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Sammanfattning 

Europa står inför knivskarp global konkurrens om kunniga människor, idéer 

och kapital. Samtidigt kräver knappa skatteinkomster att myndigheterna 

fokuserar i många fall knappa resurser på ett fåtal områden och åtgärder som 

har genuin potential att skapa hållbara arbeten och hållbar tillväxt. 

Syftet med smart specialisering är att stärka Europas konkurrenskraft i 

världen genom ett regionalt fokus där regionerna själva identifierar områden 

där de har komparativa fördelar och kraftsamlar kring dessa. En liten region 

kan inte fokusera på alltför många aktiviteter, utan måste istället kraftsamla 

kring kluster, dvs. fokusera på ett begränsat antal aktiviteter där det går att 

bygga upp en kritisk massa av företag. För programperioden 2021-2027 

finns krav från EU att regionerna måste ha en strategi för smart 

specialisering.  

Forskningen visar att specialisering av en lokal arbetsmarknad kan skapa 

stora vinster för företag som ingår i ett kluster. Samtidigt finns det ett starkt 

stöd för att överdriven specialisering av en lokal ekonomi skadar den 

långsiktiga tillväxten. För att samlokalisering ska skapa förutsättningar för 

en ökad produktivitet krävs en kombination av geografisk närhet och 

ekonomisk närhet, dvs. att företagen arbetar med verksamheter som 

relaterade till och kompletterar varandra.  

Kunskapsintensiva tjänster står för den högsta produktivitetstillväxten både i 

Sverige totalt sett och i Kalmar län, men här har inte länet komparativa 

fördelar. Kunskapsintensiva tjänster gynnas av täta miljöer, och finns främst 

i storstadsområden. Kalmar län har förutsättningarna emot sig i dessa 

branscher, utom möjligtvis i Kalmar tätort.  

Även industrin har höga förädlingsvärden per anställd. De flesta av länets 

större företag finns inom industrin, och de stora företagen är oerhört viktiga 

för länets arbetsmarknad och förädlingsvärden. De 50 största företagen står 

exempelvis för 28 procent av de anställda i näringslivet och 31 procent av 

förädlingsvärdet. Inom industrin pågår en strukturomvandling där antalet 

anställda minskar samtidigt som förädlingsvärdena ökar, till följd av att 

produktionen blir allt mer automatiserad. Både antalet anställda och antalet 

företag minskar inom industrin, och produktivitetsökningarna i de företag 

som finns kvar i länet kompenserar bara precis för bortfallet av förädlings-

värden till följd av företagsnedläggningar. Det är dock tydligt att det finns 

delar av industrin som är konkurrenskraftiga. En fördjupad analys skulle 

därför behöva göras av tillverkningsindustrin för att kartlägga eventuella 

ytterligare styrkeområden.  

Analysen visar att näringar där länet har komparativa fördelar bl.a. finns 

inom primärproduktion inom jord- och skogsbruk samt förädling av denna 

produktion inom livsmedelsindustrin och industrin för trävaror, papper och 

massa. Dessa näringar hänger också väl ihop i produktionskedjor och har en 

stark koppling till de naturresurser som finns i länet.  

Samtliga näringar ökar i förädlingsvärde i länet och alla utom papper och 

massa ökar också i sysselsättning. De största ökningarna av förädlingsvärdet 

sker i förädlingsleden. Företag inom dessa näringar har förhållandevis höga 
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förädlingsvärden per sysselsatt, men med undantag för papper/massa ligger 

de inte bland de högsta i länet. Det kan därför vara nödvändigt att hitta eller 

bygga upp andra specialiseringar i sektorer med högre förädlingsvärden per 

sysselsatt.  

Regionala utvecklingsförvaltningen rekommenderar att en fördjupad analys 

görs av dessa näringar. Denna analys bör göras tillsammans med andra 

aktörer inom de berörda näringarna. Förutom branschtillhörighet bör även 

analyser göras av arbetskraftsflöden mellan olika företag och av input-

output-länkar mellan företag för att se relationer mellan företag som verkar i 

olika branscher.  

Analysen berör endast det näringsliv som finns i länet idag. Regionen gör 

satsningar inom bl.a. e-hälsa och skog och trä där effekterna ännu inte är 

synliga i data. En fördjupad analys bör därför också göras av tänkbara 

framtida styrkeområden i Kalmar län.  
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1 Inledning  

Enligt EU:s guide för smart specialisering ska en analys göras vid framta-

gandet av en smart specialiseringsstrategi. Analysen ska innehålla en 

SWOT-analys eller annan liknande analys för att styra resurserna till en 

begränsad mängd prioriteringar inom forskning och innovation. En viktig del 

av analysen är att göra jämförelser med andra regioner, nationellt och 

internationellt. Analysen ska också ha fokus på hur den lokala miljön ser ut.  

 

Inledningsvis diskuterar vi bakgrunden till EU:s strategi för smart 

specialisering och de krav som ställs på analysen vid framtagandet av en 

smart specialiseringsstrategi. Därefter följer ett teoretiskt avsnitt kring 

betydelsen av produktivitetsutveckling, vad som driver denna utveckling och 

hur produktiviteten varierar mellan olika branscher och mellan olika 

geografier. Därefter görs en analys av nuläget i Kalmar län avseende några 

av de faktorer som har betydelse för produktivitetsutvecklingen, samt en 

genomgång av länets ekonomiska utveckling och näringsstruktur. Syftet är 

att kartlägga vilka olika grenar som finns representerade i näringslivet, hur 

konkurrenskraftiga dessa är i förhållande till övriga delar av Sverige, samt att 

kartlägga hur dessa har utvecklats under de senaste åren.  

 

För att säkerställa att resultaten inte är känsliga för valet av mätmetod 

används flera olika branschindelningar på olika aggregationsnivå: allt ifrån 

breda branschaggregat som går att jämföra med andra län, till data på 

enskilda företag. Vi använder också flera olika mått för att mäta konkurrens-

kraften hos företag eller branscher. Vi visar att resultaten inte är känsliga för 

olika val av branschindelning eller mätmetod.   
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2 Uppdrag och syfte 

Detta avsnitt bygger på EU:s faktablad ”Forsknings- och innovations-

strategier för smart specialisering, Sammanhållningspolitiken 2014-2020” 

(mars 2014). 

Europa står inför knivskarp global konkurrens om kunniga människor, idéer 

och kapital. Samtidigt kräver knappa skatteinkomster att myndigheterna 

fokuserar i många fall knappa resurser på ett fåtal områden och åtgärder som 

har genuin potential att skapa hållbara arbeten och hållbar tillväxt.  

De flesta regioner kan bara skaffa sig verkliga konkurrensfördelar genom att 

hitta nischer eller integrera ny teknik i traditionella branscher och utnyttja 

deras smarta, regionala potential. Genom att fokusera på vad som ger en 

region dess största konkurrenspotential bidrar smart specialisering (RIS3) till 

att synliggöra regionen på specifika globala marknader/nischer och i inter-

nationella värdekedjor. 

RIS3 fokuserar ekonomiska utvecklingsinsatser och investeringar på varje 

regions relativa styrkor. Deras ekonomiska möjligheter och framväxande 

trender utnyttjas och åtgärder vidtas för att öka den ekonomiska tillväxten. 

Dessa omfattar: a) vitalisering av traditionella sektorer genom verksamheter 

med högre mervärde och nya marknadsnischer, b) modernisering genom att 

börja använda och sprida nya tekniker, c) teknologisk diversifiering från 

befintliga specialområden till relaterade fält, d) utveckling av ny ekonomisk 

verksamhet genom radikala tekniska förändringar och banbrytande innova-

tioner, samt e) exploatering av nya former av innovationer, såsom öppen och 

användarledd innovation, social innovation och tjänsteinnovation. 

Att förbättra de interna relationerna har länge varit kännetecknande för inno-

vationspolitiken (t.ex. sk. ”triple”- eller ”quadruple helix”-nätverk, kun-

skapstrianglar, samarbete mellan universitet och företag, kluster etc.). Men 

regionerna behöver även blicka utåt för att skaffa sig en plats i de europeiska 

och globala värdekedjorna, samt för att förbättra relationerna och samarbetet 

med andra regioner, kluster och innovationsaktörer. Detta är viktigt för före-

tagens internationalisering, för att uppnå en kritisk potential när det gäller 

klusterverksamhet och för att få ny kunskap som är relevant för regionens 

befintliga kunskapsbas.  

För att locka till sig privata investeringar och internationella investerares 

uppmärksamhet är det viktigt att saluföra en regions expertis inom ett speci-

fikt kunskapsområde eller en nischmarknad och att erbjuda handfast stöd för 

att bidra till att stärka specialiseringen. 

RIS3 kan säkerställa att forsknings- och innovationsresurser når en kritisk 

massa, dvs. tillräckligt med kraft för att bli självförsörjande eller nå den 

kritiska potentialen, genom att med målinriktade stödåtgärder öka human-

kapitalet och kunskapsinfrastrukturen. Det är tydligt att det lönar sig att 

fokusera på områden med verklig potential och styrka istället för att sprida 

investeringarna tunt över flera områden som inte har med varandra att göra. 

Den kritiska massan/potentialen kan uppkomma antingen internt i regionen 

eller via insourcing och samarbete med andra regioner. 

RIS3 kräver smarta, strategiska val och evidensbaserade politiska beslut. 

Prioriteringarna grundas på att entreprenörer lättast upptäcks på gräsrotsnivå 

genom strategisk kunskap om en regions tillgångar (1), dess utmaningar (2), 

konkurrensfördelar och utvecklingspotential (3). RIS3 kräver att man tar 
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fram resultatindikatorer och använder dem för att driva, styra och justera 

politiken och programmen. De främjar alltså kontinuerlig utvärdering av 

politiken och lärande samt erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel 

mellan regionerna. 

RIS3 uppmuntrar alla intressenter att arbeta mot ett gemensamt mål. Det 

sammanbinder små, medelstora och stora företag, uppmuntrar till styrning på 

flera nivåer och bidrar till att bygga upp kreativt och socialt kapital inom den 

europeiska gemenskapen. 

RIS3 kräver en integrerad och platsbaserad syn på utformningen och genom-

förandet av politiken. Programmen måste anpassas till lokala sammanhang 

med hänsyn till att det finns olika vägar till regional innovation och utveck-

ling. 

Strategier för smart specialisering kan även vara ett kraftfullt verktyg för att 

hantera utmaningar när det gäller samhälle, miljö, klimat och energi, t.ex. 

demografiska förändringar, effektiv resursanvändning, energisäkerhet och 

klimatarbete. 

Tillväxtverket skriver att  

”Syftet med Smart specialisering är att förstärka regioners konkurrenskraft 

genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Det 

handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om 

nya områden. Smart specialisering är ett arbetssätt där grundlig analys och 

dialog är nyckelord och kan kort beskrivas i en förenklad sexstegsprocess.  

Det första steget är en bakgrundsanalys för att identifiera möjliga prioritets-

områden och vilka aktörer som är viktiga att få med i processen. Det är inte 

bara en analys av vad som finns i regionen, utan också jämfört med omvärl-

den. Dels för att hitta regionens konkurrensfördelar, dels också möjliga 

partner från andra regioner, i Sverige och i övriga EU.” 

 

Källa: Tillväxtverket. Egen bearbetning 

Vidare är den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktions-

kraft 2015–2020 vägledande fram till 2020. Arbetet ska bidra till att uppnå 

målet med den regionala tillväxtpolitiken – Utvecklingskraft i alla delar av 

landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Med regionalt tillväxt-

arbete avses insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling 

(Förordning om regionalt tillväxtarbete, (2017:583), 2§).  



 Analys av styrkeområden i näringslivet i Kalmar län 

 8 

Analysfunktionens tolkning är att syftet med smart specialisering är att stär-

ka Europas konkurrenskraft i världen genom ett regionalt fokus där regioner-

na själva identifierar områden där de har komparativa fördelar och kraftsam-

lar kring dessa. En liten region kan inte fokusera på alltför många aktiviteter, 

utan måste istället fokusera på ett begränsat antal aktiviteter där det går att 

bygga upp en kritisk massa av ekonomisk aktivitet, sysselsättning och forsk-

ning inom vilken det finns flera företag av olika storlek som arbetar med 

relaterade aktiviteter. Smart specialisering är ett handlingsprogram under 

RUS:en och syftar till att prioritera regionens utvecklingsresurser för att på 

bästa sätt skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. 

2.1.1 Uppdraget 

Denna tjänsteskrivelse bygger på de befintliga kraven (som redan idag ställs) 

på analyser inför framtagandet av en smart specialiseringsstrateg, samt de 

krav som ligger som förslag inför nästa programperiod. För programperioden 

2021-2027 finns krav från EU att regionerna måste ha en strategi för smart 

specialisering. I dagsläget finns inget sådant krav.  

Enligt nuvarande instruktion från EU ska analysen innehålla följande 

• bygger på en swot-analys eller en liknande analys för att styra resurserna 

till en begränsad mängd prioriteringar inom forskning och innovation,  

• har åtgärder för stimulans av privata FoU-investeringar,  

• har en övervakningsmekanism.  

