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Förord 
 

Borås och dess omland var tidigt en industrialiserad region och dess handelskontakter har därmed 
utvecklats över lång tid. Med anledning av regionens magra jordar hade stor del av dess jordbruk på 
ett tidigt stadium utvecklats mot fårskötsel. Följaktligen var bearbetning och förädling av fårens ull 
ett naturligt steg för många. Ur detta bredde industrialiseringen ut sig i Borås med omnejder. Textil-
industrin har därför länge varit en nyckelindustri i Borås och kan antas fortfarande spela en betydel-
sefull roll i dagens handel.  

Både offentlig sektor och intresseorganisationer har ett kontinuerligt intresse av internationalise-
ringsfrågor. En viktig del av detta är att studera näringslivets export men även dess import. Genom 
detta kan ett nätverk av handelskontakter kartläggas och därefter utvecklas. Nyckelfrågorna i analy-
sen är därmed: till vilka länder går Borås export och från vilka länder kommer dess import? Hur ser 
exporten och importen ut för olika branscher i Borås? Hur har exporten och importen för respekti-
ve branscher utvecklats? Har Borås särskilda handelslänkar till några länder? Vilka länder är i så fall 
dessa? 

Rapporten är beskrivande och innehåller mycket fakta som kan vara av stort intresse. Kapitlen kan 
läsas fristående men det är att rekommendera att först läsa kapitel 1 som innehåller definitioner som 
kan underlätta tolkning av materialet. Det är viktigt för läsaren att notera att all export och import 
från Borås ingår i analysen. Det innebär att export inom samma företag mellan olika länder tas med 
i beräkningarna. Det innebär också att insatsvaror som importeras via Borås men exporteras vidare 
till tredje land för vidare förädling redovisas som export från Borås. Samma resonemang gäller för 
importen. Rapporten har gjorts i enlighet med de regler för sekretess som föreligger det arbetade 
datamaterialet. Ett enskilt företags export och import är för offentligt tillgänglighet och därför är 
det vikigt att redovisningen sker med hänsyn till de restriktioner som finns.  

Rapporten har beställts av Borås kommun och dess primära syfte är att ta fram ett underlag för att 
kunna analysera hur nätverken för handel i Borås är uppbyggt. Detta gäller följaktligen fördelning 
av såväl länder, volymer och värde. Beställarna ser därmed detta som ett viktigt underlag för fortsatt 
analys och diskussion kring kommunens framtida internationaliseringsfrågor.  

Utredningen har genomförts av Professor Charlie Karlsson och Lina Bjerke, Institutet för Närings-
livsanalys (INA), vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Från beställarsidan har Hans 
Nyhlén, Näringslivssekreterare i Borås kommun, verkat som projektledare för rapporten.  
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1 Inledning 
Syftet med denna rapport är att kartlägga nätverken för handel till och från Borås genom att analy-
sera storlek och riktning på exporten, importen samt nettohandel och studerar i huvudsak perioden 
1997-2003.  

Rapporten har övergripande delats i tre delar; export, import och nettohandel. De två främsta har 
samma uppbyggnad för att på enklast tillvägagångssätt kunna sammanfatta dem båda. Därefter föl-
jer ett kapitel för nettohandeln.  De kapitel som analyserar exporten och importen behandlar fyra 
övergripande frågor. För det första studeras de totala handelsflödena under perioden 1997-2003 
vilket initialt jämförs med fyra ytterliggare kommuner. Här redovisas även exportens/importens 
fördelning över världsdelar och de största enskilda mottagarländerna/avsändarländerna. För det 
andra studeras handelns fördelning över branscher. Här åskådliggörs vilka branscher som har star-
kast ställning Borås för både export och import. Detta görs även för riket som helhet samt hur ut-
vecklingen för respektive bransch mellan 1997-2003. Därefter görs en särskild analys av nettohan-
deln dvs. överlappning av export och import för enskilda branscher i Borås.  

1.1 Definitioner och presentation av datamaterialet  
Med Borås avses hela Borås kommun med kommunkod 1583 år 1997 och kommunkod 1490 år 
1998-2003.  

Det i rapporten använda dataunderlaget är sammanställt av Statistiska Centralbyrån (SCB). Datama-
terialet ger information om exporten samt importen under perioden 1997-2003. Fördelning kan gö-
ras på kommun efter lokalisering av företagets huvudsakliga arbetsställe. Detta betyder att om före-
tag X producerar plastprodukter i Borås och företagets huvudkontor finns i Borås d.v.s. företaget 
har sitt säte i Borås, är exporten/importen registrerad i Borås kommun. Samtidigt innebär indel-
ningen att ett företag med flera arbetsställen enbart kommer registrera exporten/importen vid det 
huvudsakliga arbetsställets lokalisering. Det är även vikigt att notera att export/import inom samma 
företag med bi-/multilateral lokalisering ingår i analysen. Det innebär att export/import från ett fö-
retags handel mellan olika länder är med i beräkningarna. Samtidigt finns det heller ingen möjlighet 
att utesluta/särskilja handel som sker till och från noder. Det innebär att om handel sker via Borås 
redovisas som handel till/från Borås.  

Exporten/importen är uppdelad på 8-siffrig KN-nivå, vilken är den finaste möjliga uppdelning av 
statistiken. Den är därefter omvandlad till den svenska industriklassificeringen, (SNI92) för bear-
betning. KN är förkortningen för en Kombinerade Nomenklaturen och EU:s varuklassificering och 
uppfyller kraven när det gäller statistiken över utrikeshandel.  

För varje kommun, produkt, år och mottagarland ger datamaterialet information om:  

� Antalet exporterande/importerande företag per 8-siffrig KN-nivå 

� Exportvolym (kg) 

� Exportvärde (SEK) 

Detta innebär att datamaterialet består av en stor mängd observationer. Antalet rader överstiger 
med råge 500 000. Tjänsteexport ingår inte i KN-klassifikationen. Det finns dock ett antal KN-
nivåer som kan klassificeras som företagsliknande tjänster såsom branschen databehandlingsverk-
samhet samt företagstjänster.  

Datamaterialets upplägg gör det möjligt att analysera exporten och importen från olika aspekter vil-
ket ger styrka till analysen.   
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2 EXPORTENS ORSAKER OCH VILLKOR 

2.1 Skalfördelar och exportens möjligheter 
Hur kan en kommuns/regions export förklaras? Vilka är fördelarna med en väl etablerad export 
och hur förhåller sig storleken på region till storlek på exporten. Finns det anledning för en kom-
mun att eftersträva en stor export? Export ger möjligheter att frigöra resurser att importera varor 
och tjänster som inte är möjliga att producera lokalt. 

Samtidigt gäller att en relativt liten region ej har förmågan att skapa en tillräckligt stor hemmamark-
nad. För många företag är det just denna hemmamarknad som är begränsningen. Den lokala kon-
sumtionen skapar enbart utrymme för ett strikt begränsat antal varor och tjänster. Det betyder att 
små regioners produktion generellt är beroende av att kunna agera på större externa marknader. 
Handeln blir därav specialiseringens förutsättning.  

Varför har marknadens storlek en avgörande betydelse? Anledningen är att all produktion har fasta 
kostnader vilket ger företag interna skalfördelar. Det innebär att kostnaden per enhet faller vid en 
ökning av försäljning och därmed en ökad produktionsvolym. Implicit betyder detta att skalfördelar 
d.v.s. stora produktionsvolymer enbart kan utnyttjas när den samlade efterfrågan är tillräckligt stor. 
En större marknad innebär även att produktiviteten ökar.  

Figur 2.1 är en illustration av relationen mellan befolkning och exportvärde per kommun 2003. 
Båda variablerna är logaritmerade för att vara konsistenta vilket ger de procentuella effekterna. Den 
vertikala axeln representerar det logaritmerade exportvärdet för de enskilda kommunerna. Den ho-
risontella axeln är därför de logaritmerade värdena för befolkning per kommun. Om det finns ett 
otvetydigt linjärt samband mellan de två variablerna skulle observationerna skapa en rät linje. 

I figuren är det tydligt att de tre största städerna i Sverige återfinns i den övre högra kvadranten. 
Stockholm och Göteborg är två tydliga uteliggande observationer. Detta betyder att det finns en 
tendens till att mycket av rikets export utgår från dessa stora städer. Därmed är det inte självklart att 
dessa varor har producerats i dessa kommuner. De mindre kommunerna i Sverige kan därför pro-
ducera dessa varor vilket innebär att det ej syns i exportstatistiken men däremot i sysselsättningssta-
tistiken eller antalet arbetsställen i kommunen. .  

Figur 2.1 Relationen mellan befolkning och exportvärde per kommun 2003 där båda variablerna är loga-
ritmerade 
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2.2 Exportspecialisering och fjärrmarknader 
Hur kan ett etablerat företag etablera sig på marknader utanför den lokala? Om ett företag enbart 
producerar för den lokala marknaden, kan man anta att dess produkter (varor och/eller tjänster) är 
distanskänsliga. Det kan till exempel finnas ett stort behov av att träffas ansikte mot ansikte för att 
komma till stånd med en försäljning.  

Externa marknader kan benämnas fjärrmarknader vilket i princip är alla marknader utanför den 
egna regionen dvs. regioner i det egna landet och i övriga världen. I detta sammanhang finns det an-
ledning att introducera begreppet transaktionskostnader d.v.s. ett företags kostnader för transporter 
och kontakter med kunder. Försäljning till marknader som är belägna långt från den egna regionen 
innebär större transaktionskostnader än om regionen är precis intilliggande. För att ett exporterande 
företag ska vara framgångsrikt bör exporten och dess försäljning optimeras med så låg avstånds-
känslighet som möjligt. Exempelvis kan man anta att ett företag i västra delarna av Sverige har lägre 
transaktionskostnader vid handel med Norge, Danmark eller Tyskland än vid handel med Spanien 
eller Italien. Detta skulle alltså vara fallet om hänsyn tas till skillnader i avstånd.  

Som diskuterades i 2.1 finns det anledning att tro att när ett företag har etablerat sig på en fjärr-
marknad dvs. ökat antalet potentiella konsumenter, sjunker kostnader per producerad enhet. Pro-
duktiviteten ökar och priset på varan eller tjänsten blir därmed konkurrenskraftigt.  

Eftersom detta även gäller för externa marknaders etablering i den lokala regionen finns ständigt ett 
incitament att utveckla produkter och produktionsprocesser. Ett företags ursprungliga övertag 
inom en produkt/produktområde kommer, om ingen utveckling sker, att imiteras av konkurrenter 
och substitueras av konsumenter. Därav ger produktcykler förutsättningar för regioners specialise-
ring och export. Ur en regions synvinkel finns därmed ett cirkulärt samband för export:  

� En region behöver utveckla specialisering för att berörda företag skall bli tillräckligt kon-
kurrenskraftiga på sina exportmarknader.  

� När ett företag i regionen ökar sin försäljning ökar regionens möjlighet att öka regionens 
specialisering inom de berörda produktområdena.  

Samtidigt finns det tre omständigheter som gör att företag i en region kan uppnå internationell 
konkurrenskraft:  

� Interna skalfördelar för det enskilda företaget. Där sedan den producerade volymen ökar 
kan styckpriset sänkas.  

� Genom att företag samlokaliseras i ett regionalt kluster kan externa skalfördelar uppnås. 
Det innebär att fler företag existerar i samma region resulterande i fördelar dem emellan. 
Detta gör att kostnaden per enhet sjunker för varje enskilt företag i klustret. Det kan ex-
empelvis gälla fördelar för inköp av insatsvaror, försäljning av produktionen, utveckling av 
produktionsteknik och produktegenskaper. På så sätt behöver “hjulet bara uppfinnas en 
gång”.   

� En region kan ha varaktiga resurser som gynnar en viss produktion s. k dynamiska fördelar. 
Dessa resurser kan gälla till exempel utbildad arbetskraft, FoU-resurser mm.  

Sammanfattningsvis kan en regions exportutveckling förklaras med (i) varaktiga resurser, samt (ii) 
interna och (iii) externa skalfördelar. Över tiden utvecklas dessa tre faktorer på ett sådant sätt att de 
exportframgångar som uppnås har en självförstärkande effekt.  
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3 TOTALA EXPORTFLÖDEN FRÅN BORÅS 
 

3.1 Övergripande mönster 
Exportvärdet från Borås uppgick 2003 till nästan 6 miljarder kronor vilket är nära 25 % av Borås 
bruttoregionalprodukt (BRP)1. Samma år uppgick Sveriges totala exportvärde till 815 miljarder. Di-
agram 3.1 visar exportvärdet 1997 samt 2003 för Borås och fyra andra kommuner i Sverige.  

Figur 3.1 Borås och ytterliggare fyra svenska kommuners exportvärde 1997 och 2003 
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Figur 3.2 visar en jämförelse mellan Borås och riket som helhet 1997, 2003 och den genomsnittliga 
andelen mellan samma år. År 2003 utgjorde Borås 1,5 % av Sveriges totala exportvärde. Eftersom 
Borås befolkning utgör drygt 1 % av Sveriges befolkning kan Borås exportvärde anses vara relativt 
högt dvs. de har en överrepresentation inom svensk export. 

Andelen hade år 2003 minskat betydligt samtidigt som den genomsnittliga andelen mellan dessa år 
har ett värde vilket inte avviker nämnvärt från startvärdet. Detta paradoxala förhållande kan möj-
ligtvis tyda på att Borås exportvärde har haft en lyckosam återhämtning efter av en plötslig ned-
gång. Exportutvecklingen kan därmed sammanfattas med hjälp av figuren;  

� Mellan 1997 och 2003 har Borås exportvärdet vuxit långsammare än riksgenomsnittet. 

� Mellan åren 1997 och 2003 har det skett en minskning av exportvärdet men genomsnittet 
är dock relativt högt i jämförelse med 1997.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                

1 Borås bruttoregionprodukt uppgick 2003 till 23 324 Mkr.  
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Figur 3.2 Borås andel av Sveriges totala exportvärde 1997, 2003 samt den genomsnittliga andelen 1997-
2003 
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Figur 3.3 klargör exportvärdets utveckling över tid i Borås, fyra andra kommuner samt för riket 
som helhet 1997-2003. Figuren visar indexerade siffror och antar värdet 100 år 1997.  Den procen-
tuella utvecklingen från 1997 fram till 2003 kan därmed utläsas.  

I detta sammanhang kan det även nämnas att 1997 hade Borås en export inom 223 näringsgrenar. 
Detta hade fram till 2003 ökat med till 231 stycken2. Borås har därmed diversifierat exporten ytter-
liggare 1997-2003. Det innebär inte nödvändigtvis att Borås har diversifierat exporten på en aggre-
gerad branschnivå utan det kan vara ett resultat av en produktutveckling inom en särskild bransch.  

Figur 3.3 Exportvärdeutveckling 1997-2003 i Borås, riket samt ytterliggare fyra svenska kommuner 
(1997=100, löpande priser) 

0

50

100

150

200

250

300

350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Solna Motala Helsingborg Mölndal Borås Riket

 

Exportvärdet i Borås tycks ej ha följt Sveriges totala exportvärdetillväxt. Borås har däremot upplevt 
en minskning av exportvärdet mellan åren 1997 och 2003 på 35 %. Under samma period har rikets 
exportvärde ökat med 32 %. I synnerhet tycks det vara två tillfällen i tiden mellan 1997-2003 som 

                                                

2 Beräknat utifrån antal SNI-koder på en femsiffrig nivå. Det betyder att det inte representerar antal exporte-
rade produkter.   
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har haft en oväntad utveckling. Mellan åren 1999 och 2000 minskade Borås exportvärde med 40 % 
vilket är en tvär förändring. Det kan jämföras med riket som hade en ökning av exportvärdet med 
drygt 15 % mellan samma år. Det andra tillfället uppstod 2001-2002 där exportvärdet hade en lik-
nande nedgång.   

