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Denna rapport har tagits fram av Bisnode på beställning av det  
strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem.  
Den är framtagen för att visa hur elektronikindustrin i Sverige har  
utvecklats under perioden 2011-2017.  

Elektronikindustrin är definierad på samma sätt som i den kartläggning 
av branschens storlek som gjordes inför arbetet med forsknings- och 
innovationsagendan som ledde till att Smartare elektroniksystem blev 
ett av totalt 17 strategiska innovationsprogram.  
Kartläggningen av branschen inför agendaarbetet ”Studie av * 
elektronikindustrin 2002-2011 som underlag till innovationsagenda” 
finns att ladda ner på smartareelektroniksystem.se. 

Den nu aktuella rapporten visar hur de företag som ingick i  
kartläggningen av branschen har fortsatt att utvecklas efter att  
kartläggningen publicerades.
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1 Bakgrund 
Elektronikindustrin är en viktig men inte så synlig bransch. Många av de ingående företagen fungerar 
som underleverantörer till branscher som levererar direkt till slutkund och på så sätt är mer ”synliga”. 

Bisnode management genomför näringslivsstudier med den s k Simplermetoden (se nedan under 
3.1) som tar sin utgångspunkt i att visa på tillväxt och konkurrenskraft i den undersökta näringen eller 
branschen. Fokus i dessa studier är hur det går för de företag som levererar inom en viss näring.  
Med utgångspunkt i dessa analyser kan insatser göras för att stärka konkurrenskraften i den  
undersökta regionen, branschen, klustret, etc.  

Bisnode har tillsammans med Svensk Elektronik och medlemmarna i arbetsgruppen för Smartare 
elektroniksystem diskuterat hur branschens ekonomiska position och betydelse kan åskådliggöras 
och kommuniceras. 

Denna rapport är resultatet av analysen för perioden 2011-2017 och är en uppföljning till den tidigare 
rapporten som sträckte sig över perioden 2002-2011 och ingick som underlaget till  
innovationsagendan Smartare elektroniksystem för Sverige.

2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med studien har varit att synliggöra elektronikindustrins position och utveckling tillsammans 
med andra närliggande branscher och att över tiden studera förändringar.  
Detta ska göras genom att: 

• Fånga in och synliggöra elektronikindustrin i sin helhet.
• Dela upp elektronikindustrin i delbranscher och se deras inbördes styrkeförhållanden och   
 utvecklingen över tid (2011-2017). 
• Visa elektronikindustrins betydelse i olika näringslivskedjor, där elektronik är en väsentlig del  
 av vad som tillverkas eller väsentligen används i tillverkningen.
• Visa utvecklingen av den ekonomiska konkurrenskraften samt tillväxten i förädlingsvärde, antal  
 anställda och antal företag. 
• Ge en geografisk bild av var elektronikindustrin finns.
• Jämföra elektronikindustrins utveckling med ett antal andra branscher i Sverige. 
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3 Metod och genomförande 
3.1 Simplermetoden 

Simpler™ är en metod som kan visa hur företag utvecklas med avseende på förädlingsvärde och 
konkurrenskraft (relativ lönsamhet mot Sveriges näringsliv). Simplermetoden bygger på  
förädlingsvärde och ställer de kostnader som åtgår för att producera detta i form av kapital och 
personal mot förädlingsvärdet. 

Teoretiskt kombinerar Simplermetoden nyklassisk produktionsteori med företagsekonomiska mått. 
Den har under 20 år använts för att bedöma effektivitet och konkurrenskraft i svenska och  
internationella företag. Se även boken Simpler management (Anders Grufman, Ekerlids förlag 
2002). 

Konkurrenskraft är ett begrepp som ofta används när vi talar om hur företag klarar sig på en  
marknad där det säljer sina varor eller tjänster. Förädlingsvärdet (det företaget säljer minus inköpen 
av varor och tjänster) är ett mått på värdet av det företaget själv producerar.  
Produktionen görs med en mix av personal och kapital. Ett turismföretag har ofta stor andel  
personal medan ett kraftverk har stor andel kapital. Det är dessa resurser (personal och kapital) 
som inte bör kosta mer än värdet av själva produktionen (förädlingsvärdet). 

I den bästa av världar räcker förädlingsvärdet till för att betala personalens löner och för att ge  
långivare och ägare en bra ersättning på insatt kapital.  
Om ett företag ligger precis på 1-linjen i Simplerdiagrammet nedan har de anställda fått sina löner 
och långivarna och ägarna har fått en genomsnittlig avkastning. Ligger man ovanför linjen (index<1) 
finns det pengar över som t ex kan användas för tillväxt och investeringar. Ligger man nedanför 
linjen (index >1) räcker inte förädlingsvärdet till att betala aktieägarna en genomsnittlig avkastning 
efter det att personal och långivare har fått sin ersättning. 