• att en ram för tillgängliga budgetmedel för forskning och innovation har 

antagits (Nya förutsättningar för regional utveckling – rapport från 

Brysselkontoren 2019). 

I förslag till kommande planperiod är kraven att strategier för smart speciali-

sering ska stödjas av följande åtgärder: 

1. Aktuell analys av flaskhalsar för innovationsspridning, bl.a. digitalisering. 

2. Behöriga regionala/nationella institutioner eller organ som ansvarar för 

förvaltningen av strategin för smart specialisering. 

3. Verktyg för övervakning och utvärdering för att mäta resultaten i 

förhållande till strategins mål. 

4. Effektivt fungerande entreprenörsprocess. 

5. Nödvändiga åtgärder för att förbättra nationella eller regionala forsknings- 

och innovationssystem. 

6. Åtgärder för att hantera industriell omvandling. 

7. Åtgärder för internationellt samarbete. 

I denna analys fokuserar vi på att göra en SWOT-analys av näringslivet i 

Kalmar län samt ta fram ett underlag för prioriteringar.  
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3 Teoretiskt ramverk och motivering till analysmodell 

3.1 Varför är ekonomisk tillväxt och utveckling viktigt? 

Produktivitet är ett mått på hur mycket varor och tjänster som kan produce-

ras med en given mängd resurser i form av insatsvaror och arbetsinsatser. 

Den produktivitetsutveckling som tog fart i och med den industriella 

revolutionen har lyft en stor del av världens befolkning från fattigdom till 

välstånd. I en jämförelse mellan länder finns starka samband mellan 

ekonomisk utveckling (mätt som bruttonationalprodukt (BNP) per invånare) 

och utveckling, här mätt som human development index (figur 1) och 

medellivslängd (figur 2). Effekten är dock avtagande, det vill säga ju lägre 

inkomsterna är till att börja med desto större effekt får en given ökning av 

inkomsterna i form av ökad levnadsstandard. Vid Sveriges inkomstnivå har 

inkomstökningar mindre effekter på levnadsstandarden än exempelvis 

Somalia (lägst medellivslängd 2018) eller Centralafrikanska republiken 

(lägst BNP/capita 2018).   

Figur 1. Samband mellan inkomster och levnadsstandard 

 
Källa: Gapminder  

 

Figur 2. Sambandet mellan inkomster och medellivslängd 

 
Källa: Gapminder 
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Innan den industriella revolutionen och framväxten av ett väl fungerande 

näringsliv växte BNP per capita i England med 0,27 % per år. Från 1820 till 

år 2000 ökade denna tillväxttakt till 1,36 % per år och en liknande utveckling 

skedde även i andra utvecklade länder (Scherer, 2012). I Sverige var den 

årliga tillväxttakten i BNP per capita under åren 1820 till 2000 ca 1,81 % 

(Edvinsson, 2005). Denna ekonomiska utveckling la grunden för välståndet i 

dessa länder.  

Figur 3 visar den globala inkomstfördelningen 1990, 2000 och 2015. Figuren 

visar hur en stor del av världens befolkning gått från extrem fattigdom (min-

dre än 1 USD/dag) till högre inkomstnivåer under perioden, till stor del på 

grund av den ekonomiska utveckling som skett i Asien (rött i figurerna). In-

komstökningarna i Europa (gult i figuren) har legat på betydligt lägre nivåer, 

Fakta: Vad är förädlingsvärde och bruttoregionprodukt (BRP)? 

Förädlingsvärdet är ett mått på den sammanlagda värdeökningen som 

producerats av ett företag (med andra ord dess bidrag till bruttonational-

produkten, BNP) och definieras som produktionsvärdet minus kostnader 

för köpta varor och tjänster som använts som insats i produktionen. Här 

ingår inte löner, sociala avgifter och inköpskostnaden för varor som säljs 

vidare utan bearbetning, eftersom enbart handelsmarginalen ingår för 

dessa i produktionsvärdet. Förädlingsvärdet ska täcka ersättning till 

anställda (löner och andra personalkostnader) och till företagets ägare 

(avkastning på eget kapital), samt finansieringskostnader.  

Följande är ett exempel på hur förädlingsvärdet för bröd beräknas som 

summan av de mervärden som tillförs i primärproduktionen, samt i föräd-

lingen vid kvarnen och vid bageriet. 

 

Bruttonationalprodukten (BNP) utgörs av summan av de förädlingsvär-

den som genereras vid samtliga arbetsställen i en region (dvs. från pro-

duktionssidan). Med arbetsställe menas varje lokal, fastighet eller grupp 

av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. 

Den regionala motsvarigheten till BNP är BRP, bruttoregionprodukt. 

 

Med ekonomisk tillväxt avses vanligen förändringen i BNP (för ett land) 

eller BRP (för ett län eller en kommun) mellan två år. Värdet kan 

beräknas antingen i löpande priser, där inflation ingår, eller i fasta priser 

där produktionsvärdet justeras för inflation.  
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och Europas andel av den samlade världsekonomin har därför succesivt 

minskat.  

 

Figur 3. Global inkomstfördelning 1990, 2000 och 2015 

 

 

 
Källa: Gapminder 

Prognoser över befolkningsutvecklingen framåt (figur 6) visar på en stor 

befolkningsökning i Afrika under kommande sekel. Om länderna i Afrika 

genomgår samma ekonomiska utveckling som skett i Asien kommer det att 

innebära att ett mycket stort antal människor lyfts ur fattigdom. Det kommer 

samtidigt att innebära att Europas andel av såväl världens befolkning som 

ekonomi minskar ytterligare framöver. 

Europa har byggt sin konkurrenskraft på att producera högt upp i de globala 

värdekedjorna, genom att ha ett högt kunskapsinnehåll i produktionen. När 
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inkomster och utbildningsnivå ökar i andra delar av världen hårdnar konkur-

rensen om denna produktion. Smart specialisering är EU:s verktyg för att 

säkra och stärka Europas konkurrenskraft i detta segment.  

 

Figur 4. Global befolkningsprognos 2100 

  
Källa: Gapminder 

 

3.2 Vad driver produktivitetsutvecklingen? 

Tillväxten i ett företag (eller i hela näringslivet) kan öka antingen på grund 

av att fler personer arbetar, eller på grund av att företagen blir mer produk-

tiva. Produktiviteten ökar när arbetssätt eller processer blir mer effektiva, till 

exempel på grund av ny teknik, ny utrustning eller en förbättrad organisa-

tion. När produktiviteten ökar medför det att samma mängd varor eller tjäns-

ter kan produceras med hjälp av färre resurser. På längre sikt är det framför 

allt ökad produktivitet som skapar tillväxt.  

Eftersom ökad produktivitet är den främsta källan till ekonomisk tillväxt 

över tid är produktivitetsutvecklingen avgörande för möjligheten att bygga 

välstånd i en region på längre sikt. Vinsterna av en ökad produktivitet kan 

fördelas mellan: 

• Ökade löner till de anställda  

• Utdelning av vinster till företagets ägare  

• Återinvesteras i företaget, vilket ger ett ökat värde på företaget.  

Skillnader i produktivitetsutveckling kommer därför också att medföra skill-

nader i inkomster (löner och kapitalinkomster) mellan regioner. Eftersom 

kommunernas skattekraft är beroende av löneutvecklingen påverkas också 

offentlig sektor genom att produktivitetsvinster som tillfaller löntagare ökar 

kommunernas skattebas. Kapitalavkastning som tillfaller inhemska kapital-

ägare ökar på motsvarande sätt de skattebaser som tillfaller staten.  

Figur 5 visar produktivitetsutvecklingen i Sverige sedan 1980. BNP har ökat 

med 114 procent i fasta priser mellan 1980 och 2016, samtidigt som antalet 

arbetade timmar ökat med 19 procent. Skillnaden mellan dessa två beror på 

produktivitetsökningar, som medför att varje arbetad timme idag genererar 

ett högre mervärde än år 1980. Figuren visar att produktivitetsökningar stått 

för ungefär 80 procent av tillväxten i Sverige sedan 1980, medan ökningar 

av antalet arbetade timmar stått för ungefär 20 procent. 
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Figur 5. Produktivitetsutveckling i Sverige 1980–2016 

 
Källa: SCB; egna beräkningar 

Små företag står för merparten av de arbetstillfällen som skapas, men också 

för merparten av de som försvinner. Netto är det dock bland små företag som 

flest nya arbetstillfällen skapas. Haltiwanger, Jarmin och Miranda (2013) 

visar att det framför allt är små företag som är nystartade som skapar nya 

arbetstillfällen. Stora företag (både nya och gamla) genererar istället en stor 

del av produktivitetstillväxten. Heyman, Norbäck och Persson (2014) visar 

att de stora företagen (med fler än 500 anställda) stod för över hälften av  

den sammanlagda produktivitetsökningen i det svenska näringslivet under 

perioden 1996–2009. 

En förklaring till de stora företagens bidrag till produktivitetstillväxten är att 

det framför allt är stora företag som har möjlighet att investera i forskning 

och utveckling (FoU). FoU genererar ny kunskap och ny teknik, vilket är 

viktiga drivkrafter bakom en ökad produktivitet. Multinationella företag är 

särskilt viktiga för produktivitetstillväxten eftersom dessa har tillgång till fler 

marknader, finansieringskällor och har möjlighet att specialisera olika delar 

av produktionsprocessen i olika delar av världen. FoU behöver därför inte 

ske i den egna regionen, utan kan komma länets företag till del genom att de 

ingår i koncerner med egen FoU i andra koncernbolag, i Sverige eller utom-

lands. Förekomsten av stora företag som ingår i internationella koncerner 

blir därför särskilt betydelsefulla för produktivitetsutvecklingen i en region.  

Även (direkt) export och import har betydelse för produktiviteten, eftersom 

internationell handel ger kontakter med och inspiration av företag i andra 

delar av världen. Huruvida företag själva är exportörer eller underleverantö-

rer till exporterande företag påverkar därför också produktivitetsutvecklin-

gen i en region.  

Utöver forskning och utveckling krävs också entreprenörskap, dvs. förmåga 

att kommersialisera nya idéer. Wennekers och Thurik (1999) definierar 

mycket brett entreprenörskap som ”Förmågan och villigheten hos individer, 

både på egen hand och inom organisationer, att: varsebli och skapa nya eko-

nomiska möjligheter; introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet 

genom att fatta beslut om lokalisering, produktutformning, resursanvänd-

ning, institutioner och belöningssystem; konkurrera med andra för att öka sin 

marknadsandel. En individ kan vara entreprenöriell både i egenskap av egen-

företagare och som anställd. Det senare kallas ofta intraprenörskap. Genom 

att ett företag skapar goda förutsättningar för ett entreprenöriellt beteende 

hos sina anställda kan även organisationer bli entreprenöriella.”  
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3.3 Regionala skillnader i tillväxt 

Skillnaderna i produktivitet mellan länder har minskat över tid. Detta beror 

på att länder som tidigare haft låg inkomst och låg produktivitet, framför allt 

i Sydostasien, haft en högre tillväxttakt än västvärlden. Samtidigt har de 

regionala skillnaderna i ekonomisk utveckling inom länder ökat. Det finns 

också skillnader i produktivitet mellan olika branscher och mellan företag i 

en och samma bransch inom ett land (Heyman, Norbäck och Persson, 2014).  

I Sverige minskade skillnaderna i produktivitet mellan regioner fram till 

1980, och har därefter ökat (Enflo och Rosés, 2015). Figur 6 visar att de 

regionala skillnaderna drivs av att skillnaderna i arbetsproduktivitet inom 

olika sektorer ökar. Detta innebär att skillnaderna i förädlingsvärdet per 

sysselsatt inom en och samma bransch varierar allt mer mellan regioner.  

Figur 6. Dekomponering av BRP per sysselsatt 1860–2000 

 
Källa: Enflo och Rosés (2015). 

Under den senaste tioårsperioden har samtliga FA-regioner i Sverige haft en 

positiv tillväxt, men storstadsregionerna har haft en betydligt starkare tillväxt 

än övriga regioner (Tillväxtverket, 2018). Detta medför en koncentration av 

ekonomisk aktivitet till storstadsregioner och regioner med större städer. Det 

finns dock en stor spridning i tillväxt bland övriga FA-regioner, vilket visar 

att storlek inte är den enda faktorn av betydelse för tillväxten.  

Medan skillnaderna i produktivitet ökar mellan regioner har löneutvecklin-

gen har däremot varit mer likartad i hela landet. Det medför att lönernas 

andel av förädlingsvärdet ökar i flertalet regioner utanför storstäderna. Om 

löner ökar snabbare än förädlingsvärde kan det på sikt medföra en försämrad 

konkurrenskraft för näringslivet (Ibid).  

