstant 12,0 157,7 

Andel K30 0,023 3,1 

Andel K15 0,005 0,6 

Andel K0 0,004 0,4 

2R  = 0,22 
  

Källa: Bearbetning av AST-statistik. Observationer från 72 FA-regioner 

 
Tabell 2.7b visar resultat som är förenlig med hypotesen att andelen K30-tjänster i en 

region har en positiv samvariation med lönenivån i regionens övriga näringsliv. Däremot 

uppvisar grupperna K15 och K0 inte någon sådan samvariation, med den specificering som 

görs i ekvation (2.2). Resultatet kan således ses som en indikation att K30-tjänster har en 

särställning när det gäller att ge funktionella regioner en förhöjd produktivitet. 

2.1.6 Tillgänglighet till Producenttjänster och produktivitet i kommuner 

Analysen av sambandet mellan Producenttjänster och lönenivå i regioner kan göras med ett 

större antal observationer. Angreppssättet blir då att observera näringslivets lönenivå i 

landets alla kommuner och att ställa denna lönenivå mot varje kommuns tillgänglighet till 

den egna kommunens och omgivande kommuners utbud av Producenttjänster, särskilt 

K30-tjänster. 

Analysen går till på följande sätt. För varje FA-region identifieras regionens 

centrumkommun (den största kommunen). Denna grupp av centrumkommuner separeras 

till en särskild population, med hänvisning till det faktum att centrumkommunerna är 

specialiserade på Producenttjänster och har hela regionen som sin avsättningsmarknad. 

Den återstående gruppen är kranskommuner i respektive FA-region. Med denna ansats 

kommer centrumkommuner (kärnstäder) att jämföras med varandra, samtidigt som varje 

kranskommun jämförs med andra kranskommuner.  

Den stora skillnaden mellan kärn- och kranskommuner är att kärnkommuner får sin 

tillgänglighet till Producenttjänster främst från Producenttjänsteföretag inom den egna 

kommunen, medan kranskommunernas tillgänglighet kommer från tjänsteföretag i 

regionens övriga kommuner – och då särskilt från Producenttjänsteutbudet i den egna 

kärnkommunen. 

För varje kommun, m, finns uppgifter om tidsavståndet till andra kommuner, där mkt  

betecknar tidsavståndet mellan kommun m och k. Om utbudet av K30-tjänster i kommun k 

är kP  (antal K30-arbetstillfällen i k) blir kommun m:s tillgänglighet till detta utbud lika 

med  expk kmP t . Summa tillgänglighet , mT  , för företag i kommun m till 

tjänsteutbudet i den egna kommunen och alla andra kommuner kan då bestämmas som 

 

 expm k kmk
T P t     (2.3) 
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där   är en skattad tidskänslighetsparameter (Johansson, Klaesson och Olsson, 2003)
4
, 

och där ”exp” anger e-funktionen. Tillgänglighetsmåttet i (2.3) anger hela potentialen för 

möjligheten att kontakta Producenttjänsteleverantörer med kommun m som utgångspunkt. 

Stora värden på mT kommer att återspegla både utbudskapacitet och mångfald, givet att vi 

utgår från att Producenttjänster är differentierade. 

Vi är intresserade av K30-tjänsternas inflytande på den övriga ekonomin, dvs. alla näringar 

utom K30-tjänster. Därför studerar vi hur K30-tjänster påverkar variabeln 
*

mw  som visar 

den genomsnittliga lönenivån i en kommuns näringsliv utom näringar som tillhör gruppen 

K30. Sambandet mellan kommuners lönenivå och tillgänglighet till utbud av K30-tjänster 

estimeras med ekvation (2.4), som har samma form för centrum- och kranskommuner. 

 
*

m m mw T       (2.4) 

 

 

Tabell 2.8: Lönenivån (
*

mw ) i kommuner som funktion av tillgängligheten till utbud av K30-tjänster 

Typ av kommun Konstant ( ) Tillgänglighetsparameter  

(  ) 

2R  

Centrumkommun  

 
188 x

310   (65,2) 0,21 x 
310
 (3,8) 

0,17 

Kranskommun  
181 x 

310  (111,0) 0,23 x 
310
 (9,2) 

0,28 

Källa: Bearbetning av lönesummestatistik för arbetsställen. Inom parentes anges t-värden 

 
Tabell 2.8 visar att det finns en stark samvariation mellan en kommuns lönenivå och dess 

tillgänglighet till K30-tjänster. Detta samband finns för både krans- och 

centrumkommuner. Resultatet är förenligt med hypotesen att de kunskapsintensiva 

Producenttjänsterna har produktivitetshöjande effekter på den övriga ekonomin, liksom på 

ekonomin som helhet. Konstanten är högre för centrumkommunerna än för 

kranskommunerna, vilket är i samklang med annan löneinformation om kommuner. Vidare 

är tillgänglighetsparametern något högre för krans- än för centrumkommunerna, vilket 

innebär att näringslivet i kranskommuner får ett tydligt stöd av närhet till 

kunskapsintensiva Producenttjänsterna i främst den aktuella centrumkommunen.  

Hur kan vi tolka de samband som presenteras i tabellerna 2.7 och 2.8? Det förslag som ges 

här att sambandet är ett utslag från en interdependent dynamik, där en region med stor och 

kunskapsintensiv ekonomi attraherar företag som bjuder ut producenttjänster att lokalisera 

sig i regionen och att expandera, och där lokaliseringar med stor tillgänglighet till K30-

tjänster stimulerar näringslivet till växande produktivitet och expansion. Figur 2.2 återger 

möjligheten av en kumulativ dynamik som belyser det observerade mönstret av 

samvariation mellan tillgänglighet till Producenttjänster och lönenivå i kommuner och FA-

regioner. 

 

                                                 
4
 I den refererade artikeln visas att tidskänsligheten är störst för tidsintervallet 10-45 minuter och 

lägre när tidsavståndet är längre och kortare. 
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Figur 2.2: Interdependent dynamik för Producenttjänster och regioners ekonomi 

 

2.3 Producenttjänsternas geografi och tillväxt 

Figur 2.2 i föregående avsnitt beskriver lokaliseringen av producenttjänster som driven av 

näringslivets efterfrågan på Producenttjänster, samtidigt som expansionen av de sektorer 

som bjuder ut Producenttjänster stimulerar tillväxten av ekonomin i funktionella regioner. 

Helhetsbilden blir att producenttjänsterna lyfter en regions produktivitet och lönenivå, och 

att ekonomins tillväxt späder på efterfrågan på producenttjänster. 

2.1.7 Tillväxten av producenttjänster 

Producenttjänster omfattar agentur- och partihandel, reparation- och underhållstjänster, 

transporter och konsulttjänster, men också ett stort antal andra marknadsstödjande tjänster. 

Många av dessa verksamheter kännetecknas av att säljare och köpare av tjänsten har 

direktkontakt vid leveransen av tjänsten. Det gäller också flertalet kunskapsförmedlande 

tjänster. Som en följd av detta skjuter transaktionskostnaderna i höjden när avståndet 

mellan säljare och köpare ökar. Ambitioner från både säljare och köpare att reducera dessa 

geografiska transaktionskostnader medför en stark tendens till samlokalisering av köpare 

och säljare i lägen där den lokala marknaden är stor och tillåter en vidgad specialisering av 

differentierade Producenttjänster.  

I Johansson, et.al. (2010) belyses producenttjänsternas tillväxt, med ungefär samma 

avgränsning av sektorn som i denna rapport. Där framgår att gruppen Producenttjänster 

utgör en växande del av alla arbetstillfällen i näringslivet för perioden 1999-2006. 

Tillväxten var särskilt stark för de tre storstadsregionerna och i Malmöregionen ökade 

andelen med nästan 24 procent under sjuårsperioden. Motsvarande tillväxttal för 

Stockholms- och Göteborgsregionen var 17 respektive 14 procent, medan medelstora 

regioners andel växte med ca 10 procent. Som helhet stärker dessa observationer bilden av 

en omvandling av Sveriges näringsliv i riktning mot ökad externalisering och outsourcing 

av tjänsteaktiviteter. 

Mellan åren 2003 och 2008 växte summan av alla Producenttjänster så att deras samlade 

andel av den svenska ekonomin ökade med ca 11 procent. För denna senare period (i 

tabellerna 2.9–2.11) är de olika Producenttjänsterna redovisade som andel av hela 

ekonomin, dvs. som andel av sysselsatta i näringslivet och i offentlig verksamhet.  

Region med stor och diversifierad 

ekonomi med växande produktivitet 

Lokalisering av kunskapsintensiva 

producenttjänster 

Attraherar Producenttjänsteföretag 

till lokalisering i regionen 

Producenttjänsteföretag stärker 

produktivitet och stimulerar 

tillväxt 
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2.1.8 Kunskapsintensiva producenttjänster och regionstorlek 

Under 2000-talet är mönstret för lokaliseringen av producenttjänster tydligt. Med indelning 

av den svenska ekonomin i 72 FA-regioner kan vi konstatera att de två kunskapsintensiva 

grupperna K30 och K15 är markerat större i stora funktionella regioner än i medelstora och 

små funktionella regioner. Mönstret anpassar sig efter så kallade NEG-principer (New 

Economic Geography), där diversiteten eller mångfalden av producenttjänster växer med 

storleken hos marknaden i en funktionell region. Eftersom leveranserna av tjänster är 

distanskänsliga blir den lokala och regionala ekonomins marknadspotential avgörande för 

det lokala och regionala utbudet. När den regionala marknaden växer ökar också 

förutsättningarna för en regions mångfald av diversifierade tjänster. 