Konkurrenskraften är lönsamheten för företaget eller branschen jämfört med lönsamheten i hela 
näringslivet under en längre tid.
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Ett företag placeras in i diagrammet med sina verkliga personalkostnader, men med kapitalkostnader 
som motsvarar marknadspriset på främmande och eget kapital, beräknat över ett antal  
konjunkturcykler. För främmande kapital handlar det om ”bankränta” (10-årig statsobligationsränta) 
och för eget kapital om ”bankränta plus 9%” vilket har varit en genomsnittlig avkastning.  
Som ägare vill vi ju normalt ha mer avkastning än vad ett bankkonto ger.  
På så sätt kan alla företag jämställas i effektivitetstermer, oavsett om de är personal- eller  
kapitalintensiva och oberoende av ägarkrav och finansieringslösningar.  
En god konkurrenskraft (ovanför 1-linjen) ger goda tillväxtmöjligheter, medan en  
icke-konkurrenskraftig position behöver åtgärdas så att företaget rör sig inåt i riktning mot origo. 

Ett företags förflyttning i Simplerdiagrammet mellan olika år beskriver alltså dess utveckling.  
Bilden nedan visar ett företag som rör sig från ett sämre till ett allt bättre läge under åren
2011-2017. Dessutom växer förädlingsvärdet (förflyttning åt höger). År 2014 ligger företaget på
1-linjen d v s i en genomsnittligt konkurrenskraftig position. I nästa läge år 2015 har företaget vuxit 
ytterligare och förbättrat sin lönsamhet. Detta år når företaget en mycket god konkurrenskraft,  
man har pengar kvar efter det att man betalat personalen och ersatt långivare och ägare på en  
marknadsmässig nivå. Denna fria avkastning kan användas för investering och tillväxt. 
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Ett helt näringsliv kan åskådliggöras med Simplermetoden. I exemplet nedan ser vi alla aktiebolag i 
Västernorrlands län. Storleken på cirklarna motsvarar företagets förädlingsvärde.  
Vi ser att det finns många små företag. Nedanför 1-linjen får ägarna inte full ersättning på insatt 
 kapital, även om företaget kanske visar en vinst på sista raden. Ett företag kan hamna under linjen 
något eller några år om det t ex har gjort stora investeringar och ökat sitt kapital men ännu inte har 
hunnit få avkastning på investeringen. Positionen under linjen kan också vara tecken på att ett  
företag eller en bransch får problem och att marginalerna helt enkelt är för små för en hållbar  
ekonomisk utveckling.

• Förädlingsvärdet är skillnaden mellan Omsättning och Inköp av Varor/Tjänster. 
• Personalkostnad är summan av löner och sociala avgifter.
• Kapitalkostnaden är den åsatta kostnaden enligt beskrivning tidigare.
• Personaleffektivitet = personalkostnad/förädlingsvärde.
• Kapitaleffektivitet = kapitalkostnad/förädlingsvärde.
• Lönsamhetsindex visar hur långt från genomsnittlig konkurrenskraft som näringen befinner sig.  
 Ett värde över 1,00 betyder sämre än genomsnittet.  

Ofta finns tabellverk med till varje Simplerdiagram som kan användas för att tolka utvecklingen:
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3.2 Metod för kartläggningen av Elektronikindustrin 
1. En första definition av elektronikindustrin och dess värdekedjan 

Vi använder data från bolagsverket och SCB för aktiebolag, där företagets säte, arbetsställen och 
branschkodning är styrande. Vi har tillsammans med arbetsgruppen definiera vilka SNI-koder som 
skulle anses ingå i elektronikbranschen. Urvalet inom ett antal SNI koder blev sedan justerat till bolag 
med 2 eller fler anställda. Bolag klassade som huvudkontor som bedöms tillhöra branschen och hade 
operativ verksamhet tillfördes branschen. Dessa SNI-koder framgår av bilaga 1.
Ett antal företag handplockades också till gruppen: Företag som arbetar med Embedded inom  
SNI 62010 Dataprogrammering samt företag ur medlemslistor från Svensk Elektronik, Photonics 
Sweden samt Nanoföretag. Detta skedde i samverkan med arbetsgruppen. 