3.4 Den nya ekonomiska geografin 

Skillnader i tillväxt och utveckling mellan regioner studeras inom forsk-

ningsfältet ”Den nya ekonomiska geografin” (Krugman, 1991; Glaeser, 

2002). Stora marknader har enligt denna teori konkurrensfördelar framför 

små på grund att de lockar till sig företag vars produktion är beroende av 

skalfördelar1. En större marknad kan erbjuda en större variation avseende 

såväl utbudet av arbetstillfällen som konsumtionsmöjligheter. Detta lockar 

till sig befolkning. Såvida inte trängseleffekter (t.ex. höga fastighetspriser) 

 
1 Skalfördelar, eller stordriftsfördelar, innebär att en vara eller tjänst kan produceras till en 

lägre styckkostnad ju fler enheter av varan/tjänsten som produceras.  
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urholkar attraktionskraften lockas hushåll och arbetskraft av den variations-

rikedom som större marknader kan erbjuda. Företag etablerar sig och växer 

där det finns arbetskraft med relevant kompetens. Därigenom skapas själv-

förstärkande spiraler (s.k. agglomerationseffekter) i storstadsregioner och 

större städer, som genom sin täthet, mångfald och tillgänglighet till befolk-

ning och ekonomiska aktiviteter blir motorer för ekonomisk aktivitet.  

 

De produktivitetsvinster som uppstår kan härledas till tre mekanismer: 

matchning, delning och lärande. Alla tre är beroende av geografisk närhet 

till företag i samma bransch eller i relaterade branscher. Geografisk närhet 

kan förstås som potentialen för produktiv interaktion, och denna potential är 

större ju fler aktörer i relaterade verksamheter som finns i närheten av en 

individ eller ett företag. Genom samlokalisering skapas en lokal arbetsmark-

nad som erbjuder både stort utbud och stor efterfrågan på specifika kunska-

per och kompetenser, vilket gör att företagen lätt hittar arbetskraft med rele-

vant utbildning och erfarenhet. Genom samlokalisering skapas också förut-

sättningar för att dela vissa kostsamma resurser och det skapas ett kund-

underlag för specialiserade underleverantörer och företagstjänster. Lärande 

sker främst genom spridning ansikte mot ansikte, och är särskilt känsligt för 

avstånd.  

 

Alla tre mekanismerna är särskilt viktiga inom kunskapsintensiv produktion, 

och denna drar därför störst nytta av att befinna sig i större städer. Eftersom 

lärande är så lokalt är inte bara täta regioner och städer, utan även täta kvar-

ter är en viktig konkurrensfördel för kunskapsintensiva branscher. Kunskaps-

intensiv verksamhet är också beroende av matchning på arbetsmarknaden, 

dvs. att det finns arbetskraft med relevant utbildning och specialistkompe-

tens, vilket förutsätter en viss storlek på sektorn i termer av sysselsättning.  

 

Det finns ett mycket starkt samband mellan ekonomisk täthet och produktivi-

tet, där aktörer i täta miljöer generellt sett är mycket mer produktiva än aktö-

rer i glesa miljöer (Andersson, 2017). När hänsyn tas till skillnader i befolk-

ningens utbildning, regionens branschstruktur, företagsstorlek och andra 

observerbara faktorer sjunker dock skillnaderna i produktivitet. Andersson 

(2017) sammanfattar i en forskningsöversikt storleken på dessa effekter och 

visar att när tätheten fördubblas tenderar produktiviteten att öka med 5 pro-

cent. När andra, icke observerbara faktorer beaktas, krymper skillnaden till 

ungefär 2 procent. Andersson visar också att dessa skattningar är representa-

tiva för ett stort antal industrialiserade länder. Skillnaderna i produktivitet 

mellan täta och mindre täta miljöer drivs till stor del av företag i kunskaps-

intensiva sektorer, som står för en betydande del av tillväxten i industriali-

serade länder.  

 

I forskningslitteraturen skiljer man på så kallade lokaliseringsekonomier 

och urbaniseringsekonomier (Andersson och Larsson, 2018). Lokalise-

ringsekonomier är rumsligt koncentrerade och innebär att det finns det en 

positiv effekt för ett företag av att vara lokaliserat i en region där branschen 

som företaget verkar inom är stor. Smart specialisering bygger på att förstär-

ka sådana lokaliseringsekonomier. Urbaniseringsekonomier är mer generella 

och inte avgränsade till någon specifik bransch eller teknologi. Urbanise-

ringsekonomier relaterar istället till den totala marknadens storlek.  
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Medan urbaniseringsekonomier är beroende av att marknaden har en viss 

storlek kan lokaliseringsekonomier uppstå även i mindre regioner. Dessa 

regioner kan uppnå skalfördelar i en viss typ av produktion genom att under-

leverantörer, arbetskraft och transportsystem anpassar sig efter behoven 

inom en viss produktion eller näringsgren. När näringsstrukturen specialise-

ras ökar förutsättningarna för att kunskap ska spridas mellan företagen i 

klustret. Dessutom sprids information och kunskap enklast mellan företag 

och individer som ägnar sig åt relaterade verksamheter. Geografisk speciali-

sering av detta slag kan därför bidra till att öka produktiviteten hos de 

företag som ingår i klustret (Bjerke och Johansson).  

 

För att empiriskt mäta effekterna av fördelarna för ett företag av att befinna 

sig i en lokaliseringsekonomi eller urbaniseringsekonomi studeras bransch-

strukturer (eftersom det är mätbart) och hur besläktade dessa verksamheter 

är. Vad som egentligen utgör ”besläktade” verksamheter är en empirisk 

fråga. Då det finns branschspecifik kunskap och information som är betydel-

sefull för företagens produktivitet är bransch en viktig dimension. I andra fall 

är det snarare kunskaper eller teknologi som har betydelse. I dessa fall är 

bransch mindre relevant, eftersom samma typ av kunskap och teknologi kan 

användas i många olika sammanhang. ”Besläktade” verksamheter har därför 

definierats på olika sätt i forskningen (Andersson och Larsson, 2018): 

 

1. Branschtillhörighet (företag tillhör samma bransch eller typ av bransch). 

2. Delar arbetskraft (företag anställer arbetskraft med liknande kompetens-

profiler eller företag verkar inom branscher som har hög arbetskraftsrörlighet 

sinsemellan). 

3. Delar teknologi (företag har patent inom liknande teknologiområden eller 

använder teknologi från liknande områden). 

4. Delar leverantörer av insatsvaror och tjänster (företagen använder likar-

tade insatsvaror och tjänster, till exempel genom att studera input-output-

länkar mellan branscher och företag). 

 

I en metaanalys av 73 studier på området drar de Groot, Poot och Smit 

(2016) slutsatsen att resultaten i denna litteratur är relativt spretiga, men att 

följande mönster kan urskönjas:  

1. Generellt tycks diversitet vara mer betydelsefullt än specialisering för 

städers tillväxt. 

2. Diversitet är särskilt viktigt i stora städer i utvecklade länder/regio-

ner, och för kunskapsintensiva och innovativa branscher, särskilt för  

kunskapsintensiva tjänstebranscher. 

3. Specialisering tycks vara viktigare i mindre städer med större tyngd 

av tillverkningsindustrier. 

 

Specialisering och diversitet tycks därmed vara olika viktiga i olika miljöer. 

Däremot finns ett starkt stöd för att överdriven specialisering av en lokal 

ekonomi skadar den långsiktiga tillväxten (Feldman och Audretsch, 1999; 

Glaeser m fl, 1992). Forskningen pekar också på att enbart geografisk närhet 

mellan företag inte är tillräckligt för att det ska ske ett produktivt utbyte  

mellan företagen. För att samlokalisering ska skapa förutsättningar för en 

ökad produktivitet krävs en kombination av geografisk närhet och ekono-

misk närhet, dvs. att företagen arbetar med verksamheter som relaterade till 

varandra.  
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4 Produktivitet och konkurrenskraft i Kalmar län 

4.1 Länets ekonomiska utveckling 

OECD (2012) konstaterar att ”alla fyra län i Småland och Blekinge har haft 

en tillväxttakt som översteg genomsnittet i OECD för TL3-regioner (motsva-

rande län) från mitten av 1990-talet till krisåret 2008. Dessutom översteg 

BNP per capita i de fyra länen OECD:s genomsnitt redan 1995, vilket inne-

bär att de fyra länen är relativt välmående och dynamiska jämfört med övriga 

OECD. Sysselsättningsgraden i regionen har varit relativt hög jämfört med 

Sverige som helhet och resten av OECD. Detta jämte höga löner och en ut-

byggd offentlig sektor har lagt grunden till den höga välfärden och goda 

livskvaliteten i regionen.”  

Figur 7 visar utvecklingen av BRP per capita i riket och i Kalmar län för 

2000–2017. Även om Kalmar län har en förhållandevis låg produktivitet 

(BRP/sysselsatt) i ett nationellt perspektiv, är produktiviteten ändå hög i en 

internationell jämförelse.  

Figur 7. BRP per sysselsatt i Sverige och Kalmar län, 2000–2017 

 
Källa: SCB, regionalräkenskaper 

Johansson (2019) analyserar tillväxt i produktivitet och sysselsättning i Kro-

noberg, Blekinge och Kalmar län för perioden 2000–2016. Figur 8 visar att 

näringslivet i Kronoberg har haft en tillväxt i linje med genomsnittet för 

Sverige under perioden, medan tillväxten i Kalmar och Blekinge län varit 

lägre än rikssnittet. Den lägre tillväxten beror på att produktivitetstillväxten 

varit svagare än på riksnivå, samtidigt som sysselsättningstillväxten varit 

negativ under perioden.  

Ett sätt att förstå bakomliggande orsaker till utvecklingen är att titta på hur 

olika branscher bidrar till tillväxten. Figur 9 visar bidraget till tillväxt i pro-

duktivitet och andelen av förädlingsvärdet från sex breda branschaggregat 

(Eurostats branschindelning, se bilaga 2). Figuren visar att en stor del av 

tillväxten i produktivitet i Kalmar län sker i kunskapsintensiva verksamheter, 

och främst inom tjänstebranscher. Samma branscher står också för produk-

tivitetstillväxten på nationell nivå. Kalmars lägre tillväxt kan därför delvis 

härledas till att dessa växande branscher är lägre representerade i länet.  

Arbetsintensiva tjänstebranscher står för det största bidraget till tillväxt i 

Kalmar län, vilket skiljer sig från utvecklingen på riksnivå. Industrin står för 

en betydande del av förädlingsvärdet, men har inte bidragit till tillväxten i 

förädlingsvärde under perioden. Detta beror på att flera företag försvann i 

samband med krisen 2009. Tillväxten i de kvarvarande företagen förmår 
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bara precis kompensera för det bortfall av produktivitet som nedlägg-

ningarna medförde.  

Figur 8. Real tillväxt i förädlingsvärdet 2000-2016, procent 

 
 

Källor: SCB Regionalräkenskaper och Sydsvenska Handelskammaren 

Figur 9. Olika branschgruppers storlek och bidrag till tillväxten i Kalmar län, 

2000–2016, procent 

 
Källor: SCB Regionalräkenskaper och Sydsvenska Handelskammaren 

Figur 10 visar vidare att industrin i länet ger ett positivt bidrag till produkti-

vitetstillväxten, framför allt inom högteknologisk tillverkning, medan bidra-

get till sysselsättningstillväxten är negativt. Minskningen i bidraget till till-

växt totalt sett beror på att industrin minskar i både i antal företag och i sys-

selsättning, och att produktivitetsvinsterna av rationaliseringen i de kvarva-

rande företagen bara precis kompenserar för detta. Tjänstebranscher, såväl 

kunskapsintensiva som arbetsintensiva, bidrar med tillväxt i både sysselsätt-

ning och produktivitet. 
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Figur 10. Olika branschgruppers storlek och bidrag till sysselsättningstillväxt 

och produktivitetstillväxt i Kalmar län, 2000–2016, procent 

 
 

Källor: SCB Regionalräkenskaper och Sydsvenska Handelskammaren  

Figur 11 och 12 sammanfattar bidraget till tillväxt från de olika bransch-

grupperna. Figurerna visar att bidraget till tillväxt i Kronobergs län kommer 

från samma sektorer som på riksnivå, och att bidraget från respektive grupp 

ligger på ungefär samma nivå som i riket. I Kalmar län kan den lägre till-

växten härledas till att kunskapsintensiva tjänster utgör en mindre andel av 

ekonomin och till att tillverkningsindustrins bidrag till tillväxt varit lägre än 

på riksnivå, och till och med varit negativt under perioden 2008–2016. ”Öv-

riga varuproducenter” innehåller bl.a. jord- och skogsbruk och kärnkraften. 

Gruppen bidrar till tillväxt före 2008 men har en negativ tillväxt efter 2008 

p.g.a. avvecklingen av kärnkraften. 

Figur 11. Respektive branschgrupps bidrag till tillväxt i förädlingsvärdet, 

2000–2007, procentenheter 

 
Källor: SCB Regionalräkenskaper och Sydsvenska Handelskammaren 

Anm.: Bidrag beräknas som branschgruppens andel av förädlingsvärdet 

multiplicerat med tillväxten. I Blekinge överskattas kunskapsintensiva tjäns-

ter samtidigt som högteknologisk tillverkning underskattas efter 2008 till 

följd av omklassificiering av Ericsson.  
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Figur 12. Respektive branschgrupps bidrag till tillväxt i förädlingsvärdet, 

2008–2016, procentenheter 

 
Källor: SCB Regionalräkenskaper och Sydsvenska Handelskammaren 

Anm.: Bidrag beräknas som branschgruppens andel av förädlingsvärdet 

multiplicerat med tillväxten. I Blekinge överskattas kunskapsintensiva tjäns-

ter samtidigt som högteknologisk tillverkning underskattas efter 2008 till 

följd av omklassificiering av Ericsson. 

