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Sammanfattning 
 

Livsmedelsindustrin är den fjärde största sektorn i svensk tillverkningsindustri och 
sysselsatte drygt 50 000 personer år 2011. Livsmedelsföretagen finns spridda över hela 
landet och produktion av livsmedel, drycker och tobak sker i 285 av landets 290 
kommuner. Ca 40 % av sysselsättningen i livsmedels- och dryckesindustrin finns i 
landsbygdskommuner. I absoluta tal finns flest livsmedelsföretag i storstadsregionerna och 
här finns också merparten av de arbetstagare som är sysselsatta inom livsmedelsindustrin. 
 
I termer av genomsnittlig storlek, produktivitet och kunskapsintensitet skiljer sig inte 
livsmedelsföretag som ligger på landsbygden nämnvärt åt från livsmedelsföretag som ligger 
i stadskommuner. De närmare 2400 livsmedelsföretag med minst en anställd som finns 
med i statistikunderlaget för denna studie, fördelar sig också tämligen jämt mellan stad och 
landsbygd med något större antal företag i stadskommunerna. 
 
I jämförelse med övrig tillverkningsindustri är exportdeltagandet i svensk livsmedelsindustri 
lågt. Det är endast knappa 15 % av livsmedelsföretagen som säljer till kunder i andra 
länder. Bland livsmedelsföretag med fler än 50 anställda är det emellertid hela 75 % av 
företagen som säljer på export. Tittar man på exportdeltagandet för livsmedelsföretag med 
minst 10 anställda uppgår andelen exportörer till 34 %. I den totala tillverkningsindustrin är 
motsvarande andel ca 85 %. Som andel av livsmedelsindustrins totala omsättning utgör 
värdet av livsmedelsföretagens export ca 15 %. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från skattningar på data på företagsnivå att 1 % högre 
omsättning resulterar i 0,65 % fler sysselsatta i livsmedelsföretagen, vilket indikerar att det 
finns betydande skalfördelar i livsmedelsindustrin. När man kontrollerar för företagens 
omsättning och förädlingsvärde finner man att exporten (utöver sitt bidrag till 
omsättningsvolymen och förädlingsvärde) bidrar positivt till sysselsättning, produktivitet 
och i viss mån också till lönsamhet. Importaktiviteter och outsourcing har ett negativt 
samband med tillväxt i sysselsättning men ett positivt samband med lönsamhetens tillväxt. 
Resultaten kring effekter av internationalisering på lönsamhet är emellertid inte särskilt 
robusta. 
    
Tillhörighet till multinationellt företag (MNF) tycks ha en viss betydelse för att stimulera 
sysselsättning, och tillväxt i sysselsättning och produktivitet, medan effekten på tillväxt i 
lönsamhet är negativ. Eftersom en stor del av företagen som tillhör en MNF också är stora 
exportörer är det emellertid svårt att identifiera om effekten av MNF kommer från 
exportaktiviteter eller från det faktum att tillhörighet till MNF innebär andra möjligheter till 
specialisering, samverkan och deltagande i globala värdekedjor.  

Skattningarna som är baserade på data över livsmedelsindustrin i landets FA-regioner 
indikerar att livsmedelsindustrins storlek, både i termer av antal anställda och i termer av 
förädlingsvärde samvarierar med regionens storlek.  Livsmedelsindustrins storlek är också 
positivt korrelerad med andelen sysselsatta i primärproduktionen i regionen. Dessa resultat 
visar att både närhet till en stor regional marknad och närhet till primärproduktion ger 
lokaliseringsfördelar för företag i livsmedelsindustrin.  

Exportintensiteten i regionens livsmedelsindustri har ett positiv samband med industrins 
förädlingsvärde, vilket indikerar att exporten har ett högre förädlingsvärde än den 
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sammanlagda produktionen för den inhemska marknaden.  Tillhörighet till MNF har som 
väntat ett positivt samband med storleken på förädlingsvärde och antal sysselsatta. 
Livsmedelsindustrins storlek i en region är också positivt korrelerad med andel företag som 
exporterar. Olika internationaliseringsvariabler tycks inte ha särskilt stort inflytande på 
produktivitetsnivån på regional nivå men tycks vara betydelsefull för att förklara regionala 
variationer i produktivitetstillväxt. På regional nivå tycks livsmedelsindustrins export 
stimulera tillväxt i sysselsättning genom att ge upphov till större förädlingsvärden men har 
därutöver ingen ytterligare effekt på tillväxt i sysselsättning. 

Vidare visar skattningsresultaten att sambanden mellan export och lönsamhet, 
sysselsättning och tillväxt i livsmedelsindustrin inte är vare sig starkare eller svagare för 
företag som är lokaliserade i landsbygdskommuner.  Exportmönstren skiljer sig heller inte 
nämnvärt mellan företag som ligger i stads- respektive landsbygd. Trots detta finner man 
att utvecklingen av livsmedelsindustrins produktion och export skiljer sig avsevärt mellan 
stad och landsbygd. Det totala antalet sysselsatta i livsmedelsindustrin har minskat med 
nästa 10 000 arbetstillfällen under perioden 2001 – 2011. Livsmedelsindustrin har dock 
ökat antalet sysselsatta i landsbygdskommuner medan antalets sysselsatta i 
livsmedelsindustrin i stadskommuner minskat med närmare en tredjedel. Samtidigt har det 
totala förädlingsvärdet i den del av livsmedelsindustrin som finns i landsbygdskommuner 
vuxit med nästan 50 % i löpande priser. Detta innebär att livsmedelsindustrins fördelning 
mellan stad och land var betydligt jämnare år 2011 än år 2001. 

Samtidigt som det totala antalet sysselsatta i livsmedelsindustrin har minskat med närmare 
20 % har produktiviteten i termer av förädlingsvärde per sysselsatt ökat med ca 200 000 kr i 
löpande priser under perioden 2001 - 2011. Produktivitetsökningen har varit något starkare 
på landsbygden än i städerna varför produktivitetsgapet mellan stad och landsbygd minskat 
något. Exporttillväxten under perioden har också skett huvudsakligen från 
livsmedelsföretag i landsbygdskommuner. Man kan därför konstatera att 
livsmedelsexporten gett ett avsevärt bidrag till både sysselsättning och 
produktivitetsutveckling i livsmedelsindustrin i landets landsbygdskommuner. 

Denna utveckling visar att livsmedelsindustrins internationalisering har inneburit att 
landsbygden har ökat sin attraktivitet för företag i livsmedelsindustrin. Att många 
medelstora och stora livsmedelsföretag har blivit mindre orienterade mot den inhemska 
marknaden innebär att det finns lokaliseringsfördelar i mindre täta områden. Sådana 
lokaliseringsfördelar relaterar till låga markpriser, närhet till primärproduktion och god 
tillgänglighet till inhemska och utländska marknader via infrastruktur för vägtransporter. 
För småskalig förädling är den inhemska marknaden fortfarande helt dominerande, vilket 
innebär att den småskaliga produktionen finns lokaliserad nära de inhemska 
storstadsregionerna samt i områden som attraherar många turister.  

Sammanfattningsvis visar analyserna i denna studie att det fortfarande är ett fåtal 
livsmedelsföretag som deltar i exportmarknaden och att det finns en stor potential att öka 
både produktionsvolymer, sysselsättning och produktivitet i landets livsmedelsindustri 
genom ökat deltagande i internationella marknader. En sådan utveckling kan förmodas ha 
särskilt stor effekt för tillväxt och sysselsättning på landsbygden. 
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1 Inledning 
 

Försäljning av varor och tjänster till olika geografiska marknader är till stor del ett resultat 
av de marknadsstrategier som företagen genomför. Detta innebär att export kan vara ett 
resultat av stark konkurrenskraft på utländska marknader. Men det kan också vara ett 
resultat av handel mellan företag inom en internationell koncern, transithandel, 
outsourcing, osv. Effekten av export på ett företags lönsamhet, tillväxt och sysselsättning 
varierar sannolikt beroende på vilken underliggande marknadsstrategi som ger upphov till 
export.  

Syftet med studien är att undersöka livsmedelsexportens betydelse för sysselsättning, 
lönsamhet och tillväxt i livsmedelsföretagen. För detta krävs en kartläggning av 
livsmedelsföretagens internationalisering, med avseende på export, import, ägarstruktur och 
outsourcing och en analys av hur olika typer av internationalisering påverkar företagens 
export. Vidare analyseras sambanden mellan olika typer av internationalisering och 
lönsamhet, sysselsättning och tillväxt i livsmedelsföretagen. Studien omfattar också en 
översiktlig analys av livsmedelsföretagens roll i den regionala ekonomin och hur 
lokaliseringsmönstren skiljer sig från företag som är inriktade på nationella respektive 
internationella marknader.  

Studien utgår från data på företagsnivå och omfattar kvantitativa analyser av sambanden 
mellan export, import och ägarstruktur på livsmedelsföretagens sysselsättning, lönsamhet 
och tillväxt. Dessa samband analyseras också på en mer aggregerad nivå av FA-regioner, i 
syfte att klargöra i vilken omfattning de samband som återfinns på mikronivå också kan 
urskiljas på makronivå. 

De analyser som presenteras i denna rapport baseras endast på statistik för företag som har 
minst 1 anställd och är momsredovisningsskyldiga i Sverige. Detta är en förutsättning för 
att företaget ska finnas med i statistiken över företag och arbetsställen. Detta gör att de 
företag som ingår i studien står för ca 60 % av värdet i Sveriges totala livsmedelsexport. 
Övrig export sker från företag som inte är bokföringsskyldiga i Sverige och inte redovisar 
moms eller har några förvärvsarbetande inom landet. Vidare omfattar sambandsanalyserna 
endast företag som har merparten av sina anställda inom livsmedelsindustrin, d.v.s. SNI 10 
och 11. 

