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Förord
Stockholmsregionen växer. För att klara av regionens behov behövs
investeringar i infrastruktur, bostäder samt utbildning och FoU.
Stockholmsregionens framtida utveckling är beroende av de investeringar
som gjorts under gångna år och som nu planeras.
Under 2010/2011 togs en förstudie fram ”Investeringar i
Stockholmsregionen” där det diskuteras vad som är ett relevant
investeringsbegrepp och övergripande belyser vilka investeringar som
görs i Stockholmsregionen, vem som gör dem och under vilka
restriktioner/incitament de görs.
För att få ytterligare kunskap om de regionala investeringarna i
Stockholmsregionen och besvara frågor som: vilka investeringar görs, hur
stora är de, hur förändras de över tiden, vad påverkar investeringarna, vem
gör dem, vilka synergier finns det mellan olika investeringar och hur kan
man utnyttja dem samt hur ska regionen attrahera nya/mer investeringar,
kommer ett antal studier att tas fram varav denna är en.
Denna rapport redovisar företagsinvesteringar för Stockholms län 20002012 samt jämför dessa med företagsinvesteringar i Västra Götaland,
Region Skåne och riket.
Rapporten är framtagen av SCB på uppdrag av Tillväxt, miljö och
regionplanering (TMR), Stockholms läns landsting. Projektledare vid
TMR har varit Ulla Moberg och Cecilia Lindahl och vid SCB Thomas
Bjurenvall och Linda Wiese.
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Sammanfattning
Denna rapport redovisar företagsinvesteringar för Stockholms län 2000-2012
samt jämför dem med företagsinvesteringar i Västra Götaland, Region Skåne och
hela Sverige.
Investeringarna i Stockholms län har under perioden i stort sett följt samma
utveckling som i Sverige som helhet. I jämförelse med Sverige som helhet sjönk
Stockholmsinvesteringarna kraftigare i samband med konjunkturnedgången
2001-2002 men stod å andra sidan emot krisen 2008-2009 bättre. Från 2000 till
2011 har investeringsnivån ökat något mer i Stockholms län än i riket men
förväntningarna på utvecklingen 2012 är betydligt lägre.
Medan Stockholms utveckling är lik rikets har de andra storstadslänen Västra
Götaland och Skåne uppvisat en avvikande utveckling. Tack vare att Västra
Götaland har mer industri medan Stockholm har en större tjänstesektor
drabbades Västra Götalands i mindre utsträckning än Stockholm av
konjunkturnedgången 2001-2002. Även investeringarna hölls uppe bättre och
ökade också kraftigare under följande år. Efter att ha legat på en hög nivå 20052007 sjönk dock investeringarna kraftigt 2008-2010 till följd av finanskrisen som
slog hårt mot den industritunga Västra Götalandsregionen. Därefter har
investeringsnivån inte återhämtat sig och 2011 var investeringarna 24 procent
lägre än toppåret 2005.
I Skåne började investeringarna sjunka redan 2001 och fortsatte nedåt även året
därpå. Därefter följde några mellanår innan investeringsnivån under perioden
2005-2008 ökade mycket kraftigt till en nivå 65 procent högre än 2004. Den
starka perioden följdes dock av ett rejält ras 2009 då investeringarna sjönk med
hela 27 procent. Därefter har investeringarna utvecklats osedvanligt ryckigt med
stora upp- och nedgångar vartannat år och efter nedgången 2011 tror företagen
inför 2012 på en rejäl ökning. Skåne är det storstadslän där investeringsnivån
ökat mest från 2000 till 2011.
Utvecklingen under tidsperioden bekräftar att investeringarna ligger sent i
konjunkturcykeln. Då högkonjunkturen som rådde runt millennieskiftet
avslutades 2000 så slog konjunkturnedgången hårt mot Stockholm och
Bruttoregionalprodukten (BRP) ökade 2001 med enbart 0,4, procent.
Investeringarna fortsatte dock att öka starkt även under 2001 och sjönk inte
förrän året därpå. Efter ett par mellanår gick Stockholmskonjunkturen 2004 in i
en ny högkonjunktur och BRP växte i flera år med runt fem procent årligen. Det
dröjde dock ända fram till 2006 innan investeringarna tog ordentlig fart och
nådde samma nivå som 2001. Medan BRP-tillväxten dämpades kraftigt 2008 i
samband med finanskrisen fortsatte investeringarna att ligga på en hög nivå även
under 2009 och först 2010 kom en rejäl nedgång. En delförklaring till att
investeringarna fortsatte att var höga efter 2008 är att SNI-omläggningen gjorde
att Investeringsenkäten från och med 2009 omfattade fler branscher. Detta
beräknas ha ökat investeringarna med cirka 1-2 procent vilket dock inte
förändrar mönstret nämnvärt.

5(24)

Inledning
Denna rapport bygger på data från undersökningen Investeringsenkäten
som belyser verkställda och förväntade investeringar inom
företagssektorn. Investeringsenkätens uppgifter avviker från
nationalräkenskapernas (NR) genom att NR inkluderar fler branscher och
använder ett vidare investeringsbegrepp. I det vidare investeringsbegreppet ingår köpt och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing av
kapitalföremål fördelat på användande bransch samt korttidsinventarier.
NR kompletterar dessutom investeringsenkätens uppgifter med
skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten. Uppgifter fram till
2011 avser företagens verkställda investeringar medan uppgifterna för
2012 avser företagens förväntningar vid undersökningen i februari i år.
För att kunna jämföra utvecklingen över tiden studeras i denna rapport
volymer, dvs. investeringarna mätt i fasta priser. Undantaget är andelar
som alltid mäts i löpande priser.