De fyra jämförelsekommunerna har haft en annorlunda utveckling. Nedgången i Borås 1999 finns 
inte motsvarande i Solna och Mölndal vilka båda upplevde en kraftig ökning. Den enda av jämfö-
relsekommunerna som har haft en sämre exportutveckling än Borås är Motala.  

En förändring av exportvärdet kan bero på två saker: (i) Förändring av genomsnittligt exportvärde 
per volymenhet eller (i) förändring i total exportvolym. Därför finns det anledning att studera dessa 
delar separat. Principen för en sådan nedbrytning illustreras i Figur 3.4 där ∆ betyder förändring.  

Figur 3.4 Schematisk bild av förklarande faktorer för exportvärdeförändringar  

 

 

 

 

 

Figur 3.5 visar en indexerad serie av exportvolymen 1997-2003. Notera att trenden skiljer sig tydligt 
mellan exportvärde och exportvolym. Den exporterade volymen från Borås har haft en starkare po-
sitiv utveckling än riket har som helhet. På sex år har volymen i Borås växt med 54 % vilket är 45 
procentenheter högre än för riket.  

Figur 3.5 Exportvolymutveckling 1997-2003 i Borås, riket samt ytterliggare fyra svenska kommuner  
(1997=100) 
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Tabell 3.1 åskådliggör kvoten mellan Borås tillväxt och rikets tillväxt av exportvärde per volymen-
het samt exportvolym3. Om kvoten är större än 1 innebär det att kommunens tillväxt överstiger ri-
kets genomsnitt.  

Tabell 3.1 Kvoten mellan Borås och rikets tillväxt för exportvärde per volymenhet samt volym 1997-2003 

 Exportvärde per  
volymenhet (kg) 

Volym (kg) 

Borås och riket  0,4 1,4 

 

Eftersom kvoten mellan exportvärdet och exportvolymen är <1 innebär det att riket har haft en 
snabbare tillväxt än Borås. Däremot har volymen växt snabbare i Borås än i riket som helhet precis 
som Figur 3.6 indikerar. Eftersom Borås har haft en sammanlagd nedgång av dess export under pe-
rioden innebär det att minskningen av exportvärdet har varit större än volymökningen vilket Tabell 
3.2 förtydligar.  

Tabell 3.2 Förändring av exportvärde och volymenhet samt total förändring 1997-2003 

 Borås  Riket  
Exportvärde ↓ ↓ 

↑ ↑ Volymenhet ↑ ↑ 
 

Det har tidigare nämnts men i termer av befolkning är Borås en region som representerar drygt 1 % 
av Sveriges befolkning. I en liten region kan man anta att exportvärdet per volymenhet är relativt 
stort. Detta är till följd av en relativt hög specialisering.   

Därför bör det tilläggas att det genomsnittliga exportvärdet per volymenhet i Borås var drygt 8 ggr 
så stort som rikets genomsnitt 1997. Denna kvot hade minskat 2003 då Borås genomsnitt var 
knappt 3 gånger större än rikets. Detta innebär alltså att Borås exporterar produkter med relativt 
högt värde även om dess relativa värde har minskat mellan 1997 och 2003.  

Att Borås har haft en exporttillväxt som understiger rikets genomsnitt kan ha orsakats av en rad 
olika faktorer:  

i. Minskat utbud dvs. en minskad registrering av export. Detta kan bero på två saker: (a) ned-
läggning av företag eller (b) omstrukturering inom industrier/företag dvs. registrering av ex-
porten sker i annan kommun än lokalisering av arbetsställe. Resultatet innebär en minskad 
export men oförändrad sysselsättningsstatistik.  

ii. En industri är utsatt för substitutionskonkurrens från nya produkter.  

iii. På grundval av (ii) är kommunen i en fas för marknadsanpassning dvs. regionens före-
tag/industri har en i den initiala fasen av en ny produkt en relativt låg produktivitet och där-
med en lägre produktion.   

Det bör understrykas att enskilda branscher som utgör en mycket stor andel av regionens totala ex-
portvärde får en stor vikt till regionens totala exportutveckling. I detta sammanhang gäller även att 
(iii) beror på regionens specialisering samt tillgänglighet till varaktiga resurser och externa skalförde-

                                                

3 Volymenhet är redovisad i kilogram.  
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* Kvot 1  = exportandel/sysselsättningsandel inom tillverkningsindustri 
** Kvot 2 = exportandel/befolkningsandel 
 

lar4. Exportspecialiseringen i Borås samt tillväxten i olika branscher redovisas i Kapitel 4 och fram-
åt.   

Som redan har nämnts finns det en logik i att anta att Borås andel av rikets totala exportvärde står i 
relation till Borås befolkning samt andelen av sysselsatta inom tillverkningsindustrin i riket. Tabell 
3.3 tydliggör dessa andelar 2003. Tabellen visar Borås andel av (i) rikets export (ii) rikets sysselsätt-
ning inom tillverkningsindustrin och (iii) rikets befolkning. Därutöver redovisas (iv) kvoten mellan 
exportandelen och sysselsättningsandelen inom tillverkningsindustrin och (v) kvoten mellan export- 
respektive befolkningsandelen. De båda kvoterna åskådliggör huruvida exporten från Borås är av en 
arbetsintensiv karaktär.  

Om en kommun har 1 % av rikets befolkning, 1 % av sysselsättning inom tillverkningsindustrin 
och 1 % av rikets export så är det rimligt att anta att kvoten är 1.  Tabell 3.3 visar inte en sådan öm-
sesidig relation eftersom Kvot 1 och Kvot 2 är lägre än respektive nämnare. Exportandelen understi-
ger sysselsättningsandelen med 35 %. Det är ingen nämnvärd skillnad när vi tittar på kvoten mellan 
exportandelen och befolkningsandelen. Detta bör sannolikt innebära att de utgående produkterna i 
Borås har en relativt låg arbetskraftintensitet och en relativt hög kapitalintensitet.  En stor del av de 
industrier som är lokaliserade i Borås kan på grund av detta antas ha en större produktion med 
”maskiner” än med ”mänsklig” arbetskraft. 

 
Tabell 3.3 Jämförelse mellan exportandel (2003), sysselsättningsandel (tillverkningsindustri, 2002) samt 
befolkningsandel (2003) för Borås. 
 

 

 

 

Detta översiktliga avsnitt kan sammanfattas i följande punkter:  

� Borås har haft en nedgång av dess exportvärde men en motsatt utveckling av dess export-
volym. 

� Borås har en underrepresenterad export givet dess befolkningsandel. 

� Borås har en underrepresenterad export givet dess sysselsättningsandel inom tillverknings-
industrin. 

3.2 Exportens fördelning över världsdelar 
Det finns ett flertal faktorer som kan förklara en importregions andel av en exportregions totala ex-
port. De kan delas in i två huvudsakliga delar: (i) ekonomiska faktorer i importregionen och (ii) fak-
torer i länken mellan de två regionerna som antingen ökar eller minskar exporten. En ekonomisk 
faktor är efterfrågekapaciteten i importregionen, vilket kan representeras av bruttonationalproduk-
ten (BNP).  

Länken mellan två regioner kan försvagas eller förstärkas av faktorer som sammanfattningsvis utgör 
den totala transaktionskostnaden. Delvis består dessa transaktionskostnader av transportkostnader, 
vilka ökar med det fysiska avståndet. Ett större avstånd medför högre transportkostnader. Begrep-
pet transaktionskostnader innefattar även kostnader för etablering av nätverk för handel, t.ex. kost-

                                                

4 De två senare faktorerna är i sin tur beroende av specialiseringen, vilket leder till det cirkulära sambandet för 
export som beskrevs i tidigare kapitel.  

 Exportandel  
Syss.andel  

tillverkningsindustri 
Befolkningsandel Kvot 1* Kvot 2** 

Borås  0,72 1,10 1,10 0,65 0,65 
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nader för att upprätta och upprätthålla leveranskontrakt med kunder på den motsatta sidan av län-
ken. I detta sammanhang är affinitet ett nyckelbegrepp.  

Affinitet beskriver det som inom handel skapar dragningskrafterna mellan olika regioner. Affinitet 
betyder därmed att två regioner som har ett nära ekonomiskt eller kulturellt förhållande har en stor 
benägenhet att handla med varandra. En hög affinitet mellan två regioner kan t.ex. bero på att de 
talar samma/liknande språk, har liknande värdegrunder, samma religion, gemensam historia etc. 
Dessa är alla exempel på faktorer som ger en större förståelse för varandra och underlättar kom-
munikationen. Det är därför rationellt att anta att hög affinitet minskar transaktionskostnaderna.  

Det finns ett centralt samband mellan affinitet, ekonomiska nätverk och varaktigheten i handelsrela-
tioner. En hög affinitet mellan två regioner ökar sannolikheten för ekonomiska länkar mellan regio-
ner. En ekonomisk länk mellan två parter kan definieras som en investering i interaktionskapacitet 
tillsammans med ett kontrakt5. När två parter investerar i en ekonomisk länk offrar parterna resur-
ser som är irreversibla, vilket innebär att ekonomiska länkar är förknippade med så kallade sunk 
costs6. På grund av denna typ av kostnader tenderar ekonomiska länkar, och därmed nätverk7, att 
vara hållbara och långvariga. Följaktligen finns element av ”path-dependence” i handelsrelationer.  

Mot bakgrunden ovan beskriver detta kapitel fördelningen av de totala exportflödena från Borås 
över världsdelar och de största enskilda mottagarländerna.  

Figur 3.6 visar fördelningen av den totala exporten från Borås till fem världsdelar. Europa är otvi-
velaktigt den största mottagaren med nära 90 % av Borås export. Att Europa är i så tydlig majoritet 
av mottagarländer är i enlighet med exporten från riket som helhet. 

 

Figur 3.6 Fördelningen av exporten från Borås till 5 världsdelar, (andelar i procent av totalt exportvärde 
2003) 
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Är Borås export även koncentrerad till ett fåtal länder eller är det en stor spridning? För att få en 
detaljerad bild över hur exporten från Borås fördelar sig över enskilda länder redovisas därför anta-

                                                

5 Ett sådant kontrakt kan antingen vara explicit eller implicit.  

6 Affärsresor är ett exempel på en sunk cost. Är resan genomförd är det ej möjligt att få tillbaka kostnaden för 
resan.  

7 Ekonomiska länkar lägger grunden för nätverk.  
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let länder som har ett importvärde från Borås som överstiger 1 % av det totala exportvärdet. Det 
finns ingen på förhand fastställd gränsdragning men detta urval torde ge en bra överblick.  

Tabell 3.4 redogör exportandelen för dessa länder i fallande ordning för Borås samt för riket som 
helhet. Sammanlagt utgör importen i dessa 16 länder omkring 89 % av Borås totala export. Vid en 
jämförelse med riket kan man se att Borås exportflöde har en högre koncentration över mottagar-
länder. Detta eftersom 19 länder utgör exportandelar från Sverige som överstiger 1 %.  

Tabell 3.4 Mottagarländer som importerar minst 1 % av Borås totala exportvärde 2003, (länder i fallan-
de ordning) 

Borås Riket 
Land Exportandel 2003  Land Exportandel 2003  

Finland       18,5 USA 11,6 
Danmark       11,4 Tyskland 10,0 
Norge  11,2 Norge  8,5 
Storbritannien 9,8 Storbritannien 7,7 
Tyskland 8,8 Danmark       6,2 
USA 6,3 Finland       5,5 
Estland 4,4 Nederländerna  4,9 
Lettland 4,1 Frankrike 4,9 
Nederländerna  3,0 Belgien 4,5 
Polen  2,9 Italien 3,6 
Portugal 1,9 Spanien 3,2 
Frankrike 1,9 Kina  2,2 
Litauen  1,8 Japan 2,0 
Ryssland 1,3 Polen 1,7 
Belgien 1,0 Ryssland 1,4 
Tjeckien 1,0 Kanada 1,3 
Summa  89,0 Australien 1,2 
    Schweiz 1,1 
    Österrike 1,0 

    Summa  82,4 
 

De fem största mottagarna av Borås export är alla länder i norra Europa, främst från Norden. Om 
hela Ryssland räknas som europeiskt så är USA det enda land med en exportandel >1 % som är ut-
omeuropeiskt. Finland importerar den största andelen och ligger omkring 7 procentenheter över 
Danmarks och Norges respektive andelar.    

Skillnaderna mellan de rankade mottagarländerna för riket är inte lika stor. USA är det största im-
portlandet vars andel uppgår till 11,6 % men avståndet till Tyskland är endast 1,6 procentenheter. 
Av Borås export går 81,5 % till 14 länder inom den europeiska unionen. Av dessa 14 länder tillhör 
fem stycken de nytillträdda medlemmarna (från och med maj 2004). Sammanlagt har dessa fem län-
der mer än 56 miljoner invånare vilket innebär en stor marknadsandel för export men likväl för im-
port.  

Från Sverige som helhet går enbart 61,6 % till 12 länder inom EU. Borås har därmed varit effektiv 
att absorbera marknadsandelarna, främst de nyaste medlemmarna. Det innebär även att Borås är till 
en större utsträckning påverkad av den ekonomiska utvecklingen inom den europeiska unionen än 
fluktuationerna på den amerikanska marknaden vilket är fallet för riket.  

Tabell 3.5 visar antalet exporterande företag i Borås till de länder som har fler än 40 handelskontak-
ter i Borås. De länder som är representerade bland flest företag i Borås är Norge, Estland, Finland 
och Danmark vilka alla importerar produkter från fler än 100 företag.  
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Tabell 3.5 Antal exporterande företag till de länder som har 40 eller fler handelskontakter med Borås 
2003. 

Land 
Antal exporterande 
 företag i Borås 

Norge 358 

Estland 133 

Finland 120 

Danmark 102 

Polen 91 

USA 87 

Litauen  86 

Schweiz 84 

Tyskland 82 

Storbritannien 70 

Lettland 67 

Nederländerna 64 

Hongkong 63 

Island 62 

Kina 54 

Frankrike 52 

Italien 47 

Tjeckien 46 

Belgien 44 

Spanien 41 

Turkiet 40 

 

Borås har under en längre tid haft ett särskilt samarbete med Italien, främst inom branschen textil 
och beklädnad. Figur 3.7 visar hur exportvärdet och exportvolymen till Italien har utvecklats mellan 
1997 och 2003. Detta är särskilt intressant eftersom Borås textil- och beklädnadsindustri länge har 
haft ett starkt samarbete med Italien. Från 1997 och två år framåt uppvisade både exportvärde och 
exportvolymen en stark uppgång. Därefter har båda enheterna sjunkit för att 2002 uppvisa tenden-
ser till att öka återigen.  Eftersom Italiens ekonomiska tillväxt har varit relativt svag en lägre tid så 
kan de uppvisade nedgångarna i Figur 3.7 till stor del vara ett resultat av detta.  
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Figur 3.7 Utveckling av exportvärde och exportvolym till Italien från Borås (1997=100, löpande priser) 
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4 EXPORTENS FÖRDELNING ÖVER OLIKA 
BRANSCHER 
 

En bransch lokaliseringsmönster beror på ett flertal faktorer. För att förklara en branschs lokalise-
ringsmönster finns det emellertid två grundläggande aspekter: 

� Distanskänslighet för branschens insatsvaror. 

� Distanskänslighet för branschens slutprodukt. 

