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Sammanfattning

verksamhetbedriverISA,Sweden Agency,Myndigheten Invest
har varithar gåttden tidDelaroch halvt år.sedan ettett ensomav

anmärknings-emellertid påharuppbyggnadsfas. Organisationen
utredningsverksamhetinformations- ochtid etableratkortvärt en

klass.högav
denågotför tidigtdet änresultatenOm säga annat attär att

verksamheten påprojekten antyderochförfrågningarnaförsta att
direktinvesteringar, derad olikaavkastasikt kommerlängre att en

resultatenhemklarakompetensinriktade. Förochflesta mindre att
information tillfokus frånefterhand flyttamyndighetentvingas

krävasdet dåMöjligen kommeroch projektarbete.sälj- att nya
informa-försvagakanomflyttningaralternativt somresurser

emellertidutmaningensvårastetionsverksamheten. Den är sam-
ganskaorganisationerochmyndighetermed de lokalaspelet som

ochförfrågningarnahuvudansvarmåstetidigt i ta omprocessen
investeringar.resultera i färdigaprojekten skall

aktivt kon-Sverige barainnebärstrategierhar valtISA attsom
investeringsprojekten,internationelladevissakurrerar avom

kompetensblockensvenskakalladein i de såsådana passarsom
anledningfinnskompetens.intressant Deteller tillför attstorny

skatte-internationella kampenstrategier. denIförsvara dessa om
intevaltmyndighetenharsammansättningsfabrikergynnade att

släpperpolitikersvenskariskemellertidfinnsdelta. Det attstor
direktkontakter.olikabakvägen viakonkurrensenden

verksamhetmyndighetensriskenallraDen största mot repre-
i fem-sexpågårhuvudkontorsutredningarallt detrotssenterar som

försökt analy-harUtredareninternationella företag.svenskastörre
kommit till slut-utflyttningsplaner ochbakom dessakrafternasera
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det ledarna och specialisternaär i derassatsen att organisationer
de många utländska aktieägarnaän driver idéernasnarare som om

lokalisering huvudkontor och forskningsorganisationer. Detny av
handlar individers löner och skatter änom annat.snarare om

taktI med svenskt skattesystem till internationellaatt anpassats
förhållanden för företag och kapital har allt del finan-störreen av
sieringsbördan flyttats till de "kompetensarbetare" skaparsom en
allt del förädlingsvärdet istörre modern ekonomi. I Sverige gårav
cirka två tredjedelar varje lönekostnadsökning för sådanav perso-
nal i skatt samtidigt lönenormema arbetsmarknadernasom
motverkar högre löner för högre utbildade.

Risken uppenbar två ellerär företag lokaliseraratt tre stora om
de normalt finns huvudkontoret under detnära när-resurser som

året för inte riskera förlora svenskamaste specialister ochatt att
för kunna locka till sig utländska sådana.att Det i dagärsenare

omöjligt.närmast
planeradeDen undantagslagstiftningen det gäller skatt förnär

specialister vistas tillfälligt i Sverige mildrar riskerna. Mensom
den redan kommit långt kan sannolikt bara hejdasprocess som
med signaler lägre personskatter.om

Några andra riktigt hinder för Sverige skall kunnastora att
utvecklas till kraftfullt kompetenscenter i internationelltett ett styrt
näringsliv har inte utredaren kunnat finna. geografiska nack-De
delarna till exempel har marginell betydelse.
Eftersom utflyttningar storföretagens kompetens radikaltsåav
skulle förändra förutsättningarna för harISA utredaren ägnat
svenskt internationellt företagande och dess villkor fylligtett
avsnitt.
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Bakgrund1 ISA

Utländska investeringar fråni Sverige har länge intresseägnats
regeringen. handlade tidigare främst kontroll med mark-Det om
förvärvslagen från och utlänningsförbehåll aktiebolagens1916 i

Årbolagsordningar redskap. skärptes lagstiftningen så1973som
regeringen kalladekunde avslå ansökan bort den såatt att taom

utlänningsklausul cirka de svenska aktiebolagen80 procentsom av
då hade. departementspromemoria från JustitiedepartementetEn
Multinationella företag präglades ambitionenPM 1975-01-18 av

bringa de befintliga utlandsägda företagen ytterligare "underatt
social kontroll" sådana skulle lockas till landet.än attsnarare nya

Men attitydforändringen kom ganska snabbt. Under sommaren
1982 började informell arbetsgrupp diskutera möjligheternaatten

effektivt sprida information till utländska investerareatt om
ÅrSverige "europeiskt alternativ" för etablering. 1984ettsom

kom broschyren Sweden och den revideradInvest gick iut
upplaga Aktiviteterna fortfarande1988. begränsade undervar men
intrycket de satsningar andra länder genomförde lan-storaav som
serade regeringen efter 1989/90:88 treårigt förettprop program
aktiva investeringsfrämjande åtgärder främst i Japan.

Myndigheten Sweden inrättades i juliInvest Agency 1995. Tro-
det erfarenheterna gjordeligen från de tidigare projektenvar som

myndigheten fick sidan utrikesförvalt-fristående roll vidatt en om
ningen och Exportrådet med styrelse präglad majoritetklaren av
för med näringslivsbakgrund och generaldirektör frånpersoner en

med full frihet rekrytera personal.krets attsamma
bedrivit operativ verksamhet endast ihar drygt år.ISA, Där-ett

för for tidigt regelrätt utvärderingdet resultatär göra näratt en av



10 BakgrundISA SOU 1997:191

det gäller utländska nyinvesteringar och nyetableringar i Sverige.
Utredarens uppdrag därför iställetär med hjälp kvantitativaatt av
och kvalitativa mått och metoder försöka värdera de arbetsmetoder
och de strategier myndigheten valt. Jämförande studier börsom

medgöras motsvarande i andra europeiska länder, heter det iorgan
utredningsdirektiven. Utredaren skall värdera och, så bedömsnär
motiverat, föreslå förändringar verksamheten och dess inrikt-av
ning, uppbyggnad, organisation, bemanning ochresurser, genom-
förande med avseende myndighetens uppdrag, och utvärde-
ringen skall verksamheten den julil 1995 till denavse 30
september 1997.

För utredningen gäller också regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare, dvs. redovisa regionalpoli-att
tiska konsekvenser, jämställdhetspolitiska konsekvenser och kon-
sekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.
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ochi svensk ekonomiSärdragen2

näringslivsvenskt

näringsliv i all-analysera svensktUtredaren har inte uppdraget att
riskanalysmänhet, under utredningsarbetets gång har växtenmen
storföretagensfram handlar utflyttning de svenskasom om av

Investeringsfrämjande myndigheter arbetar inte ikompetens. tom-
vänder sig till har svenskaoch de utländska företag desomrum

företags-företag sina viktigaste referenser det gällernärsom
klimatet.

avgörande avseenden från omvärldenSverige skiljer sig i några
för utvecklingen ägandet ioch det kommer ha betydelsestoratt av

huvudkontor desvenskt näringsliv och för lokaliseringen när-av
åren. ligger idéer från och 1960-talen.botten 1950-Imaste

samhället"för utvecklades visionen det "starkaSteg steg om
fortsatteförverkligande började i mitten l950-talet ochvars av
marknaden1980-talet. Samhället skulle sörja för de behov som
sjukförsäk-inte kunde klara sådant utbildning, pensioner,somav,

bostäder och barnpassning.ringar, infrastruktur, vård,
det kapitalister".idéspår "kapitalismEtt annat utanvar om

behålla mycket möjligt sina upparbe-skulle såFöretagen som av
ochför investeringar. mellan Företagentade vinster Mennya

utdelningsskattbyggdes höga staket i form bolagsskatt,ägarna av
och marginal-och beskattning på förmögenhet. arvsskatte-Högre

ochbodelning mellan företagskattenivâer kompletterade bilden av
företagare.

strukturpolitik"LO-ekonomema" förespråkade aggressiven
små löneskill-samtidigt Landsorganisationen allt krävdemersom

kallade solida-kategorier löntagare, den sånader mellan olika av
"utslagningsmodellen"biproduktriska lönepolitiken. En attvarav



12 Särdragen svensk ekonomii och svenskt näringsliv SOU 1997: 191

regeringen kunde driva liberalare handelspolitik mångaänen
andra länder livsmedel undantaget. floraEn regleringar frånav
krigsåren behölls led i bostadspolitiken, verktyg för aktivsom som
konjunkturpolitik eller skydd för skatteanspråk.som

tillFram 1966 framstod den svenska modellen påtagligtsom
framgångsrik. Under 1960-talets första hälft både jordbrukettog
och industrin formligt språng framåt. De infrastruktur-ett stora
projekten lyfte tillväxten ytterligare. fördaDen politiken var
ganska väl anpassad till massproduktionens ekonomi där den out-
bildade arbetskraftens löner vägde tungt.

Diagram 1

1 ..................

Utlandsägdaäâ
i företag

Arbetsföra utan-
för marknads- Marknads-

.....sektorn sektorn Anställda i
exkl svenska in-

internat. temationella
företag företag

2855

Svensk befolkning i arbetsför ålder, tusental totalt 5042
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Diagrammet illustrerar modell i Zenit. En andel människorstoren
sysselsatta i den marknadsfinansierade sektorn ekonomin kundeav
med genomsnittligt måttliga skatter finansiera olika samhällspro-
jekt.

Det utbildades slags maktdelningsdoktrin. Eftersom över-en
klassen ägde företagen och överklassens företagsledaresöner var
och toppbyråkrater i förvaltningen, det rimligt arbetarrörel-attvar

balanserade med den politiska makten.sen
Svårigheterna för Sverige kom emellertid snabbt. visadeDet

sig svensk exportindustriatt mindre konkurrenskraftig vadänvar
framgångarna under medgångsåren vittnat Andelen i världs-om.
handeln började stadigt minska och delar exportindustrin slogsav

sådana och industri.ut, Oljekris och löneinflationtyngresom varv
förvärrade tillståndet.

Företagen ställde till hårdare värld. blevsnart Detom en ny
affärer och mindre planmässighet i näringslivet. idéerNyamer om

produktionsstyrning trängde fram. En generation företagsledareny
rekryterad från 1960-talets dramatiskt studentkullarstörre arbetade

Överklassenssig i företagen. fick isöner utsträckningupp stor
träda tillbaka för medelklassens och arbetarklassens i någonsöner
mån döttrar i näringslivet. denI offentliga förvaltningen för-var
ändringen tydligare.ännu Och de gamla finansfamiljernas välde
började gå sitt slut fondkapitalismen brötmot när igenom på 1980-
talet, slump hjälpt experimentet itravenav en av
"löntagarfonder".

Samtidigt förverkligades idéer från l960-talet. Offentliga basin-
dustriprojekt, arbetsmarknadslagar och satsning på offentlignya
service i kommunerna präglade också 1970- och 1980-talen.

Under de år borgerliga regeringar vid makten ökadesattsex
statsupplåningen så statsskulden blev mångfaltatt Närstörre.

i socialdemokraterna återkom till makten genomförde de storen
devalvering för återställa växtkraften och skatteunderlaget.att

Detta och dollarns plötsliga uppvärdering ledde till sällsamen
eufori. En finansbubbla blåstes och kanske allvarligareännuupp
långsiktigt arbetsmarknaden fel signaleratt till de ungdo-var gav
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valde mellan akademiska studier och arbete i lågföräd-mar som
lande verksamhet.

Diagram 2

1986

jlltlandsägdaâ
Företag

MarknadsArbetsföra utan-
för marknads-

4ASelfrtxgçnâetxki 4444sektorn Anställda i
svenska m-företag

/ 1ternat|0nella2418
företag

Svensk befolkning i arbetsför ålder, tusental totalt 5396

Att den marknadsñnansierade delen ekonomin stadigt krympteav
och 36 fler de arbetsföra finansieradesatt via skatt-procent av
sedeln 1986 undanskymdes det rådde full sysselsättning.attav
Men bland kanslihusets folk "kanslihushögern" hade insikterna
vaknat behov skattesystem och avreglering.nyttom av av
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"Århundradets skattereform" med bred uppgörelse övertogs
iDär högskattelinjen. tillsam-gränserna. övergavs Dettastort sett

med avregleringar kredit-på och valutamarknaderna samtmans
medlemskap i skulleEU "normalisera" Sverige. rådde återDet
optimism i företagen.

dettaMen första försök till "normalisering" misslyckades. Det
blev finanskris, utslagning, arbetslöshetskris och upplåning förny

hindra skattehöjningar. Försvaret kronan misslyckades.att av
När socialdemokraterna återkom till makten med budgetsane-

ring på och ambition gå med i valutaunionEUsprogrammet att
väcktesEMU optimismen bland näringslivets folk. Tillfäl-nytt

liga höjningar inkomstskatten, "värnskatt" blev pris värtett attav
betala.

Budgetsaneringen lyckades, den våldsamma kritiken frånmen
LO släckte optimismen svensk arbetarrörelse förmögenattom var

bryta utvecklingen. Medlemskapet i EMU tycksatt numera vara
avfört från dagordningen och värnskatten har inte tagits bort när
väl trycket på statsbudgeten lättat. Så uppfattas situationen i
näringslivet.

Företagsledare och specialister i företagen Sverigeser som en
slitenvärld mellan det och det gamla.nya

Å sidan har avregleringen det gäller kapital och företagnärena
skapat något liknar Skatteparadis för företag och utländsktettsom
kapital. Att Sverige inte används i den internationella jaktenmer

skattefördelarpå för bolag, så kallad "treaty shopping", beror
enligt juristen SundgrenPeter Skattenytt 7/8 1992 förbi-påmer
seende något Och denän svenska och internationellaannat. nya
fondkapitalismen dominerar helt med förvaltare och finans-scenen
folk ständigt företagens folk: "Ni måste skapasom uppmanar mer
aktieägarvärde".