 

4.2 Länets förutsättningar för tillväxt 

Johansson (2017) skattar en modell för hur olika faktorer påverkar produk-

tiviteten, mätt som lön per sysselsatt, mellan svenska kommuner år 2014. 

Faktorerna som analyseras är bl.a. kompetens (mätt som andelen med minst 

treårig eftergymnasial utbildning), företagsstruktur (bl.a. internationell han-

del, andel anställda i företag med fler än 250 anställda och andel anställda i 

utlandsägda företag), storlek på arbetsmarknadsregionen i antal förvärvsar-

betande, nyföretagande och arbetslöshet. Analysen visar att högre produk-

tivitet samvarierar med en större andel personer med högre utbildning, mer 

FoU, mer internationell handel och en högre förekomst av stora och inter-

nationella företag. Sammantaget förklaras ungefär 80 % av variationen i 

produktivitet mellan kommuner av dessa faktorer.  

I detta avsnitt studerar vi Kalmar läns förutsättningar avseende några av des-

sa faktorer. Figur 13 visar andelen med minst treårig eftergymnasial utbild-

ning per län. Figur 14 visar andelen av utgifter och årsverken inom FoU som 

sker i länet. Figur 15 visar andelen sysselsatta i utlandsägda företag medan 

figur 16 visar andelen sysselsatta i stora företag. Figur 17 visar storleken på 

Kalmar läns fyra FA-regioner jämfört med övriga FA-regioner.  

Sammantaget ligger Kalmar län lågt i förhållande till andra län avseende 

samtliga indikatorer. Endast avseende andelen sysselsatta i utlandsägda 

företag ligger länet på den övre halvan av en fördelning mellan svenska län.  
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Figur 13. Andel högutbildade 

 
Källa: SCB 

Figur 14. Forskning och utveckling 

 
Källa: SCB 

Länet har relativt få anställda i riktigt stora företag (250+ anställda) och fler i 

mindre och medelstora. Stora företag är särskilt viktiga för produktivitetstill-

växten. Heyman, Norbäck och Persson (2014) visar att de stora företagen 

(med fler än 500 anställda) stod för över hälften av  den sammanlagda pro-

duktivitetsökningen i det svenska näringslivet under perioden 1996–2009.  

Länets internationella företag är främst utlandsägda företag som är tillverk-

ningsenheter i globala värdekedjor, men inte huvudkontorsbolagen eller 

bolagen som har FoU-verksamheten. Genom att tillhöra koncerner med egen 

FoU får länets företag ändå del av FoU som sker på andra håll.  

Vidare är många av företagen i Kalmar län underleverantörer till eller dotter-

bolag till företag med säte i andra delar av landet. Det medför att en betydan-

de del av de varor som exporteras från länet först passerar andra delar av 

Sverige, och att företagen i länet inte själva exporterar direkt till kunder 

utomlands.  
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Figur 15. Andel sysselsatta i utlandsägda företag 

 
Källa: Tillväxtanalys 

Figur 16. Andel sysselsatta i stora företag (fler än 250 anställda) 

Källa: SCB 

 

Figur 17. Storlek på arbetsmarknad 

 
Källa: SCB 
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Även produktiviteten, mätt som BRP per sysselsatt, är låg i ett nationellt per-

spektiv (figur 7). Figur 18 visar den faktiska produktiviteten för länets fyra 

FA-regioner i förhållande till den produktivitet som kan förväntas givet varje 

FA-regions förutsättningar. Figuren visar att Kalmar läns fyra FA-regioner 

har en produktivitet som ligger inom spannet för vad som kan förväntas givet 

varje regions förutsättningar. För att höja produktiviteten i länet behöver 

förutsättningarna – utbildningsnivå, kunskapsinnehåll i näringslivet, FoU, 

tillgänglighet, mm. – förbättras. 

Figur 18. Faktisk produktivitet och förväntad produktivitet 

  
Källa: Johansson (2019), Sydsvenska Handelskammaren, kommande. 

Nystartade företag är en viktig indikator för förnyelse i näringslivet. Halti-

wanger, Jarmin och Miranda (2013) visar att det framför allt är små företag 

som är nystartade som skapar nya arbetstillfällen. Kalmar län har relativt få 

nystartade företag, men samtidigt är överlevnadsgrad bland nystartade före-

tag är högre än riksgenomsnittet. Länet har också många företag per 

invånare.  

Figur 19. Antal nystartade företag per invånare (16-64 år), 2018 

Källa: Tillväxtverket, nystartade företag 2018 

Mindre FA-regioner med färre invånare och långa avstånd till större städer 

har generellt sett fler företag och fler företagare per invånare (Tillväxtverket 

2018). Detta kan tolkas som att det entreprenöriella inslaget är större i eko-

nomin, eller på att en större del av arbetskraften är sysselsatt i näringar med 
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många företag, bl.a. inom jordbruket. Många små företag kan dock också 

indikera att det finns begränsningar att organisera verksamheter i större 

enheter som skulle kunna medföra skalfördelar.  

Historisk lokalisering av tillverkningsindustri och tjänsteföretag medför att 

vissa delar av landet, bland annat i Kalmar län, har kvar relativt stora arbets-

ställen. Storleken på verksamheterna medför större möjligheter till medver-

kan i globala värdekedjor och produktionsprocesser. Lokaliseringsbeslut har 

därför effekter på produktivitetsutvecklingen i en region för lång tid framåt.  

 

4.3 Produktivitet i olika delar av näringslivet 

Smart specialisering syftar till att öka en regions konkurrenskraft genom att 

fokusera utvecklingsresurser inom områden där regionen har en komparativ 

fördel. För att identifiera dessa områden använder vi data ur Företagens eko-

nomi (SCB) för att studera näringsgrenar i länet i termer av antal anställda, 

förädlingsvärden och förädlingsvärde per anställd. Förädlingsvärdet per 

anställd används som är mått på den genomsnittliga produktiviteten per 

bransch. Företagens ekonomi innehåller uppgifter för hela näringslivet upp-

delat på ca 60 branscher (2-siffrors SNI-indelning) och län. Vi använder data 

för 2010 och 2017. Intressanta branscher att undersöka vidare är branscher 

som har relativt hög produktivitet och som också utgör en stor del av 

näringslivet, antingen i termer av anställda och/eller förädlingsvärden. Vi 

beräknar hur stor del av arbetskraften som är sysselsatt i respektive bransch i 

Kalmar län, och relaterar detta till andelen på riksnivå för att få en uppfatt-

ning om branschen är en regional specialisering.  

I förädlingsvärdet ingår driftsöverskott på arbetsställenivå. Det finns också 

starka samband mellan lönenivåer och produktivitet på företagsnivå (Edin, 

Nordström-Skans och Holmlund, 2006). Som ett alternativ, och för att säker-

ställa robustheten i resultaten, redovisas därför även förvärvsinkomster per 

individ efter bransch. Figur 20 visar förädlingsvärdet per anställd medan 

figur 21 visar det alternativa måttet förvärvsinkomster per individ.  

Förädlingsvärdet per anställd (dvs. produktiviteten) är högst inom kapital-

intensiv verksamhet som fastighetsbolag, flertalet industrigrenar samt gruvor 

och skogsbruk. Även högteknologisk eller högt specialiserad verksamhet 

som t.ex. telekommunikation och elproduktion, ekonomiska och juridiska 

konsulter och hälso- och sjukvård har högt förädlingsvärde per anställd. 

Industri och handel har medelhöga förädlingsvärden, medan personalintensiv 

verksamhet som t.ex. kontorstjänster, restauranger och flertalet arbetsinten-

siva tjänstenäringar har låga förädlingsvärden per anställd.  

Figur 21 visar det alternativa måttet förvärvsinkomster per individ efter 

bransch. Rankingen mellan branscherna varierar något mellan måtten, men 

det finns inga stora skillnader mellan vilka branscher som har höga respek-

tive låga värden: Branscher som ligger högt på det ena måttet ligger också 

högt på det andra, och vice versa.  
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Figur 20. Förädlingsvärde per anställd, mnkr, Kalmar län 2017  

Källa: SCB (Företagens ekonomi), egna beräkningar  
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Figur 21. Median av förvärvsinkomst per bransch, näringslivet, Kalmar län 

2017 

Källa: SCB (regional mikrodatabas Kalmar län) 
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Figur 22 visar fördelningen av antalet förvärvsarbetande i Kalmar län 2017 

på en mer aggregerad branschindelning. Figuren visar att de största bran-

scherna sett till antalet anställda i länet är vård och omsorg, tillverkning och 

utvinning, handel, utbildning och företagstjänster. Samma branscher är också 

dominerande på riksnivå. Jämfört med riket är dock tillverkningsindustrin 

och vård- och omsorgssektorn relativt sett större i länet. Branscher som är 

mindre representerade i länet än i riket är bl.a. information och kommunika-

tion, finans- och försäkring och företagstjänster. Dessa branscher definieras 

som kunskapsintensiva tjänstebranscher, och står för en betydande del av 

tillväxten på nationell nivå.  

 
Figur 22. Förvärvsarbetande 20–64 år, hela ekonomin i Kalmar län, 2017 

Källa: SCB (regional mikrodatabas Kalmar län) 

En relativt stor andel av sysselsättningen i Kalmar län finns därmed i bran-

scher med lägre förädlingsvärde per anställd, vilket medför att näringsstruk-

turen i sig medför en lägre produktivitet. Inom industrin är förädlingsvärdena 

per anställd relativt höga, men där minskar sysselsättningen till följd av auto-

matisering. Sysselsättningen ökar samtidigt, bl.a. inom handel, företagstjäns-

ter, gröna näringar, livsmedelsindustri och besöksnäringen. Flera av dessa 

branscher har relativt låga förädlingsvärden per anställd. Figur 23 visar 

branschföreningen inom näringslivet (dvs. exklusive offentlig sektor). 

Tillverkningsindustrin blir då klart dominerande i länet.  

 
Figur 23. Förvärvsarbetande 20–64 år, näringslivet i Kalmar län 2017 

Källa: SCB (regional mikrodatabas Kalmar län) 
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4.4 Konkurrenskraft i olika delar av näringslivet 

Handelsteorin skiljer på absoluta fördelar och komparativa fördelar. En re-

gion har en absolut fördel om det kan producera en viss vara eller tjänst mer 

effektivt (till en lägre absolut kostnad) än andra. En komparativ fördel tar 

istället hänsyn till alternativkostnaden, dvs. hur mycket annan produktion 

som uteblir till följd av att en viss vara produceras (Krugman och Obstfeld, 

2006). 

En region kan ha en absolut fördel i en viss bransch, samtidigt som en annan 

region har en komparativ fördel i samma bransch. En region har en kompara-

tiv fördel i en viss typ av produktion om det kan producera varan/tjänsten till 

lägst alternativkostnad, dvs. om det behöver ge upp mindre av annan produk-

tion. Störst produktion till lägst kostnad uppstår när regioner producerar de 

varor och tjänster där de har komparativa fördelar.  

Komparativa fördelar beror bl.a. på tillgången till naturresurser, arbetskraft 

med en viss utbildning eller kompetens och tillgänglig teknologi. Skillnader i 

dessa faktorer gör att olika regioner har olika bra förutsättningar att produ-

cera olika varor och tjänster. Genom att regioner specialiserar sig i branscher 

där de har komparativa fördelar kan det totala överskottet maximeras.  

Komparativa fördelar mäts i forskningen ofta i termer av specialisering av 

arbetskraft eller ekonomisk aktivitet (Cutrini, 2009). Ett ofta använt mått är 

Balassa-Hoover index, som relaterar andelen anställda i ett län i en viss 

bransch till branschens andel i en jämförelseregion, t.ex. övriga Sverige. Om 

en bransch har en större representation i länet än i jämförelseregionen 

(index>1) talar man om en specialisering, eller en ”uppvisad” komparativ 

fördel (revealed comparative advantage). BHI kan användas för att identi-

fiera komparativa fördelar mellan regioner och på så vis visa på konkurrens-

kraft. Det går också att jämföra indexvärdena för samtliga branscher inom en 

region för att identifiera de branscher där regionen har sina största kompa-

rativa fördelar.  

Handelsteori fokuserar vanligtvis på att identifiera komparativa fördelar på 

nationell nivå genom att studera export- och importdata för nationer. På den 

regionala nivån antas lokaliseringsbeslut bero på en kombination av ökande 

skalavkastning på produktionsanläggningar (increasing returns to scale) som 

i sin tur beror på en koncentration av människor med kompetens inom när-

liggande områden (spillovers) eller nätverk av specialiserade företag som 

ingår i produktionskedjor. Inom forskningsfältet Ny ekonomisk geografi (se 

avsnitt 3.4) relateras detta till storleken på arbetsmarknaden, där större 

arbetsmarknader tenderar att ha en högre tillväxttakt på grund av en större 

mångfald av företag och människor, som ger större möjligheter till såväl 

bredd som specialisering. För mindre regioner blir istället nätverk mellan 

individer och företag i relaterade branscher viktigare eftersom dessa inte 

samma möjligheter till både bredd och specialisering som större regioner. 