 
Tabell 2.9: Andel sysselsatta inom K30 i fyra grupper av regioner, år 2003-2008.  

 Stockholm Göteborg & 
Malmö 

Medelstora 
regioner 

Små regioner Hela 
landet 

2003 13,18 8,03 4,60 3,57 7,51 

2004 13,25 8,18 4,68 3,57 7,58 

2005 13,06 8,22 4,8 3,56 7,60 

2006 13,42 8,73 4,87 3,57 7,85 

2007 13,91 9,13 5,01 3,65 8,15 

2008 14,45 9,63 5,24 3,63 8,52 

Källa: Bearbetning av AST-statistik. Medelstora FA-regioner har minst 100 000 invånare. Anm. 

Andelarna är beräknade med total sysselsättning i ekonomin som bas. 

 
Tabell 2.9 visar att expansionen av K30-tjänster äger rum i samtliga kategorier av FA-

regioner. Mellan 2003 och 2008 växte andelen K30-tjänster med ca 1 procentenhet, vilket 

är en ökning med 13 procent. Tillväxten var snabbare än genomsnittet för Malmö- och 

Göteborgsregionen samt för de medelstora regionerna. Samtidigt var 2008 andelen K30-

tjänster nästan fyra gånger så stor i Stockholmsregionen som i små regioner, och mer än 50 

procent högre än i Göteborgs- och Malmöregionerna som grupp.  

Tabell 2.9 gör det klart att K30-tjänster är ett kännetecken för storstadsregioner, med svag 

närvaro och långsamt tillväxt i de små FA-regionerna. Denna observation kan kopplas 

samman med resultaten från avsnitt 2.2, där kommuners tillgänglighet till utbud av K30-

tjänster samvarierar positivt med kommunens produktivitetsnivå. Slutsatsen blir att den 

tydliga ansamlingen av K30-tjänster till stora regioner är ett utslag av positiva 

agglomerationsexternaliteter.   

2.1.9 Producenttjänster med medelhög och låg kunskapsintensitet 

För mycket kunskapsintensiva Producenttjänster expanderade K30-tjänsterna stadigt över 

alla kategorier av regioner, om än i svag takt för de minsta regionerna. K15-tjänsterna 

skiljer sig från de mycket kunskapsintensiva tjänsterna genom att tillväxten i andel är 

snabbast i små regioner, följt av medelstora regioner, och med lägst tillväxttakt i 

storstadsregionerna. För Stockholmsregionens del är andelens tillväxt avstannande. 
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Tabell 2.10: Andel sysselsatta inom K15 i fyra grupper av regioner, år 2003-2008.  

 Stockholm Göteborg & 
Malmö 

Medelstora 
regioner 

Små regioner Hela 
landet 

2003 7,43 4,13 2,86 1,63 4,19 

2004 7,25 4,19 2,98 1,64 4,21 

2005 7,36 4,28 3,08 1,85 4,32 

2006 7,28 4,57 3,29 1,95 4,47 

2007 7,34 4,74 3,5 2,06 4,63 

2008 7,64 5,01 4,04 2,89 5,09 

Källa: Bearbetning av AST-statistik. Medelstora FA-regioner har minst 100 000 invånare. . Anm. 

Andelarna är beräknade med total sysselsättning i ekonomin som bas. 

 
Tabell 2.11 visar utvecklingen av K0-tjänster som kan betecknas som ordinära 

Producenttjänster. Dessa tjänster spelar enligt tabellen en likartad roll i stora och små 

regioner och upptog 2008 ca 8 procent av hela ekonomins arbetstillfällen. Dessa tjänster 

andel av ekonomin ökar endast marginellt mellan 2003 och 2008, och deras andel växer 

inte alls i Stockholmsregionen. 

Tabell 2.11: Andel sysselsatta inom K0 i fyra grupper av regioner, år 2003-2008.  

 Stockholm Göteborg & 
Malmö 

Medelstora 
regioner 

Små regioner Hela 
landet 

2003 8,94 8,55 7,76 6,78 8,12 

2004 9,04 8,87 7,92 6,9 8,29 

2005 9,02 8,88
  

8,02 6,86 8,33 

2006 8,95 8,99 7,94 6,89 8,3 

2007 8,84 8,96 8,07 6,99 8,33 

2008 8,86 8,96 8,07 7,17 8,37 

Källa: Bearbetning av AST-statistik. Medelstora FA-regioner har minst 100 000 invånare. . Anm. 

Andelarna är beräknade med total sysselsättning i ekonomin som bas. 

 

2.1.10 Producenttjänster och agglomerationsfördelar 

Vad är det som sker i ekonomin när andelen producenttjänster växer? Följer vi 2000-talets 

standardverk inom området agglomerationsekonomi (Fujita och Thisse, 2002) blir svaret 

att en ökad mångfald av producenttjänster ökar produktiviteten hos de företag som kan 

tillgodogöra sig ökad mångfald. Stora urbana agglomerationer får därmed fördelar som i 

sin tur stimulerar de urbana ekonomierna att växa, och denna tillväxt kan antas vara 

kumulativ. Ökad storlek stimulerar således till fortsatt tillväxt, medan små ekonomier 

utsätts för den omvända mekanismen.  

Agglomerationsfenomenet illustreras i Tabell 2.12, som visar lönenivån för de tre 

kategorierna Producenttjänster och för olika funktionella regioner. Den första 

observationen gäller genomsnittet för landet och klargör att tjänstesektorernas lönenivå 

växer med ökad kunskapsintensitet. Lägst nivå har K0 och högst har K30. 

För grupperna K30 och K15 faller lönenivån när regionstorleken minskar. I båda dessa fall 

är Stockholmsregionen den enda region som har en lönenivå som överstiger landets 
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genomsnitt. För den tredje gruppen av ordinära Producenttjänster finns däremot inga 

betydande skillnader mellan de olika kategorierna av regioner. K0-tjänsterna kan uppfattas 

som den industriella ekonomins grundläggande Producenttjänster, och för dessa finns 

ingen agglomerationseffekt på lönenivån. Som Tabell 2.11 visar utgör dessa 

Producenttjänster också lika stor andel av den totala sysselsättningen i både stora och små 

regioner. 

 
Tabell 2.12: Genomsnittslön år 2007 i antal kkr för regioner och sektorgrupper  

 K30 K15 K0 

Stockholm 377 290 191 

Gbg+Malmö 310 229 189 

Medelstora regioner 268 211 176 

Små regioner 247 198 177 

Hela landet 327 247 184 

Källa: Bearbetning av AST-statistik. Medelstora FA-regioner har minst 100 000 invånare. 

 

2.4 Producenttjänsternas lokaliseringsdynamik  

Tidigare avsnitt visar att den svenska ekonomins struktur omvandlas snabbt i riktning mot 

en ökad andel sysselsatta inom tjänsteföretag som har andra företag som kunder. Dessa 

producenttjänster har sin grund i flera fenomen. Det första är att ekonomin får allt fler 

mellanhands- och förmedlingsaktiviteter, och detta kan ses som en förändring av hur 

ekonomins marknader är organiserade. När det enskilda företaget har många olikartade 

transaktioner ökar behovet av mellanhänder. En sådan förändring blir effektivitetshöjande 

när efterfrågan på mellanhands- och förmedlingsfunktionen blir tillräckligt stor, givet de 

skalfördelar som kännetecknar varje förmedlingsverksamhet. 

En andra faktor som vi betonar i tidigare avsnitt är dekomponering och utbrytning av ett 

företags delaktiviteter, där de externaliserade aktiviteterna inköps som tjänster på en ren 

marknad eller genom långtidskontrakt med specifika företag som levererar tjänsterna.  En 

dekomponering av aktiviteter till separerade delar är en rutininnovation som möjliggörs när 

marknadspotentialen för berörda delaktiviteter expanderar. När marknaden växer kan 

delaktiviteterna utnyttja skalekonomi. 

Med de förklaringsfaktorer som diskuterats ovan blir storleken på den lokala och regionala 

marknaden avgörande för hur långt utbrytningen av delaktiviteter kan göras. För att belysa 

detta har varje arbetsställe i ekonomin klassificerats i tre grupper: (i) kunskapsintensiva 

tjänster, (ii) ordinära producenttjänster och (iii) övriga sektorer i ekonomin. 

Huvudantagandet är att utbudet av producenttjänster från företag i en kommun växer som 

en funktion av den marknadspotential som erbjuds när utbudet lokaliseras i varje specifik 

kommun. I detta fall skall marknadspotentialen återspegla det enskilda företagets närhet till 

kunder, som viktas med avseende på storleken av varje kunds köpkraft (representerad av 

kundföretagets samlade lönesumma). Det betyder bland annat att när tidsavståndet till 

kundföretag ökar, då minskar marknadspotentialen. 