En bransch som i stor utsträckning använder distanskänsliga insatsvaror och vars slutprodukt är 
mindre distanskänslig tenderar att vara lokaliserad nära produktionen av insatsvarorna. Om det 
omvända gäller tenderar branschen istället att vara lokaliserad nära avsättningsmarknaden. Naturligt 
är också att olika branscher har olika behov av insatsfaktorer. Skillnader mellan branscher kan till 
exempel avspeglas genom:  

� Arbetskrafts- och kapitalintensitet 

� Utbildningsintensitet 

� FoU- intensitet 

Detta innebär att strukturen på en regions utbud av insatsfaktorer är av stor betydelse för vilken typ 
av branscher regionen attraherar. Man kan även anta ett cirkulärt samband. En regions utbud av 
t.ex. specifika insatsvaror attraherar en särskild typ av bransch. Detta medför att marknaden för le-
verantörer av sådana insatsvaror ökar i regionen, vilket attraherar fler leverantörer. Detta medför att 
regionen blir allt mer attraktiv för branschen.  

Föregående kapitel har gett en överblick av det totala exportflödet från Borås. Utifrån Figur 3.3 kan 
man uttyda att det har skett ett trendbrott i exportvärdeutvecklingen. Samtidigt har volymtillväxten 
ej utvecklats på samma sätt utan har till större utsträckning följt rikets svagt positiva utveckling mel-
lan 1997 och 2003. Därav finns det anledning att studera Borås utgående handel för olika bran-
scher. Då borde dessa tydliga trendbrott kunna ges naturliga förklaringar.  

I detta kapitel redovisas därför exportens fördelning över olika branscher samt hur dessa branscher 
har utvecklats mellan 1997 och 2003. Den branschindelning som använts är den svenska industri-
klassificeringen, (SNI92) och Borås export har i detta fall aggregerats och näringslivet har därefter 
indelats i 18 olika grupper. Antalet 18 är inte en på förhand bestämd gruppering utan har valts efter 
hur industrier är fördelade i Borås8.  

4.1 Export per bransch 
Tabell 4.1 redogör för exportens fördelning över branscher. De fem branscher som svarar för de 
högsta exportvärdena i Borås är:  

� Textil och beklädnad 

� Maskiner 

� El- och optikprodukter 

� Trävaror 

� Transportmedel  
                                                

8 Det innebär att grupperingen är anpassad efter Borås och kunde därför ha varit annorlunda vid en studie av 
riket som helhet.  
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Dessa fem branscher står för nära 83 procent av Borås export.  Textil och beklädnad är den enskilt 
största exportbranschen och uppgår till drygt 55 procent av kommunens totala export. Detta är 
drygt 40 procentenheter högre än exportandelen för maskiner. Skillnaderna mellan branscherna 
därefter är inte lika påfallande. Textil- och beklädnadsbranschen andel i riket uppgår till 1,7 procent 
av all export. 

Tabell 4.1 Branschers andel av Borås totala exportvärde och exportvolym 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Industri 
Andel av 
regionens 

exportvärde 2003 

 
Andel av  
regionens  

exportvolym 2003 
  

Textil och beklädnad 55,3 8,3 

Maskiner 14,2 2,3 

El- och optikprodukter 4,9 3,5 

Trävaror 4,3 37,9 

Transportmedel 4,2 2,6 

Tillverkning av  
gummi och plastvaror 

3,3 4,0 

Möbler samt  
annan tillverkning 

3,0 1,3 

Massa, papper  
och pappersvaror 

2,7 1,7 

Kemikalier och  
kemiska produkter 

2,4 1,7 

Läder och lädervaror 2,2 0,4 

Metallframställning  
och metallvarutillverkning 

1,6 0,8 

Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske 0,6 32,3 

Icke-metalliska  
mineraliska produkter 

0,5 2,4 

Livsmedel 0,4 0,8 

Databehandlings- 
verksamhet samt  
företagstjänster 

0,0 0,0 

Stenkolsprodukter, 
 petroleum och 
 kärnbränsle 

0,0 0,0 

Malmer och mineraler 0,00 0,0 

Energimineral 0,00 0,0 

Summa  100 100 
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I den yttersta kolumnen till höger i Tabell 4.1 ges också branschers andel av Borås totala exportvo-
lymen. Dessa branscher har i fallande ordning störst volym:  

� Trävaror 

� Jordburk, jakt, skogsbruk och fiske 

� Textil och beklädnad  

� Tillverkning av gummi- och plastvaror 

Alla dessa branscher är skrymmande i deras utförande vilket särskilt stämmer för trävaror och jord-
bruksvaror. Det innebär att de har en efterfrågan på produktionsmark som är relativt större än för 
de andra branscherna. Det är bara textil och beklädnad som både har ett relativt högt exportvärde 
och en relativt stor volym i Borås.  I Tabell 4.2 redovisas storleken på exportvärde per kilo för varje 
bransch.  

Tabell 4.2 Exportvärde per kilogram rangordnade i fallande ordning. 

Industri EV/kg 
Energimineral 

> 500 Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 
Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

> 170 
Textil och beklädnad 
Maskiner 
Läder och lädervaror 

> 100 
El- och optikprodukter 
Möbler samt annan tillverk-
ning  

> 40 
Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 
Transportmedel 
Massa, papper och pap-
persvaror 
Kemikalier och kemiska 
produkter 

> 20  
Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 
Livsmedel 

> 5 Icke- metalliska mineraliska 
produkter 
Malmer och mineral 

> 0 
Trävaror 
Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

 
Tabell 4.2 understryker att det enbart är textil och beklädnad som har ett högt kilopris och samtidigt 
svarar för en stor andel av Borås totala exportvärde. Denna bransch är därmed generellt högvärdig 
men med en låg volym. De branscher som överstiger kilopriset för textil och beklädnad upptar inte 
heller stor volym uttryckt i relativa termer.  

Figur 4.1 visar genomsnittligt exportvärde per Boråslokaliserat företag 1997 och 2003 i miljoner 
kronor. Företagen i Borås har enligt figuren upplevt en genomsnittlig minskning av exportvärdet. 
Detta behöver givetvis inte betyda att exportvärdet har sjunkit. Det kan även vara ett resultat av 
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förändrade företagssammansättningar. I Borås har antalet exporterande företag minskat från 596 till 
494 stycken vilket innebär det genomsnittliga företaget även har upplevt ett minskat exportvärde.  

Figur 4.1 Genomsnittligt exportvärde per företag lokaliserat Borås 1997 och 2003 i miljoner SEK 
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Tabell 4.1 var ämnad att visa branschaggregatens andel av Borås totala exportvärde 2003. Tabell 4.3 
visar hur stor andel dessa branscher utgör av rikets totala exportvärde. Av denna tabell framgår att 
23 % av rikets export av textil och beklädnad kommer från Borås. Läder och lädervaror är den 
bransch som har den näst största koncentrationen i Borås vars andel är 6 procent. Det är värt att 
understryka att Borås exportandel av läder och lädervaror är relativt stor i riket samtidigt som bran-
schen enbart har det tionde största exportvärdet i Borås.  

Tabell 4.3 Borås andel av Sveriges totala exportvärde för 18 olika branscher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri 
Andel av 

 rikets totala 
export 2003 

Textiler och beklädnad 22,9  

Läder och lädervaror 5,9  

Möbler samt  
annan tillverkning  

1,1  

Tillverkning av 
gummi- och plastvaror 

1,0  

Trävaror 0,9 

Maskiner 0,7 

Jordbruk, jakt, 
skogsbruk och fiske 

0,5  

Icke-metalliska  
mineraliska produkter 

0,4  

El- och optikprodukter 0,2  

Massa, papper  
och pappersvaror 

0,2  

Transportmedel 0,2  

Kemikalier och kemiska produkter 0,1  

Metallframställning och 

 metallvarutillverkning 
0,1  

Livsmedel 0,1  

Databehandlingsverksamhet samt  

företagstjänster 
0,1  

Energimineral  0,0  

Stenkolsprodukter, 
petroleum och kärnbränsle 

0,0  

Malmer och mineral 0,0  
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Vid en jämförelse med Borås befolkningsandel är tre branscher överrepresenterade dvs. de har en 
större andel än Borås andel av rikets befolkning. Detta eftersom de branscher som då har en kon-
centration större än 1 % i genomsnitt har en större andel än vad man i vad som skulle vara rimligt 
vid en genomsnittlig beräkning. Detta skulle kunna uttryckas i en överrepresentation inom dessa 
branscher vars exportandel överstiger 1 % av rikets totala export.  

Tabell 4.4 redogör för hur värdet på rikets export av textil och beklädnad är fördelad över kommu-
ner 2003. Kommunerna i tabellen är enbart de som har > 1 % av rikets totala export. Där ser man 
att exporten av textil och beklädnad är starkt koncentrerad till sydvästra delarna av Sverige. De 
kommunerna som är representerade i Tabell 4.4 upptar drygt 70 % av Sveriges all export och av 
dessa 19 kommuner tillhör 3 stycken den LA-region där Borås är centrumkommun. Sju stycken av 
kommunerna tillhör Västra Götalands län. Danderyd och Stockholm är de nordligast belägna 
kommunerna som har en andel som är större än 1 %. Tabell 4.4 understryker därmed Borås fram-
trädande exportposition inom textil och beklädnad. Ur ett regionalt perspektiv är textil och bekläd-
nad starkt koncentrerad till Västra Götaland som upptar nära 45 % av rikets totala export inom 
samma bransch.  

Tabell 4.4 Exportens fördelning över kommun av branschen textil och beklädnad 2003. Enbart de kom-
muner som exporterar >1 % av rikets export inom samma bransch.  

Kommun 
Andel av export inom 

textil och beklädnad 2003 

Borås*  22,9 

Göteborg*  5,3 

Älmhult 5,2 

Alingsås* 4,6 

Mark* 4,3 

Helsingborg**  4,2 

Norrköping 3,8 

Halmstad***  3,8 

Stockholm 3,0 

Mölndal* 2,9 

Vingåker 2,7 

Ulricehamn* 1,8 

Varberg***  1,6 

Danderyd 1,3 

Svedala**  1,3 

Tranemo*  1,2 

Härryda*  1,2 

Ystad**  1,2 

Malmö**  1,2 

 

 

 

 

 

*Västra Götalands län **Skåne län *** Hallands län  

        = Tillhörande LA-region 32 med Borås som 
centrumkommun 
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Det finns ett flertal tillvägagagångsätt att klargöra hur exporten från Borås urskiljer sig Sveriges to-
tala export. Ett möjligt sätt är att räkna ut en så kallad exportspecialiseringskvot. Denna är jämför-
bar med lokaliseringskvoten som används i traditionell lokaliseringsanalys. Grundtanken är att en 
region är specialiserad i en viss bransch först då branschens andel av regionens export är större än 
branschens andel av rikets export. Kvoten beräknas därför för respektive bransch och region.  

( ) ( )riketlExportanderegionenlExportande /=σ 9 

Kvoten för Borås 2003 för respektive branscher presenteras i Tabell 4.4 och tolkas på följande sätt:  

σ >1: innebär att branschens andel av regionens export är större än branschens andel av rikets ex-
port (branschen är överrepresenterad) 

σ <1: innebär att branschens andel av regionens export är mindre än branschens andel av rikets ex-
port (branschen är underrepresenterad) 

Det framgår i Tabell 4.5 att det är dessa branscher som Borås har en exportspecialisering:  

� Textil och beklädnad 

� Läder och lädervaror 

� Möbler samt annan tillverkning  

� Tillverkning av gummi- och plastvaror  

� Trävaror  

Som tidigare redovisades i Tabell 4.5 är textil och beklädnad en stor exportbransch i Borås då den 
utgör mer än hälften av regionens totala export. Den har en lokaliseringskvot på nära 32 vilket in-
nebär att dess export är mer än 30 gånger så stor som andelen för rikets totala export inom denna 
bransch. Detta betyder att det finns en mycket tydlig exportspecialisering av textil- och beklädnads-
branscher.  

Det är ett något annorlunda förhållande för läder och lädervaror. Denna branschs andel av Borås 
totala export är drygt 8 gånger så stor som för den sammanlagda exporten i riket. Den är enbart 
Borås 10:e största exportbransch samtidigt som den har en lokaliseringskvot som entydigt visar en 
hög exportspecialisering. Därmed är Borås en viktig kommun för branschen i riket även om dess 
exportvärde är relativt liten i förhållande till de största exportbranscherna i Borås.  

Av de i Tabell 4.1 10 största branscherna i Borås är det 5 som har en exportspecialiseringskvot som 
är större än 1. Dessa är textil och beklädnad, läder och lädervaror, möbler samt annan tillverkning, 
trävaror och tillverkning av gummi och plastvaror.  Av dessa är det de tre första som har en export-
andel av rikets totala export som överstiger 1 %. Detta innebär att Borås har ett antal branscher 
som där exportintensiteten är mycket stor. Textil och beklädnad har en stark ställning i regionen 
men även i ett nationellt perspektiv.  

De branscher som har en stark ställning i Borås men har en exportspecialiseringskvot som är lägre 
än 1 är inte tillräckligt exportintensiva för att Borås ska vara specialiserade med avseende på export. 

 

 

 
                                                

9 ( ) ( ) ( ) ( )/ / /Bransch Bransch
Borås BoråsEV Riket RiketEVEV EV   ∑ ∑     , där EV representerar exportvärdet. 
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Tabell 4.5 Exportspecialisering över branscher i Borås 2003, (sorterade i fallande ordning) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En detaljerad granskning av exportandelarna från Borås visas i Tabell 4.6. Av de aggregerade bran-
scher som har en exportandel som är större än en procent av rikets export10 har en disaggregering 
gjorts till en femsiffrig näringsindelning. Dessa är 48 till antalet och 34 stycken av dem har en ex-
portandel som överstiger 1 % av rikets export inom denna bransch. Av dessa är det enbart tre som 
inte tillhör branscherna textil och beklädnad och läder och lädervaror. För de disaggregerade bran-
scher som har en andel som överstiger 7 % av rikets export inom samma bransch är det enbart des-
sa två, nyss nämnda branscher som är representerade. Detta understryker därmed ytterliggare Borås 
starka ställning inom branschen textil och beklädnad.  

                                                

10 Från Tabell 4.3  

LQ för Borås export 

Industri 
Borås
2003σ  

Textil och beklädnad 31,8 

Läder och lädervaror 8,2 

Möbler samt annan tillverk-
ning 

1,5 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

1,3 

Trävaror 1,2 

Maskiner 1,0 

Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

0,7 

Icke-metalliska mineraliska 
produkter 

0,6 

El- och optikprodukter 0,3 

Massa, papper och pap-
persvaror 

0,3 

Transportmedel 0,2 

Kemikalier och kemiska 
produkter 

0,2 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

0,2 

Livsmedel 0,1 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

0,1 

Energimineral 0,0 

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

0,0 

Malmer och mineraler 0,0 
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Tabell 4.6 Borås andel av rikets exportvärde inom respektive disaggregerad bransch som på en aggrege-
rad branschnivå har >1% av rikets totala export. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri  
Exportandel 

2003 
Sidenvävnader 71,3 
Gördlar, bysthålare, korsetter o.l 67,3 
Sytrådstillv.  54,8 
Garn av silkestyp 53,7 
Garn av kamgarnstyp 46,8 
Blusar och skjortor för kvinnor och flickor 44,7 
Kamgarnsvävnader 44,6 
Bomullsvävnader 43,5 
Kardgarnsvävnader o.l 41,4 
Garn av bomullstyp 38,7 
Skjortor och underkläder för män och pojkar  37,2 
Arbets-,skydds- och överdragskläder 35,4 
Tröjor, koftor o.l 34,5 
Andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor 34,3 
Andra gång- och ytterkläder för män och pojkar 31,9 
Andra underkläder för kvinnor och flickor 23,0 
Band och snörmakerier 22,9 
Trikåväv 21,7 
Övrig textil  15,6 
Andra beklädnadsvaror och tillbehör  14,7 
Sängkläder och linnevaror 13,1 
Skodon  9,0 
Strumpor 8,6 
Garn av lingarnstyp 7,4 
Reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m 7,3 
Gardiner 7,2 
Sportartiklar 5,6 
Vävnder 5,5 
Läderkläder 5,0 
Presenningar, tält, segel o.l  4,7 
Bijouterivaror 4,4 
Diverse annan tillv.  3,2 
Mattor  2,0 
Garvning och annan läderberedning  1,5 

Smycken och andra guld-och silversmedsvaror  0,9 
Spel och leksaker 0,7 
Borstbinderiarbeten 0,6 
Bonad  0,6 
Köksmöbler  0,4 
Garn 0,3 
Madrasser 0,3 
Sittmöbler och säten  0,3 
Andra möbler  0,3 
Pälsberedningoch pälsvaror  0,2 
Tågvirkes- och bindgarn  0,2 
Andra kontors- och butiksmöbler  0,2 
Garn av kardgarnstyp 0,1 
Musikinstrument  0,0 
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Borås har alltså en stark export inom branschen textil och beklädnad. Den upptar en stor andel av 
kommunens totala exportvärde men Borås export inom denna bransch har även en stark ställning i 
riket som helhet. Denna typ av regional specialisering är vanligt förekommande och har ägnats 
mycket forskning. Detta eftersom det anses vara positivt för både industrierna men även den eko-
nomiska tillväxten för regionen där de verkar.  