Om SNI-omläggningen
Investeringsenkäten gick 2009 över från den gamla branschindelningen
SNI 2002 till den nya SNI1 2007. Branschen transport och magasinering
påverkades dock av SNI-omläggningen redan 2008 eftersom utfallet för
denna samlades in i maj 2009. SNI-omläggningen försvårar analysen av
investeringarnas utveckling på branschnivå men för de branschaggregat
som presenteras här är nettoeffekten av SNI-omläggningen i de flesta fall
liten och därför görs direkta jämförelser. Nedan presenteras de viktigaste
förändringarna i samband med SNI-omläggningen.
Tillverkningsindustri

Ett flertal delbranscher har flyttats mellan MIG (Main Industrial Groups) grupperna och några har flyttats bort från industrin till transport och
magasinering, energi, byggindustri och information & kommunikation
(IKT). MIG-grupperna är en uppdelning av industrins branscher i ett antal
huvudgrupper. I appendix står vilka branscher som ingår i respektive
grupp.
Transport och magasinering

Hela telekommunikation har flyttats till IKT (informations- och
kommunikationsteknik) . Detta inkluderar trådbunden och trådlös
telekommunikation. Även sändning av radio- och tv- program har
försvunnit (ej längre inkluderade i undersökningen).
Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Denna sektor fanns inte i SNI 2002. Förlagsverksamhet låg tidigare i
industrisektorn. Databasverksamhet, utgivning av programvara och
diverse övriga företagstjänster låg tidigare i företagstjänster. Nätdrift,
radiering och kabelteledrift låg tidigare i transport och magasinering.
Företagstjänster

1

SNI = Standard för svensk näringsgrensindelning
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Förluster: Utgivning av dataspel, dataprogrammering, bokutgivning,
förlagsverksamhet mm. ligger numera i IKT. Stödtjänster till råpetroleum, naturgas- och annan utvinning ligger numera i industrisektorn.
Tillskott: Rymdfart låg tidigare i transport och magasinering. Försäljning
av resor och turistservice samt postbefordran låg tidigare i transport och
magasinering. Ett flertal nu inkluderade tjänstebranscher låg tidigare
utanför undersökningen.
Bank & försäkring, Fastighetsbolag - bostäder

Identiska för SNI 2002 och SNI 2007.

Energi, Varuhandel, Fastighetsbolag - övrigt
Inga större skillnader mellan SNI 2002 och SNI 2007

Detaljerad information om SNI-omläggningen finns i Appendix.

7(24)

Företagsinvesteringarnas utveckling
Stora svängningar i näringslivets investeringar
Under perioden 2000-2011 varierade näringslivets investeringar i Stockholms län
kraftigt. 2001 ökade de med 9 procent men därefter följde ett par år med stora
nedgångar och 2003 var nivån mer än 20 procent lägre än 2001. Efter några år
med relativt små förändringar kom ett rejält lyft 2006-2007 då investeringarna
ökade med sammanlagt 35 procent. Investeringarna låg sedan kvar på ungefär
samma nivå i ett par år innan ett nytt ras följde 2010 då de sjönk med 12 procent.
Till skillnad från den förra nedgången blev detta bara en ettårig dipp och 2011
steg investeringarna igen med 10 procent och var 18 procent högre än 2000.
Under 2012 förväntar sig företagen en fortsatt ökning.
Företagsinvesteringar i Stockholms län 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Utvecklingen under tidsperioden bekräftar att investeringarna ligger sent i
konjunkturcykeln. Då högkonjunkturen som rådde runt millennieskiftet
avslutades 2000 så slog konjunkturnedgången hårt mot Stockholm och
Bruttoregionalprodukten (BRP) ökade 2001 med enbart 0,4, procent.
Investeringarna fortsatte dock att öka starkt även under 2001 och sjönk inte
förrän året därpå. Efter ett par mellanår gick Stockholmskonjunkturen 2004 in i
en ny högkonjunktur och BRP växte i flera år med runt fem procent årligen. Det
dröjde dock ända fram till 2006 innan investeringarna tog ordentlig fart och
nådde samma nivå som 2001. Medan BRP-tillväxten dämpades kraftigt 2008 i
samband med finanskrisen fortsatte investeringarna att ligga på en hög nivå även
under 2009 och först 2010 kom en rejäl nedgång. En delförklaring till att
investeringarna fortsatte att var höga efter 2008 är att SNI-omläggningen gjorde
att Investeringsenkäten från och med 2009 omfattade fler branscher. Detta
beräknas ha ökat investeringarna med cirka 1-2 procent vilket dock inte
förändrar mönstret nämnvärt.

8(24)