 En enskild kommun ingår som en del av en funktionell region. Marknaden för en 

leverantör av producenttjänster som finns i en given kommun kan uppdelas i (i) den lokala 

marknaden som utgörs av andra företag i den egna kommunen, (ii) den regionala 

marknaden som består av företag i övriga kommuner i den egna regionen, och (iii) den 
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utomregionala eller externa marknaden som består av företag i kommuner utanför den 

egna regionen. Storleken på dessa tre marknader kan mätas på följande sätt: 

 

1M   Lokal marknadspotential, beräknad som tillgängligheten till lönesumman i den 

egna kommunen 

 

2M  Regional marknadspotential, beräknad som tillgängligheten till lönesumman i 

övriga kommuner i den egna regionen 

 

3M   Extern marknadspotential, beräknad som tillgängligheten till lönesumman i 

kommuner utanför den egna regionen 

 

Dessa tre variabler, som anger loka, regional och global marknadspotential, bygger på att 

efterfrågan på producenttjänster i en kommun är en positiv funktion av lönesumman i varje 

avsättningskommun. Samtidigt faller tillgängligheten till denna efterfrågan med avståndet 

till kommunen. Med denna modell gäller att ett företag som bjuder ut producenttjänster 

säljer mer till ett kundföretag som finns på korta tidsavstånd än till ett likartat företag som 

är lokaliserat längre bort. Modellen innebär också att företag som är perifera i förhållande 

till utbudet av producenttjänster får integrera tjänsterna i den egna verksamheten istället för 

att köpa dem på marknaden.  

Teorin säger att platser där tillgängligheten till efterfrågan på tjänster är stor, där är det 

attraktivt för tjänsteleverantörer att lokalisera sig, och där är det även större möjligheter för 

expansion. Om detta samband stämmer, skall det vara möjligt att beskriva tillväxten av 

arbetstillfällen inom en tjänstesektor som en funktion av våra tre marknadspotentialerna 

1M , 2M  och 3M . Om ett sådant samband gäller, kan vi också ställa följande fråga: Är 

det någon skillnad på lokala, regionala och utomregionala tjänstemarknader? Utveckling 

av frekventa tjänsteleveranser i små portioner gynnas av ett högt värde på 1M  medan 

leveranser till mer avlägsna marknader kräver att tjänsterna kan levereras i större doser och 

med lägre frekvens. 

Innan vi går vidare kan vi uppmärksamma att de tre måtten på marknadspotential beskriver 

en kommuns geografiska struktur av marknader. Väljs Göteborgsregionen som exempel 

kan följande observeras: 

För kranskommunen Kungälv har 1M  ett relativt lågt värde medan 2M  har ett högt, 

eftersom Kungälv har ett kort tidsavstånd till framför allt Göteborgs kommun där 

lönesumman är stor. För Göteborg gäller istället att värdet på 1M  är klart högre än det på 

2M . 

Från vår agglomerationsteori följer att höga värden på 1M  och 2M  skall väntas stimulera 

tillväxt av producenttjänster (Producenttjänster) som är kontaktintensiva. Tillväxten av 

Producenttjänster per femårsperiod betecknas med P , vars storlek för varje kommun 

relateras till tillgängligheten till efterfrågan på producenttjänster (marknadspotentialen) i 

följande formulering: 

2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( )P M M M M M M               (2.4) 
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Ekvation (2.4) kopplar samman tillväxten av Producenttjänster med den lokala, regionala 

och externa marknadens storlek linjärt och kvadratiskt. Från en regression baserad på 

tillväxtekvationen förväntas 1M  ha ett starkt positivt inflytande (med både 1 och 1  

positiva), medan inflytandet från den regionala och utomregionala marknaden kan väntas 

vara mer komplex. Tabell A4 i Appendix 2 sammanfattar skattningsresultaten som hämtats 

från Johansson och Klaesson (2011), vars konsekvenser redovisas i Tabell 2.10. Effekterna 

av 3M  har inte tagits med eftersom de inte är statistiskt signifikanta. Slutsatsen är att 

utbudet av producenttjänster stimuleras av den lokala och regionala marknadspotentialen.  

Tabell 2.13: Olika marknaders stimulans av en kommuns tillväxt av producenttjänster 

 Lokal marknadspotential 

 ( 1M ) 

Regional marknadspotential (

2M ) 

Stor kommun med små 
kranskommuner 

Stark stimulans av tillväxten av 
Producenttjänster 

Ingen stimulans av 

Producenttjänster när 2M  har 

ett lågt värde  

Liten kommun i stor-stadsregion Stark stimulans av tillväxten av 
Producenttjänster 

När 2M  har ett högt värde 

stimuleras tillväxten av 
Producenttjänster 

Liten kommun i liten region Stark stimulans av tillväxten av 
Producenttjänster 

Ingen stimulans av 

Producenttjänster när 2M  har 

ett lågt värde  

 
De samband som betonas i Tabell 2.13 förstärker och förtydligar tidigare observationer i 

föregående avsnitt av texten. Som framgår är den lokala marknadspotentialen den i 

särklass viktigaste tillväxtbetingelsen. Kärnstaden i var och en av storstadsregionerna har 

en väsentligt större lokal marknad för producenttjänster än alla övriga kommuner i landet. 

För kranskommunerna i storstadsregionerna gäller att den regionala marknadspotentialen, 

representerad av 2M , är större än i alla övriga kommuner. Den snabba och stadiga 

tillväxten av producenttjänster i storstadsregionerna ges därmed en förklaring av de icke-

linjära sambanden i den skattade modellen.  

Vilka skillnader finns mellan kunskapsintensiva och ordinära producenttjänster? Är det 

samma faktorer som stimulerar tillväxten av de två grupperna av tjänster till företag?  

Svaret är att tjänstetillväxten i huvudsak följer samma mönster för de två grupperna. Men 

det finns en väsentlig skillnad som kan sammanfattas på följande sätt: 

De kunskapsintensiva tjänsterna stimuleras särskilt starkt av den lokala 

marknadspotentialen. Det betyder att dessa tjänster får sina impulser från kunder som är 

lokaliserade i det omedelbara grannskapet runt den enskilde tjänsteproducenten. 

Skattningen av den kvadratiska modellen gav som resultat att parametrarna 1 och 1  

båda var positiva, vilket är ett uttryckt för att producenttjänster är mycket närhetsberoende 

med sin utpräglade kontaktintensitet. Den lokala marknaden har därför en helt avgörande 

betydelse. Kan vi av detta dra slutsatsen att marknaden för producenttjänster särskiljer sig. 

För att tydliggöra att så är fallet har den redovisade regressionsekvationen estimerats även 

för övriga ekonomin. Utfallet av denna nya regression ger ett tydligt utslag. Parameter 1  
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faller ut som positiv och signifikant, medan 1  får ett signifikant negativt värde (se 

Appendix 2, Tabell A4). Det betyder således att den lokala marknaden har en klar 

betydelse, men på ett annat sätt än vad som gäller producenttjänster: 

För övriga ekonomin stimulerar den lokala marknaden tillväxt, men bara upp till en 

bestämd nivå. Därefter blir storleken på den lokala marknaden för stor, med växande 

markvärden och lokalkostnader. För en betydande del av företagen i den övriga ekonomin 

leder detta till en omlokalisering, där sysselsättningen i den övriga ekonomin minskar i en 

regions största kommun (kärnstad), samtidigt som sysselsättningen i övriga ekonomins 

företag kan öka i andra delar av regionen. 

Det finns således för varje kommun en storlek på den lokala marknaden, 1M , bortom 

vilken antalet arbetstillfällen i övriga ekonomin börjar minska. Denna nivå uppnås 

självklart först för regionens största kommun, men när andra kommuner tilltar i storlek 

verkar samma krafter även på dessa. Det är också så att när hela regionen växer kan 

enskilda kommuners regionala marknad, 2M , bli så stor att den övriga ekonomin 

stimuleras att minska sin storlek. Tolkningen blir då att ökad täthet både i den egna 

kommunen och i grannkommunerna ökar konkurrensen om mark och driver ut framför allt 

tillverkningsindustrin från regionen som helhet.  
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3. Utbud av producenttjänster och produktivitet i 
företag   

3.1  Lokal ekonomisk miljö och tillgänglighet till 
kunskapsintensiva Producenttjänster 

Ett företags lönsamhet eller resultat kan mätas på olika sätt. Vanligen används mått som 

företagets vinstmarginal, vinstandel och produktivitet. Företagets utveckling kan beskrivas 

med dessa variablers serie över en följd av år, men kan också avse företagets tillväxt mätt i 

omsättning och sysselsättning. Resultatet påverkas av företagsinterna attribut och av 

omgivningsvillkor. Interna attribut omfattar storlek, fysiskt kapital, antalet sysselsatta med 

högskoleutbildning, andra kunskapstillgångar, och nätverk för kunskapsflöden och samspel 

med leverantörer och kunder. 

Företagets utveckling påverkas även av omgivningsfaktorer och strukturvillkor av det slag 

som beskrivs i Figur 3.1. Hit hör strukturella egenskaper som företagets affiliering till en 

företagsgrupp, ägarstruktur och nätverk inom gruppen för överföring av idéer mellan 

företagsenheter. Företaget kan vidare klassificeras med avseende på sin 

innovationsstrategi, som kan karakteriseras av uthålligheten hos företagets 

innovationsansträngningar och investeringar i kunskapsnätverk. Den tredje gruppen av 

faktorer i figuren gäller den lokala och regionala ekonomiska miljön, i vilken företaget 

finns inbäddat (Johansson, Lööf och Rader-Olsson, 2009). Sådana omgivningsfaktorer i 

den ekonomisk närmiljö innefattar närliggande företag med uthålliga exportflöden och 

ihärdiga innovationsaktiviteter. Genom sådana miljöegenskaper kan ofrivillig 

kunskapsspridning äga rum. 