Rapporten inleds med en kortfattad översikt av relevant forskningslitteratur i avsnitt 2, 
varefter en kortfattad redogörelse för de metoder och den statistik som ligger till grund för 
analyserna ges i avsnitt 3.  Avsnitt 4 redogör för livsmedelsindustrins lokalisering varefter 
avsnitt 5 redogör för hur livsmedelsexportens fördelar sig över landets regioner och 
sektorer i ekonomin. I avsnitt 6 ges en bredare översyn över livsmedelsföretagens 
internationalisering där också import och ägarstrukturer och outsourcing behandlas. I 
avsnitt 7 undersöks sambanden mellan internationalisering och sysselsättning, produktivitet 
lönsamhet och tillväxt på företagsnivå, vilket följs av en på en mer aggregerad nivå av FA-
regioner i avsnitt 8. I avsnitt 9 diskuteras skillnader mellan exportens betydelse för 
livsmedelsindustrins utveckling i stad respektive landsbygd. De slutsatser som kan dras av 
analyserna i denna studie presenteras avslutningsvis i avsnitt 10.   
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2 Tidigare forskning 
 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det flera skäl att eftersträva ett högt 
exportdeltagande bland företag inom svensk livsmedelsindustri. Förutom positiva effekter 
på sysselsättning och markanvändning har det under senare år presenterats en stor mängd 
forskningsresultat som påvisar att exportföretag i allmänhet är mer framgångsrika än icke-
exporterande företag i termer av antal sysselsatta och sysselsättningstillväxt, 
arbetsproduktivitet och produktivitetstillväxt. Litteraturen på detta område lyfter fram 
åtminstone fyra förklaringar till dessa observationer: 1 

 Exporterande företag uppnår större produktionsvolymer och har därför större 
möjligheter att utnyttja skalfördelar och därmed även mer kostnadseffektiva.  

 På internationella marknader utsätts företagen för starkare konkurrens vilket 
främjar produktivitet och produktivitetstillväxt eftersom exportföretagen måste 
vara kostnadseffektiva för att överleva.  

 Kostnaderna för att sälja på utländska marknader är högre än vid inhemsk 
försäljning p.g.a. högre transport- och transaktionskostnader, vilket ställer högre 
krav på kostnadseffektivitet. 

 Deltagande i internationella marknader främjar kunskaps- och teknologiöverföring 
vilket innebär att exportföretag har en större innovationsbenägenhet både vad gäller 
produkter och processer än icke-exporterande företag. 

Forskningslitteraturen pekar på att det tycks ske en selektionsprocess som innebär att det är 
de mest effektiva företagen som prövar att etablera sig på exportmarknaden. Detta innebär 
att de företag som exporterar har en högre produktivitet redan innan de börjar exportera. 
För tesen att exportföretag drar nytta av skalfördelar och kunskapsöverföring från 
internationella marknader på ett sådant sätt att de har en högre produktivitetstillväxt även 
efter att de etablerat sig på internationella marknader, finns mindre övertygande empirisk 
evidens. 2  

Faktorerna ovan implicerar att exportföretag i allmänhet är mer produktiva och har en 
högre produktivitetstillväxt än icke-exporterande företag. De högre kraven på 
kostnadseffektivitet som förutsätts vid export innebär att det endast är de mest effektiva 
företagen som överlever på exportmarknaden. Dessutom har de företag som lyckas nå 
exportframgångar i allmänhet en kostnadsfördel gentemot icke-exporterande företag på 
den inhemska marknaden. Detta innebär att ett ökat exportdeltagande bland företag 
stimulerar en process där de mest effektiva företagen vinner marknadsandelar både på 
hemmamarknaden och på utländska marknader medan ineffektiva företag slås ut. 3 Denna 
dynamik främjar den aggregerade produktiviteten och produktivitetstillväxten i hela sektorn 
samtidigt som konsumenterna får tillgång till billigare produkter. Ett ökat exportdeltagande 
har således även positiva effekter på ekonomisk tillväxt och reallöneutveckling. 

 

 

                                                 
1 Se exempelvis Bernard och Jense (1999) och (2004) samt Wagner (2007), m.fl.  
2 Se exempelvis Greenaway och Kneller (2007) för en översikt av empirisk forskning på detta område.  
3 Se Melitz (2003). 



 

 

 
 6 

Tidigare studier av exportdeltagandet bland svenska livsmedelsföretag bekräftar att det är 
de mest produktiva livsmedelsföretagen som deltar på exportmarknaden. 4 Exportföretagen 
i svensk livsmedelsindustri är större, mer produktiva och har en större andel högutbildad 
personal än icke-exporterande livsmedelsföretag.5 

Tidigare studier visar också att exportdeltagande möjliggör ökad lönsamhet genom att 
företagen utnyttjar att betalningsvilja och preferenser varierar mellan konsumenter i olika 
länder. Detta innebär att företagen kan tillämpa en differentierad prissättning vid 
försäljning till olika marknader. Studier på svensk livsmedelsexport visar att det är vanligt 
att svenska exportörer i livsmedelskedjan sätter olika priser på olika exportmarknader för 
samma vara. Det är i huvudsak exportföretag i livsmedelsindustrin som lyckas öka sin vinst 
till följd av en sådan differentierad prissättning på olika exportmarknader.6  

Tidigare studier kring livsmedelsindustrins lokalisering och export visar att det i Sverige 
finns ett positiv samband mellan en stark livsmedelssektor och livsmedelsexport på regional 
nivå.7 Motsvarande samvariation finns inte mellan koncentration av småskaliga företag 
inom livsmedelsförädling och en livsmedelsorienterad exportsektor. Detta resultat tyder på 
att småskalig livsmedelsförädling är orienterad mot lokala marknader snarare än utländska 
marknader. Ett resultat av detta är att endast en mycket liten del av de små 
livsmedelsföretagen deltar på internationella marknader8 trots att det finns ett antal relativt 
småskaliga nischprodukter som har stor potential på exportmarknaden.9 Den småskaliga 
förädlingen tycks istället lokaliseras på platser med god tillgänglighet till en köpstark 
inhemsk marknad, d.v.s. i områden nära storstadsregionerna och i områden som lockar stor 
turism. Tidigare studier visar också att den småskaliga förädlingen samlokaliseras med 
primärproduktionen och med högkvalitativa restauranger. 10  

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Johansson (2008)  
5 Gullstrand (2011) 
6 Gullstrand, Olofsdotter och Thede (2011) 
7 Johansson, Norman och Norrman (2010) 
8 Johansson (2008) 
9 Johansson, Norman och Norrman (2010) 
10 Johansson och Pettersson (2014) 
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3 Metod 
 

Denna förstudie baseras på data över export och import på företagsnivå eftersom man då 
kan analysera hur företagens deltagande på internationella marknader påverkar 
sysselsättning, lönsamhet och tillväxt, utifrån variabler som baseras på räkenskapsdata från 
företagens bokslut. Genom att utgå från data på företagsnivå kan man också aggregera 
export, exportföretag och sysselsättning till FA-regioner. Detta eftersom varje företag kan 
lokaliseras till den kommun och region där företaget har merparten av sina anställda. 
Därmed kan analyser av sambanden mellan export, lönsamhet och tillväxt göras på både 
mikro- och makronivå. 

Data 

Studien baseras på registerstatistik för företag som har minst 1 anställd och är 
momsredovisningsskyldiga i Sverige. Detta är en förutsättning för att företaget ska finnas 
med i statistiken över företagens räkenskaper och i statistik över arbetsställen. Dessa 
register är nödvändiga för att koppla på variabler som återspeglar sysselsättning och 
lönsamhet i företagen samt anger företagens lokalisering. Detta gör att de företag som ingår 
i studien står för ca 60 % av värdet i Sveriges totala livsmedelsexport. De flesta analyser i 
denna studie baseras på företag som har merparten av sina anställda i livsmedelsindustrin 
(SNI 10, 11 och 12). Utifrån kriterierna om minst 1 anställd och momsredovisningsplikt 
omfattar dessa företag, närmare 95 % av livsmedelsindustrins totala omsättning och drygt 
95 % av den totala sysselsättningen i livsmedelsindustrin. Övrig produktion och export sker 
från företag som inte är bokföringsskyldiga i Sverige, inte redovisar moms eller som inte 
har några förvärvsarbetande inom landet.  

 

Empirisk metod 

Sambanden mellan export och sysselsättning, lönsamhet och tillväxt i livsmedelsindustrin 
analyseras både på företagsnivå och på FA-regionnivå. Variationen i sysselsättning, 
lönsamhet och tillväxt mellan företag kan förklaras med en log-linjär modell som inkluderar 
ett antal företagsspecifika förklaringsvariabler som visas i tabell 1. Denna modell skattas 
genom GLS-metod, som tar hänsyn till heteroskedastiska feltermer. Beroendevariabler i 
dessa skattningar är antal anställda, förädlingsvärde per anställd och lönsamhet. Lönsamhet 
beräknas här som rörelseresultat i förhållande till omsättning i genomsnitt för perioden 
2009 -2011. Sambanden mellan internationalisering och tillväxt analyseras utifrån en 
liknande modell och skattningsmetod, där beroendevariablerna utgörs av tillväxt i 
sysselsättning, produktivitets och lönsamhet över perioden 2001 – 2011.  

Skattningarna baseras huvudsakligen på logaritmerade variabelvärden, utom för de 
förklaringsvariabler som utgörs av kvoter. De skattade koefficienterna för logaritmerade 
variabler kan tolkas som elasticiteter. Eftersom många förklaringsvariabler samvarierar har 
regressionsmodellen skattats i flera olika specifikationer. De resultat som redovisas i denna 
rapport omfattar emellertid endast de specifikationer som är de mest robusta och har högst 
förklaringsgrad. 
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Tabell 1. Förklaringsvariabler i skattningar på företagsnivå 

Förklaringsvariabler Definition 

Omsättning Logaritmen av företagets totala omsättning.  

Totalt antal sysselsatta  Logaritmen av totalt antal sysselsatta i företaget. 

Exportintensitet Exportvärde i förhållande till omsättning.  

Importintensitet Importvärde i förhållande till omsättning. 

Andel högutbildad personal  Andel av sysselsatta i företaget med minst tre års 

universitetsutbildning. 

Kapital per sysselsatt Kapitalvärde enligt bokslut per sysselsatt i företaget. 

Export Dummy variabel som antar värdet 1 för företag som 

exporterar. 