Smart specialisering anknyter till detta synsätt på hur en region kan bygga 

upp konkurrenskraft genom att specialisera sig inom områden där det finns 

komparativa fördelar regionalt.  

Figur 24 visar Balassa-Hoover index för de branscher i Kalmar län som har 

ett indexvärde i närheten av eller över 1. Jämförelseregion är Sverige. Vid ett 

värde på 1 är branschen lika framträdande i länet som på riksnivå, medan ett 

högre värde indikerar en starkare komparativ fördel i länet.  
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Papper och massa samt primärproduktion inom jord och skog har högst in-

dexvärden och är därmed de mest framträdande specialiseringarna i Kalmar 

län. Andra starka specialiseringar (större företag) är elproduktion (OKG), 

livsmedelsindustri (bl.a. Guldfågeln, KLS Ugglarps, Åbro bryggeri och 

Arla), transportmedelsindustri (Scania), industri för datorer och elektronik 

(SAFT, batteritillverkning), vatten och reningsverk (SKB, Stena), gummi 

och plast (Trelleborg Sealing Solutions) och övrig maskinindustri (Xylem). 

Bibliotek, arkiv och muséer innehåller även djurparker, och länet har ett högt 

värde p.g.a. att Ölands djurpark ingår i aggregatet. Grafen visar att Kalmar 

län har en stark specialisering inom flera grenar inom jord- och skogsbruk, 

samt förädling av primärproduktionen i form av papper/massa och livs-

medelsindustri. Länet har också en stark eller medelstark specialisering inom 

i stort sett samtliga grenar inom tillverkningsindustrin. Även bygg- och 

fastighetsbranschen är något mer framträdande i länet än på riksnivå.  

Figur 24. Balassa-Hoover-index beräknat utifrån antal anställda 

Källa: SCB, Företagens ekonomi; egna beräkningar 

Hoover-index beräknas vanligtvis utifrån antalet anställda. Inom tillverk-

ningsindustrin pågår en rationaliseringsprocess där produktionen automati-

seras och antalet anställda minskar. Länets tillverkningsindustri skulle kunna 

tänkas ligga efter utvecklingen på riksnivå, så att antalet anställda i industrin 

är högre än på riksnivå eftersom rationaliseringsprocessen inte gått lika långt 

i länet som i riket. Därför beräknar vi som ett alternativ också ett Hoover-

index utifrån förädlingsvärden. Där beräknas istället om förädlingsvärdet i 

respektive bransch är mer betydande i länet än på riksnivå (figur 25).  

Beräkningen av ett index utifrån förädlingsvärden ger dock ungefär samma 

utfall som beräkningen utifrån antalet anställda. Detta indikerar också att 

förädlingsvärdet per anställd i respektive bransch ligger ungefär nivå med 

riksgenomsnittet. Det indikerar också att rationaliseringen inom industrin i 

länet följer utvecklingen på riksnivå.  
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Figur 25. Balassa-Hoover-index beräknat efter förädlingsvärde 

Källa: SCB, Företagens ekonomi; egna beräkningar 

För att öka länets konkurrenskraft (och i förlängningen EU:s konkurrens-

kraft) är det också viktigt att specialiseringen görs inom områden med hög 

produktivitet. Vi mäter branschernas produktivitet som förädlingsvärdet per 

anställd. Ett arbetstillfälle inom en bransch med högre förädlingsvärden per 

anställd genererar sysselsättning, men också ett större driftsöverskott, som 

t.ex. kan återinvesteras i verksamheten. 

En specialisering inom en bransch med lågt förädlingsvärde per anställd 

genererar främst sysselsättning, men mindre ekonomiska värden utöver 

sysselsättningseffekten. Lågt förädlingsvärde per anställd i en region sett i 

relation till samma bransch i andra regioner kan också indikera att branschen 

i regionen inte är konkurrenskraftig (relativt andra regioner) eller att det är 

en bransch på nedgång, t.ex. på grund av minskande efterfrågan på varan 

eller tjänsten som produceras. I det senare fallet syns nedgången i form av en 

generell nedgång i flera regioner.  

Figur 26 visar förädlingsvärdet per anställd (x-axel) och konkurrenskraft (y-

axel). Storleken på ”bollarna” visar storleken på förädlingsvärdet i respektive 

bransch. De flesta av de större branscherna har ett större företag som domi-

nerar, förutom livsmedelsindustrin där det finns flera större företag. Runt 

dessa större företag finns också underleverantörer (ofta med en annan 

branschkod). Figur 27 visar beräkningen av konkurrenskraft utifrån antal 

anställda. Storleken på ”bollen” visar antalet anställda i branschen.  
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Figur 26. Konkurrenskraft (utifrån förädlingsvärde) och förädlingsvärde per 

anställd 

Källa: SCB, Företagens ekonomi; egna beräkningar 

Figur 27. Konkurrenskraft (utifrån antal anställda) och förädlingsvärde per 

anställd 

Källa: SCB, Företagens ekonomi; egna beräkningar 
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4.4.1 Utveckling sedan 2010 

Figur 23–26 visar nuläget för näringslivet i Kalmar län, och vilka branscher 

som är betydelsefulla idag. Vi behöver också ha en uppfattning om deras 

framtida utvecklingsmöjligheter. Intressanta branscher att studera vidare 

behöver dels ha god konkurrenskraft (Balassa-Hoover index>1), dels ha en 

positiv utvecklingstrend vad gäller sysselsättning och förädlingsvärde i länet. 

Branschen måste också bedömas ha framtiden för sig. Ett sätt att göra en 

bedömning av framtida utvecklingsmöjligheter är att se hur branschen har 

utvecklats historisk. Vi beräknar därför tillväxten i sysselsättning och för-

ädlingsvärde mellan 2010 och 2017 för alla branscher, men med fokus på de 

som är konkurrenskraftiga. Resultatet visas i figur 28. I graferna begränsar vi 

begränsar urvalet till de branscher där länet har konkurrenskraft (index>1).  

Figur 28. Tillväxt i antal sysselsatta och förädlingsvärde 2010–2017 per 

bransch 

 
Källa: SCB, Företagens ekonomi; egna beräkningar 

Eftersom målet är att höja länets förädlingsvärden är det särskilt intressant 

att följa branscher med höga förädlingsvärden per anställd. Branscherna bör 

också vara betydelsefulla för länet genom att ha höga förädlingsvärden i 

absoluta tal och/eller sysselsätta ett stort antal personer. Alternativt behöver 

de bedömas ha potential till att växa så att kan bli betydelsefulla för länet.  

Figur 29 visar förädlingsvärdet per anställd (x-axel) och tillväxten i föräd-

lingsvärde per anställd (y-axel) för alla branscher med ett konkurrenskrafts-

index över eller omkring 1. Storleken på bollen visar det totala förädlings-

värdet i branschen.   
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Figur 29. Förädlingsvärde per anställd och tillväxt i förädlingsvärde per 

anställd 

 
Källa: SCB, Företagens ekonomi; egna beräkningar 

Av de branscher som är regionala specialiseringar är de mest intressanta de 

branscher som finns i figurernas övre högra hörn. Dessa är de branscher som 

har störst tillväxt i förädlingsvärde och sysselsättning, eller högst förädlings-

värde per sysselsatt. Bland dessa finns bl.a. livsmedelsindustri, olika former 

av handel, konsumenttjänster och industri för datorer och elektronik. Handel 

och konsumenttjänster servar företrädesvis en lokal marknad. Kärnkraften 

(Produktion av el, gas värme och kyla) står för betydande förädlingsvärden 

och sysselsätter ett stort antal anställda. Branschen är dock under avveckling 

i länet. Inom Vatten och reningsverk sker en tillbakagång inom SKB, samti-

digt som det finns andra företag i samma branschaggregat (bl.a. Stena) som 

ökar i sysselsättning och förädlingsvärde. 

Jord, skog och fiske ökar också i såväl sysselsättning som förädlingsvärde, 

men mindre procentuellt sett. Transportmedelsindustrin har i stort sett oför-

ändrat förädlingsvärde och sysselsättning under perioden, medan övrig mas-

kinindustri, möbelindustri och produktion av el, gas värme och kyla minskar 

såväl avseende sysselsättning som förädlingsvärde under perioden. Industri 

för trä, papper och massa, gummi- och plastindustri och stål- och metallverk 

ökar i förädlingsvärde men minskar i sysselsättning, vilket troligtvis är en 

följd av automatisering av produktionen. Även veterinärkliniker ökar i sys-

selsättning och förädlingsvärde, vilket troligtvis är en följd av den ökade 

produktionen inom jordbruket och livsmedelsindustrin.  

Analysen visar således att branscher som är intressanta att studera vidare 

främst är primärproduktion inom jord- skog och fiske samt förädling av 

denna produktion inom livsmedelsindustrin och industrin för trävaror, pap-

per och massa. Dessa specialiseringar hänger också väl ihop i produktions-

kedjor. De största ökningarna av förädlingsvärdet sker i förädlingsledet, men 

även inom primärproduktionen ökar förädlingsvärdena.   
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4.5 Produktivitet och konkurrenskraft på företagsnivå 

För att se vad som ligger bakom utvecklingen på branschnivå går vi ned på 

företagsnivå med hjälp av Bisnodes företagsdatabas för Kalmar län. Figur 30 

visar tillväxt i antal anställda och förädlingsvärde under perioden 2012–2017 

per branschaggregat (Bisnodes egen indelning i branschaggregat). Storleken 

på ”bollarna” avser storleken på förädlingsvärdet per branschaggregat. Totalt 

sett har antalet anställda ökat med ca 6 procent i länet medan antalet företag 

ökat med ca 5 procent. 

 

Företagsservice (bl.a. städtjänster och fastighetsskötsel) samt Fastigheter har 

haft den största ökningen i förädlingsvärde i länet under perioden. Verk-

stadssektorn har varit i stort sett oförändrad i termer av såväl sysselsättning 

som förädlingsvärde, medan energisektorn minskar.  

 
Figur 30. Tillväxt i antal anställda och förädlingsvärde per aggregat 2012–2017 

 
Källa: Bisnode, företagsdatabas för Kalmar län 

 

Figur 31 visar tillväxt i antal anställda och lönsamhet (se textruta för defini-

tion) för samma period och branschaggregat. Grafen visar att fastighets-

branschen är den bransch som haft störst tillväxt i förädlingsvärde under 

perioden, och också har en hög konkurrenskraft. Även elektronikindustrin 

har en hög konkurrenskraft, men har inte haft en lika stor ökning av föräd-

lingsvärdet. Energisektorn minskar i förädlingsvärde, men är ändå konkur-

renskraftig. Verkstadsindustrin har låg tillväxt i förädlingsvärde, men är 

konkurrenskraftig.  
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Figur 31. Tillväxt i förädlingsvärde och lönsamhet per aggregat 2012–2017 

 
Källa: Bisnode, företagsdatabas för Kalmar län 

Figur 31 visar tillväxt i förädlingsvärde och lönsamhet för samtliga företag i 

databasen år 2017. Några av länets största företag är markerade. Figuren 

visar att det stora flertalet företag i länet ligger i området med god lönsamhet 

och tillväxt. Dock finns flera stora företag i området med lägre tillväxt och 

lönsamhet. 

Figur 31. Tillväxt och lönsamhet för samtliga företag i Kalmar län 2017 

 
Källa: Bisnode, företagsdatabas för Kalmar län 
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Fakta: Olika sätt att mäta förädlingsvärde 

Både SCB och Bisnode skattar ett förädlingsvärde, och måtten är inte helt 

jämförbara. Bisnode skattar ett förädlingsvärde per företag, som utgörs av 

skillnaden mellan företagets intäkter och kostnaderna för personal och 

insatsvaror, finansiella intäkter och kostnader samt en skattad normal-

avkastning på eget kapital (ersättning till aktieägare). SCB:s förädlings-

värde utgörs av skillnaden mellan produktionsvärdet och kostnaden för 

insatsvarorna, utan personalkostnader. SCB:s mätt visar hur stort över-

skott som genereras i företaget och kan användas för att ersätta anställda 

och ägare. Bisnodes mått visar istället hur stort överskott som finns kvar i 

företaget efter att anställda och ägare fått sin ersättning.  

Bisnodes mått på förädlingsvärde används för att konstruera ”Simpler-

index”, som används som ett lönsamhetsindex för företagens konkurrens-

kraft. Simpler-index beräknas som personal- och kapitalkostnaden divi-

derat med förädlingsvärdet. Ett värde på 1 innebär att kostnaderna är lika 

stora som förädlingsvärdet, dvs. företaget ligger på en genomsnittlig lön-

samhet (eftersom kapitalkostnaden är beräknad utifrån en normalavkast-

ning). Ett värde på 0,8 innebär att kostnaderna motsvarar 80% av för-

ädlingsvärdet, dvs. företaget är 20% mer lönsamt än genomsnittet och 

avkastningen till ägarna är 20% högre än normalavkastningen. Vid ett 

värde över 1 är kostnaderna större än förädlingsvärdet. Simpler-index är 

Bisnodes sätt att illustrera konkurrenskraft på företagsnivå.  
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4.5.1 Förädlingsvärde och konkurrenskraft hos företag i de branscher där 
länet har komparativa fördelar 

Figur 31 visar lönsamheten för samtliga företag i länet. I detta avsnitt fördju-

par vi analysen för företag i de branscher där länet har komparativa fördelar 

(se avsnitt 4.4). I Bisnodes databas motsvaras dessa branscher av aggregaten 

jord och skog, livsmedelsindustri, papper och massa, trävaruindustri, vatten 

och avfall samt verkstadsindustri.  