Utvecklingstal företagsinvesteringar i Stockholms län 2001-2012
Volymförändring från föregående år, procent
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Utvecklingen i Stockholm lik rikets men olik övriga storstadsläns
Investeringarna i Stockholms län har under perioden i stort sett följt samma
utveckling som i Sverige som helhet. Stockholmsinvesteringarna sjönk
visserligen kraftigare i samband med konjunkturnedgången 2001-2002 men stod
å andra sidan emot krisen 2008-2009 bättre. Från 2000 till 2011 har
investeringsnivån ökat något mer i Stockholms län än i riket men
förväntningarna på utvecklingen 2012 är betydligt lägre.
Företagsinvesteringar i Stockholms län och riket 2000-2012
Volymindex 2000 = 100
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Medan Stockholms utveckling är lik rikets har de andra storstadslänen Västra
Götaland och Skåne uppvisat en avvikande utveckling. Tack vare att Västra
Götaland har mer industri medan Stockholm har en större tjänstesektor
drabbades Västra Götalands i mindre utsträckning än Stockholm av
konjunkturnedgången 2001-2002. Även investeringarna hölls uppe bättre och
ökade också kraftigare under följande år. Efter att ha legat på en hög nivå 20052007 sjönk dock investeringarna kraftigt 2008-2010 till följd av finanskrisen som
slog hårt mot den industritunga Västra Götalandsregionen. Därefter har
investeringsnivån inte återhämtat sig och 2011 var investeringarna 24 procent
lägre än toppåret 2005.
I Skåne började investeringarna sjunka redan 2001 och fortsatte nedåt även året
därpå. Därefter följde några mellanår innan investeringsnivån under perioden
2005-2008 ökade mycket kraftigt till en nivå 65 procent högre än 2004. Den
starka perioden följdes dock av ett rejält ras 2009 då investeringarna sjönk med
hela 27 procent. Därefter har investeringarna utvecklats osedvanligt ryckigt med
stora upp- och nedgångar vartannat år och efter nedgången 2011 tror företagen
inför 2012 på en rejäl ökning. Skåne är det storstadslän där investeringsnivån
ökat mest från 2000 till 2011.
Företagsinvesteringar i storstadslänen 2000-2012
Volymindex 2000 = 100
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För att jämföra investeringsnivåerna i länen studerar vi här också dess storlek i
förhållande till näringslivets storlek. För att mäta detta använder vi oss av
uppgifter om näringslivets förädlingsvärde från regionalräkenskaperna. Dessa
finns ännu bara publicerade fram till 2008 vilket innebär att jämförelsen enbart
sträcker sig fram till detta år. I början av perioden var investeringsnivån mätt på
detta sätt klart högst i Stockholms län som låg flera procentenheter högre än
Västra Götaland och riket. Mellan 2001 och 2005 sjönk dock investeringskvoten
med över 4 procentenheter i Stockholm som då passerades av Västra Götaland.
Därefter ökade investeringskvoten återigen i Stockholm och redan året därpå var
förstaplatsen återerövrad. Skåne är det län där investeringsnivån mätt på detta
sätt ökade mest från 2000 till 2008. Efter att ha legat en bra bit lägre än övriga
storstadslän steg nivån kraftigt mot slutet av perioden och passerade 2008 Västra
Götaland.
Företagsinvesteringarna som andel av näringslivsproduktionen 2000-2008
Procent av näringslivets förädlingsvärde
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Företagsinvesteringarnas struktur
Fastighetsinvesteringar störst
Den bransch som står för den klart största delen av investeringarna i Stockholms
län är fastighetsbolagen. 2011 var branschens andel av de totala företagsinvesteringarna drygt 37 procent. Fastighetsbranschen har under hela perioden
gjort de största investeringarna men fördelningen mellan bostadsinvesteringar
och övriga fastighetsinvesteringar har under perioden förändrats. Medan enbart
en fjärdel av fastighetsinvesteringarna 2000 bestod av bostäder var andelen 2011
uppe i nästan häften. Av de totala företagsinvesteringarna stod bostäderna 2000
för 5 procent medan de 2011 stod för 17 %.
Näst störst andel av investeringarna 2011 stod transport- och
magasineringsbranschen respektive energisektorn för, båda med 11 procent.
Dessa branschers investeringar har under perioden utvecklats åt olika håll. Den
förstnämnda stod 2000 för30 procent av företagsinvesteringarna men tappade
successivt fram till 2008 och har sedan dess legat ungefär på nuvarande nivå.
Energisektorns investeringar har istället växt i förhållande till övriga branscher.
2000 var andelen bara 6 procent men har sedan 2006 legat på drygt 10 procent.
En del av dessa förändringar förklaras av att branschdefinitionerna förändrats i
samband med SNI-omläggningen. Detta förklaras närmare i branschavsnitten.
Av de övriga branscherna kan nämnas att tillverkningsindustrin har halverat sin
andel av de totala investeringarna från 18 procent 2000 till 9 procent 2011. En
bidragande orsak till det är att en del av IT- och telekombranschen från 2009
flyttades över till Information och kommunikation (IKT) till följd av övergången
från SNI 2002 till SNI 2007. Denna nya bransch har under de senaste tre åren
stått för en betydande del av investeringarna med en andel på runt 9 procent.
Branschen finns dock enbart särredovisad från 2009 och går ej att följa bakåt i
tiden. Tidigare var den utspridd på tillverkningsindustrin, företagstjänster och
transport- och magasinering.
Branschernas andelar av företagsinvesteringarna i Stockholms län 2011
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Investeringarnas struktur annorlunda i Stockholm
Jämfört med de andra storstadslänen har Stockholm betydligt större investeringar
inom IKT-branschen samt Bank- och försäkringsbranschen. Detta speglar att
dessa båda branscher till stor del är koncentrerade till Stockholmsområdet. För
tillverkningsindustrin är förhållandet det omvända, medan industriinvesteringarna utgör nästan en fjärdedel av näringslivsinvesteringarna i Västra
Götaland och Skåne är andelen i Stockholm under en tiondel. Även detta beror
på att näringslivsstrukturen i Stockholm skiljer sig från de andra storstadslänen
som är mer industritunga.
Branschernas andelar av företagsinvesteringarna i Västra Götaland 2011
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Branschernas andelar av företagsinvesteringarna i Skåne 2011
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Även jämfört med näringslivsinvesteringarna i Sverige totalt känns mönstret
igen. IKT-branschens samt Bank- och försäkringsbranschens investeringar utgör
en större del av investeringarna i Stockholm än i riket, framförallt IKTinvesteringarna. Ett par andra tydliga skillnader är att fastighetsinvesteringarna
utgör en större andel av investeringarna i Stockholm än i Sverige samt att
företagstjänstebranschens andel av investeringarna är dubbelt så stor i
Stockholm. Tillsammans med det faktum att industrin står för mindre än en
tiondel av investeringarna i Stockholm, jämfört med över en fjärdedel i riket,
visar detta att Stockholms län är betydligt mindre beroende av de
konjunkturkänsliga industriinvesteringarna än Sverige totalt sett.
Branschernas andel av företagsinvesteringarna i riket 2011
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Branschernas investeringar
Bostadsinvesteringarna kraftigt uppåt
Som nämnts ovan har fastighetsbolagen under hela den studerade perioden stått
för den största delen av företagsinvesteringarna i Stockholms län. Medan
investeringarna i kommersiella fastigheter har gått upp och ner har
bostadsinvesteringarna hela tiden uppvisat en positiv trend med mindre
nedgångar enstaka år. Bostadsinvesteringarna var 2011 nästan tre gånger så stora
som 2000 mätt i fasta priser medan motsvarande ökning för övriga
fastighetsinvesteringar var drygt 10 procent.
Fastighetsbranschens investeringar i Stockholms län 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Jämfört med övriga storstadslän har bostadsinvesteringarna i Stockholm ökat
betydligt mer. Medan investeringarna i Stockholm ökade med drygt 180 procent
från 2000 till 2011 var motsvarande utveckling i Västra Götaland en uppgång på
knappt 90 procent vilket ungefär motsvarar utvecklingen i riket. Skåne sticker ut
med en betydligt svagare utveckling, där har bostadsinvesteringarna pendlat runt
2000 års nivå under hela perioden. För 2012 är dock förväntningarna i Skåne
mycket höga.

15(24)

Bostadsinvesteringar i storstadslänen 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
Stockholm