Lite export Dummyvariabel som antar värdet 1 för företag som har 

ett exportvärde som är lägre än medianvärdet för 

exportföretag som ingår i studien. 

Mycket export Dummyvariabel som antar värdet 1 för företag som har 

ett exportvärde som är högre än medianvärdet för de 

exportföretag som ingår i studien. 

MNF Dummy variabel som antar värdet 1 för företag som 

ingår i en multinationell koncern. 

Ny MNF Företag som var självständigt 2001 men ingick i en 
multinationell koncern 2011. 

Outsourcing Dummy som antar värdet 1 för företag som exporterar 
råvaror och importerar mer förädlade produkter inom 
samma varugrupp.   

Råvaruimporterande exportör  Dummy som antar värdet 1 för företag som i) importerar 
råvaror (ii) exporterar mer än vad det importerar av icke 
råvaror, (iii) exportkilopriset för övriga produkter är 
större än importkilopriset av råvaror. 

Export landsbygdföretag Interaktionsdummy som antar värdet 1 för exportföretag 

som ligger i en landsbygdskommun. 

 

Sambandsanalyser görs också på den mer aggregerade nivån av FA-regioner. 11 Dessa 
analyser baseras på skattningar av en log-linjärmodell där statistiken på företagsnivå 
aggregerats till FA-nivå. Dessa skattningar omfattar tre beroendevariabler som återspeglar 
nivån per region för år 2011 i sysselsättning, förädlingsvärde och genomsnittligt 
förädlingsvärde per anställd i livsmedelsindustrin. Dessutom görs skattningar som 

                                                 
11 Funktionella Analysregioner, se Tillväxtverket Working Paper/PM 2011:47. 
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analyserar den regionala variationen i tillväxt i dessa tre variabler under perioden 2001 – 
2011. De förklaringsvariabler som används i dessa skattningar summeras i tabell 2. 

Tabell 2. Förklaringsvariabler i skattningar på statistik på FA-regioner. 

Förklaringsvariabler Definition 

Sysselsatta i livsmedelsindustrin Logaritmen av totalt antal sysselsatta i SNI 10 och 11 i 
regionen  

Totalt antal sysselsatta i regionen Logaritmen av totalt antal sysselsatta i regionen 

Andel sysselsatta i primärproduktion Andel sysselsatta i SNI 1 och 3 i förhållande till totalt 
antal sysselsatta i regionen 

Genomsnittlig företagsstorlek Genomsnittligt antal anställda i regionens 
livsmedelsföretag 

Andel högutbildad personal i 
livsmedelföretagen  

Andel av sysselsatta i regionens livsmedelsindustri som 
har minst tre års universitetsutbildning 

Andel högutbildade personer i 
regionens totala arbetskraft 

Andel av det totalt antal sysselsatta i regionen som har 
minst tre års universitetsutbildning 

Exportintensitet Exportvärde i förhållande till omsättning i regionens 
livsmedelsindustri 

Andel MNF Andel av regionens livsmedelsföretag som tillhör en 
multinational företagskoncern 

Andel Export Andel av regionens livsmedelsföretag som exporterar 

Kapital per sysselsatt Kapitalvärde enligt bokslut per sysselsatt i 
livsmedelsindustrin i regionen 
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4 Var finns livsmedelsindustrin?  
 

Livsmedelsindustrin är den fjärde största sektorn i svensk tillverkningsindustri och 
sysselsatte drygt 50 000 personer år 2011. Livsmedelsföretagen finns spridda över hela 
landet och produktion av livsmedel, drycker och tobak sker i 285 av landets 290 
kommuner. Ca 40 % av sysselsättningen i livsmedels- och dryckesindustrin finns i 
landsbygdskommuner. Som visas i figur 1 är livsmedelsindustrin särskilt viktig för 
sysselsättningen i vissa regioner utanför storstadsområdena, såsom Filipstad, Vansbro och 
Lidköping. Det finns också glest befolkade områden i norra Sverige och i Småland där 
livsmedelsindustrin är särskilt viktig för sysselsättningen. 

 

Figur 1 Andel sysselsatta i livsmedelsindustrin i förhållande till totalt antal sysselsatta. 

 

I absoluta tal finns flest livsmedelsföretag i storstadsregionerna och här finns också 
merparten av de arbetstagare som är sysselsatta inom livsmedelsindustrin (se figur 2). I 
likhet med tidigare kartläggningar av livsmedelsindustrin ser man att den småskaliga 
livsmedelsförädlingen är särskilt beroende av närhet till den inhemska marknaden och 
centreras i ännu högre utsträckning till landets tre storstadsregioner. 
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Figur 2. Antal företag, antal småskaliga företag (färre än 10 sysselsatta) och antal sysselsatta i 
livsmedelsindustrin 

 

Figur 3 visar regionala specialiseringsmönster utifrån lokaliseringskvoten av andel 
sysselsatta i livsmedelsindustrin i en region i förhållande till regionens andel av landets 
totala sysselsättning. 12 Lokaliseringskvoter speglar huruvida en region har en större eller 

                                                 
12

Regionens andel av livsmedelsindustrins totala sysselsättning/regionens andel av landets totala 

sysselsättning. 
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mindre andel sysselsatta i livsmedelsindustrin än vad landet som helhet har. Om 
lokaliseringskvoten överstiger 1 har regionen således en högre specialiseringsgrad mot 
livsmedelsförädling än vad landet som helhet har. Figur 3 visar att det finns några regioner 
som har en relativt stark specialisering mot livsmedel. Med undantag för Skåne tycks denna 
specialisering i viss mån vara relaterad till områden med jämförelsevis stor 
primärproduktion snarare än till storstadsområdena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Regional specialisering inom livsmedelsförädling 

Källa: SCB, egen bearbetning 

Tabell 3 visar att livsmedelsföretag som ligger på landsbygden inte skiljer sig nämnvärt åt 
från livsmedelsföretag som ligger i stadskommuner13, i termer av genomsnittlig storlek, 
produktivitet och kunskapsintensitet. De närmare 2400 livsmedelsföretag med minst en 
anställd som finns med i statistikunderlaget som denna studie grundas på fördelar sig också 
tämligen jämt mellan stad och landsbygd, med något större antal företag i 
stadskommunerna.   

 

Tabell 3. Livsmedelsföretag i stads- respektive landsbygdskommuner 

 Stad Landsbygd 

Sysselsatta i livsmedel, medelvärde 23,5 23,9 

Förädlingsvärde per sysselsatt, medelvärde 379 364 

Andel anställda med högre utbildning 8 % 7 % 

Totalt antal livsmedelsföretag (SNI 10,11,12) 1271 1103 

Källa SCB, egen bearbetning 

 

                                                 
13 Se bilaga 1 för en kategorisering och definition av olika kommuntyper. 
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5 Livsmedelsexport 
 

I jämförelse med övrig tillverkningsindustri är exportdeltagandet i svensk livsmedelsindustri 
lågt; endast knappa 15 % av livsmedelsföretagen säljer till kunder i andra länder. Bland 
livsmedelsföretag med fler än 50 anställda är det emellertid hela 75 % av företagen som 
säljer på export. Tittar man på exportdeltagandet för livsmedelsföretag med minst 10 
anställda uppgår andelen exportörer till 34 %. I den totala tillverkningsindustrin är 
motsvarande andel ca 85 %.  
 

Som andel av livsmedelsindustrins totala omsättning utgör värdet av livsmedelsföretagens 
export ca 15 %. Som visas i tabell 4 går emellertid en väsentlig del av livsmedelsexporten 
från företag som har meraparten av sina anställda i andra sektorer än livsmedels- och 
dryckestillverkning. Livsmedels- och dryckestillverkningsindustrin (SNI 10 och 11) står 
emellertid för drygt 70 % av livsmedelsexporten och dominerar därmed exportflödet av 
livsmedel. Partihandel står för den övervägande delen av resterande exportflöde och har 
samtidigt en dominerande roll i livsmedelsexporten. Livsmedelsföretagen står för dryga 30 
% av importvärdet. Denna import utgörs i hög grad av råvaror som förädlas vidare i den 
inhemska industrin. 

 

Tabell 4. Livsmedelsexporterande företag, 2011 

SNI 2007  Antal livsmedels-
exporterande 

företag 

Andel av total 
livsmedelsexporta 

(%) 

Andel av total 
livsmedelsimporta 

(%) 

1 Jordbruk 143 1,1 0,3 

3 Fiske 26 0,8 0,2 

10 Livsmedelsförädling 293 53,7 29,2 

11 Dryckestillverkning 26 18,0 2,5 

20 Kemikalietillverkning 43 1,6 1,6 

21 Läkemedelsindustri 13 1,0 0,2 

46 Partihandel 680 16,4 57,7 

52 Transport, magasinering 45 5,3 0,6 

a) Inbegriper den utrikeshandel som sker genom företag som är momsredovisningsskyldiga i Sverige 
och har minst en förvärvsarbetande i Sverige. 