Å andra sidan måste skatteanspråken svenska individer,mot
löntagare, företagare och aktieägare, fortsätta hävdasattsom om

frånkraven den allt icke marknadsfinansierade sektorn skallstörre
tillgodoses. dessaNär skatteanspråk i debatten kombinerasstora
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med 1960-talets idéer "solidarisk lönepolitik" blir motsättning-om
så hårda demonstrerats i del mediadebatter.arna som en

Förändringarna i näringslivet handlar dock inte bara globa-om
lisering och internationella finansmarknaden Själva karaktären
värdeskapandet har förändrats kompetens betyder alltattgenom

och massfabrikation allt mindre. Marknadsvärdet förmer vissa
enskilda arbetsinsatser blir allt större.

Enklare arbeten, sådana städning, barnpassning och enklaresom
hantverk tenderade förlora marknader och skatteförmågaatt redan
med massfabrikationens solidariska löner på l960-talet. Nu
1990-talet viss massfabrikationär så pressad internationell kon-av
kurrens den knappt kan bära skatteratt heller. Det tenderar i de
flesta ekonomier uppstå allt gråzoneratt därstörre allt fler lågut-
bildade arbetar med subventionerade jobb eller skattegynnade
jobb. Den europeiska debatten arbetstidsförkortningar tillhör iom
huvudsak denna gråzon.

inansieringsbördanF hamnar på de allt färre hårdarbetande och
högutbildade specialister skapar ökade förädlingsvärden. Avsom
varje kostnadsökning för högavlönade medarbetare i Sverige går i
dag fjärdedelar till skatter ochtre avgifter. De traditionellaca
välfärdsstatema får problem med finansiera sina tidigareatt
beslutade åtaganden de inte dessa "kompetensarbetare"taxerarom
allt hårdare.

Fenomenet internationelltär och det inte bara konfliktär mellan
beskattande nationer och nyckelpersoner i företagen ocksåutan
mellan fondförvaltarna läs ochspararna företagens folk. Den
trend handlar och delstörre företagensatt större föräd-som om av
lingsvärden går till skatter och till kommerägare vändasatt genom

kompetensarbetarna bliratt rörliga. flyttarDe från högskatte-mer
länder och de bryter sig och bildar företag förut attegna nya
själva få med och dela värdet sin kompetens. Förändring-vara av

kommer främst den högutbildade arbetskraftenattarna sågynna
redan skett i USA.som

Det finns här viss parallell mellan företagsvärlden och denen
moderna idrotten. Det inte ishockeyförbundetär och den stora
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majoriteten spelare flyttar fram positionerna det stjär-ärutansom
och klubbarna. toppspelareDen utvandringenstoranorna av

tvingar obevekligt fram förändringar.
Under de svenska framgångsåren handlade ekonomi attom

bygga de effektivaste industrianläggningarna. handlardagI stan-
dard istället ha så många "kompetensjobb" möjligt iattom som
ekonomin. Högproduktiva sammansättningsfabriker kan uppföras

helst, kundmarknader eller arbetsmarknader ochnära näravar som
myndigheter villigt erbjuder skatteundantag olika slag.som av

Under de decennier gått har den manuella tillverk-tre som
ningen minskat i betydelse inom och industriföretagen.utom
Ekonomi handlar i fortsättningen allt sådant forskningmer om som
och utveckling, design, marknadsföring, utbildning servicesamt av
olika slag. Många världens högst värderade företag har knapptav
produktion i regi deras produkter säljs i hårda paket.ävenegen om

De särdrag Sverige medveten politik och olyckligasom genom
omständigheter fått präglar mycket det framvuxit under deav som

decennierna.senaste

Den privata konsumtionen har grund det ökande skatte-0 av
trycket inte bara varit mindre räknat i andel harBNP utanav
också långsammare i de flesta andra länder. harDetväxt än
funnits dåligt for sådana företag säljer produkterutrymme som
och tjänster direkt till konsumenter. Stora marknadersvarta
har utvecklats för hårdbeskattade produkter sprit ochsom
tobak for normalbeskattade tjänster städning ochsamt som
enklare hantverksarbete. Subventionerade produkter som
läkemedel och sjukvårdsutrustning har däremot tidigare haft
god marknad.

privataDen svenska småföretagssektom har fått säregetett0
utseende. De medelstora familjeforetagen har från och1960
framåt sålts till utvecklingsbolag, investmentbolag, storkon-

eller gått på börsen i utsträckning istörre änutcerner en om-
världen. derasl ställe har kommit "skatteföretagare" det vill

hundratusentals verksamheter i bolagsformsäga utan
anställda. Dessa bolag och de normala företagenmer



18 Särdragen svensk ekonomi ochi svenskt näringsliv 1997: l 91SOU

"överkonsumerar" rad tjänster bokföring, revision,en som
bevakning, representationsmiddagar utbildningoch samt pro-
dukter kontorsmöbler, datorer, mobiltelefoner och tidi-som

tjänstebilar. Allt avdragsgillt framstår billigt iärgare som som
högskatteekonomi.en

Den jämna lönestrukturen har åtminstone tidigare0 gynnat
exportiöretag med kvalificerad arbetskraft. harNu denna för-
del i nackdel grund utflyttningsrisken.vänts liberalaDenav
handeln har tidigare skapat särskilda förutsättningar för billig
konfektion och billiga möbler i Sverige.

Det alltså inte tillfålligheterär Sveriges fram-gör att senastesom
gångar den internationella företagsarenan handlar sådantom

läkemedel, sjukvårdsutrustning, konfektionshandel, möbel-som
handel, bevakning, utbildning, mobiltelefoner och bilar.större

Sådan hemmamarknad sådana företag. sigFöretagen anpassar
snabbt till de villkor finns. De utvecklas och desom som gynnas

missgynnas ändrar sig, flyttar eller läggs ned. Anpassningensom
pågår hela tiden.

Det tredje de ytproportionella diagrammen illustrerar den dra-av
matiska strukturförändring skett fram till år 1996.som

År 1966 det mellan och sju tio i den arbetsföravar sex av
befolkningen anställda i verksamheter betalttogsom var som
direkt från sina kunder, låt del statliga monopol,attvara en var en
del reglerad verksamhet och subventionerat. dag detI ärannat
mindre fem tio isvenskar arbetsför ålder har erfaren-än av som
heter arbeta under marknadsekonomiska betingelser.attav
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Diagram 3

1996

:fljtlandsägdä"min
" företag

Arbetsföra utan-
marknads-för

sektorn
emSekwm Anställda i

temat svenska in-
ârlefâg ternationella

företag

totalt 5553tusentalarbetsför ålder,Svensk befolkning i

svenskadiagrammen också intemationaliseringen. DeI syns
sin produktion,Sverige med detföretagen har växt mesta avur

oproportionerligt del derashemlandet finnskvar i stor avenmen
har på år"kompetensarbetare". Utländska koncernerstora senare

självahaft kraftsvenska företag inte harköpt attnogupp som
finnsarbetsfördelningen. dessalänka sig den internationella Iin i
ellerde företagenockså i denkompetens mån övertagnasom

fallerbjuda.branschfolket landet haft något intressant Ii att annat
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de uppköptaär bolagen i dag avskalade tillverknings- eller sälj-
filialer. Företag tenderar flytta till kompetensarbetare eftersomatt
människor inte sig lika lätt företag.rör Så har det åt-som
minstone varit hittills.

De svenskägda industri- och tjänsteföretagstora 1966 hadesom
fyra tionärmare anställda utomlands har i dag sju tioänav mer av

utanför landets De tycks saktagränser. säkert lossna från sinamen
nationella fästen. flestaDe har dessutom redan antingen utländsk
ägarkontroll eller svensk ägarkontroll få aktier med avsevärtsvag
starkare rösträtt. kompetenskopplingenMen till hemlandet har
hittills varit förvånansvärt och stark.seg

De internationella företagen utlandsägda eller svenskkontrolle-
rade har successivt fått dramatiskt ökad andel den svenskaen av

Årmarknadssektom huvudöver 1966 högst några hund-taget. var
svenskar anställda i företagratusen med tyngdpunkten utanför

Sverige, eller mindre på tio i den marknadsfmansieradeän en
sektorn. dagI troligen minst fyraär tio jobb i den marknads-av
fmansierade sektorn kopplade till sådana företag direkt eller via
underleveranser. Skulle andelsberäkningen i förädlingsvärdegöras
eller skatteförmåga handlar det troligen ännuom mer.

Om Sverige hade skatter och löner för dessa kategorier som
liknande omvärldens, skulle intemationaliseringen inte såvara
mycket sig mycketMen talar alltsåatt över. för ävenoroa att
"kompetensarbetama" flyttas från Sverige. flyttasDe inte for attnu

vill det förägarna de själva driver på utvecklingen.utan att
Medborgare i EU kan formella svårigheter flyttautan över

förgränserna sig till Skatteregler. Denatt anpassa nya gemen-
valutan kommer tydliggöra möjligheterna till skatte-attsamma

arbitrage och lönelyft för individerna. förstaDen tendensen till
flyttvåg finns redan hos och högutbildade svenskar.unga

2.1 Huvudkontoren flyttar

Med tanke på den betydelse de svenska internationellastora före-
huvudkontor har för dettagens arbete myndigheten Investsom
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gjort särskild undersökningSweden utför har utredarenAgency en
VD-enkät tillopinionsläget i dessa företag skriftligav genom en

internationella industri-företagsledarna i de tio svenskägdastörsta
Åtta eftersomföretagen. företag har påstötning ochsvarat utan

de återstå-entydiga har försök gjorts få inså ingetär attsvaren
ende. Enkäten följdes "djupintervjuer" medmed fyra personerupp
i nyckelpositioner bit under VD.en

verkställande direktörernas och nyckelpersonemasDe pro-
blembeskrivning entydig.är

nyckelmedarbetare intematio-omöjligtDet är närmast att0 ge
nellt konkurrenskraftiga nettolöner grund skattesystemetav

deoch attityder finns i samhället.som
omöjligt utländska specia-Det skäl rekryteraär att0 av samma

lister till Sverige.
slutatSvenska politiker ändrar ideligen spelreglerna. "Vi har0

fast kurs och devalveringssam-på bort från högskatte-tro en
hållet".

Övriga problem kommer ned Stel arbetsmarknadlängre listan.
problematiskt Visstså det i andra länder också. ärär ärmen

dyrare det den medredan utomlands. Studenter rättärmen
utbildning kommer omedelbart detuppenbara signästan att om
finns löneincitament. förutsättningarOch frågan geografiskaom

längsthamnar ned hos alla.
förefaller de tio företagen seriöst funderarDet 3-4vara av som

utflyttningsalternativetpå och ytterligare vill hålla signågra som
informerade. hälften har redan flyttat funktioner eller helaMer än
affärsenheter, bara delvis de nämnda skälen.men av ovan

Antalet kvalificerade jobb inom flyttats varierarFoU utsom
ytterlighetsfallenmellan inga och några från de bådaRensattusen.

genomsnittet omlokalise-ligga kring Hittills har den100.ut attser
ringen kontakterknappast varit vad motiverasstörre än avsom

forskningscentramed utländska och samarbetspartner.
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Det årets debatt flyttning de svenska huvud-senaste storaom av
kontoren har tolkats aktieägarna vill få före-de svenskaatt utsom

landet för öka lönsamheten. förenklad bild.Dettagen ärattur en
inteDet till svenska internationellaär företagägarna varitsom

förlorare vid internationell jämförelse de decen-senaste treen
niema. har ingenDe anledning särskilt missnöjda.att vara

Det svenska företagsledare, forskareär och specialister som nu
funderar på på sig för kunna få högre nettolöner i länderröraatt att
med bättre marknadslöner för kompetensarbetare och lägre skatter.
"Den generationen svenska företagsledare kommer främst frånnya
socialgrupp och2 3 och inte med i svenska överklassensär nät-
verk. flyttarDe utomlands längre period för vinnagärna atten
ekonomiskt oberoende."

i ochDet för sig inte troligt Sverigeär står inför omedel-att en
bar utvandring. Aktieägama kommer hålla eftersomatt emot
riskerna med sådana flyttar uppenbara. miljö medIär nytten ny
språk, kultur och nätverk riskerar företag marginaliserasattny nya
precis vanliga invandrare.som

Troligare ellertvå de svenska storföretagen går iär att tre av
internationella allianser delvis "fel orsaker" de årennärmaste attav
döma enkäten och intervjuerna. Brittiska eller holländska bolagav
skulle då bli uppvaktade svenska beslutsfattare vilka gärnaav
själva flyttar hos sin tilltänkte för förverkliga privat-partner att
ekonomiska drömmar.

helt friståendeEtt flyttningsbeslut kan knappast heller uteslutas.
sådant skulleEtt eko i den finansiella världspressen. Företags-ge

ledningar flyttar på grund fusioner och allianser, handelsblock-av
ader, ägarförändringar enskilda skattesituation. Menägaressamt
det svårt finna någon dragit bopålama med hänvis-är att som upp
ning till allmänna skattetrycket och allmänna företagsklimatet.
Sverige riskerar bli första exemplet på detta.att

För myndigheten Invest in Sweden fåskulle sådantAgency
svåra efterverkningar. Vem vågar flytta kvalificerad verksamhet
till nation där inte de företagen och kompetensarbe-en ens egna

vill kvartama vara
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kompetensensvenska2.2 Den

svenskt företagande, denvärdefullaste delenMycket denav av
skatteuttag den verk-ochför höga löner ärstorautrymmegersom

internationella företagens huvud-finnssamhet kring de störresom
kvarter.

till detta.tidsvenska ekonomin har under långDen anpassats
god interna-därför tekniska högskolor mycketLandet har två av

masterutbildningmed kalladtionell klass, handelshögskola såen
högskolor i mångaTekniska högskolan andraoch samt som

specia-jurister och andradecennier levererat tekniker, ekonomer,
ocksåföretag. Sverige hartill internationellt verksammalister en