De mest exportintensiva branscherna i Borås har en lång tradition och inom ekonomisk teori är det 
vanligt att prata om komparativa fördelar. När dessa industrier etablerade sig i Borås kan man tänka 
sig att orsakerna var slumpmässiga. Men de traditionella faktorerna som förklarar en branschs loka-
lisering kan sammanfattas i ett antal punkter11: 

� Klimat, närhet till infrastruktur som t.ex. hamn, järnväg 

� Regioners interna och externa nätverk för resursflöden 

� Tillgång till unik och erfaren arbetskraft 

Så exportens fördelning över branscher i Borås torde historiskt inte vara slumpmässig.  Borås ställ-
ning inom branschen textil och beklädnad är ett exempel där dess export har en stark ställning i 
Sverige. Den initiala lokaliseringen torde ha skett på grund av det gynnsamma klimatet och närhe-
ten till transportmedel såsom sjöfarten i Göteborg. Över tid har sedan unika kunskaper utvecklats 
inom dessa branscher vilka kan kallas dynamiska komparativa fördelar. Nu är Borås ett kunskaps-
center inom textil med t.ex. en textilhögskola som även bedriver forskning. Detta är nu unika fakto-
rer som kan förklara den starka exporten inom branscher12. Även idag är närheten till hamnar och 
flygplatser i Göteborg av central betydelse.  

Tabell 4.6 visar en disaggregerad analys av branschen maskiner i Borås vilket är en bransch som har 
haft ett minskande exportvärde mellan 1997 och 2003. Av alla disaggregerade näringsgrenar i tabel-
len är flertalet aktiva inom branschen textil och beklädnad. Detta betonar ytterliggare koncentratio-
nen av textil och beklädnad till Borås kommun. Det understryker även att de kunskaper som under 
lång tid har utvecklats i Borås spiller över till övriga branscher i kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

11 Där region i detta fall innebär Borås kommun 

12 Förnyelse av Västsveriges regioner, Åke E. Andersson och Börje Johansson (1995) 
   Ekonomisk dynamik i Europa, Börje Johansson (1993) 
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Tabell 4.6 Disaggregering av gruppen maskiner redovisat som andel av branschens totala exportvärde i 
Borås 2003 

Industri Andel 
Kranar och ventiler 25,0 
Maskiner för produktion av textil-,  
beklädnads- och lädervaror 20,1 

Övriga elektriska hushållsmaskiner 
och hushållsapparater 13,3 

Pumpar och kompressorer 10,1 
Lyft- och godshantering 6,9 
Ugnar och brännare 5,4 
Maskiner och apparater för kyla och ventilation 5,0 
Övrig tillv av specialmaskiner 3,3 
Maskiner och apparater för kyla och ventilation 2,8 
Maskiner för produktion av massa, papper och papp 2,0 
Maskiner för framställning av 
livsmedel, drycker och tobaksvaror 1,6 

Plast- och gummibearbetningsmaskiner 0,9 
Övriga verktygsmaskiner 0,9 
Icke-elektriska hushållsmaskiner  
och hushållsapparater 0,7 

Motordrivna handverktyg 0,6 
Verktygsmaskiner för metallbearbetning 0,6 
Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 0,2 
Jord- och skogsbruksmaskiner 0,2 
Lager, kugghjul och andra delar till kraftöverföring 0,1 
Motorer och turbiner utom luftfartyg och fordon 0,1 
Kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 0,1 
Vapen och ammunition 0,1 

 

4.2 Växande och minskande exportbranscher 
En redovisning hur respektive aggregerad bransch har utvecklats under perioden 1997-2003 ges i 
Tabell 4.7. Ett ”+” indikerar en positiv utveckling, medan ett ”-” indikerar det motsatta fallet. Den 
är skapad i tre kolumner där industrierna är rangordnade efter storleken på den procentuella tillväx-
ten mellan åren 1997 och 2003. De branscher som har haft en högre tillväxttakt än regionen som 
helhet har ökat sin andel i regionen. Det motsatta gäller för de branscher där regionens procentuella 
tillväxt är högre. Utöver detta visas även den absoluta utvecklingen i den yttre kolumnen. Detta gör 
det möjligt att se vilka branschandelar som har ökat eller minskat.  

Branschen som har benämnts energimineral omfattar kol- och torvutvinning, utvinning av råpetro-
leum, naturgas och dess anslutande service och utvinning av uran och toriummalm. Men det är värt 
att understryka att utvinning av uran och torrmalm ej är en existerande bransch i Borås och existe-
rar endast under ett fåtal år i rikets export.  
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Tabell 4.7 Procentuell tillväxt av exportvärdet i de olika branscherna i Borås samt de absoluta andels-
förändringarna. Branscherna är rangordnade efter procentuell tillväxt.  

Borås 

Industri 
Tillväxt 

1997-2003 (%) 
Förändring av andelen av rikets 
totala exportvärde 1997-2003 

Energimineral ** + 

Jordbruk, jakt, skogsbruk och 
fiske 

+ + 

Malmer och mineral + + 

Kemikalier och kemiska pro-
dukter 

+ + 

Läder och lädervaror + - 

Icke-mineraliska produkter + + 

Livsmedel + + 

Textil och beklädnad + - 

Möbler samt annan tillverk-
ning 

+ + 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

+ + 

Massa, papper och pappersva-
ror 

+ + 

Stenkolsprodukter, petroleum 
och kärnbränsle 

+ - 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

+ - 

Trävaror + - 

Maskiner + - 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

- - 

Borås totala exportvärde  -  

Transportmedel - - 

El-och optikprodukter - - 

 

 

Majoriteten av branscherna har haft en positiv procentuell utveckling (15 av 18). Det är samtidigt 9 
av de 18 branschaggregaten i Borås som har ökat sina branschandelar i riket. Textil och beklädnad 
har visat sig vara en framträdande exportbransch i Borås. Tabell 4.7 pekar på att branschen har haft 
en starkare procentuell tillväxt än regionen som helhet men har en lägre branschandel 2003 jämfört 
med 1997.  

Det är endast dessa tre branscher som har haft en negativ exportutveckling 1997 och 2003:  

� Metallframställning och metallvarutillverkning 

� Transportmedel 

** Branschen energimineral hade exportvärde 0 1997 och kan därför inte tillräknas någon 
procentuell tillväxt mellan 1997-2003  
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� El-och optikprodukter 

Borås kommun har som helhet har haft en negativ utveckling mellan 1997 och 2003 vilket innebär 
att dessa tre branschers negativa utveckling har haft en stor inverkan på Borås totala exportvärde-
tillväxt. Figur 4.1 visar exportvärdeutvecklingen för dessa tre branscher.  

Figur 4.1 Exportvärdeutveckling för de tre branschaggregat för vilkas procentuella utveckling har varit 
negativ 1997-2003 (1997=100, löpande priser) 
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Av figuren framgår att branschen metallframställning och metallvarutillverkning har haft en något 
stabilare utveckling än de övriga två. Branschen el- och optikprodukter sjönk snabbt och kraftigt 
1999-2000 och transportmedel följde därefter med en något mindre nedgång omkring 2001. Detta 
samtidigt som metallframställning och metallvarutillverkning uppvisade en stegring från 1997-2001 
för att därefter sjunka till 1997 års nivå igen.  

En hastigt minskande export av detta slag kan ha flera orsaker:  

� Omstruktureringar av- eller inom företag 

� Existerande företag kan skifta från att vara exportorienterad till att främst vara inrikta-
de på hemmamarknaden d.v.s. verksamhet som underleverantör 

� Byte från decentraliserad exportregistrering till en centraliserad d.v.s. exporten alla 
verksamheter inom företaget redovisas i exempelvis Stockholm där dess huvudkontor 
är lokaliserat.  

De företag som i Borås har uppvisat en negativ exporttillväxt är alla vad som ofta benämns som 
kapitalintensiva. Därmed finns det anledning att tro att de företagen inom dessa branscher främst är 
underleverantörer för vidare förädling på någon annan plats i Sverige. Samtidigt är det troligt att 
vissa stora företag i Borås som har ett huvudkontor på annan ort kan ha en centraliserad statistikin-
samling.  

4.3 Exportens geografiska koncentration per bransch   
Eftersom Borås har en mycket stark export inom ett antal branscher är det även av intresse att stu-
dera om denna export är starkt lokaliserad dvs. huruvida det är få mottagarländer eller om det mot-
satta råder. Tabell 4.8 redovisar antalet mottagarländer vars exportandel översteg 1 % år 2003 för 
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respektive bransch. Branscherna är sorterade i fallande ordning efter antalet mottagarländer, n. 
Därutöver redovisas även hur stor andel av denna export som dessa länder importerar tillsammans.  

Tabell 4.8 Antalet mottagarländer per bransch vars exportandel översteg 1 % 2003 för Borås.  

Borås 

Industri n 
Exportandel 

2003 

Maskiner 21 87,3 

Textil och beklädnad 15 92,0 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

14 91,8 

Möbler samt annan tillverk-
ning 

14 94,3 

Massa, papper och pap-
persvaror 

13 91,4 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

12 94,0 

Transportmedel 12 91,0 

Icke-metalliska mineraliska 
produkter 

11 92,2 

El- och optikprodukter 11 92,5 

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

10 99,2 

Trävaror 9 96,3 

Kemikalier och kemiska 
produkter 

8 95,4 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

6 99,8 

Läder och lädervaror 5 96,3 

Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

3 99,8 

Energimineral 3 100,0 

Livsmedel 3 99,8 

Malmer och mineral 2 100,0 
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Om en stor andel av exporten inom en bransch enbart har ett fåtal destinationsländer innebär det 
en relativt stor koncentration. Följande fyra branscher är särskilt koncentrerade dvs. färre än fyra 
mottagarländer:  

� Malmer och mineral  

� Livsmedel 

� Energimineral  

� Jordbruk, jakt skogsbruk och fiske 

Dock utgör dessa branscher små andelar av Borås totala exportvärde vilket betyder att deras kon-
centration över länder är enligt förväntningarna.  

Samtidigt uppvisar ett antal branscher en relativt stor spridning av dess export. Dessa fyra bran-
scher är de med störst spridning vilket i detta fall innebär fler än 13 mottagarländer:  

� Maskiner 

� Textil och beklädnad 

� Metallframställning och metallvarutillverkning 

� Möbler samt annan tillverkning 

I appendix 1 redovisas även de tre största mottagarländerna per bransch samt utvecklingen av ex-
porten till dessa fyra länder 1997-2003.  
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4.4 Branschvis fördelning till de största exportlän derna  
I stycke 3.2 sammanfattades exportens fördelning över världsdelar. Där fastställdes att nära 90 % av 
Borås export har sin destination i något av europeiska länderna. Tabell 4.9 visar storleken på Borås 
exportvärdet för respektive bransch för de största importländerna aggregerade i respektive världs-
del. Export-/importvärdet är uttryckt i miljoner SEK.  

Exportvärdet är mycket stort för textil och beklädnad främst till de skandinaviska länderna. Denna 
bransch är, som framgår av tabellen en betydelsefull bransch till alla grupper av länder. Nordameri-
ka är den största mottagaren av Borås export av maskiner. De tre största importländerna i Östeuro-
pa mottar främst exporterade produkter inom livsmedelsindustrin.  

Branschen jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske utgör en mycket liten andel av Borås totala export-
värde men dess andel av den totala exportvolymen är bland de största. Exporten inom denna 
bransch är nästan enbart representerad av mottagarländer i Västeuropa.   

Tabell 4.9 Exportvärde o miljoner SEK per bransch för de största mottagarländerna av Borås export re-
dovisat per aktuell världsdel. 

Exportvärde i miljoner SEK per bransch för de största mottagarländerna 
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Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske 26,20 7,46 0,01 - 

Energimineral - 0,00 - - 

Malmer och mineral  - 0,03 0,01 - 

Livsmedel - 22,92 202,19 - 

Textiler och beklädnad 522,26 1 548,84 353,15 42,92 

Läder och lädervaror 7,68 105,12 0,25 0,67 

Trävaror 196,18 22,76 8,87 0,68 

Massa, papper och pappersvaror 15,07 110,20 4,78 0,84 

Stenkolsprodukter, petroleum och kärnbränsle 0,33 0,06 2,13 0,01 

Kemikalier och kemiska produkter 41,46 77,54 10,00 0,37 

Tillverkning av gummi- och plastvaror 23,93 114,90 10,02 17,86 

Icke-metalliska mineraliska produkter 1,59 23,05 8,49 0,53 

Metallframställning och metallvarutillverkning 12,00 49,54 7,21 8,20 

Maskiner 109,11 127,34 16,02 248,38 

El- och optikprodukter 150,10 67,32 4,78 20,36 

Transportmedel 139,78 18,95 12,56 21,74 

Möbler samt annan tillverkning 16,69 103,23 21,42 1,96 

Databehandlingsverksamhet samt företagstjänster 0,17 0,09 0,00 0,00 
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5 SAMMANFATTNING AV EXPORTEN 
 

Vad är av vikt att belysa i de kapitel som nu har behandlat exporten från Borås? Vissa trender är 
anmärkningsvärda. Dessa kan förklara dagens exportmönster men de kan även vara till hjälp att 
förstå tendenser framåt i tiden. Mellan 1997 och 2003 har: 

� Borås exportvärde sjunkit samtidigt som exportvolymen har ökat.  

� Borås exportvärdetillväxt varit lägre än rikets genomsnitt. 

� Borås exportvolymtillväxt varit högre än rikets genomsnitt. 

� Två branscher särskilt haft kraftiga nedgångar som tycks ha orsakats av externa faktorer: 
el- och optikprodukter samt transportmedel. 

Det är även av betydelse att 2003 var: 

� Borås export är främst koncentrerad till mottagarländer i Europa. 

� En stor andel av exporten går till länder som är nytillträdda medlemmar av den Europeiska 
unionen.  

� Mer än 50 % av Borås export är inom branschen textil och beklädnad. 

� De branscher som har högst exportvärde i Borås är alla vad som kan kallas kapitalintensiva. 

� 5 av de 18 branchaggregat som har använts är överrepresenterade i riket. 

Så textil och beklädnad är den bransch som enskilt bidrar med störst andel av Borås totala export-
värde. Samtidigt stämmer det även att: 

� Av all export inom textil och beklädnad i riket är drygt 22 % registrerad i Borås. 

� I Borås är textil och beklädnad den bransch som har flest mottagarländer dvs. Borås har ett 
stort nätverk för deras utgående handel inom denna bransch.  

� Exporten i Borås inom branschen läder och lädervaror har en stor exportspecialisering 
trots att den utgör en liten andel av kommunens totala export. Detta understryker Borås 
betydelse utan att för den delen ha ett stort beroende.  