Källa SCB, egen bearbetning 

 

De livsmedelsexporterande företagen finns i hög utsträckning lokaliserade till 
storstadsregionerna samt Östergötland, Dalsland och Bohuslän (se figur 4).  
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Figur 4 Antal livsmedelsexporterande företag 2011 

Källa: SCB, egen bearbetning 

Ser man till exportintensiteten bland företagen som ingår i SNI 10 och 11, är den 
geografiska fördelningen annorlunda. Figur 5 visar andel exporterande livsmedelsföretag i 
landets FA-regioner samt förhållandet mellan exportvärde och omsättning i 
livsmedelsindustrin på aggregerad nivå. Den vänstra kartan visar att störst andel 
exporterande livsmedelsföretag finns i några gränsregioner i Norrland, i ett bälte genom 
Värmland, Västmanland och södra Dalarna, västra Skaraborg samt i regionerna längs väst- 
och sydkusten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Exportintensitet i livsmedelsindustrin 2011 

Källa: SCB, egen bearbetning 
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Vad gäller exportintensitet uttryckt i termer av exportvärde som andel av total omsättning 
är det ett fåtal regioner som utmärker sig; livsmedelsindustrin i Haparanda och Filipstad har 
ett exportvärde som motsvarar mer än 59 % av industrins omsättning. Lidköping, 
Kristianstad och Blekinge har en exportintensitet på 20 - 60 %. Livsmedelsindustrin i alla 
andra regioner har ett exportvärde som utgör mindre än 20 % av industrins omsättning. 
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6 Livsmedelsindustrins internationalisering  
Som nämns i tidigare avsnitt är exportdeltagandet i livsmedelsindustrin lågt i jämförelse 
med övrig tillverkningsindustri. Export är emellertid bara en aspekt av ett företags 
internationalisering, eftersom det finns andra sätt att delta på internationella marknader. 
Tabell 5 presenterar fyra olika former av internationalisering: export, import, tillhörighet till 
en multinationell koncern samt outsourcing. Som tabellen visar är närmare två tredjedelar 
av exportföretagen också importörer och närmare 20 % av exportföretagen importerar 
råvaror. Nästan en tredjedel av exportföretagen tillhör en multinationell företagskoncern 
men det finns också ett antal företag som tillhör en MNF som inte säljer på 
exportmarknaden. Ett fåtal exportföretag ägnar sig också åt outsourcing, d.v.s. exporterar 
råvaror som förädlas av företag utomlands och sedan återimporteras till Sverige i form av 
mer förädlade produkter. Sammanfattningsvis visar tabell 5 att olika typer av 
internationalisering i hög grad är relaterade eftersom flertalet exportföretag också 
importerar och/eller ingår i en MNF.   

Tabell 5. Livsmedelsföretagens internationalisering 2011 

 Import 

(varav 
råvaruimportör) 

Företag som 
tillhör en 
multinationell 
koncern 
(MNF) 

Outsourcing a  Totalt 

Export 207 (58) 85 7 327 

Icke-export 122 (34) 30 0 2047 

a) Företag som exporterar råvaror och importerar mer förädlade produkter inom samma varugrupp. 
Källa: SCB, egen bearbetning 

Relationen mellan export-och importaktiviteter presenteras också i tabell 6, som visar antal 
exporterande och importerande företag i olika storlekskohorter i företagspopulationen. 
Tabellen visar att 70 % av landets livsmedelsföretag har färre än 10 anställda och det är 
bara ett fåtal procent av dessa företag som deltar på internationella marknader. Bland de 
största företagen handlar emellertid nästan alla företag med utlandet och hela 89 % är både 
exportörer och importörer. Vidare kan konstateras att andelen exportörer och importörer 
är ungefär lika stora i alla storleksklasser. 

Tabell 6. Andel exportör och importörer per storleksklass, 2011 
Storlek  

(antal anställda) 

Antal 
företag 

Antal 
Exportföretag 

Antal 
Importföretag 

Antal som både 
importerar och 

exporterar 

1-9 1655 82 (5 %) 72 (4 %) 25 (2 %) 

10-49 565 128 (23 %) 131 (23 %) 77 (14 %) 

50-249 119 85 (71 %) 90 (76 %) 74 (62 %) 

250+ 35 31 (91 %) 34 (97 %) 31 (89 %) 

Källa: SCB, egen bearbetning 

Ser man till ägarstrukturen (tabell 7) finner man att nästan 70 % av livsmedelsföretagen 
med fler än 250 anställda tillhör en multinationell koncern och övriga företag i den 
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storleksklassen ingår i en svensk koncern, d.v.s. en koncern där både moderbolag och 
samtliga dotterbolag är lokaliserad i Sverige. Bland de mindre företagen är däremot den 
övervägande andelen företag självständiga d.v.s. utan några koncernrelationer.  

Tabell 7. Ägarstruktur i livsmedelsföretag i olika storleksklasser 
Storlek 
(antal anställda) 

Antal företag MNF Svensk koncern Ej koncern 

1-9 1655 23 (1 %) 159 (10 %) 1478 (89 %) 

10-49 565 25 (4 %) 206 (36 %) 334 (60 %) 

50-249 119 43 (36 %) 58 (49 %) 18 (15 %) 

250+ 35 24 (69 %) 11 (31 %) 0 

Källa: SCB, egen bearbetning 

Tabell 8 visar livsmedelsföretagens internationalisering i olika delbranscher. Störst andel 
exportföretag finns i tobaksindustrin, dryckestillverkning, kvarnindustri och övriga 
livsmedel. Bland övriga livsmedel finns tillverkning av flera beredda produkter som är stora 
i svensk livsmedelsexport, bl.a. sockerkonfektyrer, kaffeprodukter m.fl. Tabellen visar 
också att i de delbranscher som har relativt sett hög andel exportföretag står de 
multinationella företagen för den övervägande delen av exporten.  

Tabell 8. Internationalisering i livsmedelsindustrins delbranscher 

Källa: SCB, egen bearbetning 

 

Bransch SNI 

(2007) 

Antal 

företag 

Antal 

export-

företag 

Antal 

import-

företag 

Antal företag som 

både exporterar 

och importerar 

Antal 

MNE 

MNE andel av 

totalt 

exportvärde 

Slakt- och 

charkuteri 

101 373 37 67 21 15 0,79 

Fisk 102 158 24 41 21 10 0,73 

Frukt- och 

grönsaker 

103 129 31 31 22 11 0,72 

Oljor och fetter 104 20 7 7 7 3 0,01 

Mejeri 105 89 11 11 9 6 0,72 

Kvarn 106 78 19 17 15 7 0,27 

Bageri 107 1063 59 30 22 20 0,83 

Övriga 

livsmedels 

108 321 94 88 60 24 0,72 

Foder 109 62 11 12 7 5 0,58 

Drycker 110 72 26 17 15 10 0,83 

Tobak 120 9 8 8 8 4 0,99 
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När man bryter statistiken mellan stad och landsbygd (se tabell 9) finner man att det inte 
finns några väsentliga skillnader i internationalisering mellan företag i stadskommuner 
respektive landsbygdskommuner.  Den enda skillnaden som är statistiskt säkerställd är en 
mindre andel importföretag på landsbygden jämfört med i stadskommunerna, vilket beror 
på att en stor del av importen riktas mot inhemska konsumenter.  

Tabell 9. Internationalisering i livsmedelsindustrin i stads- respektive 
landsbygdskommuner, 2011 

 Stad Landsbygd 

Totalt antal livsmedelsföretag (SNI 10,11,12) 1271 1103 

Andel exportföretag 14 % 13 % 

Andel MNE företag 6 % 4 % 

Andel importörer 16 % 12 % 

Andel av livsmedelsindustrings totala omsättning 53 % 47 % 

Andel av livsmedelsindustring totala exportvärde 51 % 49 % 

Exportvärde/omsättning 13,4 14,3 

Källa: SCB, egen bearbetning 

Att det inte finns några signifikanta skillnader i exportmönster mellan stad och landsbygd 
betyder emellertid inte att man med automatik kan förmoda att exportens bidrag till 
sysselsättning, lönsamhet och tillväxt är densamma för företag i båda kommuntyperna. I de 
kvantitativa analyser som presenteras i följande avsnitt undersöks detta därför närmare.  
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7 Samband mellan internationalisering och 
livsmedelsföretagens storlek, produktivitet, 
lönsamhet och tillväxt?  

 

För att undersöka hur livsmedelsföretagens internationalisering påverkar företagens storlek, 
produktivitet och lönsamhet har sambanden mellan olika typer av internationalisering 
skattats fram utifrån statistik på företagsnivå. Eftersom vi också är intresserade av tillväxt i 
sysselsättning, produktivitet och lönsamhet inkluderas endast de företag som är verksamma 
under hela perioden 2001 – 2011. Denna företagspopulation uppgår till 890 företag. Till 
följd av en del luckor i statistiken varierar antalet observationer dock lite mellan olika 
skattningar.  

De förklaringsvariabler som inkluderas i skattningarna på företagsdata är de som 
presenteras i tabell 1 i avsnitt 3. Alla variabler, både beroende och förklarande, är i 
logaritmerad form, vilket betyder att de skattade koefficienterna uttrycker den procentuella 
förändringen i beroendevariabeln till följd av en procents förändring i den förklarande 
variabeln. Denna tolkning gäller dock inte för de variabler som har formen av en kvot eller 
dummyvariabel. 

Resultaten från skattningar på företagsnivå presenteras i tabell 10. Den första kolumnen 
med regressionskoefficienter visar (föga förvånande) att antalet sysselsatta i ett 
livsmedelsföretag i hög grad beror på företagets omsättning. Förhållandet mellan antal 
sysselsatta och omsättning är emellertid inte ett till ett, utan regressionskoefficienten visar 
att en ökning av omsättningen med 1 % resulterar i ett ökat antal anställda med 0,65 %. 
Detta resultat indikerar att det finns avsevärda skalfördelar i livsmedelsindustrin. När man 
kontrollerar för storleken på omsättningen ser man att företag som har en stor export 
(större än medianen för de företag som ingår i populationen som ligger till grund för 
skattningen) och företag som ingår i en MNF har ett större antal anställda. Detta visar att 
internationalisering bidrar positivt till sysselsättningen i livsmedelsföretagen utöver den 
effekt som export kan förmodas ha på produktionsvolym och omsättning.  Värt att notera 
är också att företag med en hög andel anställda med högre utbildning tenderar att ha färre 
anställda. Kunskapsintensiv produktion inom livsmedelsindustrin tycks således inte ske i de 
största företagen.  

Vad beträffar arbetsproduktiviteten i livsmedelsföretagen tycks större företag ha ett högre 
förädlingsvärde per anställd. Detta kan bero på stordriftsfördelar som gör att 
produktiviteten ökar med produktionsvolymen. Sådana stordriftsfördelar är ofta kopplade 
till stora investeringar i fysiskt kapital, vilket gör att kapitalintensiteten oftast är högre i 
stora företag. Detta bidrar också till en hög arbetsproduktivitet. Kunskapsintensiteten mätt 
i termer av andel högutbildade i företaget tycks emellertid inte förklara variationen i 
arbetsproduktivitet mellan livsmedelsföretagen. Resultaten i tabell 10 visar dock att 
deltagande på exportmarknader är positivt relaterad till arbetsproduktiviteten i 
livsmedelsföretagen. Resultatet stämmer väl överens med litteraturen kring 
exportdeltagande i företag, vilken i stora delar visar att de mest produktiva företagen 
självselekteras till exportmarknader. Utifrån skattningarna i denna analys kan vi emellertid 
inte säga något om de kausala sambanden mellan export och produktivitet, d.v.s. vi kan inte 
avgöra om produktivitet stimulerar till exportdeltagande eller om det är exportdeltagandet 
som bidrar till ökad produktivitet. Sannolikt går orsakssambanden i båda riktningar; 
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eftersom export ofta medför högre försäljningsomkostnader måste exportföretag vara 
produktiva redan innan de går in på olika exportmarknader samtidigt som den ökade 
försäljningsvolym som exporten medför innebär att stordriftsfördelarna ökar. 
Exportföretag kan också dra nytta av kunskaps- och teknologiöverföring från 
internationella marknader.  