Den regionala miljön har i ett flertal studier likställts med regionstorlek, för att fånga de 

agglomerationsfördelar och den mångfald som finns i stora stadsregioner jämfört med 

mindre urbana regioner. Antagandet är att innovativa företag kan dra nytta av stora urbana 

regioners kunskapsflöden, som kan ha sina källor i de olika näringsgrenskluster som har 

sin hemvist i stora stadsregioner (med hänvisning till Marshall, Arrow och Romer), men 

också i den diversitet som endast uppstår i stora stadsregioner och innebär mångfald av 

kontaktmöjligheter och kunskapsflöden (Jacobs, 1969).  

Agglomerationsfördelar finns i de flesta fall på en kontinuerlig skala, vilket betyder att 

medelstora regioner har fördelar i förhållande till små regioner, medan storstadsregioner 

har fördelar visavis medelstora regioner. De mekanismer och fenomen som sätts i samband 

med agglomerationseffekter är ofta inte observerbara på något enkelt sätt. I den följande 

presentationen förs följande idé fram: Tillgängligheten till Producenttjänster i allmänhet 

och K30-tjänster i synnerhet utgör en väsentlig komponent i det som kallas 

agglomerationseffekter. 
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Figur 3.1: Externa faktorer som påverkar företags innovationsresultat och lönsamhet 

 
De företag som tillhör en multinationell grupp (MNF-företag) skiljer ut sig från andra 

företag både när det gäller benägenheten att driva innovationsprojekt och förmågan att få 

positiva resultat från ansträngningarna. Detta fenomen, som utnyttjas i den fortsatta 

analysen, tillskrivs ofta den kunskapsspridning som kan ske i en multinationell grupps vitt 

spridna interna nätverk (Johansson, Lööf och Ebersberger, 2010). 

Den andra faktorn som skärskådas i den fortsatta analysen är uthålligheten i ett företags 

innovationsansträngningar. Företag med en sådan uthållighet uppvisar högre produktivitet 

och snabbare produktivitetstillväxt än andra jämförbara företag. I detta fall antas 

mekanismen vara att uthålligheten främjar företagets lärande och utveckling av fungerande 

rutiner för FoU-arbete och andra innovationsansträngningar (Lööf et. al., 2012). 

Som redan påpekats är lokalisering till en storstadsregion i första hand en indirekt 

information om fördelar som finns i regionens ekonomiska miljö. Man kan anta att en 

viktig miljöfaktor är tillgängligheten till andra företags FoU-resurser och FoU-aktiviteter 

(Gråsjö, 2006). Den variabel som tillförs i den fortsatta analysen är knuten till den 

kommun som utgör företagets lokalisering. Variabeln är kommunens tillgänglighet till 

utbudet av kunskapsintensiva Producenttjänster, dvs. tillgängligheten till K30-tjänster. 

Denna tillgänglighetsvariabel antas utgöra en väsentlig del av varje företags innovations- 

och förnyelsemiljö, återspeglande förekomsten av kunskapsflöden och samverkan mellan 

ett företag och närlokaliserade K30-företag. 

3.2  Företags produktivitet och tillgänglighet till 
kunskapsintensiva Producenttjänster 

Hur påverkas produktivitet och lönsamhet hos företag i Sverige av företagsinterna 

egenskaper och av externa faktorer i den egna ekonomiska omgivningen? I en tidigare 

studie visar Johansson och Lööf (2008) att företags lönsamhet av 

innovationsansträngningar influeras av både interna attribut och lokalisering. Beteckningen 

företagsattribut används ofta för så kallade klassiska ”Schumpetervariabler” som företagets 

storlek, kunskapsintensitet och fysiskt kapital. Under senare årtionden har begrepp från 

industriell organisation tillförts som ytterligare attribut, särskilt företagets ägar- och 

ledningsstruktur. I detta delavsnitt fokuseras företags tillgänglighet till utbud av K30-
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tjänster, som återspeglar omgivningsvillkor för enskilda företags förnyelsearbete. Utbudet 

av K30-tjänster antas helt enkelt återspegla innovations- och utvecklingsmiljön i varje 

lokalisering. 

 
Tabell 3.1: Företags arbetsproduktivitet och tillgänglighet till K30-tjänster. Paneldata 1997-2008 

Företagets attribut Alla företag, OLS Företag med minst en anställd, 
OLS 

Storlek (ln sysselsättning) -1,60 (0,001)* -0,84 (0,001)* 

Humankapital (ln) 0,44 (0,001)* 0,50 (0,001)* 

Fysiskt kapital (ln) 0,23 (0,000)* 0,20 (0,001)* 

Tillgänglighet till K30 (ln) 0,05 (0,000)* 0,07 (0,001)* 

Tillhör svenskt MNE 0,99 (0,006)* 0,15 (0,007)* 

Tillhör utländskt MNE 0,87 (0,007)* 0,12 (0,007)* 

Icke affilierat företag -0,20 (0,003)* -0,22 (0,003)* 

Konstant 13,04 (0,009)* 11,45 (0,015)* 

Dummyvariabler för sektorer   

Dummyvariabler för år   

Observationer  5797604 2343406 

R-kvadrat 0,33 0,25 

Anm. * anger signifikansnivå på 1 procent. Standardfel inom parentes. Källa: Företagsdata från 

SCB 1997-2008. 

 
Tabell 3.1 redovisar två alternativa OLS-regressioner med företags produktivitet som 

beroende variabel. Den första regressionen omfattar alla företag, medan den andra utesluter 

företag med mindre än en anställd. Utgångspunkten är en utvidgad Cobb-Douglasfunktion, 

med observationer över en 12-årsperiod. Resultatet från regressionen är (i) att det enskilda 

företagets attribut i form av storlek, humankapital (antal högskoleutbildade) och fysiskt 

kapital alla är starkt signifikanta, med förväntade tecken. Vi kan särskilt notera en stor 

elasticitet för variabeln humankapital, en variabel som antas återspegla företagets kapacitet 

att absorbera och bearbeta kunskapsflöden i företagets omgivning och nätverk 

När det gäller företagsstruktur kan vi se att MNF-företag som tillhör en multinationell 

grupp har en förhöjd produktivitet, oavsett om det är svensk- eller utlandsägt. 

Jämförelsenormen är företagsenheter som tillhör en nationell grupp. 

Med ovanstående samband som bakgrund kan betydelsen av att företaget har god 

tillgänglighet till utbud av K30-tjänster undersökas. I båda regressionerna är 

samvariationen mellan produktivitet och förekomsten av K30-tjänster i företagets 

omgivning positiv och signifikant. Det betyder att över en 12-årsperiod har produktiviteten 

hos företag varit förhöjd i proportion till den ekonomiska miljöns kunskapsinriktning. 

Sambandet säger att produktiviteten förhöjs med en halv procent eller mer när 

tillgängligheten till K30-tjänster ökar med 10 procent. 
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Från tidigare delar av rapporten vet vi att en kommuns tillgänglighet till K30-tjänster är 

större för kommuner som tillhör stora funktionella regioner än för andra kommuner. 

Samtidigt återspeglar tillgänglighetsvariabeln – tydligare än storlek – egenskaper hos en 

region. Tentativt kan vi påstå följande: 

Kommuner i stora stadsregioner kan ha produktivitetsförsteg som en följd av så kallad 

agglomerationsekonomi. Skattningarna i Tabell 3.1 indikerar att agglomerationsfördelarna 

kan kopplas till förekomsten av K30-tjänster. 

3.3  Produktivitet hos avknoppade företag och 
kunskapsintensiva Producenttjänster 

I delavsnitt 3.1 och 3.2 föreslås att den ekonomiska miljön i en kommun till väsentliga 

delar återspeglas av den tillgänglighet till utbud av K30-tjänster som kommunens företag 

har. Den tolkningen prövas i Tabell 3.1 för samband mellan företags produktivitet och 

utbud av K30-tjänster. I detta avsnitt ställs en besläktad fråga som gäller produktiviteten 

hos nystartade företag som tillkommit genom avknoppning. Analysen undersöker om de 

företag som avknoppas under perioden 1997-2008 får en produktivitetsfördel av god 

tillgänglighet till utbud av K30-tjänster. Analysen görs dynamisk genom att den kopplar 

avknoppade företag till sina moderföretag, där egenskaper hos moderföretaget under en 4-

årsperiod länkas till observationer av det avknoppade företagets egenskaper och 

produktivitet under en efterföljande 5-årsperiod. Datamängden tillåter att vi arrangerar en 

sekvens av fyra års kopplingar mellan moderföretag och avknoppat företag på det sätt som 

illustreras i Figur 3.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Koppling av observationer avseende moderföretag och avknoppat företag 

 

Figur 3.2 illustrerar fyra kohorter för en panelregression. Den första kohorten avser 

sammankopplingen av observationer på moderföretaget 1997-2000 och observationer på 

avknoppat företag 2001-2005. En del av de avknoppade företagen hinner försvinna under 

denna period. 

För perioden 1997-2008 har observationer av 11 727 avknoppade företag kopplats samman 

med 8 542 moderföretag. Antalet avknoppningar per år uppgår således till omkring 1000. 

Ovanstående arrangemang av data avser att belysa två viktiga frågor. Den första gäller 

betydelsen av den ekonomiska miljö som ett avknoppat företag hamnar i. Den andra gäller 

det avknoppande moderföretagets innovationsstrategi (innovationskultur). För detta 

ändamål har företagen kategoriserats efter följande innovationsbeteende: 

Moderföretagets innovations-

strategi 1997-2000 

Det avknoppade företagets egenskaper 

och produktivitet 2001-2005 

Moderföretagets innovations-

strategi 2000-2003 

 

 

 

 

Det avknoppade företagets egenskaper 

och produktivitet 2004-2008 
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Uthållig innovationsstrategi anger att ett företag under en 4-årsperiod lämnat in 

patentansökningar vid åtminstone 3 av dessa år 

Tillfällig innovationsstrategi anger att ett företag lämnar in åtminstone någon 

patentansökan under en fyraårsperiod, men att ansökningar inte görs regelbundet  

Avsaknad av innovationsstrategi anger att företaget inte ens tillfälligtvis bedriver FoU för 

att erhålla patent. 