 

Graferna visar tillväxten i förädlingsvärde och konkurrenskraft (Simpler-

index). Uppgifterna avser år 2017. Storleken på ”bollarna” visar det totala 

förädlingsvärdet per företag. Företagsnamn skrivs ut i graferna för alla före-

tag med ett förädlingsvärde på mer än 20 miljoner kronor år 2017. I vissa fall 

gör företag procentuellt sett stora ökningar av förädlingsvärdet eftersom 

företaget gick med förlust året innan. Stora ökningar och minskningar av 

förädlingsvärden från ett år till ett annat förekommer också på grund av 

uppköp eller omstruktureringar av företag inom en koncern. Tillväxt i för-

ädlingsvärde är satt till max 300% i graferna för att dessa ska vara läsbara. 

 

Figur 32 visar konkurrenskraft och tillväxt i förädlingsvärde för företag inom 

areella näringar (jord, skog och fiske). Grafen visar att det inom sektorn 

finns väldigt många företag och att de flesta av dessa är små. Många av 

företagen bedrivs i form av enskild näringsverksamhet. Variationerna i 

tillväxt och konkurrenskraft är stora mellan företagen.  

 
Figur 32. Areella näringar (jord, skog och fiske) 

 

Inom livsmedelsindustrin finns flera större företag i länet och ett antal små. 

De flesta av företagen har god tillväxt i förädlingsvärde och god 

konkurrenskraft enligt Simpler-index.  
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Figur 33. Livsmedelsindustri  

 

Inom pappers- och massaindustrin finns färre företag och de som finns är 

stora. Södra skogsägarna är dominerande. Företagen har generellt sett god 

konkurrenskraft och god tillväxt i förädlingsvärde.  

 
Figur 34. Papper och massa 

 
Inom trävaruindustrin finns ett större antal företag i olika storlek. Det finns 

en stor variation i tillväxt och konkurrenskraft mellan företagen i branschen. 
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Figur 35. Trävaruindustri 

 

Inom vatten och avfall är SKB klart dominerande. I aggregatet finns även 

flera kommunala bolag inom vatten och miljö. Stena recycling har ökat i 

förädlingsvärde i länet och har god konkurrenskraft.  

 
Figur 36. Vatten och avfall 

 

 

Inom verkstadsindustrin finns ett stort antal företag av olika storlek och med 

olika inriktning inom tillverkningsindustri. De flesta av länets stora företag 

finns i detta aggregat. Spridningen i tillväxt och konkurrenskraft är stor 

mellan företagen, men de större företagen är generellt sett lönsamma. Scania 

är klart störst både sett till antal anställda och till förädlingsvärde.  
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Figur 37. Verkstadsindustri 

 

Inom aggregatet gummi och plastindustri är Trelleborg Sealing Solutions 

klart dominerande. Företaget har mycket god konkurrenskraft enligt Bisno-

des mått och har en hög tillväxt i förädlingsvärde. Det finns också ett antal 

mindre företag i aggregatet där flertalet har god tillväxt och konkurrenskraft.  

 
Figur 38. Gummi- och plastindustri 
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4.6 De stora företagens betydelse 

Företag med 250 eller fler anställda utgör endast en promille av det totala 

antalet företag i Sverige, men står för nästan 40 procent av omsättningen och 

förädlingsvärdet i näringslivet, samt en dryg tredjedel av antalet anställda. 

I Kalmar län står mindre företag för en större andel av sysselsättningen än på 

riksnivå. Företag med fler än 250 anställda står för ca 18 procent av den tota-

la sysselsättningen. Länet är dock väldigt beroende av ett fåtal stora arbets-

givare. Figur 39 visar att de 10 största företagen i Kalmar län sammantaget 

står för 14 procent av samtliga anställda i näringslivet och för ca 23 procent 

av den sammanlagda omsättningen. De 50 största företagen står för 

28 procent av de anställda och 40 procent av omsättningen.  

Figur 39. De 50 största företagens andel av omsättning, förädlingsvärde och 

anställda, Kalmar län 2017 

 
Källa: Bisnode, egna beräkningar 
 

Figur 40 visar den sammanlagda (kumulativa) andelen av omsättning, för-

ädlingsvärde och anställda i samtliga ca 23 800 företag i länet år 2017. Figu-

ren visar att de stora företagen står för en betydande del av den ekonomiska 

aktiviteten. Hälften av länets samlade omsättning finns i de 100 största före-

tagen. Ungefär hälften av de anställda och hälften av det samlade förädl-

ingsvärdet i länets näringsliv finns i de 250 största företagen. De 1 000 

största företagen står för 73 procent av förädlingsvärdet och 70 procent av de 

anställda i näringslivet. Ca 14 000 företag sysselsätter endast ägaren själv.  
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Figur 40. Andel av omsättning, förädlingsvärde och anställda, samtliga företag 

i Kalmar län 2017 

 
Källa: Bisnode, egna beräkningar 

Kartan i figur 41 visar lokaliseringar av företag i länet som har fler är 10 

(vänster) respektive fler än 50 (höger) anställda. Cirklarnas storlek visar 

antalet anställda per lokalisering. Flera företag kan finnas på samma plats. 

Kartorna visar tydligt hur lokaliseringen av de större företagen följer sträck-

ningen av länets större vägar. Riktigt stora arbetsplatser finns i de tre största 

städerna: Kalmar, Oskarshamn och Västervik.  

Figur 41. Lokalisering av företag med fler än 10 (vänster) respektive fler än 50 

(höger) anställda 2016
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Forskningen visar att specialisering av en lokal arbetsmarknad kan skapa 

stora vinster för företag som ingår i ett kluster. Samtidigt finns det ett starkt 

stöd för att överdriven specialisering av en lokal ekonomi skadar den 

långsiktiga tillväxten. För att samlokalisering ska skapa förutsättningar för 

en ökad produktivitet krävs en kombination av geografisk närhet och 

ekonomisk närhet, dvs. att företagen arbetar med verksamheter som 

relaterade till och kompletterar varandra.  

Analysen visar att näringar där länet har komparativa fördelar bl.a. finns 

inom primärproduktion inom jord- och skogsbruk samt förädling av denna 

produktion inom livsmedelsindustrin och industrin för trävaror, papper och 

massa. Dessa näringar hänger också väl ihop i produktionskedjor och har en 

stark koppling till de naturresurser som finns i länet. Dessutom skapar närin-

garna förutsättningar för relaterade branscher där länet också är framträdan-

de, bl.a. veterinärkliniker kopplat till djurhållning. Kalmar län är också det 

fjärde största besöksområdet i landet sommartid. Besöksnäringen skapar ett 

större underlag för gårdsbutiker, restauranger och caféer som säljer lokala 

produkter, men också för relaterade näringar som hotell och campingplatser.  

Jord och skog, livsmedelsindustri, papper/massa och trävaruindustri ökar i 

förädlingsvärde i länet och alla utom papper och massa ökar också i syssel-

sättning. De största ökningarna av förädlingsvärdet sker i förädlingsleden. 

Företag inom dessa näringar har förhållandevis höga förädlingsvärden per 

sysselsatt, men med undantag för papper/massa ligger de inte bland de 

högsta i länet. Det kan därför vara nödvändigt att hitta eller bygga upp andra 

styrkeområden i sektorer med högre förädlingsvärden per sysselsatt. Regio-

nala utvecklingsförvaltningen rekommenderar att en fördjupad analys görs 

av dessa näringar. Denna analys bör göras tillsammans med andra aktörer 

inom de berörda näringarna. 

Den fördjupade analysen bör också innehålla andra sätt att mäta relaterade 

näringar. En analys kan göras av vilka företag som delar arbetskraft med 

liknande kompetensprofiler, exempelvis genom att studera flöden av arbets-

kraft mellan företag med hjälp av en longitudinell databas. En analys kan 

också göras av input-output-länkar mellan branscher och företag i syfte att 

identifiera värdekedjor mellan företag i olika branscher. En sådan analys kan 

exempelvis göras i simuleringsmodellen rAps.  

Analysen berör endast det näringsliv som finns i länet idag. Regionen gör 

satsningar inom bl.a. e-hälsa och skog och trä där effekterna ännu inte är 

synliga i data. En långsiktig satsning med att bygga en arena för e-hälsa är 

inledd. Denna ska bidra till nya företag, utvecklade testbäddar, innovationer 

och kompetens inom e-hälsa. Arbetet ska också leda till att en ökad 

användning av e-hälsa inom regionens och kommunernas verksamheter. 

Sedan 2013 pågår ett arbete med att bygga en innovationsmiljö kring smart 

byggande och boende, Smart Housing Småland. En fördjupad analys bör 

därför också göras av möjliga framtida styrkeområden i Kalmar län. 
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vaar-levande-landsbygd/, https://www.klsugglarps.se/vaart-

haallbarhetsarbete/haallbart-lantbruk/, https://www.klsugglarps.se/vaart-

haallbarhetsarbete/social-haallbarhet/ 

 

https://www.guldfageln.se/kontakt/foretagsfakta/ 

https://www.guldfageln.se/om-oss/klimatsmart-kyckling/vad-gor-

kycklingen-klimatsmart/,  

http://www.barometern.se/oland/guldfagelns-nya-investering-pa-10-

miljoner-i-ny-teknik-oroar-anstallda/, hämtad 2019-09-23 

6.3 Datakällor 

SCB: Företagens ekonomi, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 

(RAMS), regional mikrodatabas för Kalmar län 

Bisnode, databas över företag med arbetsställe i Kalmar län 

Gapminder: global inkomstfördelning 

 

  

https://www.lernia.se/for-arbetsgivare/erbjudande/bemanning/
https://www.lernia.se/press/finansiell-information/2015/mars/lernia-publicerar-arsredovisningen-for-2014/
https://www.lernia.se/press/finansiell-information/2015/mars/lernia-publicerar-arsredovisningen-for-2014/
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/about-us/global-facts
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/about-us/research-and-development
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/about-us/research-and-development
https://www.skb.se/det-har-ar-skb/finansiering/
https://www.skb.se/forskning-och-teknik/forskning-teknik/
https://www.skb.se/forskning-och-teknik/samhallsforskning/
http://www.abro.com/
https://www.vimmerby.com/abro-bryggeri/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/miljoe/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/ditt-regionala-koett-vaar-levande-landsbygd/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/ditt-regionala-koett-vaar-levande-landsbygd/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/haallbart-lantbruk/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/haallbart-lantbruk/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/social-haallbarhet/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/social-haallbarhet/
https://www.guldfageln.se/kontakt/foretagsfakta/
https://www.guldfageln.se/om-oss/klimatsmart-kyckling/vad-gor-kycklingen-klimatsmart/
https://www.guldfageln.se/om-oss/klimatsmart-kyckling/vad-gor-kycklingen-klimatsmart/
http://www.barometern.se/oland/guldfagelns-nya-investering-pa-10-miljoner-i-ny-teknik-oroar-anstallda/
http://www.barometern.se/oland/guldfagelns-nya-investering-pa-10-miljoner-i-ny-teknik-oroar-anstallda/
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Stora företags innovationsaktiviteter 

FoU sker främst i större företag. Vi studerar i denna bilaga vilken typ av 

innovationsaktiviteter som bedrivs i några av länets största företag. De flesta 

av företagen är större industriföretag och är del av en internationell koncern. 

De flesta av dessa har forskning och innovationer kopplade till att tjänste-

fiera sin verksamhet. Även robotisering är en viktig del av innovationerna 

hos samtliga företag. Samtliga företag beskriver också sitt hållbarhetsarbete 

kopplat till forskning och innovation.  

 

Scania 

Scania lyfter fram att de har en stark innovationskultur. Nya och effektiva 

lösningar beskrivs som lösningen på vår tids viktigaste hållbarhetsutmanin-

gar. Arbetet bedrivs i samverkan med partners inom olika branscher, forsk-

ningsinstitut och universitet. Viktiga innovationsarbeten som pågår är 

autonoma fordon och elektrifiering. Autonoma fordon är mycket mer än bara 

fordonet i sig. Det är ett komplett system som omfattar hantering av logistik, 

tilldelning av uppgifter till fordon och informationsutbyte mellan fordon och 

infrastruktur. Varje transportlösning är därmed skräddarsydd till kundens 

specifika behov. 

 

Elektrifieringen är en viktig del i Scanias arbete för ett hållbart transport-

system. Lastbilar som drivs med elektricitet kan minska förbrukningen av 

fossila bränslen med 80-90%. Exempel på utveckling som pågår är kontinu-

erlig laddning av lastbilar längst motorvägar och trådlös laddning för bussar. 