Tabell 10. Resultat från skattningar på företagsnivå 

a) Lönsamhet = Rörelseresultat / Omsättning 
Robusta standardfel inom parantes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Teknologiöverföring från internationella marknader kan emellertid också ske via 
importverksamhet. Resultaten i tabell 10 visar att företagens importintensitet har en liten 
men statistiskt säkerställd positiv effekt på arbetsproduktiviteten i livsmedelsföretagen. Ett 

 Beroendevariabler 

 Antal Sysselsatta 2011 
(log) 

Förädlingsvärde 
per anställd 2011 
(log) 

Lönsamheta), 
genomsnitt 2009-2011  

      

Omsättning 2011 (log) 0,655***   

 (0,025)   

Antal anställda (log)  0,057*** -0,013*** 

  (0,018) (0,004) 

Andel högutbildade -0,489* 0,011 0,026 

 (0,271) (0,183) (0,042) 

Lite export (dummy) -0,013 0,150*** 0,008 

 (0,088) (0,054) (0,010) 

Mycket export (dummy) 0,289** 0,269*** 0,033*** 

 (0,127) (0,078) (0,012) 

Importintensitet -0,0001 0,0001** 0,0001 

 (0,000) (0,000) (0,000) 

Outsourcing (dummy) 0,167 -0,047 -0,015 

 (0,102) (0,067) (0,033) 

MNF 2011 (dummy) 0,220** 0,067 0,007 

 (0,100) (0,073) (0,013) 

Ny MNF (dummy)   -0,043* 

   (0,022) 

Exportföretag på 
landsbygden (dummy) 

0,038   

 (0,089)   

Konstant -3,796*** 6,919*** -0,128 

 (0,318) (0,498) (0,345) 

    

Delbransch (dummy) ja ja ja 

Antal observationer 890 798 769 

R2 0.871 0.147 0.063 
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något förvånande resultat är att tillhörighet till MNF inte tycks ha något samband med 
arbetsproduktiviteten. En positiv effekt av tillhörighet till MFN bekräftas ofta i liknande 
studier på företag i andra branscher och/eller länder. Att tillhörighet till MNF inte har 
något signifikant samband med arbetsproduktivitet i denna analys beror sannolikt på att de 
flesta företag som ingår i en MNF är tämligen stora exportörer, vilket innebär att effekten 
av MNF till stor del absorberas i exportvariablerna.   

Den sista kolumnen i tabell 10 visar de skattade sambanden mellan internationalisering och 
lönsamhet i företagen. Lönsamhet mäts här som genomsnittligt rörelseresultat i förhållande 
till omsättning under en 3-årsperiod. De skattade koefficienterna indikerar att lönsamheten 
är negativt relaterad till företagens storlek men positivt relaterad till en stor export. Dessa 
resultat tyder på att det inte är storföretagen som är mest lönsamma samtidigt som 
exportdeltagande bidrar till lönsamhet genom att på olika sätt stimulerar företagens 
produktivitet. Tillhörighet till MNF tycks inte ha något positivt samband med lönsamhet. 
Tvärtom indikerar skattningarna att företag som köpts upp av ett MFN under perioden 
2001 – 2011 hade en lägre lönsamhet än andra företag under slutet av denna period. Detta 
kan mycket väl vara en följd av koncernredovisning och därtill kopplad skattelagstiftning, 
men det kan också vara ett resultat som följer av att företag med svag lönsamhet köps upp 
av konkurrenter till förmånligt pris.  

Tabell 11 visar de skattade sambanden mellan internationalisering och tillväxt i företagens 
sysselsättning, produktivitet och lönsamhet för perioden 2001 – 2011. 
Förklaringsvariablerna i dessa skattningar utgörs av nivån på antal anställda, produktivitet 
export osv, vid periodens början, samt tillväxten i förädlingsvärde och export under den 
undersökta perioden.   

Från resultaten i tabell 11 kan det utläsas att det inte är de största företagen som växer i 
sysselsättning, produktivitet eller lönsamhet. Vad gäller produktivitet tycks det vara så att 
de företag som var mindre produktiva år 2001 har hunnit ikapp en viss bit genom att det 
har haft en starkare produktivitetstillväxt än företag som hade en hög produktivitetsnivå 
vid periodens början.  

Vad gäller de förklaringsvariabler som återspeglar företagens internationalisering visar 
resultaten på ett positivt samband mellan export och tillväxt i sysselsättning. Företag som 
exporterade år 2001 har haft en högre sysselsättningstillväxt. Variationen i tillväxt i antal 
sysselsatta mellan företag förklaras också av tillväxten i export under perioden; en procents 
ökning i exportens tillväxt innebär en ökad tillväxt i sysselsättning med 0,1 procent. 
Effekten av exporttillväxt på tillväxttakten i det enskilda företaget tycks således vara liten, 
men signifikant. Detta beror på att det i skattningen också kontrolleras för tillväxt i 
förädlingsvärde, vilket har ett betydligt starkare samband med tillväxt i sysselsättning. En 
tillväxt i export bidrar som regel till ett ökat förädlingsvärde och bidrar därigenom till ökad 
sysselsättning.  Detta betyder att exporten ger ett ytterligare bidrag till 
sysselsättningstillväxten utöver den indirekta effekt på sysselsättning som kommer via ökad 
produktionsvolym. Denna effekt härrör sannolikt till att exportföretag växer snabbare än 
andra företag till följd av att man har en hög produktivitet som ger god konkurrenskraft, 
inte bara på utländska marknader, utan också innebär att exportföretag ökar sina 
marknadsandelar även på hemmamarknaden. Tillhörighet till MNF har också ett positivt 
samband med sysselsättningstillväxt medan importintensitet och outsourcing tycks vara 
negativt relaterat till tillväxt i sysselsättning. Dessa samband är högst rimliga, åtminstone på 
kort sikt, eftersom import och outsourcing snarast bidrar till ökad sysselsättning i utlandet. 
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Tabell 11. Skattade samband mellan internationalisering och tillväxt på företagsnivå 
 Beroendevariabler 

  Tillväxt i  
sysselsättning 
(log) 

Tillväxt i arbetsproduktivitet (log) Tillväxt i 
lönsamhet 
(log) 

  Specifikation a Specifikation b  
Antal anställda 2001 (log) -0,124*** -0,014  -0,090 

 (0,017) (0,029)  (0,059) 

Arbetsproduktivitet 2001 (log)  -0,477*** -0,469***  

  (0,067) (0,065)  

Export 2001 (dummy) 0,156**  0,017  

 (0,074)  (0,082)  

Lite export 2001 (dummy)  0,075  -0,227 

  (0,067)  (0,237) 

Mycket export 2001 (dummy)  0,186*  -0,179 

  (0,096)  (0,296) 

Exportföretag på landsbygden (dummy) 0,017 -0,034 -0,038  

 (0,087) (0,071) (0,070)  

Tillväxt i exportvärde 2001 – 2011 (log) 0,010*** 0,009*** -0,000 0,020* 

 (0,003) (0,003) (0,004) (0,012) 

MNF 2001 (dummy) 0,306***  0,140**  

 (0,092)  (0,072)  

Ny MNF (dummy) 0,106 0,005 0,041 -1,049** 

 (0,099) (0,080) (0,087) (0,494) 

Importintensitet 2001 -0,001*** -0,000 -0,000 0,002*** 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) 

Råvaruimporterande exportör 2001 
(dummy) 

  -0,227*  

   (0,120)  

Exportör som outsourcar 2001 (dummy) -0,232*** 0,208 0,263* 0,454 

 (0,075) (0,138) (0,138) (0,480) 

Tillväxt i förädlingsvärde 2001 – 2011 
(log) 

0,572***    

 (0,032)    

Konstant 0,360*** 4,069*** 4,035*** 0,311 

 (0,115) (0,496) (0,514) (0,360) 

Industridummies ja ja ja ja 

Antal observationer 831 743 833 472 

R2 0,522 0,091 0,291 0,071 

a) Lönsamhet = Rörelseresultat / Omsättning 
Robusta standardfel inom parantes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Vad gäller internationalisering och tillväxt i arbetsproduktivitet, indikerar 
skattningsresultaten att en stor export och stark exporttillväxt bidrar positivt till 
produktivitetstillväxt (specifikation a). När man kontrollerar för tillhörighet till MNF 
(specifikation b) försvinner emellertid den statistiska signifikansen hos dessa effekter, 
varför det är svårt att avgöra om det är exportdeltagande eller tillhörighet till MNF som 
spelar roll för produktivitetsutvecklingen i livsmedelsföretagen. Resultaten ger dock vissa 
indikationer på att företag som outsourcar delar av produktionsprocessen har en högre 
produktivitetstillväxt.  

Det är få variabler i skattningarna som visas i tabell 11 som har någon statistiskt säkerställd 
koppling till tillväxt i lönsamhet. De enda variablerna som är starkt signifikanta är 
importintensitet, som har ett positivt samband med tillväxt i lönsamhet, samt dummyn för 
företag som har köpts upp av MNF under perioden, vilken indikerar på ett negativt 
samband. Dessa resultat samstämmer med resultaten som presenteras i tabell 10. Båda 
regressionsmodellerna som rör företagens lönsamhet har dock mycket låg förklaringsgrad, 
varför resultaten ska tolkas med försiktighet. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från skattningar för data på företagsnivå att det finns 
betydande skalfördelar i livsmedelsindustrin. När man kontrollerar för företagens 
omsättning och förädlingsvärde finner man att exporten (utöver sitt bidrag till 
omsättningsvolymen och förädlingsvärde) bidrar positivt till sysselsättning, produktivitet 
och i viss mån också till bättre lönsamhet. Importaktiviter och outsourcing har ett negativt 
samband med tillväxt i sysselsättning men ett positivt samband med tillväxt i lönsamhet. 
Resultaten kring effekter av internationalisering på lönsamhet är emellertid inte särskilt 
robusta. 