Den angivna kategoriseringen av företags innovationsstrategi fångar inte upp alla typer av 

innovationsansträngningar, utan stödjer sig på den delmängd av ansträngningar som är 

kopplade till patentering. Kategoriseringen har emellertid den fördelen att den kan 

tillämpas empiriskt för en lång sekvens av år. Den möjliggör också att vi undersöker i 

vilken grad avknoppningar från företag med en uthållig innovationskultur tenderar att ge 

det avknoppade företaget ett bättre ekonomiskt resultat (högre produktivitet) än vad som 

gäller avknoppningar från moderföretag med en svagare innovationskultur. 

Den andra huvudfrågan avser betydelsen av det nystartade företagets tillgänglighet till en 

ekonomisk miljö med att stort och brett utbud av K30-tjänster. Frågan som ställs är helt 

enkelt om utbudet av K30-tjänster samvarierar med produktiviteten hos avknoppade 

företag. Spelar den omgivande miljön av kunskapsintensiva Producenttjänster en 

signifikant roll för de nystartade företagens ekonomiska resultat? Som tidigare används 

måttet tillgänglighet till utbud av K30-tjänster. 

Tabell 3.2 ger oss följande information: 

• Produktivitetsnivån hos avknoppade företag är under en 5-årsperiod (efter starten) 

högre när de avknoppade företagen har större tillgänglighet till K30-tjänster. 

Tolkningen är att en miljö med stort utbud av K30-tjänster ger kunskapsstöd till de nya 

företagen och underlättar dessa företags kommersialisering av deras innovationsarbete.  

• Produktivitetsnivån hos avknoppade företag är under en 5-årsperiod (efter starten) 

högre för de nystartade företag som kommer från moderföretag med uthålliga 

innovationsstrategier. Tolkningen är att dessa avknoppade företag har med sig fler 

innovationsidéer och mer utvecklade innovationsrutiner från sina respektive 

moderföretag än andra nystartade företag.  

• Informationen i Tabell 3.2 klargör också att produktiviteten samvarierar med storleken 

på ett avknoppat företags högskoleutbildade arbetskraft. 

 
Tabellen visar också att de observerade sambanden är likartade för de två 

regressionsmodeller som tillämpats, där den ena är en paneldatamodell med ”random 

effects” och den andra en Hausman-Taylormodell. 
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Tabell 3.2: Produktivitet hos avknoppade företag och kunskapsintensiva Producenttjänster 

Avknoppat företags attribut & 
moderföretagets strategi 

Modell med ”random effects” Hausman-Tylormodell 

Tillfälliga innovationer # -0,056 (0,074) -0,037 (0,082) 

Uthålliga innovationer # 0,137 (0,046)* 0,132 (0,051)* 

Storlek (ln sysselsättning) -0,047 (0,006)* -0,042(0,007)* 

Humankapital (ln) 0,312 (0,026)* 0,221 (0,038* 

Fysiskt kapital (ln) 0,071 (0,003)* 0,072 (0,003)* 

Tillgänglighet till K30 (ln) 0,017 (0,004)* 0,028 (0,005)* 

Tillhör svenskt MNE 0,086 (0,024)* 0,088 (0,025)* 

Tillhör utländskt MNE 0,149 (0,024)* 0,136 (0,025)* 

Icke affilierat företag -0,048 (0,013)* -0,038 (0,014)* 

Konstant 13,04 (0,009)* 11,45 (0,015)* 

Dummyvariabler för sektorer   

Dummyvariabler för år   

Observationer  16 380 16 380 

Antalet unika företag 4 214 4 214 

Anm. * anger signifikansnivå på 1 procent. Standardfel inom parentes. Källa: Företagsdata från 

SCB 1997-2008. # anger moderföretagets innovationsstrategi. 

3.4  Tillväxten hos avknoppade företag och kunskapsintensiva 
Producenttjänster 

Avsnitt 3.4 presenterar en analys som görs på samma datamängd som i föregående avsnitt, 

där information om (i) moderföretag och (ii) avknoppat arrangerats till samma typ av 

kohorter. Varje moderföretag kategoriseras med avseende på sin innovationsstrategi under 

den 4-årsperiod som föregår avknoppningen, och denna kategorisering används som en av 

förklaringsfaktorerna till det avknoppade företaget sysselsättningstillväxt under dess första 

fem år. Andra förklaringsfaktorer är det avknoppade företagets storlek, 

humankapitaltillväxt, tillväxt av fysiskt kapital samt företags- och ägarstruktur. Den 

fokuserade förklaringsfaktorn är slutligen det avknoppade företagets tillgänglighet till 

utbud av K30-tjänster. Skattningen görs med två kompletterande estimatorer, och 

samvariationen mellan förklaringsfaktorer och sysselsättningens tillväxt redovisas i Tabell 

3.3. 

Tabellen visar att sysselsättningen växer snabbare (i) för stora företag, (ii) för företag vars 

moderföretag tillämpat en uthållig innovationsstrategi, (iii) för företag med tillväxande 

kapital, (iv) för företag som tillhör en grupp. Dessutom växer sysselsättningen i de 

nystartade företagen snabbare ju större tillgänglighet de har till utbud av K30-tjänster. 
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Tabell 3.3: Sysselsättningstillväxt hos avknoppade företag och kunskapsintensiva Producenttjänster 

Avknoppat företags attribut & 
moderföretagets strategi 

Modell med ”random effects” Hausman-Tylormodell 

Storlek, t-1 (ln) -0,390 (0,006)* -0,697 (0,007)* 

Tillfälliga innovationer # 0,065 (0,786) 0,198 (0,051) 

Uthålliga innovationer # 0,214 (0,* 0,456 (0,099)* 

Humankapital (tillväxt) 0,129 (0,038)* 0,070 (0,038** 

Fysiskt kapital (tillväxt) 0,039 (0,004)* 0,027 (0,003)* 

Tillgänglighet till K30 (ln) 0,009 (0,004)** 0,024 (0,009)* 

Tillhör svenskt MNE 0,226 (0,029)* 0,251 (0,034)* 

Tillhör utländskt MNE 0,168 (0,028)* 0,238 (0,034)* 

Icke affilierat företag -0,122 (0,016)* -0,100 (0,018)* 

Dummyvariabler för sektorer   

Dummyvariabler för år   

Observationer  12 378 12 378 

Antalet unika företag 3 751 3 751 

Anm. * anger signifikansnivå på 1 procent och ** på 5 procent.. Standardfel inom parentes. Källa: 

Företagsdata från SCB 1997-2008. # anger moderföretagets innovationsstrategi. 

 
Tabellerna 3.3 och 3.4 visar att under ett avknoppat företags fem första år är 

produktiviteten högre om företaget finns i en miljö med stort och differentierat utbud av 

K30-tjänster. Men samma miljöegenskap har också en positiv effekt på det avknoppade 

företagets sysselsättningsutveckling. Den beskrivna miljön främjar också tillväxt. 
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4. Utbud av producenttjänster och utveckling av 
exportprodukter  

I Sverige med en liten hemmamarknad måste ofta framtagning av nya produkter 

kombineras med ansträngningar att investera i exportlänkar och kundkontakter i utlandet.  

Skälet för detta är enkelt. Kostnaderna för att utveckla nya produkter ger företaget fasta 

kostnader som bara kan täckas om försäljningsvolymen blir tillräckligt stor. Export blir ett 

självklart sätt att pressa försäljningen över kritiska värden. 

Företags framgång med att ta fram nya exportprodukter har visat sig vara beroende av 

varje företags upparbetade erfarenheter av tidigare produktutveckling för export. Vidare 

har också av den lokala och regionala miljö som företaget finns i betydelse (Andersson och 

Johansson, 2008). Viktiga miljöfaktorer i detta sammanhang är exportinriktningen bland 

företag i närmiljön, liksom frekvensen av import till företag i den berörda regionen. Som 

ett komplement till tidigare studier av miljöer som stimulerar till utveckling av nya 

exportprodukter undersöks i detta avsnitt betydelsen av tillgänglighet till utbud av 

Producenttjänster i allmänhet och speciellt tillgängligheten till utbud av K30-tjänster.  

Exporterande företags prestationer kan avläsas som total export per sysselsatt, och detta 

mått kan delas upp på posterna ”intensiv” respektive ”extensiv marginal”. Den senare 

anger bredden i uppsättningen exporterade produktvarianter – absolut och per sysselsatt. 

Förmågan att upprätthålla en stor bredd av exportvarianter är beroende av företagets 

ansträngningar att genomföra produktutveckling, och framgången med sådana 

ansträngningar är i sin tur beroende av kunskapsflöden i företagets närmiljö och nätverk 

för kunskapsutbyte med omgivningen. Det betyder att företagets tillgänglighet till 

kunskapsintensiva Producenttjänster kan spela en viktig roll för upprätthållandet av en stor 

produktbredd. 