Göteborg ochStockholm iinfrastruktur, främst i ävenmen
detinternationella kravMalmö-Lund, anpassad till närärsom

flyg och Geo-förbindelser inom telekommunikation,gäller annat.
gamla England iMercatorsprojektion medgrafiskt det illa iutser

polområdema.väldiga utplattademitten och Sverige vid deen av
försäkra sig flygvä-jordglob kan helstpåMen attomen vem som

destinationerkorta från till många intressantaSverigeärgarna
den globala marknaden.

insikter hurfinns och traderadegoda språkkunskaperDet om
Sverige har påfal-verksamheter.driver internationella Attman

producentreklamby-revisionsbyräer,lande duktiga datakonsulter,
existerande storföretags-inforrnationsföretag speglar denråer och

alla dess mäklare,Stockholmsbörsen medsektorn. livaktigaDen
och företagfinansanalytiker, fondförvaltare"traders", experter

verksamhet relaterad till sådanaungefär tredjedelar sinhar två av
Financial Times trycker lokalt i lillaföretag. LondontidningenAtt
intemationaliseringsgraden.Sverige också någotsäger om

relativtinternationella storföretagensvenskkontrolleradeDe är
hela tidendärför Stockholmsbörsenframgångsrika. Det är

arbetsmarknadtätklungan. delar svenskutvecklats i Att stora av
inter-främst deutanför "kompetenssektom" beror intehamnat

inhemskavilket denationella företagen de mångasättutan av
verksamheterna drivs.
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Företag och kompetens tenderar utvecklas i ellerklungoratt
block. De svenska kompetensområdena relativt väl utredda iär en
rad skrifter från Industriens Utredningsinstitut, i olika industriut-
redningar från slutet 1970-talet och kanske framför allt i deav
forskningsprojekt Harvardprofessorn Michael ochPorter tvåsom

Örjanforskare vid Handelshögskolan i Stockholm, Sölvell och Ivo
Zander genomförde i början l990-talet. SwedenInvestav

har kompletteratAgency den bilden med rad utredningar.en
Dynamiken i modernt näringsliv handlar enligt Porter attom

skapa allt sofistikerade produktionsfaktorermer
få allt sofistikerade kundermer
tillhöra stödjande och besläktade industrieren grupp av

for hård lokal konkurrensutsattvara

Konkurrenskraften har alltså inte så mycket med låga skatte-löner,
frihet, billig råvara eller geografiskt läge kvali-pågöra,att utan

den kunskap organisationerna skaffar sig ochteten, som
utvecklar, ofta i samarbete eller samvariation med varandra.

Styrkan i Porters arbete, heter The Advant-Competitivesom
of Nations, han med hjälp från olika högskolor ochattages var

universitet undersökte industristrukturen djupet olikapå i sju
länder: Sydkorea, Italien, Sverige, Schweiz, Tyskland,Japan,
Storbritannien och USA. Svenskt näringsliv framstod jämförelsei
med de andra spjutspetsorienterat, internationelltsom men en
aning smalt. Sverige har i jämförelse med till jämstoraexempel
Schweiz färre kompetensblock, svenska företagsklungoräven om
tenderar längst fram i vårldskonkurrensen. Attatt störrevara
länder Tyskland och har bredareUSA näringsliv inte såärsom
överraskande.

svenska kompetensblockenDe finns inom basindustrin kring
malm och metaller, skogsprodukter, och lastbilsindustrin,person-
elektrisk utrustning, telekommunikation, försvarsprodukter samt
läkemedel och hälsovård. Problemet basindustrinäringamaär att
knappast längre någon sysselsättning, beroendetattgenererar ny

och lastbilar oroväckande Sverige inteär stort samt attav person-



SOU 1911997: Särdragen svensk ekonomi och svenskt näringslivi 25

längre bygger sin elektriska produktion. Till detta kommerut
effekten neddragningar inom läkemedelsforetaget Pharmaciaav
Upjohn.

Telekommunikationsföretaget Ericsson under år detär senare
lysande undantaget vid sidan läkemedelsföretaget Astra.av

Informationsblocket, eller IT-blocket det heter 1990-ta1s-som
svenska, omskrivet och framgångsrikt. Svensk industri tidigtär var
med telegraf och telefon och låg1950-talet svenskaett tag
företag till och med i det gällde utvecklingen stordato-täten när av

Datoräventyret slutade så småningom efter olikamånga för-rer.
sök. svenskMen dator överlevde och förblev grunden världs-en
ledarskap, nämligen Ericssons telefonväxel AXE. Det dettavar
datoriserade modulsystem möjliggjorde för Ericsson växaattsom

flera olika marknader med skräddarsydda lösningar den-
viktigaste dem blev mobiltelefoni.av

Det kan beräknas 20 000 svenska arbeten skapats påatt nya
grund Ericssons framgångar på 1990-talet. det finnsMen andraav

Ericsson och företagets underleverantörer, fullfjädradeän inga
data- eller elektronikforetag ganska många specialist-stora men

företag.
Axis Communications finns i Lund, säljer sofistikeradesom

komponenter till kringutrustning i länder,60 utanför90 procent
landet. DynaSoft marknadsför säkerhetslösningar och har änmer
200 kunder i världen. Prosolvia har snabbt till 300växt över
anställda och de ledande det gäller användningenär nären av av
datoranimerad verklighet i produktutveckling.

Flera utländska lT-foretag skolexempel på kompetensöver-är
föring, dit hör amerikanska Sun Microsystems, har sinasom en av
internationella knutpunkter i Stockholm. Detsamma gäller Rational
Software.

Svenska datakonsulter har internationellt rykte ochett gott
svenska televerket, med Telia, på grund denärnamnetnumera av
tidigare konkurrensen världens kompetenta teleoperatö-en av mer

Telia har betytt åtskilligt för Ericssons framgångar underrer.
mycket lång tid. Finska Nokia driver vidare den lilla dataindustri
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härstammar från Data-Saab och Facit.som l Motala tillverkas
utrustning för digital TV.

I närheten de olika universiteten finns forskarbyarav av samma
modell Silicon Valley vid Stanforduniversitetet.som Störst är
Kista med sitt samarbete med Tekniska Högskolan. finnsHär
många de data- och teleföretagen.stora l Göteborg arbetarav 300
IT-företag med 20 000 anställda många har kontakter medvarav
Chalmers. I Lund verkar 120 högteknikföretag, många ärvarav
IT-foretag, i forskarbyn universitetet. I Uppsala finnsrunt ett
hundratal sådana företag precis i Linköping. Luleå och Karls-som
krona-Ronneby inte så mycketär mindre.

Det finns företagaranda inom IT-området påminneren som om
den i industrins barndom. Om det dessa många hundra företagur
skall framväxa 5-10 företag, beror delvis landetsstora förmåga

attrahera och behålla kompetens.att

Läkemedel- hälsovårdssektorernaoch landets andra viktigaär
kompetensblock. De svenska läkemedelsföretagen grundades i
samband med apoteken, och de kom in i den vetenskapligasenare
utvecklingen läkemedel många andraän europeiska företag.av

hindradeDet inte kraftig utveckling efter andra världskriget,en en
utveckling stöttades resursutbyggnaden inom sjukvårds-som av
sektorn och sjukvårdsutbildningen. F å andra läkemedelsindustrier i
världen har så väl utbyggda samarbeten med universiteten, samar-
beten började på 1930-talet och frukt sådanai produktersom gav

lokalbedövningsmedel, blodersättningsprodukter, penicillinsom
och annat.

Två företag, Astra och Pharmacia, snabbare de andra,växte än
och de köpte de flesta konkurrenterna. Astrassenare upp av mag-
sårsmedel med varumärket Losec världensär såldamestnumera
läkemedel, det finns också astmaprodukter, beta-blockeraremen
och del i Astras portfölj. Pharmaciasannat profil har variten mer
bioteknisk. Detta företag har emellertid på år kraftigt dragitsenare

sina i Sverige följdner motgångar ochresurser som en av av
fusionen med amerikanska Upjohn. Pharmacia Upjohns huvud-
kontor finns i USA.numera
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Till de hälsovårdsinnovationema i Sverige hör ocksåstora
pacemakern, hjärt-lungmaskinen, den konstgjorda njuren och
strålkniven. del tekniken harEn sina ända i fyr-Agasrötterav ner
teknik. På tandvårdsområdet finns också flera företag.

självaI verket fanns det inte1996 mindre företag700 olikaän
med läkemedel, bioteknik och medicinsk utrustning och program.
Få något land har fler företagsådana räknatän annatom per
capita. Bland de utländska sedan länge tyska Siemens-Elemaär
etablerat i Sverige tillverkningmed och utveckling olikaav
instrument. En rad läkemedelsföretag finns etablerade här med
utveckling och prövningsverksamhet, sådana Glaxo Well-som

Novartis, Novo Nordisk, Ely Lilly med Hera. Svenskacome,
universitet har kompetens i världsklass det gäller sådantnär som
neurobiologi, endokrinologi, inflammatoriska sjukdomar,cancer,
immunologi och odontologi.

nationenFör gäller det komplettera det vakuum uppståratt som
de svenska företagen specialiserasnär och globaliseras.stora

Håligheterna kan bara fyllas med företag eller utländskanya
investeringar. Om inte riskerar kompetensblocket vittra sönder.att

Billtillverkning fanns i Sverige redan kring sekelskiftet, detmen
först efter andra världskriget verksamheten fick högvar som en

kompetensnivå internationellt börjadeDet med lastbilsföreta-sett.
omvandling i slutet 1940-talet och i början 1950-talet,gens av av

period skogsföretagen bytte flottningennär timmertrans-ut moten
och lastbilsnätet gick förbinär jämvägsnätet i godsvolymer.porter

Lilla Scania-Vabis i Södertälje och Volvos lastbilsdivision tävlade
med varandra det gällde motorutveckling ochnär slitstyrka.

Volvo grundades på 1920-talet, det blev först närmen sven-
skarna började få råd med personbilar 1950-talet den storasom

började.expansionen Tidigt exporterades Volvobilar till den ame-
rikanska västkusten. lygtillverkarenF Saab etablerade sig i mitten

1940-talet marknadenpå och kunde rida på framgångs-av samma
våg. internationellaNär de tullarna sänktes stod tvâ svenska per-
sonbilstillverkare redo expandera internationellt. Relativtatt sett
har Sverige starkastede konkurrensfördelarna på lastbilsområdet,



28 Särdragen svensk ekonomii och svenskt näringsliv SOU 1997: 191

i absoluta tal betyder personbilsverksamhetenmen Runtmer.
dessa fyra tillverkare världsklass och andra producenterav av
arbets- och lagerfordon har det lilla Sverige fått mycket breden
kompetens det gäller bilkomponenter.när

Alla delarna bilbranschen har internationaliserats deav senaste
decennierna. De internationella bilföretagen väljer fåtalett stora,
internationella underleverantörer på varje område. De försöker
också dela komponentsystemstörre med varandra. Den så kallade
bottenplattan, detutgör bils tillverkningsvärde,mestasom av en
delas mellan Volvo Car i Holland och japanska Mitsu-numera
bishi. Saab, delär amerikanska General Motorskoncer-som en av

delar på liknande teknikett med tyskasätt Opel. denen, För små,
ofta underleverantörema gäller det intemationaliseraanonyma att
eller ställa till verksamhet. Stora svenska bilkomponent-om annan
tillverkare, sådana SKF och Autoliv, redan etableradeärsom som
internationella företag. Stora utländska företag, Lear Corpo-som
ration, har köpt rad de svenska bilkomponentföretag. Andra,en av
sådana franska världsledaren på bildäck, Michelin, Collinssom
Aikman, och norska Kongsberg, har etablerat sig de årensenaste
för komma de svenskaatt tillverkarna.nära Brittiska TWR har
etablerat biltillverkning i Uddevalla tillsammans med Volvo.

Skog, och industrisveriges första kom-ettmassa papper var av
petensområden. Det började med fortsatteochträexport i södra
Sverige med papperstillverkning mycket tidigt. Kring dessa
industrier utvecklade maskintillverkare utrustningar för virkes-
hantering, maskiner, processtyming, miljöutrustning och skogs-
kemiska produkter. Mölnlycke och Lilla Edet utvecklade hygien-

Åhlén Åkerlund,produkter medan TetraPak, och andra utveck-
lade förpackningar. Fyra skogsföretag med internationellstora
inriktning, Stora, SCA, MoDo och AssiDomän har bildats av

hundrataletnärmare och pappersföretag.trävaru- kompetens-I
blocket finns ocksåträ exportprodukter prefabricerade hus,som
huskomponenter och möbler.
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Gruvnäringen i Sverige vid tiden för andra världskrigetvar
världsledande med Grängesberg Boliden iLKAB och spetsen.
Ett kompetensblock företag utvecklade borrmetoderav nya
Sandviken, Fagersta och Atlas malmkrossarCopco,
Morgårdshammar, gruvutrustning Linbanor,Nordströms
Stenberg Flygt, Asea och andra. denFrån här sektorn härrör del-
vis byggföretaget Skanskas kunnande bergbrytning.stora om
Gruvnäringen har fått i och förändringarnamedrenässansen av
gruvlagama i början l990-talet. tjugofemtal företag, deEttav
flesta utländska, prospekterar framförallt i Sverige efternu norra
främst guld.

Kraftindustrin föddes under sekelskiftets protektionism och i
början 1930-talet praktiskt alla starkströmsföretagtagetav var
inordnade i Asea under kartelliknande former. den snabbtMen
ökade efterfrågan på utrustning, de möjligheter fanns attsom
importera Vattenfalls kompetens kund tvingadesamt stora som
Asea utveckla sig till världens främsta elektrotekniskaatt ett av
företag. Sedan 1987 inordnat iAsea global koncern,är storen
ABB. Svenska elprodukter fortfarandehög klass kraftverk,ärav
turbiner, tyristorer, ställverk, högspänningsutrustning och annat.