Tillhörighet till MNF tycks ha en viss betydelse för att stimulera sysselsättning, samt tillväxt 
i sysselsättning och produktivitet, medan effekten på tillväxt i lönsamhet snarast är negativ. 
Eftersom en stor del av företagen som tillhör en MNF också är stora exportörer är det 
emellertid svårt att identifiera om effekten av MNF kommer från exportaktiviteter eller 
från det faktum att tillhörighet till MNF innebär andra möjligheter till specialisering, 
samverkan och deltagande i globala värdekedjor. Avslutningsvis visar resultaten att 
sambanden mellan export och lönsamhet, sysselsättning och tillväxt i livsmedelsindustrin 
inte är vare sig starkare eller svagare för företag som är lokaliserade i landsbygdskommuner, 
eftersom dummyvariabeln som interagerar exportdeltagande med företag som är 
lokaliserade i landsbygdskommuner saknar statistisk signifikans i samtliga skattningar.  
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8 Samband mellan internationalisering och 
livsmedelsindustrins storlek, produktivitet och 
tillväxt på regional nivå 

 

I syfte att undersöka huruvida de samband mellan internationalisering och sysselsättning, 
produktivitet och tillväxt som identifierats på mikronivå också kan studeras på en mer 
aggregerad nivå har regressionsanalyser gjorts på statistik aggregerad till FA-regioner. 
Beroendevariablerna i dessa analyser är desamma som i skattningarna på företagsnivå, med 
två undantag: 1) livsmedelsindustrins storlek analyseras både utifrån antal sysselsatta och 
utifrån storleken på industrins förädlingsvärde och 2) lönsamhet behandlas inte eftersom 
det knappast är relevant att mäta lönsamhet på någon annan nivå än det enskilda företaget. 
Lönsamhet beaktas därför endast indirekt genom produktivitetsnivå och 
produktivitetstillväxt i den regionala livsmedelsindustrin. Förklaringsvariablerna i dessa 
skattningar är de variabler som beskrivs i tabell 2 i avsnitt 3.  

Resultaten från skattningar av sambanden mellan internationalisering och den aggregerade 
nivån på sysselsättning, förädlingsvärde och produktivitet i livsmedelsindustrin i landets 
FA-regioner presenteras i tabell 12. Resultaten indikerar ett positivt samband mellan den 
totala sysselsättningen i regionen och livsmedelsindustrins storlek, både i termer av antal 
anställda och i termer av förädlingsvärde. Livsmedelsindustrins storlek i en region är alltså 
kopplade till storleken på den regionala ekonomin. Livsmedelsindustrins storlek är också 
positivt korrelerad med andelen sysselsatta i primärproduktion i regionen, vilket tyder på att 
närhet till primärproduktion ger vissa lokaliseringsfördelar. Av naturliga skäl ökar det 
aggregerade förädlingsvärdet i regionens livsmedelsindustri med den genomsnittliga 
storleken på regionens livsmedelsföretag. Desto mer intressant är att exportintensiteten har 
ett positiv samband med förädlingsvärdet, vilket indikerar att de varor som produceras har 
ett högre förädlingsvärde än den aggregerade produktionen för den inhemska marknaden. 
Detta resultat följer av det faktum att lågförädlade varor är mer känsliga för 
transportkostnader eftersom transportkostnaden i förhållande till varans värde är högre för 
lågförädlade varor. Vad gäller livsmedel resulterar även varans hållbarhetslängd, smittskydd 
och annan lagstiftning i att det i stora delar av livsmedelsindustrin är enklare att handla med 
varor som är processade och därmed har jämförelsevis hög förädlingsgrad.  

Tillhörighet till MNF har som väntat ett positivt samband med storleken på 
förädlingsvärde och antal sysselsatta. Antalet sysselsatta tycks också öka med andel företag 
som exporterar. Dessa variabler har emellertid ingen effekt på arbetsproduktiviteten, mätt i 
termer av förädlingsvärde per sysselsatt i den aggregerade livsmedelsindustrin i regionen. 
Här är det istället exportintensiteten som tycks spela roll, samt regionstorlek och 
tillgänglighet till högutbildad arbetskraft utanför den egna industrin.  

Kapitalintensiteten i den regionala industrin är som väntat positivt korrelerad med 
produktivitetsnivån medan kunskapsintensiteten inte tycks vara av relevans för att förklara 
skillnader i arbetsproduktivitet mellan livsmedelsindustrin i olika regioner. Detta resultat 
kan förvisso vara förvånande ur ett teoretiskt perspektiv men är rimligt utifrån insikten att 
utbildningsnivån generellt sett är låg i livsmedelsindustrins arbetskraft. Livsmedelsindustrin 
tycks istället dra nytta av högutbildad arbetskraft i andra sektorer i regionen.  
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 Tabell 12. Resultat från skattningar på FA-regioner 
 Beroendevariabler 

 Förädlingsvärde 
2011 (log) 

Sysselsättning 2011 
(log) 

Förädlingsvärde 
per sysselsatt 2011 
(log) 

    

Totalt antal sysselsatta i 
regionen (log) 

0,781*** 1,099*** 0,134*** 

 (0,073) (0,063) (0,046) 

Andel sysselsatta i 
primärproduktion i regionen 

14,931*** 20,534**  

 (3,915) (10,193)  

Genomsnittlig storlek på 
regionens livsmedelsföretag 
(log) 

1,083***   

 (0,081)   

Andel högutbildad personal i 
livsmedelföretagen  

0,036  -0,009 

 (0,996)  (0,696) 

Andel högutbildade personer 
i regionens totala arbetskraft 

1,950  1,475* 

 (2,579)  (0,744) 

Exportintensitet 0,001** 0,001 0,001** 

 (0,000) (0,001) (0,000) 

Andel livsmedelsföretag i 
regionen som tillhör ett MNF 

2,075** 8,711*** 0,458 

 (0,850) (1,820) (0,839) 

Andel av livsmedelsföretagen 
som exporterar 

0,230 2,578** 0,304 

 (0,754) (1,166) (0,247) 

Kapital per sysselsatt i 
livsmedelsindustrin i 
regionen 

  0,002** 

   (0,000) 

Constant 0,225 -6,983*** 5,276*** 

 (0,499) (0,809) (0,129) 

    

Antal observationer 69 72 69 

R2 0,96 0,83 0,70 

Robusta standardfel inom parantes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Vad beträffar den regionala tillväxten i livsmedelsindustrins förädlingsvärde, sysselsättning 
och produktivitet visar regressionsresultaten i tabell 13 att det inte finns någon tydlig 
indikation på att storleken på livsmedelsindustrin vid periodens början har någon betydelse 
för den regionala tillväxten i förädlingsvärde eller sysselsättning. Resultaten visar dock att 
regioner med en exportorienterad industri med god exporttillväxt verkar ha haft bättre 
förutsättningar för tillväxt i förädlingsvärde under perioden 2001 – 2011. Detta gäller också 
för regioner som har en stor andel företag som tillhör en MNF. När man kontrollerar för 
tillväxten i förädlingsvärde tycks export eller tillhörighet till MNF inte ha något samband 



 

 

 
 26 

med den regionala variationen i sysselsättningstillväxt i livsmedelsindustrin. Detta indikerar 
att på regional nivå har exporten inte någon ytterligare effekt på sysselsättningen i 
livsmedelsindustrin, utöver den direkta effekten på produktionsvolymen i regionen.  

Skattningsresultaten i tabell 13 indikerar att livsmedelsindustrins export stimulerar tillväxt i 
sysselsättning genom att ge upphov till större förädlingsvärden men har därutöver inget 
samband med tillväxt i sysselsättning. Enligt skattningsresultaten är förhållandet mellan 
tillväxt i förädlingsvärde och tillväxt i sysselsättning sådant att en region med 1 procents 
högre tillväxt i förädlingsvärde har 0,5 % högre tillväxt i sysselsättning. I likhet med 
resultaten från skattningarna på företagsnivå indikerar detta förhållande att det finns 
avsevärda stordriftsfördelar i livsmedelsproduktionen.  

Regionala variationer i tillväxt i förädlingsvärde per sysselsatt i livsmedelsindustrin förklaras 
i hög grad av variationer i exportintensitet, andel företag som tillhör en MNF och tillväxten 
i antal företag som ingår i en sådan koncern. Förädlingsvärde per sysselsatt vid periodens 
början tycks vara negativt relaterat till tillväxt i arbetsproduktivitet, vilket tyder på att det 
finns effekt som ger högre produktivitetstillväxt i livsmedelsindustrin i regioner där 
produktiviteten initialt var låg. Dessa resultat stämmer väl överens med resultaten från 
skattningar på företagsnivå. 