Produktutveckling kan antas påverka enhetspriset hos de exporterade varorna i positiv 

riktning. Produktutveckling som ger upphov till mer eftertraktade egenskaper eller attribut 

kan ses som en kvalitetshöjning.
5
 Tidigare studier har visat att exportbredden hos företag i 

en kommun såväl som dessa företags prisnivå påverkas positivt av humankapitalet i 

företagets lokala omgivning såväl som av humankapitalet i företagens regionala 

omgivning. Avsikten i avsnitt 4 är att ersätta variabler som anger tillgängligheten till 

humankapital med variabler som visar företagens tillgänglighet till producenttjänster. 

Följande frågor behandlas i detta avsnitt: 

• Hur påverkas exportbredden hos företag i en given bransch och i en given kommun av 

kommunens tillgänglighet till producenttjänster. Tillgängligheten kan delas upp på 

lokal respektive regional tillgänglighet. 

• Hur påverkas prisnivån hos företag i en given bransch och i en given kommun av 

kommunens tillgänglighet till producenttjänster. Tillgängligheten kan delas upp på 

lokal respektive regional tillgänglighet. 

  

                                                 
5
 Enhetspriset för ett företags exportvarianter kan relateras till motsvarande importpris för att 

beräkna ett så kallat kvalitetsindex (Johansson, 2010). 
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4.1 Producenttjänster, kunskapsflöden och produktutveckling 

Under de senaste 15-20 åren har allt fler studier presenterat olika slag av evidens för att 

kunskapsflöden och överspillning har en stor betydelse för innovationer och särskilt 

produktutveckling i företag och i geografiska områden som kommuner och funktionella 

regioner. Kunskapsflöden har studerats dels som lokala fenomen, vilket för Sverige 

motsvarar flöden mellan aktörer inom en kommun, dels som inomregionala, vilket i den 

här rapporten motsvaras av FA-regioner. De har också undersökts som interaktion mellan 

företagsenheter inom en multinationell företagsgrupp. Ytterligare ett perspektiv är 

kunskapsöverföring i samband med företags import av insatsvaror och tjänster (Johansson, 

2010)
6
. 

Det enskilda företagets länkar för kunskapsflöden in till företaget förs ofta fram i 

formuleringar om innovationsansträngningar som en kombination av företagets interna 

ansträngningar och kunskapsutbyte med andra aktörer (Almeida och Phene, 2012). En stor 

del av litteraturen (t.ex. Anselin, Varga och Acs, 1997) behandlar kunskapsflöden under 

rubriken kunskapsöverspillning, vilket är olyckligt eftersom överspillning för tanken till 

fenomen som är oavsiktliga. Analysen får större precision om man delar in kunskapsflöden 

i två huvudkomponenter: (i) avsiktliga flöden som är baserade på transaktioner och (ii) 

överspillning som motsvarar överföring som sker utan avsikt och ibland tvärtemot vad 

aktörerna önskar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1: Kunskapsflöden vid ett företags innovationsansträngningar  

 
De transaktionsbaserade överföringarna av kunskap omfattar försäljning av kunskap 

liksom överföringar i samband med samarbete mellan olika aktörer i innovationsprojekt. I 

båda dessa fall finns avtal i form av explicita och implicita kontrakt, vilket motiverar 

benämningen transaktionsbaserade kunskapsflöden. Det är i denna domän som 

kunskapsintensiva Producenttjänsteföretag kan förväntas spela en särskild roll i företags 

innovationsansträngningar.  

                                                 
6
 En översikt av bidrag till analyser av kunskapsflöden och innovationer finns i Karlsson och 

Johansson, 2006)  
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Affärsidén för kunskapsintensiva Producenttjänsteföretag är normalt att företaget försöker 

sälja sina tjänster och sin specialiserade kunskap till mer än ett kundföretag. Med en sådan 

säljstrategi samlar Producenttjänsteföretaget upp koncept och lösningar som indirekt 

förmedlas från den ena kunden till den andra inom ramen för upprättade avtal i varje 

kundrelation. Kunskapsintensiva Producenttjänsteföretag i en funktionell region blir på det 

sättet kunskapsförmedlare till många delar av regionens näringsliv. Dessa tjänsteföretag 

upprätthåller därmed en förnyelse- och innovationsmiljö som i mindre regioner kan ha 

karaktären av specialiserade kluster av tjänsteleverantörer för specifika näringar, och som i 

större regioner bildar en diversifierad mångfald av Producenttjänster. 

Kunskapsinteraktion antas genomgående anta formen av ett samspel ansikte-mot-ansikte, 

vilket innebär att berörda aktörer har stor fördel av att finnas i samma funktionella region 

och av att ha byggt upp olika slags länkar som underlättar gemensamma möten (Jaffe, 

1986; Andersson och Beckmann, 2009). Dessa observationer är utgångspunkt för att 

undersöka egenskaperna hos exportflödena i landets alla kommuner, med varje kommuns 

tillgänglighet till kunskapsintensiva Producenttjänster som en fokuserad förklaringsfaktor.  

4.2  Produktbredd och produktkvalitet i exportflödet från 
kommuner 

Teoretiska argument i senare tids litteratur (t.ex. Hummels och Klenow, 2005) om 

innovationer och produktcykler för fram betydelsen av kunskapsflöden i en region som 

avgörande för antalet produktvarianter som exporteras från regionen och för 

produktvarianternas kvalitet, attribututformning och design. Varje ny produktvariant antas 

i denna typ av analys vara en följd av innovationsansträngningar som görs av företagen i 

regionen. Kunskapsintensiva tjänster är i detta sammanhang en väsentlig del av det 

enskilda företagets kunskaps- och innovationsmiljö, inte minst för den takt med vilken nya 

produktidéer föds och utvecklas som innovationsprojekt (Andersson och Johansson, 2012). 

 
För varje kommun kan exportflödet delas upp på följande komponenter: 

• Antalet produktvarianter som exporteras 

• Det genomsnittliga exportpriset per produktvariant 

• Den genomsnittliga kvantiteten som exporteras per produktvariant 

Formellt införs följande variabler: V  som betecknar det totala exportvärdet från en 

kommun, n som anger antalet produktvarianter i exportflödet, q som anger den 

genomsnittliga kvantiteten som exporteras av varje produktvariant, och p som anger 

produktvarianternas genomsnittliga exportpris. För dessa variabler gäller följande identitet: 

 

V = npq      

   (4.1) 
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Identiteten i (4.1) kan också skrivas på logaritmisk form: 

 

ln ln ln lnV n p q        

  (4.2) 

 

För formel (4.2) gäller följande tolkning: 

 

ln n              = exportflödets extensiva marginal 

ln lnp q    = exportflödets intensiva marginal 

 

Formel (4.2) innebär att vi kan genomföra separata regressioner för variablerna lnV ,  

ln p , ln q  och ln lnp q . De regressioner som genomförs kan exemplifieras med 

ekvationen för totalt exportvärde som anges på följande sätt för kommun m: 

 

ln ln lnm m m mV S T           

  (4.3) 

 

där mS anger kommunens storlek med måttet antalet arbetstillfällen, där m är en 

slumpterm, och där mT
 

i en specifikation anger kommunens tillgänglighet till 

Producenttjänster i allmänhet och där mT  i en andra specifikation anger kommunens 

tillgänglighet till K30-tjänster. 

4.3 Estimation av producenttjänsternas inflytande på 
exportens sammansättning  

Inalles estimeras ekvationer för varje kommuns (i) totala exportvärde, (ii) exportens 

produktbredd eller extensiva marginal, (iii) exportens intensiva marginal, (iv) exportens 

genomsnittliga pris, och (v) exportens genomsnittliga kvantitet. Skattningarna som 

redovisas i Tabell 4.1 har två förklaringsvariabler, där den första är kommunens storlek 

mätt som totala antalet sysselsatta, och där den andra är kommunens tillgänglighet till 

Producenttjänster. Samma förklaringsvariabler används även för de regressioner som 

presenteras i Tabell 4.2, med skillnaden att den senare regressionen har tillgängligheten till 

K30-tjänster som förklaringsfaktor. 

Det totala exportvärdet samvarierar starkt med storleken hos varje kommun, vilket är föga 

förvånande. Men kommunstorleken samvarierar även med exportflödets extensiva 

marginal (produktbredd), och exportflödets intensiva marginal, vilket kan tolkas som att 

kommunstorleken delvis återspeglar agglomerationsfördelar som gynnar produktmångfald.  

Däremot är kommunens genomsnittliga exportpris negativt relaterat till kommunens 

storlek.  
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Tabell 4.1: Tillgänglighet till producenttjänster och exportens sammansättning 

 Exportvärde Extensiv 
marginal 

Intensiv 
marginal 

Genomsn.  
pris 

Genomsn. 
kvantitet 

Konstant 9,89 -2,86 13,18 2,96 9,79 

Kommun-storlek 2,34 

(16,5) 

0,94 

(23,1) 

0,39 

(5,3) 

-0,20 

(-2,6)) 

0,60 

(5,2) 

Tillgängl. 
Producenttjänster 

-0,07 

(-1.0) 

0,12 

(3,4) 

-0,18 

(-2,9) 

0,26 

(4,0) 

-0,44 

(-4,7) 

R-kvadrat 0,60 0,79 0.09 0,05 0,10 

Observ. 290 290 290 290 290 

Anm. Alla variabelvärden är logaritmerade; t-värden inom parentes. Producenttjänster = 

K30+K15+K0. Datakällor anges i Appendix 3. 

 
Vårt huvudintresse är varje kommuns tillgänglighet till producenttjänster. För denna faktor 

observerar vi följande: 

• Tillgängligheten till Producenttjänster samvarierar inte signifikant med kommunens 

exportvärde. Det senare växer istället mer än proportionellt med kommunens storlek. 