Västra Götaland

Skåne

12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Svag utveckling för transport- och magasineringsbranschen
Transport- och magasineringsbranschen är fortfarande den bransch som, efter
fastighetsbranschen, står för den största delen av investeringarna i Stockholms
län, men har under perioden haft en svag utveckling. I spåren av
konjunkturnedgången som inleddes 2001 halverades investeringarna på två år
och sedan följde en ojämn utveckling med omväxlande uppgångar och
nedgångar. Den stora nedgången 2008 förklaras dock till största del av SNIomläggningen som innebar att telekommunikation flyttades över till IKTsektorn. Därefter har investeringsnivån varit relativt stabil. 2011 var
investeringarna ungefär hälften av nivån från 2000 och andelen av de totala
investeringarna hade sjunkit från 30 till 11 procent. En stor del av nedgången
beror dock som sagt på SNI-omläggningen.
Även i de andra storstadslänen har branschens investeringar utvecklats svagt men
inte lika svagt som i Stockholm. I Västra Götaland var investeringsnivån 2011
ungefär lika hög som 2000 men låg mellan 2001 och 2007 på en betydligt högre
nivå och halverades nästan 2008. I Skåne rasade investeringarna ännu kraftigare
än i Stockholm i början av perioden och har därefter bara ökat svagt och låg
2011 på knappt 40 procent av nivån från 2000. I Skåne syntes ingen nedgång
2008 vilket kan förklaras med att telekombranschen där är mycket liten.
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Transport- och magasineringsbranschens investeringar 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Det är inte bara i storstadslänen som investeringarna i transport- och
magasineringsbranschen, även i riket totalt sett har de sjunkit tillbaka rejält och
halverades från 2000 till 2011. Den mycket kraftiga nedgången 2008 förklaras
till viss del av att telekommunikation försvann från branschen vilket beräknas ha
minskat investeringarna med 30 procent. Nedgången är dock betydligt större än
så och detta är bara en delförklaring.
Transport- och magasineringsinvesteringar i riket 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Energiinvesteringarna ökar
Energisektorns investeringar i Stockholms län har efter ett fall 2001uppvisat en
klart positiv trend. 2010 minskade investeringarna visserligen med 12 procent
men redan året därpå återhämtades hela fallet och 2011 var investeringarna mer
än dubbelt så stora som 2000. Planerna inför 2012 är dessutom exceptionellt
expansiva, företagen planerar under året att öka investeringarna med över 40
procent.
Energisektorns investeringar i Stockholms län 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Att energiinvesteringarna ökar är inte unikt för Stockholms län. Utvecklingen i
Stockholm är likartad med rikets medan branschens investeringar i de övriga
storstadslänen ökat ännu mer. Framförallt i Skåne där investeringsnivån fram till
2008 nästan fyrdubblades men därefter har sjunkit och ökat kraftigt vartannat år.
För denna bransch har SNI-omläggningen inneburit ett tillskott av företag vilket
beräknas ha ökat investeringarna med ca 4 procent. Det förklarar dock bara en
liten del av uppgången från 2009 och framåt och påverkar inte bilden av att detta
är en bransch där investeringarna ökat kraftigt. I samtliga län samt i riket tyder
dessutom prognosen för 2012 på en rejäl ökning.
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Energisektorns investeringar i storstadslänen och riket 2000-2012
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Stockholm dominerar IKT-investeringarna
Vid omläggningen från SNI 2002 till SNI 2007 skapades branschaggregatet
informations- och kommunikationsföretag, här kallat IKT-branschen. I den
gamla klassifikationen var dessa företag utspridda på andra branscher och IKTbranschen finns bara särredovisad sedan 2009. Sedan dess har dess investeringar
gått ner och sedan upp igen och inför 2012 räknar man med en ny nedgång.
Statistiken visar tydligt att denna bransch är starkt koncentrerad till huvudstaden
då nästan 70 procent av investeringarna görs i Stockholms län. Därigenom är det
naturligt att utvecklingen i riket ser i stort sett likadan ut som i Stockholm.
IKT-investeringar i Stockholms län och riket 2009-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Även i Västra Götaland görs relativt stora investeringar inom IKT-branschen
medan investeringarna i Skåne är mycket små. Utvecklingen i Västra Götaland är
likartad med Stockholms men svängningarna är något större.
IKT-investeringar i Västra Götaland och Skåne 2009-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Industriinvesteringarna sjunker
Som beskrivits ovan utgör industrins investeringar en betydligt mindre del av de
totala företagsinvesteringarna i Stockholms län än såväl i de övriga storstadslän
som i riket. Andelen har dessutom halverats under den studerade perioden, från
18 procent 2000 till 9 procent 2011. Under denna period minskade industriinvesteringarna i Stockholms län med 42 procent vilket är en betydligt kraftigare
nedgång än för riket där motsvarande tal var 18 procent. Nedgången var dock
ännu större i Västra Götaland där industriinvesteringarna rasat med över 60
procent sedan 2008 och 2011 var nere på mindre än hälften av nivån från 2000. I
Skåne har utvecklingen varit mer stabil bortsett från en kraftig upp- och nedgång
2007-2009, och investeringsnivån var 2011cirka 15 procent lägre än 2000. Skåne
utmärker sig också genom klart högre förväntningar inför 2012.
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Industriinvesteringar i storstadslänen 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Av industrins huvudgrupper (MIG-grupperna) är det industrin för ej varaktiga
konsumtionsvaror som har minskat investeringarna kraftigast i Stockholm.
Under den första halvan av den studerade perioden stod denna grupp för den
klart största delen av industriinvesteringarna. Men efter att ha sjunkit stadigt
under hela perioden har den passerats av insatsvaruindustrin. Trots den stora
nedgången stod industrin för ej varaktiga konsumtionsvaror 2011 fortfarande för
28 procent av industriinvesteringarna i länet vilket var betydligt högre än i riket
där andelen var 12 procent.
Industriinvesteringar i Stockholms län 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Den grupp som står för störst del av industriinvesteringarna i Stockholms län är
som sagt insatsvaruindustrin med nästan hälften. Denna grupp dominerar ännu
mer nationellt med 65 procent och är störst även i Skåne. I Västra Götaland är
det istället investeringsvaruindustrin som dominerar med 45 procent av
investeringarna. Fram till 2007 var dock dessa investeringar i Västra Götaland
betydligt större än idag och det är denna grupp som ligger bakom majoriteten av
nedgången av industriinvesteringarna i länet på senare år.
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MIG-gruppernas andelar av industriinvesteringarna 2011
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Små förändringar i varuhandelns investeringar
Varuhandelns investeringar i Stockholms län har varit stabila under perioden.