Städer och kommuner i Sverige har allt som oftast en strävan efter ekonomisk tillväxt. Traditionell 
ekonomisk teori understryker vikten av interaktion mellan människor, städer och kommuner. Kapi-
tel 4 och 5 har nu redovisat exporten från Borås vilket kan användas som ansats att vidare analysera 
handeln i Borås. Det finns därmed anledning att även kartlägga Borås inkommande handel och i 
följande kapitel ska en liknande översikt av importen skapas. Har den ingående och utgående han-
deln följt varandra över tid? Är de nätverk som finns för exporten även etablerade inom importen?  
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6 IMPORTENS ORSAKER OCH VILLKOR 
 

Ofta finns en föreställning att exporten är av mycket större vikt än importen. Detta är ett icke kor-
rekt påstående. Importen har en viktig betydelse för förnyelse av regioners produktion, införsel av 
nya innovationer, utveckling av produkter och produktionsprocesser. Nyheterna kommer med im-
porten. Detta är i synnerhet viktigt för produktion som är i en fas för expansion där teknik och 
verksamhetsinriktning skiftar.  

Teknisk utveckling och import har visats stå i nära relation till varandra. Detta skapar i sin tur förut-
sättningar att specialisera sig vilket i sin tur ökar en regions exportandelar. Importen skapar därav 
en källa till ny kunskap och om en kommun har ett stort importnätverk är det en betydelsefull källa 
för tillväxt. Exporten grundar sig i specialisering, som skapats av importsubstitutionen, produktut-
veckling och ett skapande av unika kunskaper. Importens dynamiska påverkan kan därmed sam-
manfattas i Figur 6.1.  

Figur 6.1 Importens dynamik 
 

 

 

Figur 6.2 är en illustration av relationen mellan befolkning och importvärde per kommun 2003. 
Båda variablerna är logaritmerade för att vara konsistenta vilket ger de procentuella effekterna. Den 
vertikala axeln representerar det logaritmerade importvärdet för de enskilda kommunerna. Den ho-
risontella axeln är därför de logaritmerade värdena för befolkning per kommun. Om det hade varit 
ett otvetydigt linjärt samband mellan de två variablerna skulle observationerna har skapat en rät lin-
je. 

I figuren är det tydligt att de tre största städerna i Sverige återfinns i den övre högra kvadranten. 
Stockholm och Göteborg är två tydligt avvikande observationer. Det betyder att en mycket stor del 
av rikets import inkommer till dessa stora städer. Därmed är det inte självklart att dessa kommuner 
är slutdestination för importflödet. De mindre kommunerna i Sverige kan därför vara de som yt-
terst genererar importefterfrågan.  

Figur 6.2 Relationen mellan befolkning och importvärde per kommun 2003 

14,0013,0012,0011,0010,009,008,007,00

27,00

24,00

21,00

18,00

15,00

12,00

9,00

 

Stockholm 

Göteborg 

Malmö 

Borås 

Im
p

or
tv

är
d

e 
(lo

ga
ri

tm
er

ad
) 

Befolkning (logaritmerad) 

  Import   
 inför  

   ny teknik 

Förbättrad 
lokal 

 produktion 
 

 
Specialisering 
 

 
Ökad export 
 



 

 31

7 TOTALA IMPORTFLÖDEN TILL BORÅS 

7.1 Övergripande mönster 
Importvärdet för Borås uppgick 2003 till 7,1 miljarder kronor vilket ska jämföras med Sveriges tota-
la importvärde som samma år var ca 663 miljarder kronor. Figur 7.1 visar storleken på Borås re-
spektive ytterliggare fyra kommuners totala importvärde för 1997 och 2003. Alla kommuner med 
undantag av Motala har upplevt en ökning av importvärdet.  

Figur 7.1 Borås och ytterliggare fyra svenska kommuners importvärde 1997 och 2003 
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Totalt utgör Borås import en större andel av rikets sammanlagda import jämfört med andelsförhål-
landet för export (redovisat i Figur 4.2). Figur 7.2 ger Borås andel av Sveriges totala importvärde 
1997, 2003 samt den genomsnittliga andelen under perioden 1997-2003. Borås importvärde har haft 
en genomsnittlig tillväxt på 1,5 % mellan 1997 och 2003 och har därmed haft en högre tillväxttakt 
mellan dessa år om en jämförelse görs med exporten.  

Importen för Borås under perioden 1997-2003 är att betrakta som hög vilket innebär att kommu-
nen har en klar importspecialisering. Större kommuner som Borås har normalt ett oproportionerligt 
stort importvärde per invånare. Därmed kan man tillstå Borås importvärde att vara enligt förvänt-
ningarna. Som framgår av figur 7.1 är Solna däremot extremet importspecialiserad och har ökat sin 
import dramatiskt mellan 1997 och 2003.   
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Figur 7.2 Borås andel av Sveriges totala importvärde 1997, 2003 samt genomsnittlig andel 1997-2003 
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För att få en uppfattning om hur importen har utvecklats mellan 1997 och 2003 visar Figur 7.3 en 
indexerad serie av importvärdet för Borås, riket och ytterliggare fyra kommuner 1997-2003. Värdet 
på rikets import har under tidsperioden ökat med knappt 40 %. Motsvarande siffra för Borås är 
drygt 6 %. Det är anmärkningsvärt riket hade en kraftig ökning med ca 20 % mellan 1999 och 2000 
samtidigt som Borås uppvisade en minskning med drygt 7 % samma år13.  

I detta sammanhang kan även nämnas att antalet importerade näringsgrenar i Borås har ökat från 
239 till 254 mellan 1997 och 2003. Detta ger anvisning om att Borås har fått en mer diversifierad 
import. På en aggregerad branschnivå behöver detta inte betyda en större diversifiering eftersom 
det kan vara ett resultat av att efterfrågan inom en viss industri har breddats till följd av exempelvis 
en produkt- eller processutveckling.  

Figur 7.3 Importvärdetillväxt 1997-2003 i Borås, riket samt ytterliggare fyra svenska kommuner 
(1997=100, löpande priser) 

0

50

100

150

200

250

300

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Solna Motala Helsingborg

Mölndal Borås Riket
 

 

                                                

13Beräknat utifrån antal SNI-koder på en femsiffrig nivå. Det betyder att det inte representerar antal importe-
rade produkter.   
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Förändringar av importvärdet kan bero på en ökning/minskning av inköpt volym men det kan även 
vara en orsak av ökat/minskat importvärde per volymenhet. Figur 7.4. visar utvecklingen av im-
portvolymen mellan 1997 och 2003. Borås importerade volym har haft en betydligt mer fluktueran-
de utveckling än riket men fram till 2002 var trenden densamma för båda. Därefter har importvo-
lymen i Borås haft en nedgång på drygt 23 %. Riket har under hela tidsperioden haft en stadigt 
uppåtgående trend.  

Figur 7.4 Importvolymtillväxt 1997-2003 i Borås, riket samt ytterliggare fyra svenska kommuner 
(1997=100, löpande priser) 
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Tabell 7.1 redovisar kvoten mellan Borås och rikets tillväxt av importvärde per volymenhet och im-
portvolym. I detta fall är kvoten större än 1 vilket innebär att Borås importvärde har haft en tillväxt 
som överstiger rikets genomsnittliga tillväxt. Däremot har importvolymen växt långsammare i Borås 
än i riket totalt.  

Tabell 7.1 Kvoten mellan Borås och rikets tillväxt för importvärde per volymenhet samt volym 1997-2003 

 Importvärde per  
volymenhet (kg) 

Volym (kg) 

Borås och riket  1,1 0,7 
 

Att regionens importvärde har haft en snabbare tillväxt än riket kan bero på en rad faktorer men i 
första hand är det ett utslag av ett samspel där exporten och importen har påverkat varandra.  Figur 
7.3 påvisar två tillbakagångar av importvärdet som med viss fördröjning sammanfaller med de två 
kraftiga nedgångarna av exportvärdetillväxten som redovisades i Figur 4.3 Det torde finnas en för-
klaring i att många importerade varor används i produktion som sedan exporteras. D.v.s. varor som 
förs in i Borås förädlas för att senare föras ut igen. Detta innebär att en minskning av exporten kan 
leda till en motsvarande minskning av importen.  
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7.2 Importens fördelning över världsdelar 
En regions import kan antas vara beroende av samma faktorer som finns beskrivna i 3.2. Eftersom 
det är efterfrågan i Borås som styr importen är de ekonomiska faktorerna i regionen av betydelse. 
Därtill finns det faktorer i länken mellan två regioner som ökar eller minskar importen. Det betyder 
att det finns ett stort värde i att etablera kontakter där varor kan utbytas friktionsfritt.   

Eftersom nära 90 % av Borås export har mottagarland någonstans i Europa finns det anledning att 
tro att importen har en liknande fördelning över världsdelar. I Figur 7.5 visas fördelningen av im-
porten till Borås från fem världsdelar. Där synliggörs att nätverken för utgående och ingående han-
del skiljer sig markant. Den största skillnaden ligger främst i att 25 procent av importen har avsän-
darland i Asien och Oceanien. Denna världsdel är dock enbart tredje största mottagarland av Borås 
export (ca 3 %). Samtidigt är importen från Europa inte lika dominerande som exporten från Borås 
till Europa. Detta betyder att nätverken för export respektive import inte sammanfaller.  

Borås utgör således en knutpunkt för värdeskapande kedjor där importflöden på långa avstånd om-
vandlas i avsättningsflöden som riktas mot Europa.  

Figur 7.5 Fördelningen av importen från Borås till 5 världsdelar, (andelar i procent av totalt exportvär-
de)  
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Bilden av hur importen till Borås fördelar sig över ursprungsländer redovisas i Tabell 7.1 de avsän-
darländer som exporterar minst 1 % av respektive regions totala importvärde. Detta åskådliggör hu-
ruvida Borås import är koncentrerad till ett fåtal länder eller om det är ett större antal länder som 
exporterar relativt små mängder. Precis som i fallet med Borås export finns ingen på förhand fast-
ställd gränsdragning vid 1 % men det torde ge en bild som är möjlig att överskåda.   

För Borås gäller att 25 länder har en exportandel till Borås som överstiger 1 % av Borås totala im-
port 2003. Dessa länder exporterar mer än 92 % av Borås import. Riket har enbart 20 länder vars 
andel är större än 1 % och dess sammanlagda export är knappt 90 %. Det är därför möjligt att till-
skriva Borås en lägre importkoncentration än riket som helhet.   

Tabell 7.1 redovisar avsändarländerna i fallande ordning. Av Borås totala import är Hongkong det 
största avsändarlandet, 11,94 %. Differensen mellan Hongkong och Tyskland är knappt en pro-
centenhet.  

Enbart ett av de fem största importländerna är nordiskt. Två av dem är Asiatiska. Borås import skil-
jer sig avsevärt från den utgående handeln i och med den asiatiska representationen. Hongkong, 
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Kina, Pakistan, Bangladesh och Sydkorea har alla en exportandel till Borås som överstiger 1 % av 
Borås totala import. Vad gällande exporten från Borås var detta inte fallet då inte något asiatisk land 
exporterar mer än 1 %.  

Importen till Borås skiljer sig något från importen till riket som helhet. Tyskland är det domineran-
de avsändarlandet. Bland de 11 största exportörerna till Sverige är det enbart USA som är utomeu-
ropeiskt. Kina, Japan och Hongkong är visserligen representerade bland de länder vars export utgör 
minst en procent av Sveriges import men den asiatiska andelen är betydligt större i Borås. 

Av de länder som finns i Tabell 7.2 är det 15 stycken som tillhör den europeiska unionen och dessa 
utgör 60,4 % av 
im- porten till 
Borås. Detta är 
en lika stor andel 
som motsva-
rande siffra för 
expor- ten som 
redo- visades i 
Tabell 3.4. De 
tre baltiska 
län- derna är 
på ett marke-
rande sätt vikti-
gare leveran-
törer till Borås 
än till Sverige 
som helhet. 

7.1 Avsän-Tabell 
sän- darländer 
som exporte-
rar minst 1 % 
av Borås to-
tala import-
värde 2003, 
(län- der i fal-
lande ordning) 
 

 

 

 

 

 

Av samma anledning som för exporten har Borås importvärde och importvolym från Italien stude-
rats. Figur 7.6 visar hur importvärdet och importvolymen till Italien har utvecklats mellan 1997 och 
2003. De båda enheterna har följt varandras utveckling mellan 1997 och 2003 och har två kraftiga 
minskningar, 1998 och 2002.  

Figur 7.6 Utveckling av importvärde och importvolym till Italien från Borås (1997=100, löpande priser) 

Borås Riket 

Land 
Importandel  

2003 
Land 

Importandel  
2003 

Hongkong 10,9 Tyskland 18,4 
Tyskland 10,1 Danmark 9,0 
Frankrike 6,6  Storbritannien 7,9 
Kina 6,1  Norge 7,8 
Danmark 5,9  Nederländerna    6,7 
Finland 5,8  Finland 5,8 
Storbritannien 4,9  Frankrike 5,5 
Estland 4,8  Belgien 4,2 
Italien 4,1  USA 4,1 
Litauen 3,7  Italien      3,3 
Nederländerna 3,4  Polen  2,4 
Turkiet 3,0  Japan  2,3 
Belgien 2,7  Kina     2,2 
Norge 2,5  Irland   1,6 
Lettland 2,3  Spanien   1,6 
Ryssland 2,2  Ryssland 1,6 
Portugal 2,2  Schweiz 1,3 
USA 1,9  Österrike 1,3 
Indien 1,8  Hongkong 1,1 
Polen 1,6  Estland 1,0 
Pakistan 1,4  Summa  89,1 
Grekland 1,3    
Spanien 1,2    
Bangladesh 1,1    
Sydkorea 1,1    

Summa  92,4    



 

 36

0

20

40

60

80

100

120

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Importvärde från Italien Importvolym från Italien 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37

8 IMPORTENS FÖRDELNING ÖVER OLIKA 
BRANSCHER 
Importen skiljer sig från exporten på ett flertal sätt utöver riktningen på transaktionen. En regi-
on/kommun kan ha en effektiv och vinstgivande export men den kan likväl ha en strategiskt ut-
vecklad import. En region som har en stark import dvs. kvoten IM/EX är hög kan benämnas im-
portnod. Ett stort inflöde av nya produkter skapar nätverk men genererar även ett inflöde av kun-
skap och produkter som kan utnyttjas av den egna regionen.    

Efter att ha analyserat den utgående handeln från Borås kan det konstateras att en stor del av ex-
portvärdet upptas av branschen textil och beklädnad och länder i norra Europa är de främsta mot-
tagarländerna. Att utreda huruvida importen har samma sammansättning eller samma nätverksupp-
byggnad är detta kapitels huvudsyfte. 

Precis som tidigare har en aggregering av den svenska industriklassificeringen använts (SNI92). Med 
anledning av att underlätta överskådligheten har samma branschaggregat använts som för exporten 
dvs. importen är fördelad över 18 branscher.   