• Tillgängligheten till Producenttjänster samvarierar signifikant och negativt med den 

intensiva marginalen och den genomsnittliga kvantiteten hos en kommuns exportflöde. 

Detta fenomen innebär att ett stort utbud av Producenttjänster samvarierar med en 

breddad uppsättning produktvarianter, där varje variant tenderar att exporteras i små 

kvantiteter. 

• Huvudobservation är att tillgängligheten till Producenttjänster samvarierar med (i) 

produktbredden (den extensiva marginalen) och (ii) med ett förhöjt genomsnittspris 

som kan antas återspegla förhöjd produktkvalitet. 

Som framgår av Tabell 4.2 har det tillgängliga utbudet av K30-tjänster ungefär samma 

inverkan på produktbredd och genomsnittspris som tillgängligheten till Producenttjänster i 

allmänhet. Huvudskälet är att tillgängligheten till K30-tjänster är stor i kommuner som har 

stor tillgänglighet till Producenttjänster i allmänhet. Men vi kan som tidigare i texten 

tillskriva K30-tjänsterna en särställning. 

Tabell 4.2: Tillgänglighet till k30-tjänster och exportens sammansättning 

 Exportvärde Extensiv 
marginal 

Intensiv 
marginal 

Genomsn.  pris Genomsn. 
kvantitet 

Konstant 10,10 -3,01 13,18 2,35 10,83 

Kommun-
storlek 

1,34 

(16,4) 

0,94 

(22,7) 

0,42 

(5,5) 

-0,23 

(-2,9) 

0,65 

(5,6) 

Tillgängl. K30-
tjänster 

-0,10 

(-1,3) 

0,13 

(3,3) 

-0,23 

(-3,2) 

0,33 

(4,4) 

-0,55 

(-5,3) 

R-kvadrat 0,60 0.79 0,10 0.06 0,11 

Observ. 290 290 290 290 290 

Anm. Alla variabelvärden är logaritmerade; t-värden inom parentes. K30 = Mycket 

kunskapsintensiva Producenttjänster. Datakällor anges i Appendix 3. 
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När vi jämför resultaten från tabellerna 4.1 och 4.2 kan vi konstatera att båda uppvisar 

likartade resultat. Men variabeln tillgänglighet till utbud av K30-tjänster är en ”smalare” 

och precisare indikator på den regionala förnyelsemiljön än hela aggregatet 

Producenttjänster i allmänhet. Samtidigt är förklaringsstyrkan marginellt högre för 

variabeln tillgänglighet till utbud av K30-tjänster. 

Sammanfattningsvis har vi i avsnitt 4 använt tillgängligheten till K30-tjänster som en 

indikator på det utvecklings- och innovationsstöd som ett företag får i en given lokalisering 

(kommun). Till varje kommun knyts således ett mått på den innovationsmiljö som 

företaget får från den egna kommunen och från andra kommuner i omgivningen. Slutsatsen 

från analysen är att det finns två komplementära samband när vi kontrollerar för 

kommunstorlek: 

• Innovationsmiljön samvarierar positivt med det genomsnittliga exportpriset. 

• Innovationsmiljön samvarierar positivt med antalet produktvarianter som exporteras. 

Båda dessa observationer tolkas här som att gynnsamma innovationsmiljöer stimulerar till 

en högre frekvens av produktutveckling för export. Denna tolkning ansluter sig väl till de 

slutsatser som dras i avsnitt 3, där observationer görs på företagsnivå. Slår vi samman 

dessa resultat framtonar följande bild av K30-tjänsternas betydelse: 

• Ett företags produktivitet samvarierar positivt med tillgängligheten till K30-tjänster 

(delavsnitt 3.2). 

• Ett avknoppat företags produktivitet (under de fem första åren) samvarierar positivt 

med företagets tillgänglighet till K30-tjänster (delavsnitt 3.3). 

• Ett avknoppat företags sysselsättning (under de fem första åren) samvarierar positivt 

med företagets tillgänglighet till K30-tjänster (delavsnitt 3.4). 

• Produktiviteten (mätt som relativ lönenivå) i en kommuns näringsliv samvarierar 

positivt med kommunens tillgänglighet till K30-tjänster (delavsnitt 2.2). 

• Exportbredden i en kommuns näringsliv samvarierar positivt med kommunens 

tillgänglighet till K30-tjänster (delavsnitt 4.3). 

• Det genomsnittliga exportpriset för produktvarianterna i en kommuns exportflöde 

samvarierar positivt med kommunens tillgänglighet till K30-tjänster (delavsnitt 4.3). 
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5 Tre strukturfrågor i rapportens analyser 

I avsnitt 1.1 konstateras att producenttjänster har fått en växande roll i den svenska 

ekonomin under de senaste årtiondena. Där betonas att denna förändring är särskilt 

markerad för kunskapsintensiva producenttjänster. De senare upptar vid 00-talets mitt och 

framåt en stor andel av sysselsättningen i Stockholmsregionens ekonomi och andelen växer 

starkt i Malmö- och Göteborgsregionerna. 

Rapporten formulerar tre raka frågor om utvecklingen av producenttjänster. Den mest 

grundläggande frågan är: Varför växer utbud och efterfrågan på producenttjänster? Den 

andra närliggande frågan är: Vilken betydelse har det att ett företag får utökad 

tillgänglighet till kunskapsintensiva producenttjänster? 

Resultaten från rapportens analyser pekar i en tydlig riktning. Tillväxten i efterfrågan på 

producenttjänster kan förstås som en ”outsourcingprocess”, där kundföretagen bryter ut 

delaktiviteter som externaliseras och inköps av separerade eller oberoende företag. 

Effekten av denna process visar sig i att kundföretagen har högre produktivitet ju större 

utbudet av kunskapsintensiva Producenttjänster (K30) är i företagens omgivning. 

Möjligheten till förhöjd produktivitet driver efterfrågan på kunskapsintensiva 

producenttjänster. Samma indikation på produktivitetsvinster från K30-tjänster 

framkommer i den genomsnittliga produktiviteten hos näringslivet i regioner och 

kommuner. 

Utbudet av K30-tjänster växer som svar på växande efterfrågan och ökade 

affärsmöjligheter. Tillväxten i dessa tjänster har möjliggjorts av en växande andel 

högskoleutbildade i den svenska arbetskraften. Vad är då orsaken till att externalisering av 

delaktiviteter kan höja produktiviteten. Rapportens svar är att berörda 

Producenttjänsteföretag kan utveckla specialistkompetens som inte ryms i de 

tjänsteköpande företagens organisation. De tjänstesäljande företagens betydelse är således 

att de kan utnyttja skalfördelar men även mångfaldsfördelar i sin produktion. En bred 

uppsättning tjänstesäljande företag ger också en mångfald av alternativa tjänster som 

kommer det köpande företaget till godo. 

Den tredje frågan i avsnitt 1.1 är: För vilka typer av producenttjänster ökar utbudet särskilt 

starkt? Antalet sysselsatta inom aggregatet producenttjänster ökar mest för de mycket 

kunskapsintensiva K30-tjänsterna. Bland dessa tjänster märks området IKT-tjänster 

(informations- och kommunikationsteknologi), Teknisk FoU och teknikkonsulter, 

finansiella tjänster samt förmedling och rekrytering av arbetskraft. Geografiskt gäller att 

antalet sysselsatta inom segmentet K30-tjänster växer mest i de stora funktionella 

regionerna med stor marknadspotential som tjänstesäljande företag drar nytta av.  
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APPENDIX 1: Producenttjänsternas indelning i tre 
kategorier 

Tabell A1: Producenttjänster med över 30% kunskapsintensitet 2007 (K30) 

Bransch och kod K-intensitet 
2007 

Syssels. 
2007 

Tillväxt 03-
07 % 

73302 Humanistisk FoU 80,1 996 -0,0 

73201 Samhällsv. FoU 79,9 1589 -14,4 

73203 Tvärv. FoU 77,8 153 -34,6 

73101 Narurvetensk. FoU 74,3 3531 -50,6 

74111 Juridisk verksamhet 70,9 8920 12,8 

73105 Tvärvetensk. Teknisk FoU 69,9 306 -33,5 

73103 Medicinsk & farmacept. FoU 69,7 5466 21,3 

73102 Teknisk FoU 68,5 11489 13,2 

74201 Arkitektverksamhet 67,1 6711 26,6 

73104 Lantbruksv. FoU 67,1 3367 -8,4 

65110 Centralbanksverksamhet 54,0 417 -13,5 

67120 Handel med värdepapper (annans rökning) 52,7 3071 21,5 

72210 Utgivning av programvara 50,3 18726 33,2 

74112 Rådgivning avseende patent & copuright 50,2 1631 11,6 

65231 Egenhandel med värdepapper 49,7 1920 61,9 

67110 Finansmarknadstjänster 48,6 457 3,2 

72220 System- & programvarukonsulter 46,1 67282 18,2 

74140 Företagskonsulter 45,2 40700 24,2 

61102 Övr. kust- & havsjöfart 42,8 6927 58,8 

74120 Rådgivning avseende redovisning & skatt 41,2 28137 12,0 

66020 Pensionsfonder 40,6 345 -28,4 

70110 Markexploatering 40,5 84 37,7 

74202 Andra teknikkonsulter 38,4 61443 14,6 

65232 Fondverksamhet 36,5 2099 -41,9 

74130 Marknads- & opinionsundersökningar 36,1 3180 -2,3 

74501 Förmedling och rekrytering av personal 35,9 14522 35,1 

74150 Holdingverksamhet 34,9 811 35,9 

66012 Livförsäkring 33,8 2864 -20,1 

74850 Kontorsservice 32,9 7307 -2,3 

65120 Bankverksamhet 32,5 44797 6,3 

74872 Annan formgivning 32,4 3138 33,6 

72400 Databasverksamhet 31,7 2536 93,4 

65220 Annan kreditgivning 31,7 6927 18,6 

67202 Stödtjänster till försäkring & pension 31,6 2700 80,5 

65210 Finansiell leasing 31,2 218 -0,5 

Summa  364767  



PRODUCENTTJÄNSTER, EKONOMISK OMVANDLING OCH PRODUKTIVITET 

47 

 
Tabell A2: Producenttjänster med 15 - 30% kunskapsintensitet 2007 (K15) 