Länets andel av branschens investeringar nationellt har dock minskat jämfört
med början av 2000-talet. 2000-2001 var andelen nästan 60 procent men därefter
sjönk den till under hälften och de senaste 3 åren har andelen legat under 45
procent.
Varuhandelns investeringar i Stockholm och riket 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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I Västra Götaland har varuhandeln under perioden ökat investeringarna rejält och
2011 var de ungefär 2,5 gånger så stora som 2000. Avståndet upp till Stockholm
har också minskat ordentligt även om investeringarna 2011 fortfarande bara var
cirka hälften så stora som i huvudstadslänet. I Skåne har branschens
investeringar varit väldigt stabila.
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Varuhandelns investeringar i storstadslänen 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Företagstjänstebranschens investeringar fördubblade
Företagstjänstebranschens investeringar i Stockholm har ökat under den
studerade perioden, och så även länets andel av branschens totala investeringar.
Investeringarna drabbades inte nämnvärt av konjunkturnedgången 2001-2003
men i spåren av finanskrisen föll investeringarna i länet med över 40 procent.
2010 ökade de dock med 50 procent och efter at ha fortsatt upp 2011 var nivån
då nästan dubbelt så hög som 2000. I Västra Götaland har branschens
investeringar under perioden legat på en konstant låg nivå men i Skåne ökade de
mycket kraftigt fram till 2008 för att därefter sjunka tillbaka rejält. 2011 var
nivån ändå nästan 3 gånger så hög som 2000. Eftersom Stockholmsinvesteringarna utgör en så stor del av de totala i Sverige så är rikets utveckling
mycket lik Stockholms, svängningarna är dock något större nationellt.
Företagstjänstebranschens investeringar 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Kraftig stockholmsdominans inom bank och försäkring
Bank och försäkring är den bransch där Stockholms län är mest dominant i fråga
om andel av investeringarna i riket. 2011 gjordes nästan 70 procent av
branschens investeringar i länet. Fram till 2007 var emellertid andelen så hög
som 90 procent men efter att investeringarna fallit betydligt mer i Stockholm än i
riket i samband med finanskrisen har nivån sjunkit till 65-70 procent. Efter den
kraftiga upp- och nedgången under perioden var branschens investeringar i
Stockholm 2011 tillbaka på samma nivå som 2000. Under 2012 förväntas dock
investeringarna sjunka rejält.
Bank- och försäkringsbranschens investeringar 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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I de övriga storstadslänen är branschens investeringar jämförelsevis mycket små
och motsvarar bara några procent av investeringarna i Stockholm.
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Stark utveckling för byggindustrins investeringar
Byggindustrins investeringar är relativt små och består till största del av
maskiner och inventarier. Investeringarna i byggnaderna görs istället nästan
uteslutande av fastighetsbolagen. Ett samband finns såklart mellan byggandet
och byggindustrins investeringar eftersom högre byggande leder till större
investeringsbehov i branschen. Hur detta samband ser ut på regional nivå är dock
svårt att utreda.
Från 2000 till 2011 mer än fyrdubblades byggindustrins investeringar i
Stockholms län medan de i de övriga storstadslänen låg på ungefär samma nivå
under hela perioden. I riket ökade investeringarna kraftigt fram till 2008 men föll
2009 med över 40 procent. Därefter har investeringarna återigen växt starkt men
beräknas sjunka rejält under 2012.
Byggindustrins investeringar i storstadslänen och riket 2000-2012
Miljarder kronor, 2008 års prisnivå
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Om undersökningen
Redovisning
Investeringarna avser verkställda investeringar för 2000-2011 samt prognos för 2012.
Investeringarna är redovisade i miljoner kronor, löpande priser samt 2008 års prisnivå,
avrundat till hela miljoner. Från och med 2009 genomförs undersökningen enligt
nomenklaturen SNI 2007.
Sekretess
Sekretesskontrollen är gjord på företagsnivå (organisationsnummer). Villkoret för röjande är
att om 3 eller färre företag har svarat i cellen så röjs företagen. När det gäller utgiftsfrågorna
är villkoret att ett företag inte får stå för mer än 75 % av utgifterna i en cell och två företag
inte får stå för mer än 90 % av utgifterna i en cell. I det fall där sekretess föreligger utelämnas
investeringarna och istället skrivs tre punkter i cellen. Pga sekretess är MIG 1+5 hopslagna i
nya SNI.
Urval
Samtliga företag med mer än 200 anställda ingår i undersökningen, medan företag från 20 till
199 anställda undersöks genom urval. Företag med mindre än 20 anställda inom
industriverksamheten undersöks ej. För branscherna företagstjänster, byggverksamhet samt
vattenverk ingår företag från 10 anställda, för energiföretag från 5 anställda. I övriga
branscher är cut-off-gränsen 20 anställda.
Beträffande fastighetsförvaltande företag baseras urvalet på bransch, taxeringsvärdet för ägda
fastigheter samt ägarkategori. Samtliga företag med ett taxeringsvärde för ägda fastigheter
som överstiger 200 miljoner kronor tillfrågas. Övriga företag med ett taxeringsvärde
överstigande 10 miljoner kronor undersöks genom ett urval.
För företag som inte kommer med i urvalet och företag som inte svarar görs en
bortfallskorrigering/uppräkning. Värdena som presenteras här är korrigerade/uppräknade.
Konfidensintervall
Investeringsenkätens skattningsförfarande är utvecklat i en särskild SAS-applikation och
ligger utanför det standardverktyg som SCB använder för punkt- och variansskattningar
(CLAN). För uppdragssyfte används färdiga uppräknade värden som lagras i särskilda
tabeller, men för att göra konfidensintervall måste skattningar göras om från början i
skattningsverktyget CLAN. Detta kräver hjälpinformation på variabelnivå om antal svarande
och stratumens storlek, vilket medför omfattande datahantering och replikerbarhet under
andra förutsättningar än de rådande vid det ordinarie skattningstillfället.
Investeringsenkäten är en komplex undersökning och för att kunna genomföra redovisningen
på så korrekt branschnivå som möjligt är vi ibland tvungna att frångå den företagsstruktur
som finns i SCB:s företagsdatabas. Detta medför att vi delar upp ett företag i flera mindre
enheter för att få en finare redovisning. Detta leder till att det blir problem vid en manuell
uppräkning eftersom det påverkar antalet företag i både SAMU-ramen och i urvalet, vilket
måste korrigeras. När uppräkningen sker i SAS-applikationen sker korrigeringen automatiskt,
men vid manuell uppräkning måste detta ske för hand. Detta har dock inte fungerat, vilket har
lett till att uppräkningen för hand inte stämmer med SAS-uppräkningen.
Investeringsenkäten innehåller, förutom företagen dragna via SAMU, även enheter som vi
plockar in för hand. Även dessa företag påverkar antalet företag i både SAMU-ramen och i
urvalet och måste korrigeras, vilket inte har fungerat vid den manuella korrigeringen.