Sammanfattningsvis visar skattningarna på data över livsmedelsindustrin i landets FA-
regioner att livsmedelsindustrins storlek, både i termer av antal anställda och i termer av 
förädlingsvärde samvarierar med regionens storlek.  Livsmedelsindustrins storlek är också 
positivt korrelerad med andelen sysselsatta i primärproduktion i regionen. Dessa resultat 
visar att både närhet till en stor regional marknad och närhet till primärproduktion ger 
lokaliseringsfördelar för företag i livsmedelsindustrin. Exportintensiteten i regionens 
livsmedelsindustri har ett positiv samband med industrins förädlingsvärde, vilket indikerar 
att exporten i genomsnitt har ett högre förädlingsvärde än genomsnittet för produktionen 
som avsätts på den inhemska marknaden.  Tillhörighet till MNF har som väntat ett positivt 
samband med storleken på förädlingsvärde och antal sysselsatta. Livsmedelsindustrins 
storlek i en region verkar också öka med andel företag som exporterar. Olika 
internationaliseringsvariabler tycks inte ha särskilt stort inflytande på produktivitetsnivån på 
regional nivå men verkar vara betydelsefull för att förklara regionala variationer i 
produktivitetstillväxt. På regional nivå tycks livsmedelsindustrins export stimulera tillväxt i 
sysselsättning genom att ge upphov till större förädlingsvärden men har därutöver ingen 
ytterligare effekt på tillväxt i sysselsättning.   
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 Tabell 13. Samband mellan internationalisering och tillväxt på regional nivå 
 Beroendevariabler 

 Tillväxt i 
förädlingsvärde 
2001 – 2011 (log) 

Tillväxt i 
sysselsättning 
2001 -2011  (log) 

Tillväxt i förädlingsvärde 
per sysselsatt 2001 –2011 
(log) 

Totalt antal sysselsatta 2001 (log)  -0,042  

  (0,031)  

Antal sysselsatta per företag 2001 (log)  -0,033  

  (0,059)  

Andel sysselsatta med högre utbildning 2001   -0,544 

   (1,868) 

Ökning av antal sysselsatta med högre 
utbildning 2001 – 2011  

  -3,702 

   (2,681) 

Förädlingsvärde 2001 (log) -0,010   

 (0,082)   

Förädlingsvärde per sysselsatt 2001 (log)   -0,001** 

   (0,001) 

Tillväxt i förädlingsvärde (log)  0,513***  

  (0,070)  

Tillväxt i exportvärde (log) 0,047**  -0,016 

 (0,019)  (0,027) 

Exportintensitet 2001 0,004*** 0,000 0,002*** 

 (0,001) (0,000) (0,001) 

Andel livsmedelsföretag som tillhör en MNF 
2001 

3,897*** 0,026 2,180*** 

 (1,088) (0,490) (0,598) 

Andel livsmedelsföretag som exporterar 2001 -0,501 -0,271 -0,062 

 (0,931) (0,411) (0,639) 

Ökning av MNF 2001 - 2011 0,121**  0,065*** 

 (0,046)  (0,021) 

Ökning Exportföretag 2001 -2011 0,001  0,088 

 (0,001)  (0,068) 

Andel sysselsatta i primärproduktion i 
regionen 

0,681 1,789  

 (2,391) (4,349)  

Kapital per sysselsatt -0,0001**   

 (0,000)   

Constant -0,197 0,335 0,506 

 (0,293) (0,352) (0,352) 

Antal observationer 71 71 71 

R2 0,22 0,79 0,26 

Robusta standardfel inom parantes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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9 Betydelsen av export i stad och landsbygd 
 

Redogörelsen för livsmedelsindustrins internationalisering i avsnitt 6 visade att det inte 
finns några tydliga skillnader i internationaliseringsmönster i livsmedelsindustri som finns 
lokaliserad i stadskommuner jämfört med landsbygdskommuner. Man kan utifrån denna 
observation dock inte säga något om exportens betydelse för sysselsättning, lönsamhet och 
tillväxt i de båda kommuntyperna. Av den anledningen inkluderades en dummyvariabel för 
exportföretag på landsbygden i skattningarna av sambanden mellan internationalisering och 
sysselsättning, lönsamhet och tillväxt på företagsnivå. Resultaten från dessa skattningar ger 
ingen indikation på att betydelsen av export skiljer sig mellan stad och landsbygd.  

Skattningsresultaten baserad på data på företagsnivå visar emellertid att antal sysselsatta och 
tillväxten i sysselsättning är positivt relaterad till storleken på omsättning och tillväxt i 
förädlingsvärde och exportvärde. Skattningar baserad på data på regional nivå indikerar 
också att tillväxten i förädlingsvärde är positivt relaterad till tillväxten i export och tillväxt i 
förädlingsvärde har ett positivt samband med sysselsättningstillväxten på regional nivå. Ur 
ett landsbygdsperspektiv kan det därför vara intressant att undersöka hur stor tillväxten i 
sysselsättning och export har varit i respektive kommuntyp och beräkna antalet 
arbetstillfällen som kan härledas till ökad export.  

Tabell 14 visar att antal anställda och förädlingsvärde är något större för den del av 
livsmedelsindustrin som finns i stadskommuner. Vad gäller förädlingsvärde och omsättning 
per anställd samt exportvärde i förhållande till omsättning finns inga statistiskt säkerställda 
skillnader mellan stad och landsbygd. 

Tabell 14 Antal anställda förädlingsvärde och export i stad och landsbygd, 2011 

 Antal 
anställda 

 

Förädlingsvärde 
(tkr) 

 

Förädlingsvärde/
anställd (tkr) 

 

Omsättning/ 
anställd (tkr) 

 

Export/ 
Omsättning 

(%) 

Stads-
kommuner 

26 638 20 470 784 768 3165 13,4 

Landsbygds-
kommuner 

22 802 16 330 903 716 3287 14,3 

Källa: SCB, egen bearbetning  

Genom att göra antagandet att exporten ger ett tillskott till omsättningen i förhållande 1:1, 
samt att sysselsättningen växer proportionerligt med tillväxt i omsättning, kan man beräkna 
hur mycket exporten bidrar till att skapa arbetstillfällen i livsmedelsindustrin i stad och 
landsbygd. Eftersom livmedelsindustrins export utgör ca 14 % av livsmedelsindustrins 
omsättning kan man med ovanstående antaganden som grund, dra slutsatsen att exporten 
bidrar med ungefär motsvarande andel av det totala antalet arbetstillfällen i 
livsmedelsindustrin. Utifrån siffrorna i tabell 14 kan man således beräkna att exporten 
svarar för dryga 3500 arbetstillfällen i stadskommuner och dryga 3200 arbetstillfällen på 
landsbygden.  

De skattade regressionskoefficienterna från denna studie visar emellertid att sysselsättning 
tenderar att växa svagare än omsättningen till följd av stordriftsföredelar. 
Regressionsresultaten i tabell 10 visar att ett företag med 1 % högre omsättning har 0,65 %. 
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Om man utgår från detta förhållande mellan omsättning och sysselsättning kan man 
beräkna att livsmedelsindustrins export genererar knappt 2300 arbetstillfällen i 
livsmedelsindustrin i stadskommuner och dryga 2100 arbetstillfällen i landsbygdkommuner. 
Detta motsvarar knappt 10 procent av det totala antalet arbetstillfällen i livsmedelsindustrin 
i såväl stad som landsbygd. 

Tabell 15 visar hur livsmedelsindustrin utvecklats i de två kommungrupperna under en 
tioårsperiod. Här ser man att livsmedelsindustrin utvecklats betydligt starkare i 
landsbygdskommuner än i stadskommuner, både vad gäller tillväxt i sysselsättning, 
omsättning och förädlingsvärde. Antal sysselsatta och förädlingsvärde i livsmedelsindustrin 
har minskat kraftigt i stadskommunerna medan det skett en svag ökning i antal sysselsatta i 
livsmedelsindustrin på landsbygden samtidigt som förädlingsvärdet i landsbygdens 
livsmedelsindustri vuxit med nästan 50 % i löpande priser. Detta innebär att 
livsmedelsindustrins fördelning mellan stad och land var betydligt jämnare år 2011 än år 
2001. 

Denna utveckling innebär också att det totala antalet sysselsatta i livsmedelsindustrin 
minskat med nästa 10 000 arbetstillfällen under perioden 2001 – 2011, samtidigt som 
produktiviteten i termer av förädlingsvärde per sysselsatt ökat med ca 200 000 kr i löpande 
priser. Produktivitetsökningen har varit något starkare på landsbygden än i städerna varför 
produktivitetsgapet mellan stad och landsbygd minskat något.  

Tabell 15 Tillväxt i sysselsättning förädlingsvärde och export i stad och landsbygd 
2001 - 2011 

 Tillväxt 
antal 

anställda 

Tillväxt 
omsättning 

(t kr) 

Tillväxt 
förädlings

-värde  
(tkr) 

Tillväxt 
exportvärde 

(tkr) 

Tillväxt 
förädlingsvärde
/sysselsatt (tkr) 

Antal 
arbetstillfällen 

till följd av ökad 
export 2001 – 

2011a) 

Stads-
kommuner 

- 10 470 1 833 852 -748 996 1 608 512 196 508 

Landsbygds
kommuner 

808 31 992 098 5 414 916 6 331 913 220 1926 

Totalt - - 9 662 33 825 950 
 

4 665 920 
 

7 940 425 
 

201 2434 

a) Denna siffra baseras på antagandet att exporten ger ett tillskott till omsättningen i förhållande 1:1, samt att 
sysselsättningen växer linjärt med tillväxt i omsättning.  

Källa: SCB, egen bearbetning 

Tabell 15 visar också hur livsmedelsindustrins export utvecklats i de två olika 
kommuntyperna. Livsmedelsindustrins export har vuxit med närmare 8 miljarder under 
perioden 2001 – 2011 och merparten av denna ökning har skett i landsbygdskommunerna. 
Exporten har vuxit betydligt mer på landsbygden än i städerna och därmed bidragit till att 
stimulera livsmedelsindustrins tillväxt på landsbygden.  

Genom att utgå ifrån omsättning per anställd och göra antagandet att exporten ger ett 
tillskott till omsättningen i förhållande 1:1, samt att sysselsättningen växer proportionerligt 
med tillväxt i omsättning, kan man beräkna hur mycket tillväxten i livsmedelsindustrins 
export har bidragit till att skapa arbetstillfällen i livsmedelsindustrin i stad och landsbygd 
under perioden 2001 - 2011. Resultaten av denna beräkning redovisas i den sista kolumnen 
i tabell 15 och indikerar att tillväxten i livsmedelsindustrins export bidragit med ca 500 
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arbetstillfällen i livsmedelsförädling i stadskommuner runt om i landet och ca 1900 
arbetstillfällen i livsmedelsförädling i landsbygdkommunerna. Också i detta sammanhang 
bör man observera att resultaten från regressionsanalyserna av sambanden mellan 
internationalisering och livsmedelsindustrins tillväxt visar på att sysselsättningsutvecklingen 
växer svagare än tillväxten i förädlingsvärde, till följd av en ökning i produktivitet. 
Exporten bidrar på olika sätt till tillväxt i förädlingsvärde, d.v.s. genom ökad omsättning 
och produktivitet, men enligt resultaten i tabell 13 leder en procents högre i förädlingsvärde 
endast till 0,51 % högre tillväxt i sysselsättning. Därför kan man förmoda att 
exporttillväxten i verkligheten har genererat färre nya arbetstillfällen än vad som anges i 
sista kolumnen i tabell 15.     