 

Källor 

https://www.scania.com/scaniasodertalje/sv/home/om-scania-

sodertalje/innovation.html, hämtad 2019-09-20 

 

Södra 

”Som en förnybar, återvinningsbar och nedbrytbar råvara spelar träden också 

en avgörande roll i att bygga ett grönt samhälle och en hållbar framtid. Tack 

vare decennier av innovationer lever träden vidare i allt från våra bostäder, 

till bränslet som driver våra fordon och kanske rentav i kläderna du bär 

idag.” Så beskriver södra sin syn på skogen och innovationer i sin årsredo-

visning 2018. 

 

Södra beskriver innovationens viktiga roll och att det är nyckeln till ett före-

tags långsiktiga konkurrenskraft. All forskning och utveckling grundas i håll-

barhet. Forskning bedrivs avseende såväl produkter som processer. Södra har 

en egen forskningsstiftelse som ska främja forskning som har betydelse för 

skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. Stiftelsen bildades 

1995 och har tillförts 300 miljoner kronor. Den har delat ut drygt 200 miljo-

ner till 175 olika projekt.  

Södras innovationsområden är: 

• Ökad skogsproduktion 

• Ökad produktivitet och skonsamhet 

• Skogsvårdsteknik 

• Bättre plantering 

• Digitalisering 

https://www.scania.com/scaniasodertalje/sv/home/om-scania-sodertalje/innovation.html
https://www.scania.com/scaniasodertalje/sv/home/om-scania-sodertalje/innovation.html
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Källor 

https://www.sodra.com/_download/sp/?fileRef=/sites/publicdocuments/Dela

de+dokument/Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf&fileTy

pe=pdf&fileName=Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf 

https://www.sodra.com/sv/om-sodra/innovation/, hämtad 2019-09-20 

 

Xylem 

Företaget skriver följande om innovationer: 

”Xylems långa och framgångsrika historia av innovationer beror utan tvekan 

på den tekniska expertisen hos våra utvecklare. Men ingen framgångsrik 

innovation kan skapas utan en nyckelkomponent – kunskapen om vår kunds 

smärtpunkter och kritiska processer.” 

 

En prototyp för världens allra första dränkbara länspump släpptes 1947: 

”Denna innovation skulle förändra hela branscher genom att göra arbetslivet 

enklare för miljontals människor och hjälpa företag att arbeta smartare och 

effektivare.” 

 

2016 släppte Xylem det första avloppspumpsystem för avloppsvatten med 

integrerad intelligens, Flygt Concertor. Detta smarta system läser av drift-

förhållandena i omgivningen, anpassar kapaciteten i realtid och återkopplar 

till pumpstationens operatörer: 

”Kunder världen över drar redan nytta av Flygt Concertors innovativa funk-

tioner. Under cirka sex månader mellan 2015 och 2016 sparade en pumpsta-

tion vid Heathrow Airport Central Sanitation Unit (Storbritannien) cirka 87 

procent av de årliga rengörings- och servicekostnaderna.” 

 

Xylem konstaterar att många globala utmaningar väntar framåt: urbanise-

ring, stigande energikostnader och föråldrad infrastruktur. Men företaget 

konstaterar att det finns lösningar. Exempelvis ”sakernas internet” som 

skapar nya möjligheter och utmaningar i reningstekniken. En kraftigt ökad 

mängd data ger mer information men kräver också kapacitet och möjlighet 

att analysera data: 

”Xylem undersöker också nya innovativa affärsmodeller för avloppsvatten 

där alla pumpar och all vital utrustning är uppkopplade mot molnet. 

Operatörerna skulle slippa bekymra sig över att behöva lära sig och ha koll 

på exakt rätt inställning för varje pump. Pumpsystemen skulle i stället kunna 

fjärrövervakas och Xylems specialister använda dataanalys för att säkerställa 

optimal prestanda och förebyggande underhåll.” 

 

Källa: https://www.xylem.com/sv-se/making-waves/construction-and-

mining/transforming-industries-with-submersible-pump-innovation/, hämtad 

2019-09-21 

 

Aktiebolaget Gustaf Kähr 

Kährs har arbetat med trä i över 160 år och är idag en av de äldsta och mest 

innovativa tillverkarna av parkettgolv i världen: 

”Vi diskuterar ständigt nya idéer hur vi kan förbättra våra golv. Vi prövar i 

tanken, sedan i praktiken och till slut lyckas vi. Men målet är alltid detsam-

ma: att hitta och förverkliga idéerna som gör våra golv ännu vackrare, star-

kare, lättare att lägga och mer hållbara för miljön.” 

 

https://www.sodra.com/_download/sp/?fileRef=/sites/publicdocuments/Delade+dokument/Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf&fileType=pdf&fileName=Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf
https://www.sodra.com/_download/sp/?fileRef=/sites/publicdocuments/Delade+dokument/Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf&fileType=pdf&fileName=Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf
https://www.sodra.com/_download/sp/?fileRef=/sites/publicdocuments/Delade+dokument/Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf&fileType=pdf&fileName=Arsredovisning_och_hallbarhetsredovisning_2018.pdf
https://www.sodra.com/sv/om-sodra/innovation/
https://www.xylem.com/sv-se/making-waves/construction-and-mining/transforming-industries-with-submersible-pump-innovation/
https://www.xylem.com/sv-se/making-waves/construction-and-mining/transforming-industries-with-submersible-pump-innovation/
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Exempel på innovationer inom Kährs genom historien är patent på fabriks-

tillverkad lamellparkett (1941), fabrikslackerade golv (1958), patent på 

sportgolv (1965), första golvtillverkaren som tillverkar golv utan lösnings-

medel (1984), miljöcertifiering med produktion av fjärrvärme med rest-

produkter och gödning av skogen med askan (1997) och världens första 

limfria fog (1999). Utveckling fortsätter även i nutid med tvåskiktsparkett 

(2013) och högteknologisk robotstyrd designlinje i drift vid anläggningen i 

Nybro (2015). På den nya tillverkningslinjen kan man anpassa avancerade 

förprogrammerade mönster till varje unik planka. Vid företagets 160 års 

jubileum 2017 firas introduktionen av ett antal nya innovativa trägolv. 

 

Källa: https://www.kahrs.com/sv-se/om-oss/var-historia/ hämtad 2019-09-21 

 

CA Fastigheter 

Företaget bildades 1912 och ingår i Claesson & Anderzén AB koncernen. 

CA Fastigheter AB:s verksamhet baseras sedan länge på tre affärsområden, 

fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och transaktioner. Företaget har 

sitt huvudkontor i Kalmar men har även fastighetsinnehav i bl.a. Stockholm, 

Berlin, Tallin, Jönköping, Växjö, Linköping och Malmö. Företags utveckling 

ligger bl.a. i: 

”Projektverksamheten, som främst bedrivits i Kalmar och Stockholm, är en 

betydande del av koncernens verksamhet. I koncernens största projekt, det så 

kallade Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, har tomt-

rätter förvärvats och sanering och byggnation kommit igång.” 

 

Företaget fokuserar på sitt arbeta med att utveckla befintlig projektportfölj 

genom aktiv projektutveckling. Exempel på utvecklingsarbeten är energi-

effektivisering, elektroniskt styrda lås för ökad trygghet för hyresgästerna, 

solceller, laddstolpar för bilar, nya miljöstationer och nyproduktion eller 

renovering av både bostäder och lokaler. 

 

Källor: http://www.cafastigheter.se/Om_CA_Fastigheter/VD_n_har_ordet, 

http://www.cafastigheter.se/Om_CA_Fastigheter/Vara_fastigheter, 

http://www.cafastigheter.se/Om_CA_Fastigheter/Finansiell_information, 

http://www.cafastigheter.se/Files/CAF%20f%C3%B6retagsbroschyr%20201

9_SVE_FTG_uppsl.pdf?TS=637018780120625515 hämtade 2019-09-21 

 

SAFT Aktiebolag 

SAFT tog tillsammans med ABB plats i Guiness rekordbok 2005 efter att ha 

producerat världens kraftfullaste batteri. Det kunde utvecklas tack vare 

expertis från USA, Frankrike, Tyskland, Sverige, Kanada, Storbritannien, 

Österrike, Indien och Schweiz. Batteriet köptes in av elleverantör i den 

amerikanska staden Fairbank, Alaska. Orsaken var problem med brister i 

elleveranser och återkommande strömavbrott, särskilt under den kallaste 

årstiden. Detta är ett exempel på utveckling som pågår inom SAFT-

koncernen.  

 

”Sakernas internet” är ett område där SAFT är med i utvecklingen. Exempel 

på detta är smarta mätare som kan signalera vattenläckor eller mätare för att 

kunderna ska bli mer energieffektiva. Andra exempel är sensorer som hjälper 

trafikanterna att välja den mest effektiva vägen i stunden, smart belysning 

eller skapa uppkopplade fabriker. Inom alla dessa områden behövs batterier 

som företaget kan leverera, menar SAFT. 

https://www.kahrs.com/sv-se/om-oss/var-historia/
http://www.cafastigheter.se/Om_CA_Fastigheter/VD_n_har_ordet
http://www.cafastigheter.se/Om_CA_Fastigheter/Vara_fastigheter
http://www.cafastigheter.se/Om_CA_Fastigheter/Finansiell_information
http://www.cafastigheter.se/Files/CAF%20f%C3%B6retagsbroschyr%202019_SVE_FTG_uppsl.pdf?TS=637018780120625515
http://www.cafastigheter.se/Files/CAF%20f%C3%B6retagsbroschyr%202019_SVE_FTG_uppsl.pdf?TS=637018780120625515


 Analys av styrkeområden i näringslivet i Kalmar län 

 50 

Källor: https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/did-you-

know-saft-battery-held-guinness-world-record, 

https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/today-data-

center-too-big-power-fail, https://www.saftbatteries.com/media-

resources/our-stories/how-batteries-are-powering-wireless-revolution 

 

Metallfabriken Ljunghäll Aktiebolag 

Bolaget startades 1917 och ägs sedan 2014 av Gnutti Carlo. Ljunghälls visa-

de 1940 att de är pionjärer i Sverige när det gäller att gjuta med högt tryck. 

Då installerades den första maskinen. Fyrtio år senare installerades den 

första roboten i samarbete med ABB. Verksamheten har successivt expan-

derat till flera länder: Tjeckien, Kina och Kanada. 

 

Företaget har lång tradition att utveckla produkter i samverkan med sina 

kunder inom fordonsindustrin, maskin och telekom. Fokus ligger på att min-

ska kundernas kostnader genom att använda lättare, starkare och mindre 

mängd material.  Ljunghälls står för kunnandet och utvecklar de redskap som 

krävs för att producera det kunden behöver. Så här beskriver företaget sin 

filosofi kring detta arbete: 

“Ljunghäll Group relentlessly monitors the latest developments within the 

industry and “good enough” is never quite good enough. We constantly work 

with product and process optimisation, implementing new methods 

incrementally in all of our plants and departments, ensuring an environment 

of continuous improvement. New technology, together with our experience, 

know-how and cooperation with local universities, puts us a few steps ahead 

of the competition.” 

 

Nya produktionssätt, ny teknologi, ny kunskap och samarbete med lokala 

universitet är alltså delar som Ljunghälls använder för att utveckla kundernas 

produkter. Företaget använder kända metoder för att säkra att produktionen 

ska fungera i praktiken som t.ex. Sex sigma, FMEA men även egna mate-

matiska metoder. 

 

Under 2018 slöts avtal med lastbilstillverkare för att leverera tre nya typer av 

komponenter till lastbilstillverkarens nästa generations motorer och växel-

lådor. Det innebär att fabriken i Södra vi behöver byggas ut med runt 10 000 

kvadratmeter. Nya maskiner behöver också köpas in, vilket också påverkar 

Ljunghälls underleverantörer positivt. Investeringarna beräknas till flera 

hundra miljoner kronor. Ordern är värd 1,5 miljarder och löper över 6 år. 

 

Källor: https://ljunghall.com/about-ljunghall/, https://ljunghall.com/our-

solutions/, https://www.dagenshultsfred.se/nyheter/naringsliv/e/31297/extra-

ljunghall-har-rott-miljardaffar-i-hamn/#.W7eqdTW1tnI.facebook hämtade 

2019-09-21 

 

  

https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/did-you-know-saft-battery-held-guinness-world-record
https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/did-you-know-saft-battery-held-guinness-world-record
https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/today-data-center-too-big-power-fail
https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/today-data-center-too-big-power-fail
https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/how-batteries-are-powering-wireless-revolution
https://www.saftbatteries.com/media-resources/our-stories/how-batteries-are-powering-wireless-revolution
https://ljunghall.com/about-ljunghall/
https://ljunghall.com/our-solutions/
https://ljunghall.com/our-solutions/
https://www.dagenshultsfred.se/nyheter/naringsliv/e/31297/extra-ljunghall-har-rott-miljardaffar-i-hamn/#.W7eqdTW1tnI.facebook
https://www.dagenshultsfred.se/nyheter/naringsliv/e/31297/extra-ljunghall-har-rott-miljardaffar-i-hamn/#.W7eqdTW1tnI.facebook
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Lernia Bemanning AB 

Lernia Bemanning är ett av Sveriges största bemanningsföretag inom indu-

striarbete, tillverkning, lager och logistik. Företaget ägs av svenska staten 

men ska bedrivas enligt marknadsmässiga krav på resultat och avkastning 

baserade på företagens riskprofil. Kraven på innovationstakt berördes bl.a. i 

årsredovisningen 2014: 

”Ett bättre rustat Lernia möter framtidens utmaningar i form av krav på 

snabbare innovationstakt och digital närvaro med fortsatt fokus på hållbara 

och stabilt lönsamma affärer, kommenterar Helena Skåntorp, vd och 

koncernchef, i årsredovisningen.” 