8.1 Import per bransch  
Tabell 8.1 ger importvärde och importandel i regionen för de 18 branscherna.  De fem största im-
portbranscherna i Borås är:  

� Textil och beklädnad 

� Kemikalier och kemiska produkter  

� El- och optikprodukter 

� Möbler samt annan tillverkning 

� Maskiner 

Dessa fem branscher svarar för mer än 77 % av Borås totala importvärde. Textil och beklädnad, 57 
% är nära 48 procentenheter högre än importandelen för den näst största branschen, kemikalier och 
kemiska produkter. Differenserna därefter är inte anmärkningsvärt stora. Textil och beklädnad, el- 
och optikprodukter och maskiner är alla branschaggregat som även återfanns bland fem största av 
Borås export.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38

Tabell 8.1 Importvärde per bransch, andel av Borås totala importvärde 2003 samt andel av Borås totala 
importvolym.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri 
Andel av 
 regionens  

importvärde 2003 

Andel av  
regionens 

importvolym 2003    

Textiler och 
beklädnad 

56,7 13,9 

Kemikalier och kemiska produkter 9,1  11,8 

El-och  
optikprodukter 

6,7  1,8 

Möbler samt  
annan tillverkning  

4,8  3,0 

Maskiner 3,9  1,2 

Läder  
och lädervaror 

3,8  1,2 

Massa, papper  
och pappersvaror 

3,7  10,5 

Metallframställning  
och metallvarutillverkning 

3,0  2,9 

Tillverkning av  
gummi- och plastvaror 

2,8 3,2 

Livsmedel 2,2  5,0 

Jordbruk, jakt,  
skogsbruk och fiske 

1,5  38,0 

Icke-metalliska  
mineraliska produkter 

0,7  1,3 

Transportmedel 0,7  0,2 

Trävaror 0,5  5,2 

Databehandlings- 
verksamhet samt  
företagstjänster 

0,03  0,0 

Malmer och 
mineraler 

0,02  0,6 

Stenkolsprodukter,  
petroleum  
och kärnbränsle 

0,02  0,0 

Energimineral 0,0005  0,0 

Summa  100 100 
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I den yttersta kolumnen i Tabell 8.1 redovisas andelar av Borås totala importvolym för respektive 
bransch. Dessa branscher har i fallande ordning störst volym:  

� Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske 

�  Textil och beklädnad  

� Kemikalier och kemiska produkter 

Dessa tre är alla skrymmande i dess utförande vilket särskilt stämmer för de två första. I Tabell 8.2 
redovisas storleken på importvärde per kilo för varje bransch. Databehandlingsverksamhet samt fö-
retagstjänster har enligt förväntningarna ett högt värde per kilo. Branschen textil och beklädnad har 
det näst största importvärde per kilo i Borås men är dock lägre än för det för exporten.  

Tabell 8.2 Importvärde per kilogram i fallande ordning  
 

Industri M/kg 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

> 100 

Textil och beklädnad 

El- och optikprodukter 

Transportmedel 

Energimineral 

Maskiner 

Läder och lädervaror 
> 50  Möbler samt övrig tillverk-

ning 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

> 20 
Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

Kemikalier och kemiska 
produkter 

Icke-metalliska mineraliska 
produkter > 12 
Livsmedel 

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

> 10 
Massa, papper och pap-
persvaror 

Trävaror 

> 1 
Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

Malmer och mineral 
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Medan Tabell 8.1 redovisar hur importen är fördelad över branscher i Borås är Tabell 8.3 ämnad att 
visa storleksordningen på dessa branscher i riket.  Av Tabell 8.2 framgår att 14 % av rikets import 
av textil och beklädnad har destination Borås. Även läder och lädervaror är en relativt stor import-
bransch i Borås. Detsamma gäller för möbler samt annan tillverkning och massa, papper och pap-
persvaror. Eftersom Borås har en befolkningsandel på 1 % innebär det att de importbranscher som 
svarar för mer än 1 % av rikets totala import har en överrepresentation.  

Tabell 8.3 Borås andel av Sveriges totala importvärde för 18 olika branscher 2003 
 

Industri 
Andel av 

 rikets totala 
import 2003 

Textil  
och beklädnad 

14,0 

Läder och  
lädervaror 

5,0  

Möbler samt  
annan tillverkning 

1,9  

Massa, papper  
och pappersvaror 

1,6  

Kemikalier och kemiska produkter 0,9  

Tillverkning av  
gummi- och plastvaror 

0,9  

Icke-metalliska  
mineraliska produkter 

0,6  

Jordbruk, jakt,  
skogsbruk och fiske 

0,6  

Trävaror 0,5  

Maskiner 0,4  

El- och  
optikprodukter 

0,4  

Livsmedel 0,4  

Metallframställning och  
metallvarutillverkning 

0,4  

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

0,2  

Transportmedel 0,1  

Malmer och mineraler 0,03  

Stenkolsprodukter,  
petroleum och kärnbränsle 

0,01  

Energimineral 0,00  
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Tabell 8.4 redovisar fördelning över mottagarkommuner i Sverige av importen av textil och bekläd-
nad. Kommunerna i tabellen är enbart de som mottar en import som är > 1 % av rikets totala im-
port.  Dessa 15 kommuner mottar omkring 70 % av Sveriges totala import. Jämfört med exportför-
delningen har därmed importen en något större koncentration av mottagarkommuner (se Tabell 
4.4). I Tabell 8.4 kan man se att Stockholm är den enda kommunen som har en större import av 
textil och beklädnad än Borås. Dessa två kommuners import upptar drygt 30 procent av rikets tota-
la import. Kommuner i Västra Götalands län mottar tillsammans omkring 40 procent av all import.  

Tabell 8.4 Importens fördelning över kommun av branschen textil och beklädnad 2003. Enbart de kom-
muner som importerar >1 % av rikets import inom samma bransch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1 visar genomsnittligt importvärde per Boråslokaliserat företag 1997 och 2003 i miljoner 
kronor. Företagen i Borås har enligt figuren upplevt en genomsnittlig ökning av importvärdet. Det-
ta behöver inte nödvändigtvis betyda att företagen i Borås har haft en ökning av importvärdet. Det 
kan även vara ett resultat av en förändring av företagssammansättningen. I Borås har antalet impor-
terande företag minskat från 671 till 570 stycken vilket kan vara orsaken till ökningen av det ge-
nomsnittliga importvärdet.  

 

 

 

 

 

Kommun 
Andel av import  inom 

textil och beklädnad 2003 

Stockholm 16,6 

Borås* 14,0 

Göteborg* 5,9 

Mölndal*  5,9 

Alingsås* 5,1 

Älmhult 3,4 

Trollhättan** 3,0 

Örebro 2,5 

Helsingborg** 2,5 

Malmö** 2,4 

Härryda* 1,9 

Mark* 1,7 

Norrköping 1,6 

Burlöv** 1,3 

Ulricehamn* 1,1 

*Västra Götalands län **Skåne län *** Hallands län  

        = Tillhörande LA-region 32 med Borås som 
centrumkommun 
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Figur 8.1 Genomsnittligt importvärde per företag lokaliserat i Borås 1997 och 2003 i miljoner SEK 
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Eftersom Borås tycks ha en stark import i ett fåtal branscher finns det anledning att illustrera hur 
den skiljer sig från rikets totala import. På samma sätt som redan gjorts för exporten kan en lokali-
seringskvot beräknas. Detta belyser de branscher är vars andel är relativt större i Borås än i riket. 

( ) ( )riketlImportanderegionenlImportande /=σ 14 

Kvoten för Borås 2003 för respektive branscher presenteras i Tabell 8.5 och tolkas på följande sätt:  

σ >1: innebär att branschens andel av regionens import är större än branschens andel av rikets im-
port (branschen är överrepresenterad) 

σ <1: innebär att branschens andel av regionens import är mindre än branschens andel av rikets im-
port (branschen är underrepresenterad) 

Tabell 8.5 Importspecialisering över branscher i Borås 2003 (sorterade i fallande ordning) 

LQ för Borås import 

Industri Borås
2003σ  

Textil och beklädnad 12,9 

Läder och lädervaror 4,6 

Möbler samt annan tillverk-
ning 

1,7 

Massa, papper och pap-
persvaror 

1,5 

Kemikalier och kemiska 
produkter 

0,9 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

0,8 

Icke-metalliska mineraliska 
produkter 

0,6 

Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

0,5 

Trävaror 0,4 

Maskiner 0,4 

El- och optikprodukter 0,3 

Livsmedel 0,3 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

0,3 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

0,2 

Transportmedel 0,0 

Malmer och mineraler 0,0 

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

0,0 

Energimineral 0,0 

                                                

14 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]RiketMV
Bransch

RiketBoråsMV
Branxh

Borås MVMV ∑∑ ///  , där MV representerar importvärdet. 
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 Som framgår av Tabell 8.5 är det fyra branschaggregat där det föreligger importspecialisering: 

� Textil och beklädnad 

� Läder och lädervaror 

� Möbler samt annan tillverkning 

� Massa, papper och pappersvaror 

Lokaliseringskvoten för textil och beklädnad är 12 vilket innebär att importen inom denna bransch 
är 12 gånger större än i riket som helhet. Läder och lädervaror är, vid en jämförelse med riket om-
kring 4,5 gånger större i Borås. Detta trots att den enbart är den sjätte största branschen i Borås. 
Därmed går en stor del av rikets import av läder och lädervaror till Borås även om det i relation till 
de största importbranscherna i Borås är en liten andel. 

I Tabell 8.6 ges en utförlig bild över hur importandelarna är fördelade över Borås. Det är en disag-
gregering endast av de branscher som i Tabell 8.2 har en importandel som är > 1 %.  

Av de 65 branscher som återfinns i Tabell 8.5 är det 44 stycken som överstiger 1 % av rikets import 
inom respektive bransch. Av dessa är 36 stycken tillhörande branschen textil och beklädnad.  

Tabell 8.6 Borås andel av rikets importvärde inom respektive disaggregerad bransch som på en aggrege-
rad branschnivå har >1% av rikets totala export. 

Industri 
Importandel 

2003  
Sytrådstillv.  70,0 
Arbets-,skydds- och överdragskläder 35,0 
Bomullsvävnader 33,2 
Sidenvävnader 27,6 
Gördlar, bysthålare, korsetter o.l 25,7 
Band och snörmakerier 24,6 
Garn av kamgarnstyp 24,4 
Kamgarnsvävnader 21,5 
Sömnad av sängkläder och linnevaror 21,3 
Sömnad av gardiner 20,5 
Trikåväv 18,5 
Garn av bomullstyp 17,7 
Kardgarnsvävnader o.l 17,3 
Tapettillv.  17,2 
Blusar och skjortor för kvinnor och flickor 16,7 
Garn av silkestyp 15,7 
Andra gång- och ytterkläder för män och pojkar 14,7 
Andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor 14,7 
Skjortor och underkläder för män och pojkar  14,0 
Tröjor, koftor o.l 13,1 
Vävndastillv.  11,5 
Andra underkläder för kvinnor och flickor 10,7 
Andra beklädnadsvaror och tillbehör  9,7 
Tryckning av böcker och övriga trycksaker 8,7 
Annan tryckpapperstillv.  7,4 
Garvning och annan läderberedning  6,2 
Reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m 6,2 
Andra pappers- och pappersvaror  5,5 
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Sportartiklar 5,2 
Diverse annan tillv.  4,9 
Läderkläder 4,7 
Bonad  4,5 
Skodon  4,5 
Strumpor 4,4 
Presenningar, tält, segel o.l  3,8 
Fonogramutgivning  3,1 
Övrig textilvarutillv.  2,8 
Annan garntillverkning 2,8 
Mattor  2,2 
Bijouterivaror 2,1 
Sättning och annan framställning av tryckoriginal  1,4 
Sittmöbler och säten  1,4 
Wellpapp och wellpappförpackningar 1,2 
Smycken och andra guld-och silversmedsvaror  1,1 

Andra möbler  0,9 
Borstbinderiarbeten 0,9 
Spel och leksaker 0,7 
Tågvirkes- och bindgarnstillv.  0,5 
Madrasser 0,5 
Garn av kardgarnstyp 0,5 
Papper och papp  0,5 
Annan förlagsverksamhet 0,5 
Andra kontors- och butiksmöbler  0,5 
Andra köksmöbler  0,4 
Garn av lingarnstyp 0,3 
Pälsberedning, tillv. av pälsvaror  0,3 
Skrivpapper, kuvert o.l 0,2 
Övrig tillv. av pappers- och pappförpackningar 0,2 
Bokutgivning  0,1 
Kraftpapper och kraftpapp 0,1 
Musikinstrument  0,1 
Hushålls- och hygienartiklar av papper  0,0 
Mekanisk eller halvkemisk massa 0,0 
Utgivning av tidskrifter 0,0 
Dagstidningsutgivning  0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46

8.2 Växande och minskande importbranscher  
Hur importen har förändrats mellan 1997 och 2003 redovisas i Tabell 8.7. Ett ”+” indikerar en po-
sitiv utveckling och ett ”-” indikerar en negativ utveckling. Branscherna är rangordnade i fallande 
ordning efter den procentuella tillväxten 1997-2003. Förändringen av branschens importandel i ri-
ket visas också. De branscher som har ökat sina marknadsandelar i Borås har uppvisat en högre 
procentuell tillväxttakt än genomsnittet. I den yttersta kolumnen redovisas även vilka branscher 
som har ökat eller minskat sina andelar inom branschen i riket som helhet.  

Tabell 8.7 Procentuell tillväxt av importvärdet i de olika branscherna i Borås samt absolut andelsföränd-
ringar. Branscherna är rangordnade efter procentuell tillväxt. 

Borås 

Industri 
Tillväxt 1997-
2003 (%) 

Förändring av andelen av rikets 
totala importvärde 1997-2003 

Energimineral ** + 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

+ - 

Trävaror + + 

Malmer och mineraler + + 

Icke- metalliska mineraliska 
produkter 

+ + 

Läder och lädervaror + + 

Kemikalier och kemiska 
produkter 

+ + 

Möbler samt annan tillverk-
ning 

+ - 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

+ - 

Massa, papper och pap-
persvaror 

+ + 

Textil och beklädnad + - 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

+ - 

Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

+ - 

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

+ - 

Borås totala importvärde  +  

Maskiner - - 

Livsmedel - - 

Transportmedel - - 

El- och optikprodukter - - 

 

 

 

 

** Branschen energimineral hade importvärde 0 1997 och kan därför inte tillräknas någon 
procentuell tillväxt mellan 1997-2003  
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Det är 15 av de 18 branscherna som har haft en positiv importutveckling. Samtidigt har även 7 av 
dessa ökat sina branschandelar i riket. Branschen textil och beklädnad har haft en positiv procentu-
ell utveckling men har trots detta minskat sin andel av rikets totala import inom denna bransch. Lä-
der och lädervaror som också har visat sig vara en betydelsefull bransch i Borås har både haft en 
positiv procentuell utveckling samtidigt som dess andelar i riket har ökat.  

Metallframställning, transportmedel samt el- och optikprodukter redovisades i stycke 4.2 ha haft en 
negativ procentuell exportutveckling. Metallframställning har haft motsatt procentuell utveckling av 
importen men de andra två har uppvisat samma liknande negativ utveckling av importen.  

Dessa branscher har haft en negativ procentuell utveckling 1997-2003: 

� Maskiner 

� Livsmedel 

� Transportmedel 

� El- och optikprodukter 

Figur 8.2 visar importvärdeutvecklingen för dessa fyra branscher. Borås kommun har dessa bran-
scher till trots haft en positiv procentuell utveckling vilket innebär att de ökande branscherna har 
haft en dominerande ställning.  

Figur 8.2 Importvärde utveckling för de fyra branschaggregat vilkas procentuella utveckling har varit negativ 1997-
2003 (1997=100, löpande priser) 
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Enligt Figur 8.2 har importen av maskiner haft en långsamt minskande procentuell utveckling mel-
lan 1997 och 2003. Importen av livsmedel har däremot haft en betydligt mer fluktuerande utveck-
ling. En kraftig minskning av importen 1997-1998 följdes av en kraftig ökning 1999-2000 men till 
en lägre nivå en utgångsvärdet. Importen av transportmedel har, precis som dess export, upplevt en 
kraftig minskning 1999-2000. El- och optikprodukter är dock den bransch som uppvisar den krafti-
gaste importminskningen och detta skedde 1999-2000.  
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8.3 Importens geografiska koncentration per bransch   
Den geografiska koncentrationen av Borås import är av stort intresse eftersom det, tillsammans 
med exporten avspeglar de nätverk som kommunen har byggt upp. Att överskåda nätverken för 
enbart exporten ger en del av en tvåvägskommunikation som sker inom industrier och kommuner.  