Flygplansindustrin startade med antal ritningar från tyskaett stort
Krupp i slutet 1930-ta1et. Världskriget höll bryta ochatt ut,av
det gällde snabbt bygga kompetens. antalEttatt stortupp en egen
svenska företag engagerades i de olika komponenterna, men
Svenska Aeroplan Saab, blev småningomAB, så dominerande
med Volvoövertagna Flygmotor i Trollhättan underleverantör.som
Redan tidigt på 1950-talet tillverkade Saab militärflygplan av
världsklass Drakenmodellen del stridsled-ett stortsom en av-
ningssystem, Viggenprojektet handlade bland radar-annat. om ny
teknik från Ericsson. Kritiserade Gripen faktiskt det första plan iär
sin generation i drift.ärsom

Saab och dess underleverantörer, världsklassrepresenterar
inom rad olika delområden, sådana flygmotordelar, såen som4
kallad avionik, underhåll flygplan,och interaktionenmotorerav
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mellan människa och maskin, flygsimulering, aerodynamik och
lätta konstruktioner. Den enda tänkbara framåt troligenvägen är

inordna sig underleverantöreratt i internationell flygindu-som en
stri.

Ungefär så några de kompetensblockenstörreser ävenav ut, om
bilden bör kompletteras med sådant metallbarbetning, livsme-som
delsutrustning, specialkemi, industrigas, logistik och olika före-
tagstjänster. Sverige har påfallande många spetsprodukter jämfört

Österrike,med länder Holland och Belgien, i ungefärsom ärsom
storleksklass. flestaDe kompetensblocken harsamma under detav
året drabbatssenaste personalnedskärningar.stora Neddrag-av

ningarna i många de företagenstörsta 1988-1995 vittnarav om
rationaliseringar och stagnation på marknaderna.

De drog ned i Sverigemestsom

Företag 1988-1995 Försvunna jobb Minskning %

Philips -2 920 -82
BPA -9 319 -64
Trelleborg -10 355 -60
Aga -1 500 -55
Electrolux -15 162 -50
MoDo -6 075 -46
Stora -11 592 -46
IBM -1 899 -46
Catena -2 089 -43
Ica -7 018 -43
Södra Skogsägarna -1 753 -40
SJ -14 481 -38
Telia -16 868 -35
Atlas Copco -1 466 -35
NCC -5 849 -34
SAS -3 431 -33
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Företag Försvunna jobb Minskning %

Johnson 967-4 -33
Nordbanken -3 41 l -32
Assi Domän 266 -32
Korsnäs 141 -32
Marabou -990 -31
SCA -3 047 -28
SSAB -3 200 -25
ABB -8 864 -25
Vattenfall -2 524 -24
Scania -3 185 -23
Bilspedition 420 -22
Skanska -4 446 -19
Securitas 026 -17
Posten -8 743 -16
Samhall -4 630 -14
Volvo -7 243 -13
KF -2 704 -12
S-E-Banken 149 -ll
Apoteksbolaget 019 -lO
Källa: Affärsvärlden, Veckans affärer Månadensoch affärer

harDet varit period tidigare motstycke i svensknästan utanen
foretagshistoria, där många de företagen i landet dragitstörreav

med fjärdedel ellerner en mer.

företagDe expanderat inte listanmånga. På finns företagärsom
nyanställningar eller förvärv ökat antalet anställdasom genom

med 500 eller under perioden i Sverige.mer



32 Särdragen svensk ekonomi och svenskt näringslivi SOU 1911997:

Dessa anställde flest nya

ÖkningFöretag 1988-1995 jobbNya Sverige %i

WM-data +1 430 +336
OK +1 122 +148
Nyman Schultz +763 +99
Astra +2 698 +84
McDonalds +845 +54
Ericsson +8 419 +29

LineStena +519 +21
Ikea +516 +20
HM +1 000 +4
Källa: Affärsvärlden, Veckans affärer och Månadens affärer

falll några beror ökningarna på företagsförvärv i stort settmen
visar tabellen växtkraften funnits på 1990-talet.var
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Globalisering3

del denEn livliga internationella debatt fors globalise-av som om
ringens avigsidor, och drivs journalister änsom av snarare av
ekonomer, bygger missuppfattningar hur den globalaom
ekonomin egentligen visserligen,Sant de globalaärut. attser
företagen tenderar lägga viss tillverkning i låglöneländer,att men

också dessa tillverkningarär förstår mindresant och mindreatt en
andel förädlingen. Det spelar inte så roll själva CD-storav var
skivan tillverkas, för ytterlighetsexempel. Förädlingenatt ta ett
ligger i tidigare produktionsled hos kompositörerna,ett artisterna
och musikforlaget i hos distributören. Det har vis-samt ett senare
serligen gjorts hundratals uppmärksammade doktorandstudier av
bilmontering de tio åren, samtidigt harsenaste sammansätt-men
ningsfabrikernas andel bilens forsäljningsvärde sjunkit kraftigt.av

Om det finns någon klar trend det gäller förädlingsvärdetsnär
fördelning, trendenär den fördelas jämnaresnarast att änsnarare
ojämnare de olikaöver länder företagen verkar delEn störresom

dock företagens huvudkvarter i formstannar nära vinster ochav
ersättningar till utveckling, formgivning och sådant. De länder som

högstligger i välfardsligan och dirigerar produktionstyr änsnarare
utför den. Att Singapore och Hongkong så snabbt i väl-avancerat
färdsligan beror på de del produktionen iatt storopererar en av
Kina.

länderDe tävlar få sammansättningsfabrikerattsom om av
olika slag, konkurrerar alltså positioner i "division två". Deom
länder har ambitioner så, tävlarstörre lokalise-än attsom om vara
ringsorter för huvudkontor eller regioncentra. Det den härär

konkurrensen relevant för Sverige, dels förär mestsenare attsom
Sverige inte givit hoppetännu tillhöra den delen iövreattupp om
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välfärdstabellen, dels för de befintliga svenska Företagenatt nu
uppvaktas utländska myndigheter för flytta sinaattav
huvudkontor.

Avregleringen kring förde1990 med sig uppköpsvåg ien
företag.svenska flestaDe exemplen sådana utländska investe-

ringar handlar företagsförvärv, försäljningarnaom som av
ÖstgötaSwebus, Linjebuss, Forsheda, Frigoscandia, Enskilda

Bank, Pressbyrån, Nobel, Pharmacia, Procordia, Pripps, Nyman
ÅkerlundSchultz, Fundia, Petroleum,Nynäs Uddeholm,OK,

Rausing, Gustavsberg, Liber, Alfred och andra.Berg
Nyetableringar och expansionsinvesteringar betydligt färreär

och mindre. Michelin har i Göteborg liksom Raufoss,satsat som
byggt fabrik i Göteborg båda har anknytning till Volvo.en -
Amerikanska Tele8 har i Malmö, MicroSun Systemsstartat
bygger anläggning i Karlskrona, och japanska Sumitomo nyetable-

i Arlöv, norska lplast nyetablerar i Karlskoga och tjeckiskarar
Skoda planerar tillverkning lätta lastbilar i Skåne.att starta av

aktivEn etableringspolitik avseende företagutländska bör
efter försvara den kunskap finns i redan etableradesträva att som

kompetensblock, det dessa har internationell dragnings-är som
kraft. det tillMen måste också aktiv inriktning handlaren som om

komplettera med områden. Svenskt datakunnande tillatt nya
exempel har i flera decennier i utsträckning kommit frånstor
utländska etableringar.

Debatten utländska investeringar precis statistikenärom som
tämligen förvirrad. viss meningI alla svenska börsbo-är större
lag utlandsägda varjeoch aktietransaktion över gränsen en
utländsk investering. det inte särskilt meningsfullt haMen är att en
så vid definition. finns olikaDet utländskt ägande allt frånsorters
de regelrätta till amerikanska sparfonders passivaövertagen ovan
aktieägande familjeägandeoch skattesvenskar utomlands.av

praktiken naturligtvisI flytandemycket mellanär gränserna
utlandsägda och svenskägda multinationella företag. deAtt
svenska delarna i och Philips klarat harIBM sig dåligt samma
orsaker de svenska delarna har gått illa i ochSKF Atlasattsom
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Copco under period. Skillnaden mellan multinationelltettsamma
företag svenskar ochägt multinationellt företag utlän-ägtettav av
ningar framför allt huvudkontoretär och de centrala forsk-var var
nings- och utvecklingsresursema finns.

tillhörDet paradoxerna i den globala ekonomin företagenatt
lånar sina kulturer från det land där de fram. IkeaAttväxt är ett
svenskt företag går inte miste för den stigeratt ta som
huvudkontoret i Köpenhamn och McDonalds i själen ameri-äratt
kanskt råder väl inte heller någon tvekan bolagettrots attom nu
har hälften sina utanför moderlandet.restaurangerav

regeringarNär talar locka till sig investeringar handlar detattom
framför allt den kategori skapar Men andraävenexport.om som
utländska investeringar attraktiva. Om McDonalds etablerar sigär
ökar svensk produktion alternativt effektiviseras den. Om ett
japanskt bilföretag etablerar sig i Sverige med stark försäljnings-
organisation, innebär det på bilprisema, vilket kommeren press
svenska kunder till godo. Om utlänningar köper aktier i svenska
företag hålls kurserna och företagen har möjligheterstörre attuppe
via aktiebörsema skaffa billigt expansionskapital. Kortnytt, sagt
handlar det i alla led anpassning till global arbetsfördelning.om en

denOm anpassningen blir på eller beror i utsträckninggott ont stor
den ekonomiska politik förs i landet.som
Sverige ideal lokalisering för nordisk-representerar en en

baltisk knutpunkt det gäller koordinera och distribu-när att styra
tion, logistik, marknadsföring och försäljning. kan tillDär och med
utveckling komma i gång i de många utlandsägda försäljnings-
bolagen företagsklimatet bedöms gynnsamt.om

Sverige har alltså intressanta kompetensblock. Internationella
företag dei här sektorerna investerar i Sverige för hålla sig iatt
fronten. Sverige har sofistikerade och kräsna kunder på raden
områden, informationsteknik och hälsovård, med vilkatex man
kan utveckla spetsprodukter. Många existerande svenska dot-nya
terbolag har intressant specialistkompetens. De kan bli ännu star-
kare med investeringar utifrån.
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4 Konkurrenterna

Det kan ifrågasättas länder konkurrerar med varandra överhu-om
vudtaget det gäller ekonomi.när Framgångar i till exempel
Frankrike eller Tyskland sker inte nödvändigtvis andra län-

Östeuropaders bekostnad. Att börjat få tillväxt betyder intenu
bara låglönekonkurrens därifrån ökar,att det skaparutan stora
möjligheter for företagen i andra länder. Ekonomi oftastär ett
plussummespel inte nollsummespel.ett

I det avseendet utländska investeringarsnäva över gränserna
kan emellertid tala etablerad konkurrens med någraman om en
decennier på nacken. Konkurrensen äldre så, detär än men var
1970-talet delstater i USA och några regeringar i bör-Europasom

jade sända locktoner till olika multinationella företag. I gicktäten
Irland, på grund utvandring, kombinerat med barn-som storaav
kullar, hade svårt skapa sysselsättning till sin ständigtatt växande
arbetskraft. Näringslivsbasen för liten och föråldrad. Detvar
gällde snabbt och radikalt något åt saken.att Utländskagöra
direktinvesteringar blev den främsta metoden.

Irish Industrial Development Agency, har därefterIDA, varit
välkänt inslag i all världens affärstidningar.ett Sysselsättnings-

effekterna inte så starka till början, eftersom industrinsvar en
tyngdpunkt försköts från arbetskraftsintensiv produktion sådantav

teko och lädervaror till kapitalintensiv verksamhet kemisom som
och elektronik. De nämnda branscherna dominerade starkt under
första epoken.

denMen irländska kampanjen blev så småningom så fram-
gångsrik idag talar Irland Europas tiger.att lillaDetman om som
landet har väsentlig del Europas alla direktinvesteringar uti-en av
från. Fördelarna irländarna kan erbjuda full engelsksprå-ärsom
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kighet, medlemskap i ochEU mycket flexibel politik detnären
gäller etableringsstöd, skatteformåner och liknande. Storbritan-
nien, främst Skottland och Wales, har snabbt tagit efter den

Ävenirländska modellen. här bjuds arbetskraft till låga kostnader,
skattestöd och fullständig engelsksprâkighet, och London ligger
bättre till transportmässigt Dublin. Efter de avreglering-än stora

kan Storbritannien erbjuda i flexibla arbets-stortarna sett samma
marknad Irland.som

Om nackdelen for Irland nackdelen förär ärtransporterna,
Storbritannien osäkerheten det gäller anslutningen till dennär
europeiska valutan. Det hindrar inte pionjärernaattgemensamma
Irland och Storbritannien båda står i särklass det gäller dranär att

Övrigatill sig investeringar från USA och Sydostasien. länder har
inte bara känt behovet de har heller inte haft lika mycketsenare,

erbjuda. Språkkunskapema, bortser från länderatt om man som
Holland, Danmark och Sverige, har det varit ganska klent beställt
med, och amerikaner och asiater sig inte i kast medgärnager
franska och tyska. Regeringarna i de flesta kontinentens länderav
har också länge sig själva investerare i andra ländersett som

än mottagare.snarare

1980-talets stålbad i flera länderna, baksmällan efter det tyskaav
enandet och finanskrisen i Sverige har lett till allanästanatt rege-
ringar i Europa med i tävlingen utländska direktinveste-ärnu om
ringar. kommaAtt naturligtvis förenat med nackdelar. Menärsent
det ligger fördelar i inte behöva misstag gjorts påatt upprepa som

håll.annat
Många de utländska företag etablerat Storbritan-sig iav som

nien och Irland har lockats dit förmåner slag, iblandolikaav av
motsvarande halva investeringskostnaden. tenderarDe att stanna
på investeringsorten så länge landet kan erbjuda formånerna, och
spridningseffekterna lokalt relativt begränsade. De monoliterär är

delar nätverk.än ettsnarare av
Storbritannien har dock starka företagsklungor inom områden

bilkomponenter och flyg. Och det gäller etableringar inomnärsom
olika tjänstesektorer från finans till juridik, London världensär
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främsta investeringsfrämjandebehövs knappast någraDärmagnet.
myndigheter alls.