Dessa två företeelser har gjort att den nya uppräkningen inte har fungerat och är den största
anledningen till att det inte har gått att göra korrekta konfidensintervall.

SNI 2002 (2000-2008)
MIG 1
MIG 2
MIG 3
MIG 4
Energi
Byggindustri
Varuhandel
Transport och
magasinering
Information och
kommunikation
Bank och försäkring
Fastighetsbolag, bostäder
Fastighetsbolag, övrigt
Företagstjänster

Delar av C10-C14 samt D15-D37
Delar av C10-C14 samt D15-D37
Delar av C10-C14 samt D15-D37
Delar av C10-C14 samt D15-D37
E40-E41
F45
G51-G52
I60, I62-I64
-

Insatsvaruindustri
Investeringsvaruindustri
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Industri för ej varaktiga konsumtionsvaror
El- gas- ång- hetvattenförsärjning samt vattenförsörjning
Byggverksamhet
Handel med och service av motorfordon, Parti- och
agenturhande
Landtransport, lufttransport, stödtjänster till transport,
Post- och telekomverksamhet
-

J65-J66
K70.201
K70.1-K70.3 utom K70.201
K71-K74

Banker, försäkringsbolag
Uthyrning av bostäder
Övrig fastighetsverksamhet
Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning,
databehandlingsverksamhet, forsknig och utveckling,
teknisk konsultverksamhet, provning och analys

SNI 2007 (2009-2012)
MIG 1+5:

Delar av B05-B09 och C10-C33

MIG 2
MIG 3:
MIG 4
Energi

Delar av B05-B09 och C10-C33
Delar av B05-B09 och C10-C33
Delar av B05-B09 och C10-C33
D35, E36-E39

Byggindustri

F41-F43

Varuhandel

G45-G47

Transport och
magasinering
Information och
kommunikation

H49, H51-H53

Bank och försäkring
Fastighetsbolag, bostäder
Fastighetsbolag, övrigt

K64.1, K65
L68.201
L68.1-L68.3 utom L68.201

Företagstjänster

M71-M75, N77-N82

Insatsvaruindustri: Industri för insatsvaror exklusive
energi (mig 1)+ industri för energirelaterade insatsvaror
exklusive el-, gas- värme- och vattenverk (mig 5)
Investeringsvaruindustri
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Industri för ej varaktiga konsumtionsvaror
El- gas- värme-, vatten-, reningsverk samt
avfallsanläggningar
Bygg- och anläggningsentreprenörer samt specialiserade
bygg- och anläggningsentreprenörer
Total handel samt serviceverkstäder för motorfordon och
motorcyklar
Landtransport, lufttransport, magasinering och
stödtjänster till transport samt post- och kurirverksamhet
Förlag, telekommunikationstjänster,
programvaruproducenter, datakonsulter och
informationstjänstföretag
Banker, försäkringsbolag
Uthyrning av bostäder
Övrig fastighetsverksamhet
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska
provnings- och analysföretag, forsknings- och
utvecklingsinstitutioner, reklam- och
marknadsföringsbyråer, veterinärkliniker,
uthyrningsfirmor, företag med fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster

J58, J61-J63

Kommentarer till SNI-omläggningen
Uppgifterna om SNI-branscherna för Investeringsenkäten är hämtade från
http://www.scb.se/NV0801. Uppgifterna om SNI-omläggning är hämtade från mis 2007•2.
För mera information om SNI-omläggningen, se http://www.sni2007.scb.se/. För att jämföra
hur SNI-omläggningen har påverkat investeringarna i Investeringsenkäten har en jämförelse
gjorts mellan SNI 2002 och SNI 2007 för åren 2008, 2009 och 2010 (då vi samlat in
uppgifterna i både SNI 2002 och SNI 2007). I de fall då flera branscher har försvunnit eller
tillkommit till en branschgrupp och förändringarna inte är så stora kan detta bero på att
företag i samband med SNI-omläggningen har klassats om och att de därför fortfarande
ligger kvar i sin gamla branschgrupp. I det fall då branschgrupper har försvunnit och andra
branschgrupper har tillkommit kan investeringsförändringarna ha tagit ut varandra. Tittar
man på hela Investeringsenkäten har investeringarna ökat med cirka 1-2 procent totalt i och
med SNI-omläggningen.
MIG-GRUPP 1 och 5: Insatsvaruindustri
SNI02
Kol- och torvutvinning (10), utvinning av råpetroleum och naturgas samt service till
utvinning (11), utvinning av uran och torrmalm (12), utvinning av metallmalmer (13), annan
mineralutvinning (14), textiltillverkning (17), industri för trä och varor av trä, kork, rotting, ej
möbler (20), massa-, pappers- och pappersvaruindustri (21), annan träindustri och varor av trä
med mera, ej möbler (22.2-22.5), industri för stenkolsproduktion, raffinering av
petroleumprodukter o kärnbränsle (23), kemisk industri exklusive läkemedelsindustri med
mera. (24 exkl. 24.4-24.5), gummi- och plastvaruindustri (25), jord- och stenvaruindustri (26),
stål- och metallverk (27), industri för metallvaror utom maskiner och apparater (28.4-5, 28.7),
vapen- och ammunitionsindustri (29.6), annan elektroindustri (31 utom 31.1) industri för
elektroniska komponenter (32.1), återvinningsindustri (37).
SNI07
Kolutvinning (05), utvinning av råpetroleum och naturgas (06), utvinning av metallmalmer
(07), annan utvinning av mineral (08) service till utvinning (09), tillverkning av
kvarnprodukter och stärkelse samt foder (10.6, 10.9), garnindustri, väveriet färgerier etcetera
(13.1-3), tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler (16), Pappers- och
pappersvarutillverkning (17), tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter (19), tillverkning av kemikalier och kemiska produkter utom
hygienartiklar (20 exkl. 20.4), tillverkning av gummi- och plastvaror (22), tillverkning av
andra icke-metalliska mineraliska produkter (23), stål- och metallframställning (24),
tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (25.5-25,9) Tillverkning av
elektroniska komponenter, kretskort samt magnetiska och optiska medier (26.1, 26.8),
tillverkning av elapparatur utom hushållsmaskiner och hushållsapparater (27 exkl. 27.5).
Förändringar
Här har det skett en del förändringar. Reparation av diverse varor har flyttats till MIG 2.
Likaså har tillverkning av vapen flyttat dit, medan stödtjänster till transport, framställning av
metaller, gjutning samt tillverkning av trikåer och skin har flyttat till MIG 4. Tillverkning av
köksinredning och andra möbler har flyttat till MIG 3. Stödtjänster till transport har flyttat till
transport och magasinering medan insamling o behandling av farligt avfall har flyttats till
energi. Byggnadssnickeri och byggande av bostadshus har flyttat till byggverksamhet medan
en stor del av den grafiska industrin har flyttat till information och kommunikation.

Tillkomna branscher är tillverkning av stärkelse och foder samt diverse tillverkning som
tidigare låg i MIG 4. Även tillverkning av inspelningsmedier låg tidigare i MIG 4, medan
industri för elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater tidigare låg i MIG 3.