I Tabell 8.8 visas hur många de avsändarländerna är vars importandel överstiger 1 % år 2003 för re-
spektive bransch. Branscherna är sorterade i fallande ordning efter antalet avsändarländer. Flest av-
sändarländer har textil och beklädnad men andelen är lägst av alla branscher.  

Tabell 8.8 Antalet avsändarländer per bransch vars importandel överstiger 1 % 2003 för Borås.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri n 
Importandel 

2003 

Textil och beklädnad 24 92,1 

El- och optikprodukter 17 97,9 

Möbler samt annan tillverk-
ning 

17 95,40 

Icke-metalliska mineraliska 
produkter 

15 96,2 

Livsmedel 14 96,9 

Maskiner 14 95,1 

Läder och lädervaror 13 94,7 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

13 96,5 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

12 94,1 

Trävaror 11 95,9 

Transportmedel 11 96,3 

Kemikalier och kemiska 
produkter 

10 96,8 

Massa, papper och pap-
persvaror 

8 96,3 

Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

7 97,9 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

6 99,4 

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

4 99,9 

Malmer och mineral 2 98,5 

Energimineral 1 100,0 
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I Tabell 8.8 redovisas även hur stor andel dessa länder exporterar till Borås tillsammans. Det bety-
der att om andelen är 100 så tillhandahåller dessa avsändarländer all import till Borås inom denna 
bransch. En bransch med få avsändarländer hög andel har således en stark koncentration. Följande 
tre branscher har en relativt stor koncentration vilket i detta fall innebär färre än 5 avsändarländer: 

� Energimineral 

� Malmer och mineral 

� Stenkolsprodukter, petroleum och kärnbränsle 

Motsatt förhållande gäller för dessa tre branscher vilka har fler än 16 avsändarländer: 

� Textil och beklädnad 

� El- och optikprodukter 

� Möbler samt annan tillverkning 

I appendix 1 redovisas även de tre största avsändarländerna per bransch samt utvecklingen av im-
porten från dessa tre länder 1997-2003.  

8.4 Branschvis fördelning till de största importlän derna 
Importens fördelning över världsdelar har i stycke 7.2 redovisats och där fastställdes att drygt 70 % 
av Borås totala import har sitt ursprung i ett europeiskt land. Där klargjordes även att de asiatiska 
länderna har en starkare ställning för inkommande handel än för den utgående. Tabell 8.9 ger en 
mer detaljerad bild och visar importvärdet till de största avsändarländerna. Import-/exportvärdet är 
uttryckt i miljoner SEK.  

Som framgår av Tabell 8.9 är importvärdet för textil och beklädnad stort för alla avsändarländer 
med Asien, Östeuropa, Skandinavien, Sydeuropa och Västeuropa i kronologisk ordnig efter störst 
exportvärde. Kemikalier och kemiska produkter importeras främst från Väst- och Sydeuropa. El- 
och optikprodukter är främst importerade från Västeuropa. Värdet av Borås import av massa, pap-
per och pappersvaror är enskilt störst från Västeuropa.  
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Tabell 8.9 Importvärde i miljoner SEK per bransch för de största avsändarländerna av Borås import 

 

 

 

 

 

Importvärde i miljoner SEK per bransch för de största länderna 
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Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske - 4,2 8,6 1,2 0,3 

Energimineral - - - - - 

Malmer och mineral  - 0,0 1,2 - - 

Livsmedel 9,7 27,1 45,2 7,5 0,5 

Textiler och beklädnad 862,9 259,0 444,4 326,7 530,0 

Läder och lädervaror 65,0 27,9 12,5 110,7 3,1 

Trävaror 14,7 1,4 1,1 0,2 1,2 

Massa, papper och pappersvaror 3,1 137,8 51,8 6,8 1,9 

Stenkolsprodukter, petroleum  
och kärnbränsle 

- 0,5 0,1 - - 

Kemikalier och kemiska produkter 2,8 276,3 68,6 128,9 0,1 

Tillverkning av gummi- och plastvaror 14,9 36,3 71,8 12,5 4,2 

Icke-metalliska mineraliska produkter 16,8 1,8 1,3 2,7 0,1 

Metallframställning och  
metallvarutillverkning 

40,7 23,5 44,4 16,7 0,5 

Maskiner 34,5 82,0 22,1 32,9 8,8 

El- och optikprodukter 80,1 128,1 28,6 29,3 0,5 

Transportmedel 0,8 25,5 0,2 2,9 0,0 

Möbler samt annan tillverkning 69,0 32,5 35,7 81,8 53,7 

Databehandlingsverksamhet  
samt företagstjänster 

- 0,6 0,0 0,3 - 
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9 SAMMANFATTNING AV IMPORTEN  
Importen är viktig för Borås liksom för alla andra svenska kommuner. Eftersom införsel av nya 
produkter understödjer överlevnaden av en kommuns exportställning är importen av stor vikt. I 
kapitlet som behandlade den utgående handeln i Borås framgår det att mellan 1997 och 2003 har 
skett två strukturella brott i exportvärdeutvecklingen. För att fylla dessa tomrum är det betydelse-
fullt att kunna ta del av ny teknik som sker utanför Borås- och framförallt Sveriges gränser. I det 
skedet är importen mycket viktig. Importen har alltså en strategisk funktion utöver ett komplement 
för att besvara lokal efterfrågan.  

Borås inkommande handel mellan 1997 och 2003 har: 

� Haft en importvärdetillväxt som överstiger rikets. 

� Haft en importvolymtillväxt som understiger rikets. 

Dessa observationer indikerar att importen till Borås gradvis har förskjutits mot importvaror med 
högre värde per viktenhet.  

Importen från Borås skiljer sig från hur exporten är fördelad över världsdelar. Av den ingående 
handeln:  

� Kommer drygt 70 % från Europa. 

� Är Asien och Oceanien stora avsändarländer och svarar för mer än 25 % av all import. 

� Är Hongkong det största avsändarlandet. 

Liksom för exporten sker den största delen av importen i Borås inom branschen textil och bekläd-
nad: 

� 56 % av all import till Borås sker inom textil och beklädnad. 

� 14 % av rikets import av textil och beklädnad har destination Borås. 

� Importen av textil och beklädnad är 12 gånger större än branschen i riket som helhet. 

� Importen av textil och beklädnad är den bransch som har störts nätverk dvs. flest avsän-
darländer. 

Fyra branscher har haft en negativ importvärdeutveckling mellan 1997 och 2003: maskiner, livsme-
del, transportmedel, el- och optikprodukter. Branscherna el- och optikprodukter samt transportme-
del har haft liknande fluktuationer för importen som för dessa branschers export. Detta innebär 
kraftiga nedgångar 1999 respektive 2001.  

Inom textil och beklädnad fungerar Borås således som en transitohandel, där ett stort importflöde 
av textil- och konfektionsvaror transformeras för ett utflöde av samma kategori av varor.  
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10 NETTOHANDEL 
 

För att förklara handel mellan länder kan man estimera en gravitationsmodell som visar hur export- 
och importflödens behov av följande tre typer av faktorer:  

� Utbud av export d.v.s. ett beroende av produktionskapacitet i avsändarlandet 

� Efterfrågan på import d.v.s. ett beroende av konsumtionskapacitet i mottagarlandet 

� Transaktionskostnader 

Det kan påpekas att exporten ofta ses som trögrörlig jämfört med importen. Detta eftersom den 
befintliga produktionen behöver tid för att anpassa sig för förändringar i efterfrågan. Importen i en 
region är generellt sett av mer fluktuerande, både i storlek och i sammansättning. Detta eftersom 
det främst är genererat av befolkningens ökande och minskande disponibla inkomster.   

Alla dessa har beskrivits ovan där det kan konstateras att Borås har en relativ start ställning i riket 
inom export av icke-metalliska mineraliska produkter samt textil och beklädnad. Dess importställ-
ning är starkast inom samma grovt aggregerade branscher.  

Detta innebär att mycket av den utgående och ingående handeln i Borås är inom samma branscher, 
vad som ofta benämns intraindustri handel. Detta skapar möjligheter att differentiera sitt produkt-
utbud. Vissa branscher torde vara mer känsliga för en särskild lokalisering. Samtidigt borde då gra-
den av specialisering skifta mellan branscher. Mot bakgrund av detta är det intressant att bryta ner 
branschaggregaten som gjorts i tidigare kapitel för att få insikt huruvida denna handel inom indu-
strier existerar.  

Figur 10.1 visar den procentuella utvecklingen av nettohandeln i Borås dvs. differensen mellan ex-
porten och importen. Detta innebär att de perioder då nettohandelns indexerad värde understiger 
100 så minskar differensen mellan exporten och importen. Det kan även vara ett resultat av att dif-
ferensen är negativ dvs. att importen är större än exporten. Naturligtvis har detta två möjliga för-
klaringar: (i) minskad export eller (ii) ökad import. Mellan 1997 och 2003 var översteg Borås export 
dess import. Från 1999-2000 gäller det motsatta förhållandet.  

Figur 9.1 Procentuell utveckling av nettohandel, exportvärde samt importvärde i Borås 1997-2003 
(1997=100, löpande priser) 
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Av Figur 9.1 verkar det som exporten är mer föränderlig än importen. I Sektion 4.2 konstaterades 
dock att ett antal branschers stora fluktuationer har haft en stor påverkan på Borås totala export-
värde samtidigt som övriga branscher har haft en positiv tillväxt 1997-2003. Detta gör att det är 
svårt att dra slutsatser huruvida exporten är mer föränderlig än importen.     

10.1 Nettohandel för branscher 
I tidigare delar av rapporten har det kunnat konstateras att textil och beklädnad har en lika stor an-
del import som export av Borås totala värde av dessa. Mer än hälften av export- liksom importvär-
det utgörs av denna industri. I Tabell 10.1 har Borås handelsöverskottet15 beräknats för de18 
branschaggregat som tidigare har använts. År 1997 var det fyra branscher där företagen i Borås ex-
porterade mer än vad de importerade:  

� Maskiner  

� Trävaror 

� El- och optikprodukter 

� Transportmedel 

År 2003 var det samma branscher som hade en positiv nettohandel med undantag för el- och op-
tikprodukter som 2003 hade ett en import som översteg exporten med 187 miljoner SEK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

15 Handelsöverskott beräknas: ( ) ( )BoråsBoråsBoråsBorås MEME +− /  
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Tabell  10.1 Handelsöverskott  i Borås 1997 och 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Produktflöden inom branscher 
Efter att ha analyserat exporten från Borås kan det konstateras att en stor del representeras av bran-
schen textil och beklädnad. Vid en kartläggning av importen till Borås är det tydligt att en stor del 
av handeln är överlappande. Det vill säga, export och import sker inom samma bransch. Storleken 
på denna överlappning kan beräknas: 

 

( ) jBoråsjBoråsjBoråsjBoråsjBorås IMEXIMEXH ,,,,, −−+=  

 

Där H är värdet på överlappningen i Borås av vara/industri j. EXBorås, j och IMBorås, j är värdet på ex-
porten respektive importen i Borås för varje vara/industri. Denna handel inom branscher kan 
summeras med det frekvent använda Grubel Lloyd index:  
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Industri 
Handelsöverskott 

1997 
Handelsöverskott 

2003 
Jordbruk, jakt,  
skogsbruk och fiske 

-1,0 -0,5 

Energimineral 0,0 -0,6 
Malmer och mineral -1,0 -1,0 
Livsmedel -0,9 -0,7 
Textil och beklädnad -0,2 -0,1 
Läder och lädervaror -0,5 -0,3 
Trävaror 0,9 0,8 
Massa, papper och  
pappersvaror 

-0,2 -0,2 

Stenkolsprodukter och petroleum -0,5 -0,4 
Kemikalier och kemiska  
produkter 

-0,8 -0,6 

Tillverkning av gummi-  
och plastvaror 

0,0 0,0 

Icke-metalliska  
mineraliska produkter 

-0,3 -0,3 

Metallframställning och 
 metallvarutillverkning 

-0,3 -0,4 

Maskiner 0,5 0,5 
El- och optikprodukter 0,5 -0,2 
Transportmedel 0,9 0,7 

Möbler samt annan tillverkning -0,3 -0,3 

Databehandlingsverksamhet -0,2 -0,6 
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Detta index har sammanfattats för alla 18 branscher i Tabell 10.2. Värdena kan variera mellan 0 
(ingen överlappande handel) och 100 (fullständigt överlappande handel). Det finns ingen på för-
hand bestämd gräns för vad som är ett högt eller lågt värde utan en relativ tolkning. Det bör under-
strykas att det är svårt att dra detaljerade slutsatser när graden av överlappning beräknas på en ag-
gregerad nivå men det ger indikationer för framtida undersökningar.  

I Tabell 10.2 är branscherna rangordnade i fallande ordning efter beräknat värde på Grubel Lloyd 
index. Graden av överlappning varierar mellan branschaggregaten och är högst för gummi- och 
plastvaror som även har ett högt indexvärde (98).  

Tabell 10.2 Överlappande handel och Grubel Lloyd index (2003) för branscher samt rangrodnad storlek på över-
lappning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri 
Grubel  
Lloyd 

H* 

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

98 4 

Textil och beklädnad 89 1 

El- och optikprodukter 76 2 

Massa, papper och pap-
persvaror 

75 6 

Icke-metalliska mineraliska 
produkter 

73 13 

Möbler samt annan tillverk-
ning 

68 5 

Läder och lädervaror 65 8 

Metallframställning och me-
tallvarutillverkning 

62 9 

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

57 16 

Jordbruk, jakt, skogsbruk 
och fiske 

51 11 

Maskiner 50 3 

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

40 15 

Energimineral  36 18 

Kemikalier och kemiska 
produkter  

35 7 

Transportmedel 31 10 

Livsmedel 26 14 

Trävaror 23 12 

Malmer och mineral 4 17 

* H= graden av överlappning vilken är rangordnad efter storleksordning 
där 1 är den största och 18 är den med minst överlappning 
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I kapitel 4 redovisades exporten från Borås på en disaggregerad nivå. Motsvarande information 
gavs för exporten i kapitel 8. Stora delar av exporten och importen i Borås sammanfaller i tid men 
även för industrier. Detta är den intraindustrihandel som beräknades i Tabell 10.2 Vad som inte 
sammanfaller är nätverken för importen respektive exporten. Det är inte samma avsändarländer 
som i nästa steg är mottagare. Asien är den stora exportören inom textil och beklädnad. Europa är 
däremot den största mottagaren. Det finns därför anledning att tro att Borås förädlar råvaror från 
Asien för att sedan exportera slutprodukten till Europa. Det innebär att förädlingsvärdet för expor-
ten är högre än det för importen.  

 

Tabell 10.3 redovisar kvoten mellan exportvärdet och importvärdet för de näringsgrenar inom textil 
och beklädnad där kvoten > 1. Detta innebär att varan har ett högre förädlingsvärde när den lämnar 
Borås än vad den hade när den var inkommande.  

Tabell 10.3 De näringsgrenar inom textil och beklädnad som har ett högre exportvärde än importvärde 

Industri 
Garn av lingarnstyp 
Diverse övrig textilvarutillv. 
Sidenvävnader o.l 
Trikåväv 
Garn av silkestyp 
Gördlar, bysthållare, korsetter o.l 
Kamgarnstyp          
Bomullsvävnader o.l 
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10.3 En jämförelse av export- och importmönster 
En jämförande analys av Borås export och import innehåller likheter däremellan men även olikhe-
ter. Exporten är ett resultat av en extern efterfrågan av produkter/tjänster från Borås. Importen kan 
vara ett resultat av konsumenters efterfrågan av externt producerade produkter. En ökan-
de/minskande import kan även vara ett resultat av att en produktionsenhet förändrar eller byter 
den existerande tekniken, ökar sin produktionskapacitet eller till och med skiftar inriktning på sin 
verksamhet.  