i ländernasTysklands och Frankrikes främsta lockelse ligger
sig i Tyskland kanhemmamarknader. etablerarDenstora som
finns i tysk industriockså dra på den mycket kompetensstora som

Östtyskland ioch det gäller forna finns det bidragspaket,när som
omfattning liknar de brittiska och irländska. Frankrike driver, i

centraliserad investe-enlighet med sin tradition, mycketen mer
olikaringskampanj, där regeringen samordnar. deIntressant är

till sådana Sophia Antipolis ochförsöken industricentra, som nya
för ingen tvekanlättnader utländska huvudkontor i Paris. råderDet

investeraren vid valet dessa båda länder hamnar i EUsattom av
hjärta.

dragningskraft.Holland och Belgien har traditionellt naturlig
Delar har liknande problem Storbritannien.Belgienav som
Holland kan utbyggd infrastruktur, det har alltiderbjuda välen

språk-varit hamn. Holländama ocksåEuropas Europasär mest
kunniga folk. Med tanke hur integrerad den holländska ekono-på
min med den finns det heller ingen risk för Hollandtyska,är att
hamnar utanför kärnområde.EUs

Landet det sammanhanget få klara styrkefak-Sverige har i här
finns knappast land med tillgångdet något bättretorer, annatmen

kunniga relativt och delar de infrastruk-på företagsledare, sett, av
turella nackdelarna skenbara. Språkkunskaperna inskränkerbaraär

till Trafikensig engelska ligger i gengäld hög nivå. imen en
internationellastäderna inte stilla under rusningstid och destår

flygplatserna Nackdelarna harkan minuter från kontoret.nås på 20
och höga skatte-med den lilla hemmamarknaden detgöraatt

trycket. medlemskap i denDet finns också osäkerhet monetäraom
unionen.

färskasteresultaten investeringskampen ut stati-DenHur avser
firmanfinns kommer från första halvåret 1997.stik Det ärsom

investeringar ochsärredovisatYoungErnest nya expan-som
statistiken. härsionsinvesteringar i den internationella Den typen

period kan naturligtvis baraberäkningar så kortöver geenav
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indikationer. endaEn investering kan slå igenom kraftigtgrova
och flera de planerade investeringarna redan osäkra påär grundav

den sydkoreanska finanskrisen.av
Men eftersom skillnaderna i resultat skiljer sig så kraftigt

mellan olika länder, det ändå fingervisning hur konkur-ger en om
I Västeuropa Storbritannienut. och Irland handtogrensen ser om

60närmare alla sådana investeringar, vilketprocent antyderav att
lilla Irland 7-8 gånger genomsnittettar och Storbritannienänmer

dubbelt så mycketän motiveras folkmängden. Hollandmer som av
och Schweiz fick ungefär så andel ländernas folkmängdstor som
motiverar medan Tyskland, Frankrike och Spanien inte klararens
hälften, och Italien ligger långt under hälften.

"The winner takes all", brukar det heta vissa spel ochom
marknader. Den här har sådana drag. Den letar vinnarstra-som en
tegi måste vända sig till Irland. Med bara någon procent av
Europas befolkning irländama hälften allatar mjukvaruin-t ex av
vesteringar i Europa och del de så kallade callstor centers,en av
kontor sköter företags internationella teletrafik och teleför-som
säljning.

Geografiskt handlar det i utsträckning amerikanska in-stor om
vesteringar, ungefär 60 kommer från den amerikanskaprocent
västkusten eller sydstaterna. Banden mellan Irland och USA är
traditionellt starka, eftersom 40 miljoner amerikaner har irländska
rötter.

irländskaDet mycket centraliseratär medsystemet all aktivitet
IDA. Den myndighetenär sköter både marknadsfö-genom som

ringen och genomförandet de olika investeringarna. Den styrav
och ställer också i den inhemska industrietableringen.

irländskaDet paketet innehåller

Ett mycket fördelaktigt skatteupplägg för de flesta investerare.
Garantier det gäller själva kapitalinvesteringennär och utbild-
ningen arbetskraft.av

b Färdiga eller byggnader.tomter
Uppföljning.
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IDA sysselsätter 200 Irland och fem-ca emot ettpersoner upp
tiotal i olika utländska kontor. Vid sidan den här organisationenav
finns lokala, Shannon Developmentett Company,par varav som

for utvecklingsområde kring Shannonflygplatsen,ettsvarar är en.
Till bilden massiv satsning hör också den centrala rollav en som
IDA spelar i regeringspolitiken. En del den irländskastor av
presidentens utlandsresor handlar locka utländskatex attom
företag.

Att beräkna storleken på hela det irländska stödpaketet är
vanskligt, eftersom det finns så många ingående komponenter -
allt ifrån organisationens budget, de direkta stöden till inves-egen

och olika undantagsreglerterarna det gäller skatter,typer närav
hyror och avgifter. Målet för tvåårsperioden 1996-1998 är att
skapa 31 000 jobb.nya

jämförelseI med IDA motsvarigheten iär Storbritannien -
Invest Britain Bureau, IBB ganska liten verksamhet. Denen-
15-16 gånger brittiska ekonominstörre har central organisationen

ungefär likaär den irländska. till dettaMen kommerstorsom som
elva regionala utvecklingsorganisationer med mellan och10 50
anställda i varje och åtskilliga lokala myndigheter. Intrycket är
alltså den brittiska satsningenävenatt solid. Särskilt aktivaär är
The Welsh Development Agency, WDA, och Locate in Scotland,
LIS, båda budgetar långt miljard kronor.översom opererar en
Stödet från regeringen kanske inte lika helhjärtatär på Irland,som

de utländska investeringarna ändå de centrala frå-ärmen en av
i brittisk politik. Ministrar har rutinmässigt med degorna möte
utländska företagenstörre i landet och sig personligen iengagerar

projekt. Bakomstörre de riktigt investeringsprojektennya, stora
skymtar ofta premiärministern.

deI brittiska paketen tenderar finnas olika garantieratt typer av
för byggnadsinvesteringar, fabriker och utrustning i de kal-så
lade assisted dvs stödområdena. Stödområdena tenderarareas,

krypa allt de städerna.att närmare stora
finnsDet särskilda skatter och undantagsregler i så kallade

enterprise zones.



191SOU 1997:Konkurrenterna42

myndig-lokalautbildningsstöd frånfinns också speciellaDet
heter.

frånvillkormed speciellaoch byggnader tillhandahållsTomter
ochlokala myndigheter, sådana LIS.WDAsom

nedHolland, lägger intesammanhanget,"Lagomlandet" i det här
Traditionelltbetydande.ändålika satsningen ärstora resurser, men

vilket gjortekonomi,har Holland varit mycket ettöppen atten
gammalt.sedan Inteföretag finns därmycket antal utländskastort

TillHolland.har sin bas imindre utlandsägda företag6 300än en
pappersbolagshopping, alltsådel handlar det "treaty avom

skatteskäl.
snabbaförsöktregeringenår har den holländskaUnder senare

centrali-relativtinvesteringsflödet. holländskaDet ärsystemet
i The Netherlands Foreign Agency,Investment ärserat som en

detekonomidepartementet. Ifristående organisation under
holländska paketet ingår

Kreativa skattesystem.
Begränsade stödpaket i områden.svagare

byggnader.ochFördelaktiga villkor det gällernär tomter
Visst stöd för utbildning.

bliföretagenförsökerbra "eftervårdssystem".Ett Man värva att
hemmamarknader.ambassadörer för Holland på sina

inischpolitik, därdriverkan holländarnaMan säga att manen
i sektorer:investeringarförsta hand försöker attrahera tre europe-

och dedistributionscentraochiska huvudkontor, transport- nya
mycket investe-landet också fåttTraditionellt har"call centers".

Nordamerikautlandet.verkstad frånringar i kemi, läkemedel och
betydande del satsningama.står för en av
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1 Konkurrensbilden

Hur då konkurrensbilden ut Att Irlandser inteär såmästare är
eftersomoväntat, landet driver politik helt inriktad på utländskaen

etableringar. Man håller kostnaderna har historiskanere, man av
skäl det engelska språket och regeringen till landet blirattser
medlem EMU. Arbetsmarknaden flexibel,är och i allaav avseen-
den den irländskaär etableringsorganisationen stark. Starkare, i
själva verket, på allanästan punkter någonän det gällernärannan
sådant organisationens storlek, skattepaket, investeringsstödsom
och stöd från ministrar. Irlands svagheter handlar avsaknadom av

kompetensblock, liten hemmamarknad ochegna viss geografisk
nackdel.

Att Storbritannien tvåa hellerär inteär överraskande. Genom
politikforändringarstora har den brittiska regeringen de senaste

decennierna ordnat politik investerarna betecknasen som av som
företagsvänlig. harMan bland de lägsta totalkostnadema för
arbetskraft i Europa och arbetsmarknaden flexibel. Dess-ses som

hemmamarknadenutom är det finns bra kompetensblockstor, i
många delar samhället. London världens fmanshuvudstadärav
och England har traditionellt världens starkaste industrier fören av
bilkomponter, flyg och försvar. detNär gäller språket är man
ledande och geografiskt ligger London väl till med världens mest
internationella flygplats. När Storbritannien skaffat sig deen av
starkaste investeringsmyndighetema och dessutom bjuder de

flexibla investeringspaketenmest och ministerstöd, kan resultatet
bara bli anmärkningsvärt.

Holländama har sitt geografiska läge, sina kompetensblock,
sina språkkunskaper varje holländare kan tvånästan utländ-prata
ska språk, sin infrastruktur, sin förankring i EU och EMU som
starka spjutspetsar i etableringspolitiken. Det inget särskiltär med
investeringsorganisationen, den har inga särskilda styrkor och inga

svagheterstora sig intemäter med de båda anglosaxiska.men
Svagheten handlar totalkostnader, hemmamarknadom ären som
medelstor och arbetsmarknad bara medelflexibel.ären som
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framstår TysklandTyskland Frankrikede jättarna ochAv stora
kompetensblock framförden marginellt bättre, med starkaresom

medjämförelseallmänhet.allt och starkare Företagande i Iett
Båda hartotalkostnader.Frankrike har Tyskland emellertid höga

hemmamarkna-ganska stela arbetsmarknader båda har storamen
investeringsansträng-kan ministerstödet förder. förmodaMan att

lokalai Tyskland, detningarna starkare i Frankrikeär än attmen
delstateri Tyskland, särkilt frånär störreengagemanget som

och Baden-Würtemberg.Bayern

ländernade här femVad har Sverige erbjuda i jämförelse medatt
lika dåligtrankning blir ganska nedslående. Sverige har minstEn
totalkost-minst lika högarykte för företagspolitik Frankrike,som

skatter ochTyskland, Frankrike och Hollandnader när momssom
Geografisktändå lägst.räknas in. Nettolönerna för ärärexperter

Hemmamark-det bara Irland ligger lika dåligt till eller sämre.som
vacklar politikerna.det gällernaden minst, och EMUär näst när

Frankrike.i Tyskland ochArbetsmarknaden jämförbar med denär
och infrastrukturbara det gäller kompetensblockDet är när

Holland ochSverige hamnar i tillsammans medtoppensom
medvetetTyskland. Organisatoriskt har den svenska regeringen

inte delta imindre de flesta och ambitionen ärän attavsatt resurser
investerings-konkurrensen skattepaket ochden internationella om
bland deMinisterstödet verkar hittills ha varit detstöd. sämsta sex

länderna.
konkurrensfördelar,liten marknad och har fåpåDen ärsom en

kavlaförsöka förstärka det goda finnsmåste än att utsnararesom
i sinskaffa sig fördelarsig hela fältet. lille kanDenövertunt

intespecialiteter deflexibilitet och sin förmåga hitta storaatt som
regel-snabbt sådanauppmärksammar. gäller ocksåDet göraatt

anpassningar först systemomställningar.inte handlar storasom om
exempelUndantagsregler för gästande specialisterskattemässigt är

sådant.
uppskattar enligtUtländska företag etablerat sig i Sverigesom

telekommunikationer,de gjort svenskaundersökningar ISA har
tillgången påföretagsbeskattningen, bank- och fmansväsendet,
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kvalificerad arbetskraft den väl utvecklade transportin-samt
frastrukturen. Det kritiserar arbetsmarknadensär bristman
flexibilitet, särskilt det gäller anställningnär och uppsägning.
Nivån den personliga beskattningen också stark miss-är en
nöjeskälla.

De utländska företagens investeringsbeslut främststyrs av:

Tillgång och kvalitet kvalificeradpå arbetskraft.
Arbetskraftskostnader.
Flexibilitet på arbetsmarknaden.
Transportkostnader och infrastruktur.

Livskvalitet och kostnader för lokaler hamnade längre forner, men
regionala huvudkontor i Europa kommer närhet till internationella
flygplatser och kvalitet telekommunikation in. Underleverantör
till bilindustrin måste ligga någon kund,nära läkemedelsfo-större

och avancerad elektronik behöverretag universitet,näravara
basindustriföretag söker sig till råvara och norska företag vill vara
med i EU. Bilden liknar alltså den för de svenska storföretagen,
vilket inte förvånande.är

Några investerare i Europa halvåretförsta 1997

Företag mdr Lokal Ursprungs-ise- Kapital- Verksamhet
dollar landring export
Hyundai GB Sydkorea 3,8 Halvledarfabrik

ElectronicsLG GB Sydkorea 3,3 Halvledarfabrik
Intel Irland USA 1,5 Halvledarfabrik
Celylan Turkiet samprojekt 1,0 Textilfabrik

apan/USAJ
AMD Tyskland USA 1,0 Halvledarfabrik
Daewoo Rumänie Sydkorea 0,9 Bilfabrik

n
Seagate Irland USA 0,8 Datakringutrustnin
Källa: Ernst Young
Halvledarfabriker har det året avlöst bilfabriker desenaste som

skattesubventionerade utlandsinvesteringarnastora
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halvåretMottagare investeringar första 1997av

Land TotaltExpansions- Nya procentinveste- av
totaltinvesteringar ringar

Storbritannien 152 274 426 34,5
Irland 3 5 60 95 7,7
Tyskland 13 90 7,377
Frankrike 6,728 54 82
Polen 21 60 81 6,6
Ryssland 10 54 64 5,2
Belgien 16 33 49 4,4
Ungern 16 32 3,948
Spanien 18 26 44 3,6
Holland 10 32 3,442
Övriga 16052 212 17,2
Källa: Ernst Young

Storbritannien dominerar helt den internationella marknaden för
multinationella direktinvesteringar.