Påverkan på investeringarna
För insatsvaruindustri har i princip ingen förändring skett beträffande investeringarna.
Möjligtvis kan investeringarna ha minskat med någon procent. Detta torde bero på att det
trots allt är en del sektorer som har bytt från MIG 1 till andra branscher och att de tillkomna
sektorerna inte väger upp det.
MIG-GRUPP 2: Investeringsvaruindustri
SNI02
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (28.1-3, 28.6), maskinindustri som ej
ingår i annan underavdelning (29, exkl. 29,6), industri för kontorsmaskiner och datorer (30),
annan elektroindustri (31.1-3, 31.5), industri för radio- och TV-sändare samt apparater för
trådtelefoni och trådtelegrafi (32.2), industri för precisions-, medicinska instrument ( 33.133.3), industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (34), övrig
transportmedelsindustri (35.5).
SNI07
Industri för byggnadsmedelsvaror, metallbehållare, ånggeneratorer samt vapen (25.1-25.4),
industri för datorer, elektronikvaror och optik (26.2-3, 26.5-6), övrig maskinindustri (28),
industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29), annan transportmedelsindustri
(30), industri för medicinska och dentala instrument och tillbehör (32.5),
reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (33).
Förändringar
En viss del av byggnadssnickerier (metall) har flyttats till byggverksamhet. Reparation av
hushållsapparater och kommunikationsutrustning har försvunnit (utanför
Investeringsenkäten). Tillverkning av elapparatur har flyttats till MIG 1.
Tillkomna branscher är tillverkning av motorcyklar, cyklar och diverse andra fordon som
tidigare låg i MIG 3. Även tillvekning av diverse möbler har tillkommit från MIG 3.
Tillverkning av vapen låg tidigare i MIG 1, liksom tillvekning av läkemedel. Även tillvekning
av presenningar, tält etcetera samt plast och plastvaror låg tidigare i MIG 1, likaså tillverkning
av glasvaror, murtegel etcetera. Tillverkning av sport- och leksaker låg tidigare i MIG 4.
Påverkan på investeringarna
För investeringsvaror har i princip ingen förändring skett beträffande investeringarna.
Möjligtvis kan investeringarna ha ökat med någon procent, men det kan lika gärna bero på
slumpen, avrundningsfel etcetera.
MIG-GRUPP 3: Industri för varaktiga konsumtionsvaror
SNI02
Industri för elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater (29.7), industri för radio- och
TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och video (32.3),
industri för optiska instrument, fotoutrustning samt ur (33.4-33.5) annan
transportmedelsindustri (35.4), möbelindustri samt annan tillverkningsindustri (36.1-36.3).

SNI07
Industri för hemelektronik, optiska instrument och fotoutrustning (26.4, 26.7), industri för
hushållsmaskiner och hushållsapparater (27.5), transportmedelindustri (30.9), möbelindustri
(31), tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror, bijouterier samt musikinstrument
(32.1-32.2),
Förändringar
Tillverkning av elapparatur har flyttats till MIG 1 medan diverse maskinindustri har flyttats
till MIG 2. Likaså har en stor del av reparation av elapparatur flyttats till MIG 2. Tillkomna
branscher är övrig transportmedelstillverkning som tidigare låg i MIG 2.
Påverkan på investeringarna
För industri för varaktiga konsumtionsvaror har i princip ingen förändring skett beträffande
investeringarna. Möjligtvis kan investeringarna ha minskat med någon procent, men det kan
lika gärna bero på slumpen, avrundningsfel etcetera.
MIG-GRUPP 4: Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
SNI02
Livsmedels- och dryckesvaruindustri (15), tobaksindustri (16), beklädnadsindustri och
pälsindustri (18), garverier, industri handväskor, skodon och dylikt (19), förlag samt utgivare
av ljudinspelningar (22.1), industri för läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska
produkter samt hygienartiklar (24.4-24.5), tillverkning av sport- och leksaker, bortbinderier
samt övrig tillverkning (36-4-36.6).
SNI07
Livsmedelsindustri exklusive kvarnprodukter, stärkelse och foder (10 exkl. 10.6, 10.9),
dryckesindustri (11), tobaksindustri (12), övrig textiltillverkning (13.9), tillverkning av kläder
(14), tillverkning av läder, läder- och skinnvaror med mera (15), grafisk och annan
reproduktionsindustri (18), tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar (20.4),
industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21), övrig textiltillverkning (32.9)
Förändringar
Utgivning av böcker, tidningar med mera har flyttats till information och
kommunikationsverksamhet. Reparation av elektronik har flyttats till MIG 2. Likaså
tillverkning av specialmaskiner. Tillkomna branscher är saltutvinning, som tidigare låg i MIG
1. Även tillverkning av strumpor låg samt tillverkning av plast- och gummivaror låg tidigare i
MIG 1.
Påverkan på investeringarna
För industri för icke varaktiga konsumtionsvaror har i princip ingen förändring skett
beträffande investeringarna. Möjligtvis kan investeringarna ha minskat med någon procent,
men det kan lika gärna bero på slumpen, avrundningsfel etcetera.
Energibranschen
För SNI02
El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning (40), vattenförsörjning (41), avloppsrening,
avfallshantering, renhållning och dylikt (90).
För SNI07
Försörjning av el, gas, värme och kyla (35), vattenförsörjning (36), avloppsrening (37),
avfallshantering och återvinning (38). sanering, efterbehandling av jord och vatten samt
annan verksamhet för föroreningsbekämpning.

Förändringar
Inga större skillnader har skett här. Behandling och bortforsling av kärnbränsle som tidigare
låg i industrisektorn har tillkommit. Även sanering som tidigare låg i byggverksamhet och
övrig utvinning av mineraler som tidigare tillhörde industriverksamhet har tillkommit.
Påverkan på investeringarna
För energibranschen har det skett några förändringar beträffande investeringarna. För de tre
år där vi kan jämföra både 2002 och 2007 har investeringarna ökat med 4 procent. Detta
betyder dock inte att investeringarna alltid kommer att vara 4 procent högre i sni2007 jämfört
med sni2002, men en viss ökning kan förekomma.