Figur 9.1 redovisar antalet export- och importföretag i Borås 1997 och 2003. Borås har trots ett 
minskande antal i båda flödesriktningarna ett större antal importerande företag än exporterande. 
Detta har betydelse för Borås som kommun och utifrån detta kan vissa antaganden göra. (i) Borås 
är en importregion med antagandet att nyheter kan ta fäste i regionen (ii) Borås har det tekniska 
kunnandet att förädla produkter för vidare export (iii) den lokala efterfrågan visar på en existerande 
marknadspotential16.   

Att antal företag har minskat samtidigt som importvärdet har ökat tyder på att det har skett en skal-
tillväxt d.v.s. mer importeras av färre företag. Om hänsyn tas till de få branscher i Borås som har 
haft en negativ exportvärdet tillväxt kan densamma skaltillväxt till delas företag på involverade i ut-
gående handel. Detta är viktigt i sammanhanget eftersom det finns initiala fördelar för en initial eta-
blering av företag samtidigt som det är skalfördelar som får dem att stanna kvar. Detta fenomen 
kan observeras i stora kluster av företag som till exempel i Detroit eller Silicon Valley i USA.  I 
Borås och dess omnejder kan dessa skalfördelar med stor sannolikhet knytas an till den forskning 
och utveckling som sker i regionen.  

Figur 9.1 Antalet exporterande och importerande företag 1997 och 2003 i Borås 
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Borås export- och importvärde har inte utvecklats på samma sätt mellan 1997 och 2003. Exporten 
har haft en negativ värdeutveckling med tydliga strukturella trendbrott 1999-2000 och 2001-2002. 
Importvärdet uppvisar en ökning mellan 1997 och 2003 men med en tydlig minskning 1999-2000. 
Det betyder att Borås exportvärde 1997-2003 är en fluktuerande tidsserie som inte tydligt motsvaras 
i förändringar av importvärdet.  

                                                

16 Källa: Ekonomisk dynamik i Europa- nätverk för handel, kunskaps- import och innovationer (1993) Börje Johansson, 
Liber Hermods. 
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Borås exportvolym uppvisar en negativ förändring från 1998 fram till 2000 men därefter är utveck-
lingen positiv. Den importerade volymen har utvecklats negativt 2000-2001 och från 2002.  

Nätverken för handel skiljer sig anmärkningsvärt mellan export och import i Borås. Handel sker till 
stor del inom samma branscher men mellan olika länder. Europa är dominerande som både motta-
gare och avsändare men den icke aggregerade kompositionen skiljer sig. Enbart två av de länder 
som importerar minst 1 % av Borås export är icke europeiska. Fem av länderna tillhör gruppen av 
länder som tillkom den europeiska unionen 1 maj 2004. Exklusive Ryssland finns inte något asia-
tiskt land representerat. Borås har därmed haft framgång med att absorbera marknaderna av de 
starkt växande europeiska länderna. Däremot absorberas enbart en mindre del av Borås export av 
de växande marknaderna i Asien. Av de avsändarländer som exporterar mer än 1 % av Borås im-
port är så många som sex stycken asiatiska. Detta mönster skiljer sig markant från riket som helhet.  

Majoriteten av importen från dessa asiatiska länder sker inom branschen textil och beklädnad. Sam-
tidigt är denna bransch även den otvivelaktigt största inom exporten också.  

Det finns därmed anledning att tror att Borås produktionssammansättning drar nytta av dessa till 
stor del icke- bilaterala handelskontakter. Varor har potential att importeras för att förädlas och se-
dan exporteras.  

Borås är en stor exportör och importör av varor inom textil och beklädnad. Tabell 4.4 och 8.4 visar 
dock tydligt att dess nationella ställning är starkare inom exporten där Borås är den enskilt största 
avsändaren i Sverige. Stockholm är en större importör inom denna bransch men det bör understrykas 
att Stockholm, Göteborg och Malmö är stora importnoder där mycket av Sveriges handel utgår 
ifrån.   
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11 SAMANFATTNING AV RAPPORTEN  
Denna rapport har kartlagt utgående och ingående handel i Borås. Detta har i ett primärt skede 
gjorts var för sig för att sedan sammanfoga dem i kapitel 10, nettohandeln. Dessa handelskontakter 
och näringslivets export-/importspecialisering kan med fördel sammanfattas för att understryka hur 
resultaten ska tolkas:  

� Borås totala exportvärde utgör nära en fjärdedel av Borås bruttoregionalprodukt. Detta in-
nebär en genomsnittlig exportandel på 1,4 % av Sveriges totala export mellan 1997 och 
2003. Borås totala importvärde var 2003 ca 1 miljard lägre än exportvärdet. Däremot är den 
genomsnittliga importandelen av samma storleksordning som den för exporten d.v.s. 1,5 % 
av rikets totala import.  

� Nära 90 % av Borås export går till länder i Europa. Enbart 70 % av Borås import kommer 
från Europa. Asien och Oceanien utgör enbart 3 % av exportvärdet samtidigt som de är av-
sändarländer av hela 25 % av Borås totala import.  

� De 16 största mottagarländerna importerar tillsammans drygt 89 % av Borås export. Im-
porten är inte fullt så koncentrerad då de 25 största avsändarländerna exporterar ca 90 % 
av Borås totala import.  

� Finland är det enskilt största mottagarlandet av Borås export. Av all import i Borås är 
Hong Kong det enskilt största avsändarlandet. Av de största mottagarländerna är enbart 2 
icke-europeiska. Av de största avsändarländerna är så många som 6 stycken Asiatiska.  

� Av de största mottagarländerna av är 5 nytillträdda medlemmar av den Europeiska unio-
nen. Fyra av dessa tillhör även de största avsändarländerna men utgör där inte lika stora 
andelar.  

� Borås har en export vilken är specialiserad inom textil och beklädnad, läder och lädervaror, 
möbler (samt annan tillverkning), tillverkning av gummi- och plastvaror, trävaror och ma-
skiner. De tre förstnämnda branscherna tillhör även kategorin importspecialiserade. Inklu-
derat i den gruppen är även branschen massa, papper och pappersvaror.  

� Textil och beklädnad är den enskilt största branschen för export såsom för import. Mer än 
50 % av export- respektive importvärdet sker inom denna bransch. Detta är anmärknings-
värt i sammanhanget eftersom det tyder på att Borås har hämtat sig från TEKO-krisen 
med sin början på 60-talet.  

� Av all export av textil och beklädnad står Borås för den enskilt största andelen, 23 %. Av 
de därefter 18 största exporterande svenska kommunerna återfinns ytterliggare 2 i samma 
LA-region som Borås och hela 7 stycken i Västra Götalands län.  

� Maskiner är därefter den andra största exportbranschen i Borås men stor del av dess export 
har anknytning till produktion inom branschen textil och beklädnad. Däremot är denna 
bransch inte lika tydligt framträdande inom importen.  

� Det finns därmed anledning att tro att branschen textil och beklädnad spiller över till andra 
branscher vilket särkskilt kan urskönjas från statistiken av export.  

� Exporten i Borås har minskat i värde mellan 1997 och 2003. Däremot har den exporterade 
volymen ökat. Importen till Borås har ökat i värde mellan samma år samtidigt som dess 
importerade volym har minskat.  
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� De snabbast växande exportbranscherna mellan 1997 och 2003 är Databehandlingsverk-
samhet/företagstjänster, trävaror, malmer och mineral samt icke-metalliska mineraliska 
produkter.  

� Störst intraindustri handel sker inom branscherna tillverkning av gummi- och plastvaror 
samt textil och beklädnad. Det betyder att dessa branscher i Borås upptar relativt stor del 
av export och import. Det finns därmed andledning att tro att detta sker i syfte att öka för-
ädlingsvärdet.  

Företagen i Borås omkringliggande områden har stor tillgänglighet till unika kunskaper inom bran-
schen textil och beklädnad har skapat dynamiska fördelar för kommunen vilket har skapat den tyd-
liga specialiseringen. Mycket av forskning och utveckling i Borås sker inom just denna bransch vil-
ket skapar skalfördelar för företagen i regionen. Det betyder även att Borås till stor del fortfarande 
är beroende av en branschs utveckling. Detta trots att exportspecialisering återfinns inom fler.  

Betydelsen av textil och beklädnad gäller för både export och import. Eftersom nätverken för han-
del skiljer sig mellan dem båda så finns det anledning att tro att stor del av Borås import inom textil 
och beklädnad är insatsvaror för att öka förädlingsvärdet och sedan exporteras till främst den euro-
peiska marknaden. Huruvida dessa nätverk har utvecklats till fullo kan inte denna rapport utröna 
men det torde finnas utrymme att utöka marknadsandelarna på den asiatiska marknaden med tanke 
på dess ekonomiska tillväxt. Detsamma gäller för Borås till synes effektiva absorbering av mark-
nadsandelar på den östeuropeiska marknaden.  Avvägning måste därmed alltid göras med hänsyn 
till huruvida etableringen ska utökas med redan existerande kontakter eller om nya marknader ska 
intas.  

Den stora asiatiska representationen inom importen är ett faktum som skulle kunna utnyttjas på ett 
effektivt sätt. Hongkong, som importerar störst andel till Borås har en entreprenöranda och en 
ekonomisk tillväxt som kan åskådliggöras ytterliggare i Borås. I och med dess stora andel kan det 
tänkas att, vid en asiatisk etablering i Sverige/Norden, Borås är en av de främsta kandidaterna för 
många importföretag.  

Det är viktigt att påpeka att den data som har använts ej kan urskilja huruvida exporterade varor är 
producerade i den redovisade kommunen. Det innebär att statistiken kan uppvisa en kommuns ex-
port som svagare än vad produktionen skulle visa. För Borås kommun finns det anledning att tro 
att detta är fallet. Eftersom ett antal stora företag har eller har haft produktion i kommunen så har 
Borås med stor sannolikhet gynnats i form av arbetstillfällen. Däremot har ett flertal av dessa före-
tag en centraliserad redovisning av sin export vilket innebär att Borås missgynnas med hänsyn till 
exportstatistiskt. Detsamma torde gälla för importen.  
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Appendix 1 
Största mottagarländer per bransch som andel av totalt exportvärde inom 
samma bransch 2003 samt andelens absoluta förändring 1997-2003. 

Industri Land 
Exportandel 

2003 

Förändring av  
exportandel 
1997-2003 

Jordbruk, jakt,  

skogsbruk och fiske 

Tyskland  73,56 73,56 

Norge 20,87 -67,53 

Spanien  5,37 5,37 

    

Energimineral  

Turkiet 54,35 54,35 

Norge  27,17 27,17 

Finland 18,48 18,48 

    

Malmer och mineral  
Danmark 50,09 50,09 

Norge      49,91 -22,69 

    

Livsmedel 

Danmark       69,56 21,13 

Finland 22,03 22,03 

Norge  8,18 -12,82 

    

Textil och beklädnad 

Finland 24,99 4,16 

Danmark 14,35 4,10 

Norge 8,48 -4,67 

    

Läder och lädervaror 

Norge    40,66 18,01 

Finland 26,00 -31,78 

Danmark 14,25 -1,63 

    

Trävaror 

Storbritannien 75,24 7,78 

Irland 6,38 -2,25 

Danmark    4,31 -2,35 

    

Massa, papper och pappersvaror 

Norge 30,65 -8,85 

Danmark   20,57 9,29 

Finland 18,25 7,19 

    

Stenkolsprodukter, petroleum och 
kärnbränsle 

Nederländerna 58,65 58,65 

Tyskland 10,53 5,79 

Italien 10,04 10,04 

    

Kemikalier och kemiska produkter 

Finland 30,63 -7,69 

Tyskland 27,28 14,78 

Danmark 14,54 10,09 
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Tillverkning av gummi- och plast-
varor 

Finland      28,13 0,33 

Danmark 16,65 1,66 

Norge 14,34 -5,50 

    

Icke- metalliska mineraliska pro-
dukter 

Norge 55,10 -12,93 

Finland 16,24 2,42 

Danmark 5,50 -3,97 

    

Metallframställning och metallva-
rutillverkning 

Norge 32,68 -22,75 

Finland 13,72 3,19 

Estland 8,91 7,21 

    

Maskiner 

US A 29,76 10,77 

Norge     8,77 4,22 

Tyskland   7,92 -2,23 

    

El- och optikprodukter 

Tyskland 48,25 34,44 

Norge 9,43 7,42 

Finland 7,87 4,40 

    

Transportmedel 

Storbritannien 31,78 12,50 

Tyskland 17,75 12,41 

Belgien 13,06 11,19 

    

Möbler samt annan tillverkning 

Norge  31,43 1,73 

Finland 19,45 -2,45 

Lettland 8,98 6,75 

    

Databehandlingsverksamhet samt 
företagstjänster 

Island 51,30 51,30 

Tyskland   27,04 27,04 

Norge 11,71 0,79 
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Appendix 2  

Största avsändarländer per bransch som andel av totalt importvärde inom 
samma bransch 2003 samt andelens absoluta förändring 1997-2003. 

Industri Land 
Importandel  

2003 

Förändring av 
 importandel 
 1997-2003 

Jordbruk, jakt,  

skogsbruk och fiske 

Ryssland       43,06 22,47 

Nederländerna 23,88 1,62 

Estland       12,29 12,29 

    

Energimineral USA 100,00 100,00 

    

Malmer och mineral 

Finland    87,04 87,04 

Belgien       11,45 11,45 

Tyskland 0,59 0,59 

    

Livsmedel 

Danmark 18,33 3,34 

Belgien 16,32 4,83 

Finland 11,14 9,29 

    

Textil och beklädnad 

Hongkong       14,68 -6,82 

Estland 6,73 -0,06 

Kina 6,66 3,89 

    

Läder och lädervaror 

Frankrike    37,02 0,01 

Hongkong 15,78 -3,07 

Kina 8,46 6,21 

    

Trävaror 

Kina     28,97 26,28 

Hongkong      16,34 -11,84 

Polen 15,93 15,86 

    

Massa, papper och pap-
persvaror 

Tyskland    51,49 31,47 

Norge 17,00 -0,68 

Finland 16,50 4,43 

    

Stenkolsprodukter, petrole-
um och kärnbränsle 

Tyskland 43,10 42,03 

Ungern 31,58 31,58 

USA 19,77 18,35 

    

Kemikalier och kemiska 
produkter 

Tyskland  23,01 -10,30 

Storbritannien 19,46 8,17 

Frankrike 16,60 14,42 

    



 

 64

    

    

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 11 

Finland 23,57 -4,34 

USA 20,61 5,33 

Danmark      12,06 2,07 

    

Tillverkning av gummi- och 
plastvaror 

Thailand 36,20 11,79 

Kina 22,70 18,39 

Hongkong      9,79 4,80 

    

Icke- metalliska mineraliska 
produkter 

Finland 17,73 16,58 

Taiwan 15,40 10,03 

Kina   10,87 7,82 

    

Maskiner 

Tyskland    24,32 0,99 

USA 12,10 5,03 

Hongkong      10,75 8,90 

    

El- och optikprodukter 

Tyskland 21,28 14,70 

Turkiet 13,55 11,70 

Hongkong  9,74 7,70 

    

Transportmedel 

Tyskland 50,00 23,62 

Ungern 13,61 13,61 

Nederländerna 7,22 6,91 

    

Möbler samt annan tillverk-
ning 

Frankrike 21,41 -0,05 

Estland 14,02 5,80 

Kina  11,24 9,34 

    

Databehandlingsverksamhet 
samt företagstjänster 

USA   38,06 38,06 

Storbritannien    14,91 10,59 

Spanien 13,64 13,64 

 