47SOU 1997:191

verksamhetsområdeISAs5

och de länderHittills har framställningen handlat Sverige somom
med Sverige.driver investeringsfrämjande aktiviteter i konkurrens

SwedenUtredningens uppgift utvärdera AgencysInvestär att
verksamhet vilket den bakgrund tecknats.görs mot som

definitionUtvärderingen ISA börjar med närmare avav en
be-myndighetens verksamhetsområde. detta områdeHur utser

vilka dessakunder och olika intressenter. Menstäms ärav

verk-fler desto bättre gårJu utländska bolag ISA kan värva0
samheten.

handelsdepartementetRiksdagen, regeringen och Närings- och0
få. bättrebestämmer anslag myndigheten skallhur Justora

intryck anslag.myndigheten dessa destogör större
myndigheterna deDe svenska regionala och lokala är yttersta0

efter-åtgärder ochtjänster. bättre derasISAs Jumottagarna av
resultat framstå.service desto bättre kommer ISAsär att

viktiga användareAndra Sverigefrämjande organisationer är0
materialde spriderISAs informationsmaterial. ISAsJuav mer

desto fler förfrågningar kommer det.
internationella företa-de svenskaEn nyckelgrupp för ISA är0

företagsklimat desto lättaretill svensktpositivare deJu ärgen;
utländska investerare hit.det lockaär att

"kunder" i slagsnaturligtvis rangordna alla dessagårDet ettatt
dem i olika kate-viktighetsordning. Eller också kan döpa omman

intressenter.gorier. blir sekundärkunder eller HurNågra då man
fåralltidblir organisationer den härslutsatsenän gör sortenatt av

Närings- och han-delikat balansgång. för hårtStyr ISA moten
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för mycket utred-delsdepartementet till exempel kan resultatet bli
Å alltför säljorien-ning och för litet sidan kansäljarbete. andra ett

skapa kaos del organisationen skall hanteraISA i denterat somav
förfrågningar och konkreta projekt.

myndighetenPå det här stadiet räcker det med konstatera attatt
naturligt har rad olika uppgifter måste balanseras mot var-en som

iandra. välbekant från andra organisationerMönstret mångaär
offentlig verksamhets-verksamhet och privata näringslivet. Den

inneboende kon-ledning och de styrelser inte förstår derättsom
flikterna riskerar skapa problem.att stora
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l
strategier6 ISAs

vissa till budsi analogi med krigskonstenorganisation väljerEn
utvaldaför försöka hävda sigstående medel, strategier, att

finns där.konkurrens med andra organisationer Förområden i som
alltså hai olika strategier måstekunna analysera styrkanatt man

beskrivs ivilketklart för sig hur själva verksamhetsområdet ut,ser
vilka konkurrenteravsnittet. också identifieraförra måsteMan

finns, vilket också gjorts.som
titta på dehär utredningens uppdragDen är närmare strate-att

driva. strategiervaltgier Invest Sweden Agency Det ärattsom
for Sverigeinvesteringsfrämjande myndighet arbetarför en som

nackdelar och fördelarinvesteringsland med de nämntssomsom
tidigare.

kom-restriktioner ochstrategier dessaISAs bestäms avav
förstahårdbearbeta företag imande politiska förändringar. Att som

tillsöker arbetskraft och låga skatterhand billig arbetskraft, rörlig
exempel verkligheten i dag.bara resursslöseri utvore som ser

företagVerksamheten till sådana utländskabegränsasmåste
for.värda betalaefter särskilda kompetenserär ute att mersom

kontaktoch kan tänkas komma ide opinionsbildareDessa som
dem intemed Och huvudkonkurrenter"kunder".ISAs ärär

Skottlands inforrnationsorganisationer, organisa-eller Irlands utan
liknande specialom-inomtioner länder med stark kompetensfrån

Sveriges.råden som
identi-for verksamhetutredning låg till grund ISAsdenI som

kallade mål-finns. såganska tydligt de problem Deñerades som
opinionsbil-företag, utländskavaldes utländskasom vargrupper

till utländska.samarbetspartnerssvenska företagdare somoch
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enlighetdåvarande utredare och blivande chef valde också iISAs
med erfarenhet smala strategier.beprövad i näringslivet

skall, heter utredningen,ISA det i

prioritera selektiva riktade åtgärder
komparativautgå från sådana områden där Sverige har

fördelar
affärsmässighet, industrielli varje projektinsats utmärkas av

kompetens långsiktighet.och

idagUppläggningen rimlig både för Sverige detär utett sersom
och för anpassad politik siktarSverige med attett som mer

alltföråterta topposition i välfärdsligan. däremotDet vore enen
ambitioneroch smal inriktning Sverige skulle släppa allasnäv om

och sälla låglönekonkurrenterna.sig till
inbyggda detdock strategier med vissa konflikterDet är när

avfolk-gäller regionalpolitik. Orsaken till vissa regioner äratt
ningsbygder där finns kompetens. lokaliserings-Enär att svag
strategi internationella företagensgår försvara deut attsom
huvudkontor bety-och locka sådana, ökar de tätorternasstoranya
delse. med singår visserligen lätt tänka sig Luleå,Det att att

internationell frakt-högskola och sina möjligheter byggaatt en
samhälle.flygplats, blikan stark knutpunkt i globalt Det äretten

Östersund, ledandeockså möjligt Sverigesmed närhet tillatt
Åre, förskidort kan skapa attraktiv miljö ungaen

utvecklingsföretag och kompetensarbetare.
högförädlande kom-de naturliga lokaliseringsorterna förMen

tidigarepetensverksamheter redansådana områdenär annars som
har rikt utbud olika specialister, attraktiva stadsmiljöer ochett av
bra flygkommunikationer.

hävda sig har sådana före-mindre i glesbygd kanAtt gottorter
Östervåla, och Skärhamn visattagarsamhällen Gnosjö, Donsösom

med eftertryck, framgång beror inte på utländskaderasmen
investeringar, stark företagaranda och starka lokalapåutan
nätverk.
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Det finns risk svenska politiker detatt gällernär lockaatt
utländska investeringar från degör strategier ISA valtavsteg som

driva. Det politiskaatt bygger stark lokalsystemet som repre-
sentation kommer sannolikt undantag ochgöra drivaatt enskilda
kraftigt skattesubventionerade utländska investeringar i massfabri-
kation platser där arbetslösheten hög. De hamnar dåär i den
informella gråzon där Skottland och Wales redan befinner sig.

Ett svenskt exempel finns redan med Sandvikens kommun och
det amerikanska halvledarföretaget Atmel. Underförstått gäller
förhandlingarna hur mycket företaget kan få i stöd och skattelätt-
nader den beräknade investeringssumman 7-8 miljarder kronor.av
Handlade det tredjedel, det vill ungefär 2,5 miljardersägaom en
skulle alltså varje primärjobb kosta 2,5 miljoner kronor. Sannolikt
behövs det for hem investeringen och deatt olika lättna-mer ro
derna kommer då behöva maskeras i olika bolagatt och upplägg.

justAtt denna etablering ligger helt utanför ISAs strategier behö-
kanske inte betonas.ver
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7 ISAs mål

Det överordnade målet för ISA verka för utländskaär före-att att
i olika former investerar i Sverigetag eller samverkar med svenska

företag i syfte bland få till stånd nyetableringaratt och nyin-annat
vesteringar. Utländska nyinvesteringar i svensk ekonomi är
nödvändiga för öka landets industriella bas, för förbättraatt att
tillgången till den internationella kompetensstocken och Öka
sysselsättningen.

Det överordnade målet för ISA inte formuleratär sådantett
det går följasätt med olika kvantitativaatt Underför-att mått.upp

stått handlar det Sverige skall få ökande andelatt deom en av
internationella direktinvesteringama. dettaOm blir fallet som en
följd ISAs strategier kan knappast utläsas förrän tidigast i denav
preliminära utvärdering verksamheten skall 1999,görasav som
troligen inte förrän den beslutsutvärdering planerad för årärsom
2001.

Indikationer på sådana kan på också antaletatt väg ärvara
allmänna respektive seriösa förfrågningar. En ensidig betoning av
slutresultatet färdiga investeringar kan driva myndigheten för
kraftigt sälj- och projektrollen eller denmot mottagningsroll som
skall ligga på regionala myndigheter och organisationer. För svag
fokusering på färdiga projekt kan å andra sidan leda till balan-att

tippar informationsmaterialöver och utredningar.motsen
kommerDet bli svårt särskilja investeringaratt kommitatt som

följd myndighetens arbete och sådana kommitsom av som spon-
eller till följd andra insatser.tant En allt för strikt mätning lederav

sannolikt till onödiga revirstrider.
detMen ändå viktigtär någon form genomarbetad resul-att av

tatuppföljning utredning.görs nästaav
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Om målet för 1999 eller 2001 handlar klart och mätbart för-attom
ändra Sveriges andel direktinvesteringar, målet för 1997ärav

medvetandenivån Sveriges möjligheter skallsnarast att om vara
märkbart höjd hos de målgrupper bearbetarISA och detattsom
skall finnas vissa indikationer aktivtpå intresse.

Även delmålet inte tydligt formuleras har iInvest Swedenom
lagtAgency projektarbete klart och tydligt syftarett motupp som

sådana mål. löpandeDet projektarbetetett under den första tiden
har främst omfattat

utvärdering projektidéer definition och organisationsamt0 av av
projekt
analys Sveriges konkurrenskraft för specificerad bransch0 av ur

internationellt perspektivett
framtagande information för potentiella investerare på0 av
berörda marknader
genomförande definierad och fokuserad internationell0 av en
sökprocess med därtill hörande marknadsföringsplaner och
uppföljningsaktiviteter
utbildning de regionala mottagningsorganisationema.0 av

De resultat dessa aktiviteteter hittills lett till skallsom ses som
antydningar riktning. förstaDet halvåret beräknas det1997om
totala antalet kvalificerade förfrågningar ha ökat från till60 över
120. dessaAtt kommer från de prioriterade marknaderna USA,
Japan och Norge från de prioriterade kompetensblocken ITsamt
och hälsovård förstärker intrycket arbetet resultat.att gett

harISA under första halvåret 1997 medverkat på olika i 13sätt
utländska etableringar i Sverige. Dessutom hanteras fem projekt
från företag i Nordamerika, Asien och vilkaEuropa kommit till
ISA förfrågningar. femtontalEtt utländska företag har besöktsom
myndigheten hittills och lika många besök har mottagits från orga-
nisationer utländska handelskammare, investeringsfrämjandesom
enheter, ambassadföreträdare och delegationer.

Utredaren har i det slumpmässigt valtnärmaste och tele-ut
fonintervjuat tjugotal företrädare för utländska företag, länssty-ett
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relser, ISAs utlandsorganisation, svenska företag, ISAs kontakt-
i projekten och personalen. Det allmännapersoner intrycket av

dessa myndighetenär underatt sin första tid haft starkt fokus på
information och utredning. På detta område framkommer ingen
kritik bara erkännande för professionalism.

Den kritik kommer fram är och handlarsom sparsam mer om
marknadsföring och mottagningsresurser. En viktig ipost en
projektgrupp har varit obemannad tid till exempel. Men totalin-en
trycket framstår i intervjuerna ändå mycket positivt.som

I fas flyttasnästa sannolikt tyngdpunkten i riktning mark-mot
nadsföringen, till mottagandet förfrågningar, till investerarser-av
vice och till själva projekten. Organisationen går då från intel-en
lektuell kultur handfast säljkultur.mot Men balanspunktenmer var
mellan de båda skall fmnans inte lättär att ange.

Med analogier till marknadsföringsorganisationer i företag kan
förutses sådan omställningatt lätt skapar anhopningaren ochstora
flaskhalsar. Framgångsrik marknadsföring skapar alltid kapaci-
tetsproblem, för kommersiella företag, sådana.angenäma Ett
företag lever på sina order har inga problem blixtsnabbtsom att ta
beslut kundförfrågningarextraresurser när börjarom överhopa
organisationen. För anslagsstyrd myndighet det inte riktigtären

sak. finnsDet inga kopplingar mellansamma anslag och resultat
på kortare sikt.