Byggverksamhet
För SNI02
Byggverksamhet (45).
För SNI07
Byggande av hus (41), anläggningsarbeten (42), specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet (43).
Förändringar
Sanering och efterbehandling av jord har flyttats från byggverksamhet till energisektorn.
Flertalet delbranscher såsom tillverkning av metallstommar, monteringsfärdiga hus,
byggplastvarutillverkning etcetera som tidigare låg inom industrisektorn har tillkommit.
Markexploatering har tillkommit från fastighetsförvaltning.
Påverkan på investeringarna
För byggverksamhet har i princip inga förändringar skett beträffande investeringarna.
Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar
För SNI02
Handel med och service verkstäder för motorfordon och bensinstationer (50), parti- och
agenturhandel utom med motorfordon (51), detaljhandel utom med motorfordon och
reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (52).
För SNI07
Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (45), parti- och provisionshandel
utom med motorfordon (46), detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (47).
Förändringar
Inga större skillnader har skett här. Beredning av frukt och bär, destillering av spritdrycker
samt vintillverkning har flyttats till industrisektorn. Reparation av hemelektronik,
hushållsartiklar, skodon samt reparation av kommunikationsutrustning har försvunnit (utanför
Investeringsenkäten).
Påverkan på investeringarna
För varuhandel har i princip ingen förändring skett beträffande investeringarna. Eventuellt
kan investeringarna ha minskat med ett par procent.
Transport och magasinering (och kommunikation för SNI02)
För SNI02

Järnvägsbolag och andra landtransportföretag exklusive taxi, (60), flygbolag (62),
serviceföretag till transport, researrangörer, resebyråer o transportförmedlare (63), post- och
telekommunikationsföretag (64).
För SNI07
Järnvägsbolag och andra landtransportföretag exklusive taxi (49), flygbolag (51), magasin
och serviceföretag till transport (52), post- och kurirföretag (53)
Förändringar
Här har det skett större förändringar. Hela telekommunikation som tidigare låg här enligt
SNI02 har flyttats till informations- och kommunikationsverksamhet. Detta inkluderar
trådbunden och trådlös telekommunikation. Även sändning av radio- och tv- program har
försvunnit (utanför Investeringsenkäten). I princip inget har tillkommit till branschen.
Påverkan på investeringarna
Här har det skett stora förändringar, Detta beror i huvudsak på att telekommunikation har
flyttats. Detta har gjort att investeringarna har minskat med cirka 30 procent.
SNI-omläggningen: Specifikt för transport och magasinering
Utfallen för investeringarna samlas in i februari nästkommande år (tillfälle 3). Undantaget är
fastighetsförvaltning och transport och magasinering. Dessa samlas in i maj nästkommande
år (tillfälle 1). Detta medför att transport och magasinering för 2008 samlades in i maj 2009,
då SNI-omläggningen redan var genomförd. Stora delar av transport och magasinering
avknoppades vid SNI-omläggningen och bildade en egen bransch: information och
kommunikation. Detta medför att transport- och magasineringsbranschen minskade sina
investeringar med drygt en tredjedel och detta gav utslag i på branschnivå redan vid utfallet
2008. Övriga branscher som påverkades av SNI-omläggningen påverkades först vid utfallet
2009.
Information och kommunikation
För SNI07
Förlagsverksamhet (58), telekommunikationsbolag (61), programvaruproducenter,
datakonsulter o.d. (62), informationstjänstföretag (63).
Förändringar
Denna bransch fanns inte med som sådan för SNI02. Utgivning av böcker, tidningar,
tryckerier och övrig förlagsverksamhet låg tidigare i industrisektorn. Databasverksamhet,
utgivning av programvara och diverse övriga företagstjänster låg tidigare i företagstjänster.
Nätdriftstationer, radiostationer, kabeltelestationer samt telekommunikation låg tidigare i
transport och magasinering.
Bank och försäkring
För SNI02
Banker (65.1) och försäkringsbolag (66)
För SNI07
Banker (64.1) och försäkringsbolag (65)
Förändringar
Dessa branscher är identiska för SNI02 och SNI07 på en aggregerad nivå. Inga sektorer har
försvunnit eller tillkommit.
Påverkan på investeringarna

Här har i princip inga förändringar skett.
Fastighetsbolag (bostäder)
För SNI02
Fastighetsbolag, bostäder (70.201).
För SNI07
Fastighetsbolag, bostäder (68.201).
Förändringar
Dessa branscher är identiska för SNI02 och SNI07. Inga sektorer har försvunnit eller
tillkommit.
Påverkan på investeringarna
Här har i princip inga förändringar skett.
Fastighetsbolag (övrigt)
För SNI02
Markexploatörer, handel med egna fastigheter samt fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare
på uppdrag (70.1+70.3), industrilokaler (70.202), andra lokaler (70.203) och övriga
fastighetsbolag (70.209).
För SNI07
Handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag
(68.1+68.3), industrilokaler (68.202), andra lokaler (68.203) och övriga fastighetsbolag
(68.209).
Förändringar
Markexploatering, bland annat anläggning av vägar och tunnlar och vattenbyggnader har
flyttats till byggverksamhet. Fastighetsrelaterade stödtjänster har flyttats till Företagstjänster.
Påverkan på investeringarna
Här har i princip inga förändringar skett på aggregerad beträffande investeringarna. De
förändringar i investeringar som har skett är så små att dem inte märks när man tittar på hela
branschen.
Företagstjänster
För SNI02
Uthyrningsfirmor (71), datakonsulter och dataservicebyråer (72), forsknings- o utvecklings(FoU) institutioner (73), bygg- o tekniska konsulter, teknisk provning o analys (74.202+74.3).
För SNI07
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag (71),
forsknings- och utvecklingsinstitutioner( 72), reklam och marknadsundersökning (73), annan
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (74), veterinärverksamhet (75),
uthyrningsfirmor (77), arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
(78), Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
(79), Säkerhets- och bevakningsverksamhet (80), fastighetsservice samt skötsel och underhåll
av grönytor (81) och Kontorstjänster och andra företagstjänster (82).
Förändringar

Det är inom den här sektorn som dem största förändringarna har skett. Utgivning av dataspel
dataprogrammering, bokutgivning, förlagsverksamhet mm ligger numera i information och
kommunikation. Stödtjänster till råpetroleum-, naturgas- och annan utvinning ligger numera i
industrisektorn. Flera branscher har tillkommit i SNI07. Rymdfart låg tidigare i transport och
magasinering. Grafisk formgivning och annan formgivning, marknads- och
opinionsundersökning fotografverksamhet, nyhetsservice, säkerhetstjänster, bevakning,
veterinärverksamhet samt uthyrning av personal låg tidigare utanför Investeringsenkäten.
Försäljning av resor och turistservice samt postbefordran låg tidigare i transport och
magasinering. Drift av teatrar och konserthus, lokalvård, rengörning och sanering samt
sotning har tillkommit. Likaså kontorsservice, telefonserviceverksamhet inkasso- och
kreditkontrollverksamhet samt mäss- kongress- och dagkonferensverksamhet.
Påverkan på investeringarna
Här har det skett en del förändringar, men det är svårt att dra slutsatser om huruvida det har
ökat eller minskat investeringarna, då det ser olika ut för olika år. De största förändringarna är
att branschindelningen har blivit finare, vilket gör att det trots allt inte är så stora förändringar
på aggregerad nivå.