Observeras bör att värdena i tabell 14 och tabell 15 mäts i löpande priser varför en del av 
ökningen i omsättning export och förädlingsvärde är en direkt följd av den generella 
prisökningen i ekonomin. Inflationen har dock varit svag under större delen av 2000-talet 
varför siffrorna indikerar att det skett en real ökning i livsmedelsindustrins omsättning, 
förädlingsvärde, export och produktivitet. Denna har varit betydligt starkare på 
landsbygden än i städerna. 

Man ska också komma ihåg att denna analys är partiell i två avseenden: 

1) Analysen baseras endast på den export som går direkt från företagen i 
livsmedelsindustrin. Som diskuteras i avsnitt 5 utgör denna export drygt 70 % av 
den försäljning till utlandet som görs av företag som är momsredovisningsskyldiga i 
Sverige och har minst 1 förvärvsarbetande i Sverige. Det är alltså en stor del av den 
aggregerade livsmedelsexporten som inte finns med i analysen. I den totala 
exporten finns dock en stor transithandel, vilken inte ger upphov till någon 
förädling i Sverige.  

2) Analysen av tillväxt i förädlingsvärden och sysselsättning omfattar endast den 
direkta effekten av export på produktion och sysselsättning i livsmedelsindustrin. 
Att produktionen av livsmedel ger efterfrågan på andra varor och tjänster som 
produceras i den inhemska ekonomin beaktas inte i denna analys. Vi kan därför inte 
säga något om livmedelsexportens totala betydelse för den ekonomiska tillväxten i 
olika delar av landet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 31 

10 Slutsatser 
Kartläggningen av livsmedelsföretagens internationalisering visar att i jämförelse med övrig 
tillverkningsindustri är exportdeltagandet i svensk livsmedelsindustri lågt; endast knappa 15 
% av livsmedelsföretagen säljer till kunder i andra länder. Bland livsmedelsföretag med fler 
än 50 anställda är det emellertid hela 75 % av företagen som säljer på export. Tittar man på 
exportdeltagandet för livsmedelsföretag med minst 10 anställda uppgår andelen exportörer 
till 34 %. I den totala tillverkningsindustrin är motsvarande andel ca 85 %. Som andel av 
livsmedelsindustrins totala omsättning utgör värdet av livsmedelsföretagens export ca 15 
%. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från skattningar för data på företagsnivå att företag 
med 1 procents högre omsättning ger 0,65 % fler sysselsatta i livsmedelsföretagen, vilket 
indikerar att det finns betydande skalfördelar. När man kontrollerar för företagens 
omsättning och förädlingsvärde finner man att exporten (utöver sitt bidrag till 
omsättningsvolym och förädlingsvärde) bidrar positivt till sysselsättning produktivitet och i 
viss mån också i lönsamhet. Importaktiviteter och outsourcing har ett negativt samband 
med tillväxt i sysselsättning men ett positivt samband med tillväxt i lönsamhet. Resultaten 
kring effekter av internationalisering på lönsamhet är emellertid inte särskilt robusta.   

Tillhörighet till MNF tycks ha en viss betydelse för att stimulera sysselsättning, och tillväxt i 
sysselsättning och produktivitet. Sambandet mellan MNF och tillväxt i lönsamhet är 
emellertid snarast negativt. Eftersom en stor del av företagen som tillhör en MNF också är 
stora exportörer är det emellertid svårt att identifiera om effekten av MNF kommer från 
exportaktiviteter eller från det faktum att tillhörighet till MNF innebär andra möjligheter till 
specialisering, samverkan och deltagande i globala värdekedjor.  

Skattningar baserade på data över livsmedelsindustrin i landets FA-regioner indikerar att 
livsmedelsindustrins storlek, både i termer av antal anställda och i termer av förädlingsvärde 
samvarierar med regionens storlek.  Livsmedelsindustrins storlek är också positivt 
korrelerad med andel sysselsatta i primärproduktion i regionen. Dessa resultat visar att både 
närhet till en stor regional marknad och närhet till primärproduktion ger 
lokaliseringsfördelar för företag i livsmedelsindustrin. Exportintensiteten i regionens 
livsmedelsindustri har ett positiv samband med industrins förädlingsvärde, vilket indikerar 
att exporten har ett högre genomsnittligt förädlingsvärde än genomsnittet i produktionen 
för den inhemska marknaden.  Tillhörighet till MNF har som väntat ett positivt samband 
med storleken på förädlingsvärde och antal sysselsatta, som också tycks öka med andel 
företag som exporterar. Olika internationaliseringsvariabler tycks inte ha särskilt stort 
inflytande på produktivitetsnivån på regional nivå men tycks vara betydelsefull för att 
förklara regionala variationer i produktivitetstillväxt. På regional nivå tycks 
livsmedelsindustrins export stimulera tillväxt i sysselsättning genom att ge upphov till större 
förädlingsvärden men har därutöver ingen ytterligare effekt på tillväxt i sysselsättning. 

Vidare visar skattningsresultaten att sambanden mellan exportdeltagande och lönsamhet, 
sysselsättning och tillväxt i livsmedelsindustrin inte är vare sig starkare eller svagare för 
företag som är lokaliserade i landsbygdskommuner.  Exportmönstren skiljer sig heller inte 
nämnvärt mellan företag som ligger i stads- respektive landsbygdskommuner. Trots detta 
finner man att utvecklingen av livsmedelsindustrins produktion och export skiljer sig 
avsevärt mellan stad och landsbygd. Det totala antalet sysselsatta i livsmedelsindustrin har 
minskat med nästa 10 000 arbetstillfällen under perioden 2001 – 2011. Livsmedelsindustrin 
har dock ökat antalet sysselsatta i landsbygdskommuner medan antalets sysselsatta i 
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livsmedelsindustrin i stadskommuner minskat med närmare en tredjedel. Samtidigt har det 
totala förädlingsvärdet i landsbygdskommunernas livsmedelsföretag vuxit med nästan 50 % 
i löpande priser.  

Denna utveckling innebär att livsmedelsindustrins fördelning mellan stad och land var 
betydligt jämnare år 2011 än år 2001. Samtidigt som det totala antalet sysselsatta i 
livsmedelsindustrin minskat med närmare 20 % har produktiviteten i termer av 
förädlingsvärde per sysselsatt ökat med ca 200 000 kr i löpande priser. 
Produktivitetsökningen har varit något starkare på landsbygden än i städerna varför 
produktivitetsgapet mellan stad och landsbygd minskat något. Exporttillväxten under 
perioden har också skett huvudsakligen från livsmedelsföretag i landsbygdskommuner. 
Man kan därför konstatera att livsmedelsexporten gett ett avsevärt bidrag till både 
sysselsättning och produktivitetsutveckling i livsmedelsindustrin i landets 
landsbygdskommuner. 

Livsmedelsindustrins utveckling under början av 2000-talet visar att ökat deltagande på 
internationella marknader inneburit att landsbygden stärkt sin attraktivitet för företag i 
livsmedelsindustrin. Att många medelstora och stora livsmedelsföretag har blivit mindre 
orienterade mot den inhemska marknaden innebär att det finns lokaliseringsfördelar för 
livsmedelsförädling i mindre täta områden. Sådana lokaliseringsfördelar relaterar till låga 
markpriser, närhet till primärproduktion och god tillgänglighet till inhemska och utländska 
marknader via infrastruktur för vägtransporter. För småskalig förädling är den inhemska 
marknaden fortfarande helt dominerande, vilket innebär att den småskaliga produktionen 
finns lokaliserad nära de inhemska storstadsregionerna samt i områden som attraherar 
många turister.  

Sammanfattningsvis visar analyserna att det fortfarande är ett fåtal livsmedelsföretag som 
deltar i exportmarknaden och att det finns en stor potential att öka både 
produktionsvolymer, sysselsättning och produktivitet i landets livsmedelsindustri genom 
ökat deltagande i internationella marknader. Resultaten från denna studie visar att en sådan 
utveckling kan förmodas ha särskilt stor effekt för tillväxt och sysselsättning på 
landsbygden. 
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Bilaga 1. Kommunkategorier 
Den landsbygdsindelning som används i denna rapport har en klassificering på kommunnivå och 
utgår från SCBs statistik över pendlingsflöden mellan kommuner, nattbefolkningens storlek i 
kommuner, samt befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer). Varje kommun har 
klassificerats utifrån följande villkor: 

1. Storstadsområden: Kommuner där 100 procent av befolkningen bor i tätort eller tätortsnära 
landsbygd. Dessa kommuner finns endast i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

2. Stadsområden: Kommuner med en befolkning av minst 30 000 invånare och/eller där den 
största tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som är grannar till dessa 
större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 
procent kopplas också till respektive stadsområden eftersom de kan betraktas som 
influensområden.  

3. Landsbygd: Kommuner som inte ingår i de två tidigare klasserna (storstadsområden och 
stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst 5 invånare per 
kvadratkilometer. 

4. Gles landsbygd: Kommuner som inte ingår i de tre övriga klasserna och som följaktligen har 
befolkningstäthet som är mindre än 5 invånare per kvadratkilometer. 

 
Kategoriseringen enligt ovanstående fyra punkter genererar fyra olika kommuntyper som 
presenteras i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Indelning av Sveriges kommuner i 4 olika kommuntyper 

 

I denna studie slås kommuner som karakteriseras av gles landsbygd och landsbygd enligt 
ovanstående definition samman till en kommunkategori som vi kalla landsbygd. 196 av landets 290 
kommuner ingår i denna kategori. Övriga kommuner slås samman till en kategori som vi kallar för 
stadskommuner, vilken omfattar de kommuner som karateriseras av stadsområden och 
storstadsområden enligt ovanstående definition. 