Det heller inteär meningen ISA skall svälla okontrolleratatt
till sälj- och projektorganisation irländsken modell. Det inteärav
avsikten ISA skall följa kundernaatt från förfrågningar till färdiga

Ärendenaprojekt. skall slussas vidare till de lokala företrädare
kommer sköta uppföljningenatt investeringarnasom i framti-av

den.
En utomordentligt viktig del ISAs verksamhet därförärav

utbildningen företrädare för kommuner och regioner. I dagav
varierar, enligt den bild utredaren fått, kvaliteten på det arbetesom

lokalt mycketgörs kraftigt. Men intervjupersonernasom vittnar
också tilltagande professionalisering på grundom arbeteten av
och konkurrensen i projektgruppema det projektsamt
"Investerarsamverkan" har dragit i gång.som nu
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Som resultat informationsarbetet eller helt andraav av processer
kommer förfrågningar till myndigheten. följd deDe är avsom en
sökprocesserna särskild uppmärksamhet i samarbete med deägnas
projektgrupper finns. inkomna förfrågningarnaDe spontantsom
sållas och de bedöms intressanta medsärbehandlas särskiltsom
tillsatta den förstaISA alltså samordnare och filter iärresurser.
inledande fasen och i den fortsatta investeringsprocessen gäller för
myndigheten samarbeta regionalamed olika såvälatt partners,
politiska kommersiella aktörer.som

Förfrågningarna mycket olikahar mycket olika karaktär och
värde. l myndighetens uppgifter ingår allt från frågorbesvaraatt
med hjälp det skriftliga materialet eller via Websidoma. Detav
kan till och med sig icke-investerare frågar ochröra om som som
måste ha eftersom de i sammanhang kan visa sigannatsvar vara
värdefulla opinionsbildare. Som myndighet har dessutom ISAsom

visst för information.ett ansvar
sållningsarbeteISAs har olika eller marknads-skeden,steg som

förare från de flesta företag kontaktenkänner igen. förstaDen
mellan potentiell investerare och kallas i ISAsmyndighetenen
material för "business kan rutin-contact". frågaDet avvara en
karaktär, den kan komma eller resultatet myndig-spontant vara av
hetens projektverksamhet. heter "enquiry" och handlarNästa steg

seriös fråga från företagutländskt genuintharett ettom en som
intresse investera. det tredje skedet kallas frågan "lead",I ochatt
då börjar det redan handla informationsutbyte denmed verk-om
lige beslutsfattaren i företaget. Sverige finns kanske med en

Ännulista tänkbara lokaliseringsländer. kallaslängre framöver
frågande företag for "prospect". det frågan konkretNu är om en
plan, och Sverige tänkbart lokaliseringsland.är ett

verksamhetISAs handlar naturligtvis vaska fram såattom
många möjligt behandla och förädla deprospects attsom genom
andra kontakterna. Sannolikt det bara några få allaär procent av
kontakter kan bli och dessa i sin det kanskeärprospects tursom av

femte eller tionde resulterar i investering. gällerDet attvar som en
inte drunkna i rutinkontakter, då riskerar slarva bort leadsattman
och Problemet bara skilja de från de andra.ärprospects. att ena
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Varje fråga kräver, inte alltid snabbt så åtminstoneettom svar, en
snabb reaktion, och precis i vanlig marknadsföring i vanligasom
företag kunder förlorasär eller något missnöjdasätt ärsom
minst lika intressanta hantera. Det de informationenatt är som ger

hur måste förbättras. längresystemet Ju fram iom processen en
potentiell investerare går förlorad desto värdefullare hanär som
informationskälla de konkurrensnackdelar finns ochom som om
det kanske kan förändras.som

ISA klassificerar alla förfrågningar i olika och derasgrupper
pågående, vilande, död ellerstatus förlorad. Registrering ochsom

uppföljning ärenden sker i särskild databas. 1 extremfallet,av en
på Irland, följer myndigheten den frågande hela till densom vägen

färdiga investeringen. Detta mycket resurskrävande.är ISAs fallI
måste strävan så möjligt iatt inledasnartvara som processen sam-
arbete med regioner eller kommuner, i fall kommer mycketannat

myndighetens beläggassnart och utsållningenattresurser av nya
dåprospects stannar av.

Det går emellertid inte generellt något hur längeatt säga om
ÖverlämnandetskallISA följa med. ärendet måste sig heltteav

problemfritt för kunden, i fall kommer ideligenannat prospects att
falla bort i skarven mellan myndigheten och de lokala handläg-

Vid utvärderingnästa verksamheten finns förhoppnings-garna. av
vis tillräckligt underlag för organisationenavgöra behöveratt om

för uppföljning. Antydningar detta kan fås vidmer resurser om en
analysnärmare de leads och förlorats. Beroddeprospectsav som

avhoppen på dålig hantering eller på ofördelaktigt företagsklimat
idealfalletI kan ISA i tidigt skede lämna investerings-ett över

ärendet till projektgrupper i sin slussar frågor, idéer ochtursom
människor vidare till Ålokala myndigheter och företag. sidanena

viktigtdet de lokalaär intressena kommeratt så tidigt möj-som
ligt eftersom det ändå deras insatserär till slut resulta-avgörsom

Å andra sidan finns dettet. uppenbar risk för potentiella inves-att
lockas förstklassigaterare marknadsinsatser, snabbför-som av

medlas stressad mottagningsorganisation och hamnar iav en en
delvis oinformerad och okunnig lokal mottagningskommitté trött-

och hopparnar av.
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Företag och organisationer duktiga marknadsföraär attsom
och sälja projekt brukar tala den "sömlösa" organisationen,om en
organisation där kunden inte kan uppfatta ärendetnär passerar

mellan avdelningargränser och enheter. nå ditAtt svårt.är
ISAs i de olika leden kan inte från början.avgörasengagemang

Formerna måste successivt Det beror också på hur deprövas ut.
mätbara målen för ISA definieras. Ett ISA sin framgångmätersom
i antal förfrågningar tenderar lägga sig tidigare i ochatt processen

ISA bedöms efter hur många projekt verkligenett som som
genomförs tenderar gallra hårdare från början och försöka lotsaatt
riktigt seriösa kunder helagenom processen.

Utredaren har intervjuerna försökt skapa sig uppfattgenom en
ning hur kännedomen Sverige utvecklats under deom senasteom
åren. Den bilden positiv framförallt det gällerär de svenskanär
kompetensblocken. Det de viktigaste slutsatserna i helaär en av
utredningen ISAs verksamhet viktigaså bedömningar kanav men
knappast baseras på fåtal intervjuer.ett

Därför kommer den formella delen utredningen i detalj attav
beskriva de aktiviteter myndigheten och har gjort. Sådanagörsom
aktiviteter och insatser skall inte förväxlas med verkliga resultatatt
nåtts. Men i skede då det inte går få fram objektiva ochännuett att
mätbara resultat finns det ändå i själva verksamhetens innehåll
indikationer på hur väl organisationen sköter sig. troligtDet är

organisation med många och väl koordineradeatt insatseren
kommer längre åstadkommit mindreän i den vägen.en som

frågorDe skall besvaras handlar huruvida haftISA rättsom om
aktiviteter hittills och organisation förtyp klara dessarätt attav

och nå sina mål på längre sikt.uppsatta
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8 ISAs aktiviteter

Invest Sweden Agency har gått igenom sin första uppbyggnads-
fas. Arbetet har pågått på huvudfált.tre

En helt faktabas Sverige investeringsland harny om som
byggts och presentationsform.gettsupp
Ett arbete har åt byggastort ägnats portfölj medatt ettupp en
femtontal konkreta projekt med samarbetspartners och utom-
stående utredare.

internationellaDen organisationen har byggts till del iut en
experimentella former.

Informationen detär utåt och därmed fåttsynts mestsom mest
uppmärksamhet och positiva omdömen. informationenFör att
skall fungera måste det finnas broschyrer, foldrar, faktablad,
nyhetsbrev och i antal språkversioner, och detannat ett gällerstort

ha IT-baserad informationsbasatt lättillgänglig. Antaletären som
trycksaker förvisso inget måttär på hur väl organisation sköteren
sin uppgift, bra och professionellt informationsmaterialett ärmen
själva förutsättningen för arbetet. Därför det intresseär attav
redogöra för vad hittills gjorts.som

Invest Swedenin Report har kommit två gånger, 1996 och 1997.ut
Det basdokumentär ISAsorts sammanställer med ambi-en som
tionen bred bild Sverige investeringslandatt ochge en av som

internationella jämförelser.göra Den kommer språk.ut sex

Sweden Fact kortversionin i fickformatär Invest Swedenen av
Report.
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presentationsbroschyr iSwedenInvest Your Servicein ärat en
verksamhet.fickformat myndighetenspresenterarsom

Sverigevill utvärderaGuide handbok för demInvestors är somen
behöver basfakta.investeringsaltemativ ochsom

svenskhandbokEstablishing SwedenBusiness in är omena
bolagsbildning.

handbok förSwedenForeign Direct InvestmentAttracting ärto en
län ochi kommuner,utländska investeringardem arbetar medsom

andra organ.

också såinforrnationsmaterialet finnsTill det tryckta satsen
i olikaanvändasoverheadbilder engelska kankallade på pre-som

sentationssammanhang.
fyrainformationsmaterial ocksåTill bilden hörISAs num-av

informationsbladetnyhets- och Investnytt.mer av

infomiationsverksamhetende viktigaste komponenterna iEn ärav
websidorfärdigställtde kallade websidoma. harså ISA som

för-Dokumentenframstår tekniskt väl framme.hösten 1997 som
till-inforrnationsleverantörermedlas hastighet de flestai den som

snabbt, ISAskommer härhandahåller. Utvecklingen att men
i världenredan helsthemsidor kan nås när somnu av vem som

överblick detSnabbt och enkelt går det skapa sighelst. att aven
informationsmaterial finns.som

språkde kan härbärgera flerfördel med websidomaEn änär att
delarSweden finns helt eller i valda påtrycksakema. Invest

kinesiska tilltyska, japanska, koreanska ochspråk franska,som
Websidoma kaninga kostnader själva översättningen.andra än

eftersom finns så kalladeockså del manuellt arbete, detavlasta en
ellerbeställa trycksakerinteraktiva funktioner, där användare kan

förfrågningar via Internet.göra
fått försteg framförtill och med hävda ISAgårDet ettatt att
från grunden ikonkurrenterna, eftersom allt kunnat göras en sam-
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manhållen och genomtänkt stil. Informationen står också väl i
samklang med de strategier myndigheten valt.som

bieffektEn myndighetens informationsarbete Sverigeär attav
för första gången har brett och professionellt ekonomisktett
presentationsmaterial, kan användas andra myndigheter,som av av
svenska företag och utländska opinionsbildare. ISA kan därförav
påräkna viss gratishjälp från dem använder materialet.en som

Utredningsarbetet handlar löpande följa och analyseraattom
svensk och internationell ekonomi. Huvuduppgiften för det
löpande utredningsarbetet bevaka och analysera investe-är att
ringsutvecklingen såväl svenskt internationellt perspek-ettur som
tiv, analysera Sveriges konkurrenskraft, fram informationatt att ta

ISAs prioriterade marknader och kartlägga utländska före-attom
bedömning Sveriges investeringsklimat och följa dentags attav

ekonomiska forskningen på särskilda områden.
Även här handlar det till del pionjärarbete. Debattenstor om

svensk ekonomi har i mycket liten utsträckning förts frånom
företagsperspektiv tidigare. Utredningar den harsortenav snarare
genomförts privata forskningsinstitutioner, sådana Indu-av som
striens Utredningsinstitut och Handelshögskolan i Stockholm.av

närings- ochDe industripolitiska utredningarna oftahar haft
branschperspektiv och nationellt perspektiv.

Ur Invest Sweden forskningsverksamhetAgencys växer en
delvis bild företags-Sverige fram. Bland de forsk-externany av
ningsuppdragen kan kompetenskartläggningen kringnämnas
flygindustrin, gjorts forskare på Linköpings universitet ochsom av
den existerande utländska företag i Sverige gjortsrapport om som
på Handelshögskolan i Stockholm. Konsult- och revisionsfirman
Price Waterhouse har gjort utredning amerikanska direktin-en om
vesteringar på ISAs uppdrag. rad svenska forskare har deltagit iEn

specialstudie hälso- och sjukvårdsindustrin. Revisions- ochen om
Öhrlings,konsultfirman Lybrand harCooper hur andrautrett

länders investeringsfrämjande myndigheter Specialfrågoragerar.
internationella call förhandsbesked skattefrågor,icenters,som

skattelättnader för utländska tillfälligt vistas ipersoner som
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Sverige och beskattning personaloptioner har antingenutrettsav
utredare ellerISAs på uppdrag. har också lämnatISAs ISAav en

till regeringen klimatet för utländska investeringar irapport om
Sverige. Ytterligare utredningar pågår The IT/Softwareärsom
cluster Stockholm.

Utredningsarbetet belyser de svagheter statistikinsam-som
landet har det utländska direktinvesteringar.gäller stati-Denär
stikinsamlande myndigheterna sina registreringar helt andragör av
skäl i detalj hur den utländska aktiviteten i Sverigeän att se
utvecklas. viktigtDet för den framtida uppföljningen detär av
investeringsfrämjande arbetet kvaliteten här förbättras.att

Utredningsenheten spelar viktig roll brobyggare mellanen som
Närings- och handelsdepartementet och den privata industrin. Den
viktigaste uppgiften följa och hålla infonne-regeringenär att upp
rad klimatet i förSverige utländska investeringar. särskiltEnom
viktig del denna utredningsverksamhet blir efterhand uppfölj-av
ning de projekt misslyckas. Varför just detta projektgickav som
till Holland i sista amerikanskaomgången och varför föll det
företaget bort tidigt iså processen på sådanaDet är svaren
frågor möjlighet ständigt förbättra politiken områ-attsom ger
den och de organisatoriska ansträngningama. kommandeDe
lagförändringama skatteundantag för utländska specialisterom

tillfälligt arbetar i Sverige och för personaloptioner delvisärsom
resultat myndighetens arbete.av

bearbetaProjektverksamheten uttryck för strateginär ett att
selektivt och riktat. områdenProjekten utgår från sådana där
Sverige har komparativa fördelar särskildaoch arbetet sköts av
projektorganisationer där bidrar med fast basorgani-ISA litenen
sation och där andra intressenter bidrar med formiextraresurser

personal och anslag. Samarbetet betyder de olika intressen-attav
ISA, regionala aktörer, organisationer och företag ägerterna

projektet. projektet affärsmässighet och industriellFör att ge
kompetens finns ordförande med branscherfarenhet. När etten
projekt konstituerats genomförs vanligen förstudie dären en
inhyrd konsult utreder vilka förutsättningar branschen projek-och
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har och vilka marknader lovandetet Om resultatetmest ut.som ser
motivera aktiv sökprocess informationsmaterial framtasanses en

och eller flera med erfarenhet från branschen ochen personer
berörda länder för aktivt marknadsarbete i perioder varie-engeras
rande mellan fyra månader och flera år.