 

För att underlätta kundernas bemanning har Lernia tagit fram ett antal digi-

tala tjänster. Det handlar om bokning av konsulter (Lernia Access), hjälp vid 

rekrytering (Lernia Boost) och ett tidredovisningssystem för konsulterna så 

att kunden kan se hur mycket de jobbat (Lernia Realtid). Lernia tar också 

fram trender och tips om hur arbetsmarknaden fungerar. Lernia utför även 

kompetenskartläggningar och validering av utländska studieintyg. 

 

Källor: https://www.lernia.se/for-arbetsgivare/erbjudande/bemanning/, 

https://www.lernia.se/press/finansiell-information/2015/mars/lernia-

publicerar-arsredovisningen-for-2014/, hämtade 2019-09-23 

 

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB 

Trelleborgkoncernen omsätter 31 miljarder kronor och har verksamhet i cir-

ka 50 länder. Ett av fem affärsområden i koncernen är Trelleborg Sealing 

Solutions. Företaget är en världsledande global leverantör av tätningslös-

ningar för bl.a. hälso- och medicinteknik, livsmedel och dryck, olja och gas 

samt fordonsindustrin. 

 

Trelleborg Sealing Solutions bedriver forskning och utveckling vid åtta 

kompetenscentra i Europa, USA och Kina. Företaget har cirka 2 000 unika 

materialrecept och har utvecklat egna patenterade material. Produkterna 

utmålas av företaget som: 

”banbrytande och många har även blivit till en standard för industrin” 

 

Anpassning efter kundens krav görs: 

”med hjälp av finit elementanalys och annan spjutspetsteknik. Om nöd-

vändigt kan tätningarna genomgå kort- eller långtidstester på något av 

Trelleborg Sealing Solutions laboratorier före serietillverkning.” 

 

Källor: https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/about-us/global-facts, 

https://www.tss.trelleborg.com/sv-se, https://www.tss.trelleborg.com/sv-

se/about-us/research-and-development, hämtade 2019-09-23 

 

Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag 

Företaget ägs av kärnkraftsindustrin och finansieras genom att kärnkrafts-

företagen betalar fem öre per levererad kilowattimme till en statlig fond, 

Kärnavfallsfonden. Dessa pengar ska användas för att ta hand om det använ-

da kärnbränslet och rivningen av de svenska kärnkraftverken. Totala kostna-

den beräknas till cirka 141 miljarder kronor och hittills har 43 miljarder an-

vänts för att bygga och driva anläggningar samt till forskning och utveckling. 

SKB har bedrivit forskning i 40 år och består av tre delar: naturvetenskaplig 

forskning, teknikutveckling och samhällsvetenskaplig forskning: 

https://www.lernia.se/for-arbetsgivare/erbjudande/bemanning/
https://www.lernia.se/press/finansiell-information/2015/mars/lernia-publicerar-arsredovisningen-for-2014/
https://www.lernia.se/press/finansiell-information/2015/mars/lernia-publicerar-arsredovisningen-for-2014/
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/about-us/global-facts
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/about-us/research-and-development
https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/about-us/research-and-development
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”Målet med den naturvetenskapliga forskningen är att vi ska förstå hur 

förhållandena i de olika slutförvaren för radioaktivt avfall ändras med tiden 

och hur detta påverkar säkerheten på lång sikt. SKB:s forskningsprogram 

spänner därför över många olika områden, till exempel geologi, ekologi och 

klimat.” 

 

Teknikutvecklingen handlar om ett löpande arbete med konstruktion: till-

verkning, provning och vidareutveckling för att kunna bygga slutförvars-

systemet av kärnbränsle men även låg- och medelaktivt avfall. Forskningen 

bedrivs vid tre laboratorier i Oskarshamn: Äspölaboratoriet, Bentonit-

laboratoriet och Kapsellaboratoriet. 

Fokus för den samhällsvetenskapliga forskningen handlar om hur informa-

tion ska kunna föras vidare om kärnbränsleförvaret till kommande genera-

tioner. 

 

SKBs forskning och teknikutveckling sammanfattas vart tredje år i ett Fud-

program (forskning, utveckling och demonstration). Den senaste är från 

2016. 

Källor: https://www.skb.se/det-har-ar-skb/finansiering/, 

https://www.skb.se/forskning-och-teknik/forskning-teknik/, 

https://www.skb.se/forskning-och-teknik/samhallsforskning/ 

 

Aktiebolaget Åbro Bryggeri 

Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familjebryggeri och ett av Europas moder-

naste. Det bildades 1856 och har sedan dess bryggt öl från en och samma 

källa i Vimmerby. Utöver öl har Rekorderlig Cider nått stora framgångar 

med export över hela världen. Företaget har gjort stora investeringar i bryg-

geriet i Vimmerby, bl.a. ny burk och flasklinje. En egen vinfabrik har byggts 

för att kunna producera vin till cidertillverkningen. Ett mikrobryggeri (”Lilla 

Åbro”) har också skapats i anslutning till restaurang, besöksverksamhet och 

butik. 

 

 
 

Källor: www.abro.com, https://www.vimmerby.com/abro-bryggeri/, hämtad 

2019-09-23 

https://www.skb.se/det-har-ar-skb/finansiering/
https://www.skb.se/forskning-och-teknik/forskning-teknik/
https://www.skb.se/forskning-och-teknik/samhallsforskning/
http://www.abro.com/
https://www.vimmerby.com/abro-bryggeri/
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KLS UGGLARPS AB 

KLS Ugglarps sammanfattar sin verksamhet på följande sätt: KLS Ugglarps 

har sex anläggningar runt om i landet: Dalsjöfors, Kalmar, Hörby och Ugg-

larp utanför Trelleborg samt två charkuterifabriker, en i Billesholm och en i 

Malmö. 

”KLS Ugglarps slaktar och styckar endast svenskt kött. Unika koncept ut-

vecklas i samklang med våra kunder för att tillgodose konsumenternas 

önskemål. Verksamheten omfattar gris, nötboskap och lamm. Hos oss finns 

allt från styckningsdetaljer till färdiglagade produkter – enbart av svenskt 

kött från utvalda gårdar, så klart!” 

 

 
 

KLS har utvecklat tre regionala varumärken i samarbete med ICA och LRF. 

De heter Smålandskött, Skånska Gårdar och Västsvenska gårdar. Företaget 

arbetar med att minimera klimatavtryck genom att reducera energi- och 

vattenförbrukning samt minskade transporter och utsläpp. KLS betonar lång-

siktiga relationer för ett hållbart lantbruk med nöt-, gris- och lammprodu-

center. Företaget genomför cirka 5 000 gårdsbesök per år. KLS arbetar 

löpande med utbildning, integration och mångfald, bl.a. med lärlings-

utbildning. 

 

Källor: https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/miljoe/, 

https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/ditt-regionala-koett-

vaar-levande-landsbygd/, https://www.klsugglarps.se/vaart-

haallbarhetsarbete/haallbart-lantbruk/, https://www.klsugglarps.se/vaart-

haallbarhetsarbete/social-haallbarhet/ 

 

Guldfågeln Aktiebolag 

Guldfågeln AB grundades 1975 och är ett familjeföretag. Företaget slaktar 

cirka 140 000 kycklingar per dag, vilket motsvarar cirka 39 miljoner kyck-

lingar per år. Produktionen förädlas till 39 miljoner kilo kycklingprodukter, 

där drygt 55 procent är fryst och 45 procent färskt. Ungefär 25 procent av 

produkterna är förädlade så att de är ätklara. Företaget har cirka 550 anställ-

da, där merparten arbetar i Mörbylånga. 

 

Företaget har under senare gjort stora tekniska investeringar för att effektivi-

sera produktionen. I Mörbylånga har följande investeringar gjorts till ett 

värde av 10 miljoner kronor under hösten 2018: 

– Det är en toppmodern styckningslinje som gör produktionen mer effektiv. 

Linjen färdiginstalleras nu i januari [2019]. Med den nya linjen kan vi pro-

ducera samma volym som tidigare men med mindre personal vid linjen. 

Guldfågeln ser positivt på framtiden efter några tuffar år med stora inves-

teringar och utbyggnader. Så här uttalar sig VD Peter Andersson till 

Barometern: 

https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/miljoe/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/ditt-regionala-koett-vaar-levande-landsbygd/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/ditt-regionala-koett-vaar-levande-landsbygd/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/haallbart-lantbruk/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/haallbart-lantbruk/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/social-haallbarhet/
https://www.klsugglarps.se/vaart-haallbarhetsarbete/social-haallbarhet/
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– Ljust kött som kyckling ökar i efterfrågan. Fler konsumenter vill också ha 

svenskt kött. 

– Försäljningsutvecklingen är positiv och vi tar marknadsandelar. 

Efterfrågan på kycklingkött varierar över året. Bäst försäljning är det under 

perioden april till oktober. 

 

Guldfågeln lyfter fram klimatpåverkan som en viktig faktor till varför 

konsumenten bör välja kycklingkött framför andra köttprodukter: 

 
  



 Analys av styrkeområden i näringslivet i Kalmar län 

 55 

7.2 Bilaga 2. Branschindelning 

 
 

Branschgrupp Bransch SNI U

Högteknologisk tillverkning och FoU Kemi- och läkemedelsindustri 20-21 U09-U10

Högteknologisk tillverkning och FoU Dator- och elektronikindustri 26-27 U15

Högteknologisk tillverkning och FoU Maskinindustri 28 U15

Högteknologisk tillverkning och FoU Transportmedelsindustri samt övrig industri 29, 30, 32 U16

Högteknologisk tillverkning och FoU Vetenskaplig forskning och utveckling 72 U39

Lågteknologisk tillverkning Livsmedelsindustri o.d. 10-12 U03

Lågteknologisk tillverkning Textil och beklädnadsindustri 13-15 U04

Lågteknologisk tillverkning Trä-, massa- och pappersindustri 16-17 U05-U06

Lågteknologisk tillverkning Grafisk industri 18 U07

Lågteknologisk tillverkning Gummi- och plastindustri 22 U11

Lågteknologisk tillverkning Jord- och stenvaruindustri 23 U12

Lågteknologisk tillverkning Stål- och metallindustri 24-25 U13-U14

Lågteknologisk tillverkning Möbelindustri 31 U17

Lågteknologisk tillverkning Reparationsverkstäder 33 U18

Övriga varuproducenter Jordbruk och jakt 01 U01

Övriga varuproducenter Skogsbruk 02 U01

Övriga varuproducenter Fiske och vattenbruk 03 U01

Övriga varuproducenter Gruvor och mineralutvinningsindustri 05-09 U02

Övriga varuproducenter Petroleumraffinaderier m.m. El-, gas-, värme-, vattenverk o.d. 19, 35-37 U08, U19, U20

Övriga varuproducenter Avfall och återvinning 38-39 U21

Övriga varuproducenter Byggindustri 41-43 U22

Kunskapsintensiva tjänster Förlagsverksamhet 58 U29 

Kunskapsintensiva tjänster Film-, radio- och TV-bolag m.m. 59, 60 U29 

Kunskapsintensiva tjänster Telekommunikation, datakonsulter 61-63 U30-U31

Kunskapsintensiva tjänster Banker och andra kreditinstitut 64 U32 

Kunskapsintensiva tjänster Försäkringsbolag o.d. 65-66 U33-U34

Kunskapsintensiva tjänster Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 68 U35  

Kunskapsintensiva tjänster Konsultföretag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69, 70-71 U36-U38

Kunskapsintensiva tjänster Reklambyråer och andra företagstjänster 73-75 U40-U41

Arbetsintensiva tjänster Handel med motorfordon 45 U23

Arbetsintensiva tjänster Partihandel 46 U24

Arbetsintensiva tjänster Detaljhandel 47 U25

Arbetsintensiva tjänster Persontransporter 491, 492, 493, 51 U26

Arbetsintensiva tjänster Godstransporter 494, 495, 50 U26

Arbetsintensiva tjänster Stödtjänster till transport, magasinering 52 U26

Arbetsintensiva tjänster Post- och kurirverksamhet 53 U27

Arbetsintensiva tjänster Hotell- och logiverksamhet 55 U28

Arbetsintensiva tjänster Restaurang-, catering- och barverksamhet 56 U28

Arbetsintensiva tjänster Uhyrningsfirmor 77 U42

Arbetsintensiva tjänster Bemanning, rese- och säkerhet- och fastighetstjänster 78-79, 80-82 U43-U44

Övriga tjänster Utbildning 85 U46

Övriga tjänster Hälso- och sjukvård 86 U47

Övriga tjänster Vård och omsorg 87-88 U48-U49

Övriga tjänster Företag inom  kultur, nöje och fritid 90-93 U50

Övriga tjänster Reparationer av datorer och annan serviceverksamhet 94-96 U51

Övriga tjänster Förvärvsarbete i hushåll 97-98 U51