Bransch och kod K-intensitet 
2007 

Syssels. 
2007 

Tillväxt 03-
07 % 

71220 Uthyrning av fartyg 29,4 34 142,8 

71230 Uthyrning av flygplan 28,9 76 26,7 

66011 Fondanknuten livförsäkring 28,4 1362 67,5 

64202 Radiering 27,8 751 -25,8 

74300 Teknisk provning och analys 27,0 7280 7,0 

70120 Handel med egna fastigheter 26,3 334 41,5 

67130 Andra stödtjänster till finansförmedling 25,8 4005 -18,5 

70310 Fastighetsförmedling 24,6 8004 39,6 

67210 Försäkringsmäklartjänster 24,0 3930 47,2 

63220 Övr. stödtjänster till sjöfart 23,8 2221 2,5 

72100 Maskinvarukonsulter 23.7 1682 12,1 

74871 Grafisk formgivning och service 23,7 3336 1,0 

63303 Turistservice 22,9 1367 -7,8 

74879 Övr. företagstjänster 22,8 6927 -9,8 

66030 Skadeförsäkring 22,2 15749 -2,8 

72300 Databehandling 21,8 7572 -17,3 

74873 Inkasso och kreditkontroll 21,7 1972 10,1 

74401 Reklambyråverksamhet 21,3 15190 8,7 

63301 Arrangerande av resor 21,0 3525 16,6 

72600 Övr. datoranknuten verksamhet 20,4 460 -63,6 

61101 Färjetrafik (kust- och havssjöfart) 19,2 6341 -9,7 

74 502 Uthyrning av personal 18,8 50151 99,3 

70203 Uthyrning och förvaltning av lokaler 18,6 14462 20,6 

74402 Annonsförsäljning 18,6 5257 36,8 

74813 Press- och fotografverksamhet 18,5 931 1,0 

64201 Nätdrift 18,1 22964 -9,6 

74874 Mäss-, kongress- och konferensverksamhet 17,5 3356 13,8 

71330 Uthyrning av kontorsmaskiner mm 17,2 180 -28,6 

61200 Sjöfart på inre vattenvägar 16,8 1446 7,2 

62100 Reguljär lufttransport 16,5 5645 -48,0 

74409 Övr. marknadsföringsverksamhet 16,5 4491 11,1 

63230 Övr. stödtjänster till luftfart 15,0 8483 30,2 

Summa  209484  
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Tabell A3: Producenttjänster med 0 - 15% kunskapsintensitet 2007 (K0) 

Bransch och kod K-intensitet 
2007 

Syssels. 
2007 

Tillväxt 03-
07 % 

70209 Övr. fastighetsförvaltning 14.5 2361 2,9 

70204 Förvaltning av bostadsrättsföreningar 13,4 4865 -22,0 

64203 Kabel-TV-drift 12,3 838 0,6 

70202 Uthyrn. & förvaltning av industrilokaler 12,3 2724 16,9 

60211 Kollektivtrafikverksamhet 11,6 13555 -15,0 

70201 Uthyrn. & förvaltning av egna bostäder 10,5 22592 3,3 

63400 Annan transportförmedling 10,3 22100 7,8 

64120 Annan postbefordran 10,3 10482 7,8 

63302 Försäljn. & förmedling av resor, hotellbokn. 10,3 6213 -2,3 

70321 Förvaltning i rikskooperativ regi 10,1 5791 5,9 

74403 Direktreklamverksamhet 10,1 2260 22,2 

70329 Övr. fastighetsförvaltning på uupdrag 10,1 12418 11,8 

71210 Uthyrning av övr. landtransportmedel 9,4 713 20,0 

74811 Porträttfotoverksamhet 9,1 1104 1,8 

71100 Biluthyrning 8,9 1646 32,3 

74860 Telefonservice 8,8 13150 50,0 

74812 Reklamfoto 8,4 956 7,1 

62200 Icke reguljär lufttransport 8,3 1366 19,2 

60220 Taxitrafik 8,2 21287 7,1 

71402 Uthyrning av andra varor 8,0 697 -36,3 

63210 Övr. stödtjänster till landtransport 7,3 4353 53,3 

72500 Underhåll & rep. Av kontorsmaskiner 7,3 1704 -56,9 

74600 Detektiv-, bevakning- & säkerhetstjänst 7,1 16892 11,7 

71340 Uthyrning av maskiner & utrustning 7,0 2040 -0,5 

71401 Uthyrning av video- & DVD-filmer 6,8 887 -2,7 

60100 Järnvägstransporter 6,8 9375 6,2 

74814 Fotolaboratorier 6,7 639 -57,0 

60212 Linjebussverksamhet 6,5 14922 17,8 

74820 Förpackningsverksamhet 5,8 1544 -5,6 

74701 Lokalvård 5,8 46860 16,4 

64110 Nationell postbefordran 5,8 30400 -5,4 

63120 Varulagring & magasinering 5,7 4508 27,4 

63110 Godshantering 5,6 5748 10,0 

74702 Rengöring, sanering & desinfektion 4,7 5479 28,6 

60230 Annan landtransport 4,5 3121 23,1 

71320 Uthyrn. av bygg- & anläggningsmaskiner 3,7 4458 5,5 

71310 Uthyrning av jorbruksmaskiner 3,5 142 30,3 

60240 Vägtransport av gods 1,6 64854 9,5 

74703 Skorstensfejarverksamhet 1,5 1686 -11,5 

Summa  366730  
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APPENDIX 2: Regressionsanalys avseende tillväxten 
av producenttjänster och övriga ekonomin i 
funktionella regioner  

Följande regressionsekvationer (med kvadratiska termer införs, där P  betecknar 

förändringen av antalet producenttjänster i en kommun över en femårsperiod, och där P  

antingen syftar på (i) kunskapsintensiva producenttjänster, KP, eller ordinära 

producenttjänster, OP, eller resten av ekonomin, O. 

 

2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( )P T T T T T T               

 

I ekvationen är 1T  kommunens interna tillgänglighet till lönesumma (lokala 

marknadspotential), 2T  kommunens inomregionala marknadspotential, och 3T  

kommunens utomregionala marknadspotential. 

 

Tabell A4: Estimerade parametrar med kvadratisk modell 

Tillgänglighets-variabel Parameter KP  OP  O  

Intercept 
0  -34,4 (1.2) -111,1 (2,6) -180,5 (1,7) 

Inomkommunal     1T  1  392,6 (19,6) 802,9 (25,5) 825,3 (10,7) 

Inomregional         2T  2  -9,1 (1,0) -32,4 (2,3) 85,1 (2,4) 

Utomregional        3T  3  -216,3 (2,6) -154,5 (1,2) -5,8 (0,0) 

Inomkommunal   
2

1( )T  4  15,3 (15,3) 3,8 (2,4) -100,1 (25,9) 

Inomregional      
2

2( )T  5  1,1 (2,3) 2,7 (3,5) -6,7 (3,5) 

Utomregional     
2

3( )T  6  56,3 (1,2) 24,6 (0,4) 60,2 (0,4) 

2R  
 0,93 0,92 0,82 

Anm. Signifikanta variabler är markerade med fetstil. Inom parentes anges t-värden. 
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APPENDIX 3: Beskrivning av statistikkällor för 
exportanalysen 

Den statistik som ligger till grund för skattningarna av exportflöden i rapporten har 

huvudsakligen hämtats från Företagsstatistiken, Företagens export och import, RAM samt 

AST. Alla statistikkällor härrör från SCB. Eftersom statistiken är sekretessbelagd redovisas 

den endast i aggregerad form.  

I Företagsstatistiken anges varje företags arbetskommun, vilken är den kommun där 

företagen har merparten av sina anställda. Arbetskommunen har använts för att lokalisera 

företag, sysselsatta och exportflöden till kommuner. Den har även använts för att aggregera 

regioners lönesummor för olika Producenttjänstesektorer.  

I RAMS anges varje arbetsställes branschtillhörighet, vilken är den näringsgren (5-siffrig 

SNI) där arbetsstället har merparten av sina anställda. Arbetsställets branschtillhörighet har 

använts för att beräkna sysselsatta i Producenttjänstesektorer och tillgänglighet till dessa.  

I AST anges anställdas utbildningsnivå för respektive bransch (5-siffrig SNI) och 

respektive kommun. Detta har använts för att dela in alla Producenttjänstesektorer i K30, 

K15 samt K0.   

Tillgängligheten till Producenttjänster är beräknad med hänsyn till resetidsavstånd med bil 

mellan olika kommuner. Denna restidsstatistik kommer ursprungligen från Vägverket. 
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