En särskild regionala aktörerpoäng är samarbetar iatt som
första fasen i skede kan uppträda konkurrenterett senare som om

få investeringarna. Både denna konkurrensatt och erfarenheterna
från projektarbetet ökar successivt kompetensen hos aktörerna.

Successivt har myndigheten tagit fram rad så kallade projekt-en
publikationer, där särskilda avgränsade områden, lämpade för
utländska investeringar presenteras.

Health Care presentationsbroschyrär läkemedels- ochen om
hälsovårdsbranschen i Sverige.

Exploration and Mining presentationär gruvprospekteringenen av
i Sverige och de företag finns i och gruvbranschen.runtsom

Wood Processing folder skogsindustrinär med tonvikten om
träförädling och det kunnande finns där.som

Information Technology de svenska lokaliserings-presenterar
för informationsföretag och branschensorterna förutsättningar.

Sweden, Your Northern European Connection förut-presenterar
sättningarna för kalladeså call dvs fristående serviceföre-centers,

sköter telefonisttjänster, telemarketingtag som etc.

Direct Marketing presentationär Sveriges förutsättningaren av
marknadsföringskanal den baltiska regionen.motsom

Automotive företagen i bilindustrin och deras förutsätt-presenterar
ningar.
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Distanshandel,Träförädling,kande aktiva projektenAv nämnas
Arlanda,Livsmedel,Digital bild,Automotive, Prospektering,

harAllaInvesterarsamverkan.ochHealth CallCare, Center
Livsmedelsprojektet,allt frånoch samarbetspartnersarbetsgrupper

ochHallandSkåne, Göteborg,Skaraborg,där länsstyrelserna i
bilforetagende svenskaAutomotive därKalmar samverkar, till är

med aktivaste partners.som

huvud-Stockholm påanställda ihar 14organisationenDen egna
deTokyo.och två i Avi Yorkkontoret, två anställda New

fyraochinvesterarservicemedStockholm arbetaranställda i tre
med informa-utredning ochsysslar medmed olika projekt, två en

Övriga administration.gäller ledning ochtionsmaterial. resurser
driverfullservicekontor ochTokyoi York ochNewKontoren är

tio representations-finnsmed personal. Detverksamheten egen
utreds också.kontor. i SchweizNärvaro

olikameddrivs medvetetRepresentationskontoren samar-
personalambassadernasExportrådets ellerbetsavtal. representerar

Kanada,Hongkong, Koreai Frankrike,SwedenInvest Agency
ochStorbritannienhandelskamrama iTaiwan. svenskaoch De
hållandrai sina respektive länder. Påhar fått uppdragenTyskland
ochHolland, Finlandmyndigheten helt I Norge,vägar.prövar nya

Meritainhemska banker Amro,DDB, ABNDanmark detär stora
investeringsprojekten.svenskadriver deoch DNB som

organisa-med olikamed samarbetenISA-ledningen går vidare
anknytning till Sverigesärskildvisserligen inte hartioner mensom

fristående rollupparbetade kontaktnät. ISAssitter intressanta
möjlig-utlandsrepresentation skapar härsvenskgentemot annan

organisatio-konkurrens mellanoch tilltill flexibilitetheter större
olikai debättre effektivitetdetta leder tilltroligtDet är attner.

tiden. Detvariera insatsernalättareinsatserna och det överär att
myndighetenetablera denklokt beslutframstår attett nyasom

detmed allt vadutlandsrepresentationfrån tidigarefristående
och traditioner.fort sig läsningarskulle ha med av
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Invest Sweden harAgency för året 1998 budget miljo-46en
kronor. Ungefär tredjedel detta går till fasta kostnaderner en av av

olika slag och tredjedel till organisationens operativaen annan
verksamhet exklusive projekten. återståendeDen tredjedelen går
till projekten dessa har också ytterligare anslag från de olikamen
myndigheter, organisationer och företag deltar i varjesom pro-
jektorganisation. Fördelningen verkar bakgrund de fördamot av
strategierna rimlig.vara

Det inte särskilt svårt motiveraär satsning den häratt en av
storleken särskilt den leder till den höga aktivitetsnivåsom som
beskrivits. dockDet anmärkningsvärt anslaget redan underär att
investeringsfasen skurits ned med cirka 10 procent.

Varje "kompetensjobb" i Sverige mednytt genererar nuva-
rande skatteuttag i runda tal halv miljon i skatteintäkter. Omen
detta skatteuttag rimligt kan framgått tidigare avsnittär som av
ifrågasättas. skatterMen i nivå med övriga skulleEuropasmer
öka möjligheterna kompetensinvesteringar hit.att styra

Om ISAs verksamhet skulle mellan och50 100generera
kompetensarbeten varje år de tio åren skulle satsningennärmaste
framstå utomordentligt framgångsrik med skatteflödensom nya

efter uppbyggnadsfasen skulle mångdubbelt större änsom vara
organisationens budget.

Men detta inte den allra viktigaste effekten. handlarär Den
istället upprätthålla den kompetens redan finns. deOmattom som
svenska storföretagen flyttar kompetensarbetare i den taktut som

planeras, kan detta få katastrofala följder med månganärmastnu
förlorade kompetensjobb. Men sådantusen även utan en

"utvandring" kommer de sig till den internationellaatt anpassa
arbetsfördelningen flytta del kompetensen. Deattgenom en av
svenska kompetensblocken antingen drastiskt eller lång-tunnas ut

det falletI hjälper inga motåtgärder i det andra gårsamt. ena men
det upprätthålla "kritisk massa" utländska företagatt atten genom
träder i de svenska företagens ställen. Detta SwedenInvestär

viktigasteAgencys uppgift.
Statistiken de internationella investeringsflödena blandaröver

äpplen och päron och det svårt reda riktigt vadär äratt ut som
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mycketökarsäkert, investeringarnavad. Men över gränsernaärett
ochmiljarder dollarvärldenbruttoflödet i 150snabbt. 1988 var

den regionland ellermiljarder dollar.år 350 Detåtta somsenare
medtilltagande flödesådantförsvara andelinte kan sin ettav

utanförhamnariskeraraktiva insatseranpassad politik och att
välståndsutvecklingen.

skulletill detnödvändigtvisleder inteResonemanget att vara
inteverksamhet. Dels kani skala på ISAslönsamt störreatt satsa

finns dethelt delshur snabbtverksamhet byggas ännusomuppen
automatisktkraftfullare insatserochinget tyder på störreattsom

myndighetennischmarknaderi deskulle leda till fler projekt som
satsningdenhär utredningenFörslaget i denvalt verka är attatt

dimensione-nedskärningar ochpåbörjats fullföljs attutansom
eller 2001.utreds 1999fortsatta verksamhetenringen närmareav

inter-del deskall fåhur SverigebeslutenMen större avenom
tiotalnågrahandlar intekompetensinvesteringamanationella om

margi-miljardflöden ibudgetmiljoner hit eller dit i ISAs utan om
nalskatter.

högutbildade svenskarfrån dekommerHotet nämnts somsom
detHittills harflytta utomlands.med sig ochvill sin kompetensta

industrior-i fall helakommerhandlat individer värstamen nuom
omlokaliserakompetensmed decenniersganisationer många att

fåskall kunnai organisationernaför medlemmarna störreutatt en
medutvecklingtill.förädling de aktivt bidrar Detdel i den är en

underskeddede utslagningarsiktkonsekvenser på änstörre som
1990-talen.och1970-

Andra konsekvenser8.1

ochsamtliga kommittéerdirektiv tillarbetet gäller regeringensFör
åtaganden dir.1994:23,offentligasärskilda utredare attprövaatt

redo-dir. 1992:50,konsekvenserredovisa regionalpolitiska att
redo-dir.konsekvenser 1994:24jämställdhetspolitiskavisa samt

brottsförebyggandeoch detbrottslighetenkonsekvenserna förvisa
dir.arbetet 1996:49.



SOU 1997:191 ISAs aktiviteter 67

I de båda första avseendena har ISAs arbete redan diskuterats.
Åtagandet konstateratsär mycket marginellt i jämförelse medsom
de skatteflöden står på spel. När det gäller de regionalpoli-som
tiska konsekvenserna har det konstaterats de selektivaatt strate-
gierna från ISA har vissa målkonflikter inbyggda det regional-
politiska området.

När det gäller de jämställdhetspolitiska konsekvenserna har
sannolikt investeringsverksamheten positiva negativaänsnarare
konsekvenser, eftersom de kompetensarbeten kan tänkas blisom
resultatet de flesta ISAs projekt sådana bådaärav av som passar
könen lika. Om konsekvenserna för brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet inteär fler jobbsäga och bättreatt än attmer
företagande sannolikt leder till mindre brottslighet. finnsDet också

ekonomisk internationell brottslighet fastaen påtar storasom
skillnader i skattenivâ mellan olika länder. Ett Sverige i "EUs mitt-
fåra" skull få mindre sådan brottslighet.av

Anpassningar till det internationella investeringsklimatet leder
till minskade skatteintäkter och möjlighetersämre upprätthållaatt
den sociala servicenivån. Detta får negativa effekter för många
människor.

Men diskussionnärmare dessa effekter tämligenen ärom
meningslös föra i denna utredning eftersomatt något "status quo"
inte existerar realistiskt alternativ. Skatteunderlaget kommersom

minska på eller andraatt antingensättet, närings-ena attgenom
livet förlorar kompetensarbetare eller dessa kompe-attgenom
tensarbetare och betalar lägre skatt.stannar Den i likhet medsom
denne utredare har optimistisk på marknadsekonominsen syn
förmåga lösa olika problem förespråkaratt det alternativetsenare

det minst smärtsamma.som
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Källhänvisningar

En del utredarens källor nämnda istor Särskiltär gällertexten.av
det ISAs olika skrifter och utredningar alla lästs och beaktats.som

Eftersom VD-enkäten och de olika intervjuerna gjorts i
anonymiserad form här inte företagen och intervju-anges
personerna.

Till bakgrundsmaterialet hör böcker i serie svenskatre en om
Företag under 1900-talet utredaren skriver och delvis harsom
publicerat. Företagsledarnas århundrade 1-3 Norstedts förlag. De
bygger i sin på mycket omfattande källmaterial.tur ett

Utredaren har också gjort faktasökning i den internationellaen
finansiella i tidningar Financial Times, Wall Streetpressen, som
Journal, TribuneLa och Handelsblatt.
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Kommittédirektiv

Utvärdering verksamheten vid Delegationen för utländskaav
investeringar i Sverige

Dir. 1997:85

Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift utvärderinggöraatt en
verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar iav

Sverige, Invest Sweden Agency, ISA, den centralaärsom
myndigheten för investeringsfrämjande åtgärder.

Myndigheten har endast bedrivit operativ verksamhet i drygt
år. Det därför för tidigtett är regelrättgöra utvärderingatt en av

dess resultat i fråga utländska nyinvesteringar och nyetable-om
ringar i Sverige. Däremot det angelägetär med hjälp kvan-att av
titativa och kvalitativa mått och metoder värdera de arbetsmetoder
och den strategi myndigheten valt. Jämförande studier börsom

medgöras motsvarande i andra europeiska länder. Utreda-organ
skall värdera och, så bedöms motiverat,när föreslå föränd-ren

ringar verksamheten och dess inriktning, uppbyggnad,av resurser,
organisation, bemanning och genomförande med avseende på
myndighetens uppdrag. Utvärderingen skall verksamhetenavse
under tiden den juli1 den1995 30 september 1997.-

Utredaren skall avsluta sitt arbete den december31senast
1997.

Bakgrund

ISA inrättades den juli1 1995 och har till uppgift att genom
information och kontakter aktivt medverka till utländska före-att

i olika former investerar i Sverigetag eller samverkar med svenska
företag för få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar.att
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Under hösten 1995 ISA:s arbete främst inriktat inrättaattvar
myndigheten och rekrytera personal till kontoren i Stockholm,att
New York och Tokyo. 1996 har huvudsakligen haft karaktären av

uppbyggnadsår för myndigheten successivt under bl.a.1997ett att
skulle kunna inleda den internationella sökprocessen för att attra-
hera utländska investerare. i

Regeringens principiella inställning

Omfattningen och betydelsen utländska investeringar världs-iav
ekonomin, och följaktligen i enskilda länders och regioners eko-
nomier, ökar oavbrutet. Internationaliseringen har lett till omfat-
tande svenska investeringar utomlands. Denna utveckling kommer

fortsätta. Investeringarna behöver balanseras inkommandeatt av
investeringar Sverige skall kunna konkur-uppnå uthålligom en
renskraft, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Uppdraget

Utredaren skall värdera hur uppfyllerISA de statsmakternaav
beslutade målen för myndighetens verksamhet och särskilt analy-

de arbetsmetoder och den strategi myndigheten har valt.sera som
Utredaren skall vidare värdera verksamhetens inriktning,

uppbyggnad, organisation och bemanning. Jämföranderesurser,
studier bör med motsvarande igöras andra europeiskaorgan
länder.

bakgrundMot ISA har varit operativt verksam i endastattav
drygt år det för tidigt regelrätt utvärderingärett göraatt en av
resultatet i form utländska nyinvesteringar eller nyetableringar iav
Sverige. Utredaren skall dock, i de former utredaren självsom
finner lämpliga, begära synpunkter från de olika intressenter

berörs myndighetens investeringsfrämjande arbete. Utre-som av
daren kan andra frågor inte i detta direktiv.även ta nämnsupp som
Utredaren skall föreslå de förändringar utvärderingen kansom
motivera.
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Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 31 decembersenast
1997.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtagandenpröva dir.att
1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt dir.
1992:50, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt dir.
1994:24 redovisa konsekvenserna för brottslighetensamt och det
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Närings- och handelsdepartemenet
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