2. Kvalitetssäkring av företagen i elektronikindustrin 

De företag som utifrån SNI skulle utgöra elektronikindustrin har kvalitetssäkrats enligt följande:  
Listan har rangordnades i fallande förädlingsvärde. De 1 000 företag med högst förädlingsvärde  
valdes ut. Det sammanlagda förädlingsvärdet motsvarar > 91% av det totala värdet för samtliga  
företag. Dessa 1,000 gicks igenom av representanter för arbetsgruppen. Vart och ett av dessa företag 
kontrollerades mot en affärsdatabas. I ett flertal fall befanns beskrivningen av verksamheten sådan 
att företaget fördes från elektronikbranschen till andra grupper i näringskedjan (företag som använder 
elektronik i sina produkter eller i tillverkningen). I vissa fall valde man att helt stryka företagen.  
För c:a 100 av företagen kontrollerades även bolagens hemsidor. På detta sätt minskades antalet  
i listan av 1,000 företag till 795 företag. Sammanlagt återstod det 3 643 företag som räknades in  
i elektronikbranschen. Bl. a. flyttades Ericsson från gruppen elektronik till grupp 2 som använder  
elektronik i sina produkter. 

3. Indelning av elektronikindustrin och dess värdekedja. 

Indelningen gjordes i följande huvudgrupper: 
• I Grupp 1 Elektronikindustrin (3 643 st. 2011) ingår en grupp SNI-koder samt följande  
 handplockade företag: Företag som arbetar med embedded inom SNI 62010  
 Dataprogrammering. Företag ur medlemslistor från Svensk Elektronik, Photonics Sweden  
 samt nanoföretag. 
• I Grupp 2 Använder elektronik i sina produkter (7 735 st. 2011) ingår en grupp SNI-koder   
 samt följande handplockade företag: Företag i 72110 (Bioteknisk FoU), 72190  
 (annan naturvetenskaplig och teknisk FoU).
• I Grupp 3 Beroende av elektronik i sin tillverkning/verksamhet (14 884 st. 2011) ingår en   
 grupp SNI-koder.

För en utförlig lista på SNI-koder i studien, se bilaga 1. 
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4. Undergrupper inom elektronikindustrin och dess värdekedja.  

För att dela in grupperna i värdekedjan vidare i analysen har dessa i si tur delats in i följande 
underliggande grupper. 

Grupp 1 Elektronikindustrin är indelad i:
• Tillverkande företag (15 SNI-koder)
• Konsulter inom elektronik (2 SNI-koder)
• Distributörer inom elektronik (partihandel) (4 SNI-koder). 

Grupp 2 Använder elektronik i produkter och Grupp 3 Använder elektronik i sin tillverkning 
delas vardera in i följande undergrupper:
• Life science/med tech 
• Automotive
• Military/security 
• Telekom
• Energi
• Automation/produktion
• Forskning
• Transport
• Installation
• Reparation
• Tjänster/media

5. Val av jämförelsebranscher för utvecklingen:  

Som jämförelsebranscher valdes:
• Verkstadsindustri.
• Skog, Trä, Papper och Massa.
• Gruvnäring.
• Besöksnäring.

6. Ingående data.  
 
Bisnodes databaser över företag och arbetsställen användes i analysen. Dessa databaser ba-
seras på årsredovisningar från Bolagsverket samt arbetsställestatistiken från SCB.
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4 Elektronikindustrin i Sverige 
4.1 Branschen som helhet  

De 3 585 företag som anses tillhöra elektronikbranschen år 2017 enligt metodbeskrivningen ovan 
illustrerades här vart och ett i ett Simplerdiagram för perioden 2011-2017.

Simplerdiagrammet nedan gör ett enda ”superföretag” av samtliga elektronikföretag under de  
studerade åren. På så sätt kan vi följa utvecklingen över tid hos Elektronikindustrin.  
Vi ser att tillväxten har varit låg mellan 2011 och 2014 och industrin legat kring medellönsamhet.  
Från 2014 har tillväxten tagit fart och lönsamheten förbättrats. År 2016 påverkas mycket postivt av 
Fingerprint Cards och NEVS som visade stora positiva värden detta år. Tabellen i kSEK.
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Exkluderar vi Fingerprint Cards och NEVS får man en liknande utveckling men en mer stabil utveck-
ling under perioden. Tabellen i kSEK

Graferna nedan visar tillväxten i förädlingsvärde och anställda inom elektronikindustrin.  
Tillväxten i förädlingsvärde har varit 36% (Sveriges näringsliv 37%) under perioden2011 till 2017.  
Sysselsättningen har vuxit med 14% (Sveriges näringsliv 11%) under samma period.
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4.2 Var finns Elektronikindustrins verksamhet 
Kartbilderna nedan visar var Elektronikindustrins har sin verksamhet.  
Informationen baseras på företagens arbetsställen och antal anställda per arbetsställe.

De största elektronikföretagen räknat i antal anställda 2017. Värden i kSEK.
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4.3 Elektronikindustrins undergrupper 
Elektronikindustrin delas in i grupperna Konsulter, Tillverkande företag och Partihandel och vi följer 
utvecklingen under perioden 2011 till 2017.
År 2017 har konsulter vuxit till att bli den största gruppen i  
antal anställda från att 2011 varit i samma storlek som Tillverkning.  
Partihandel är den minsta gruppen.

Undergruppernas relativa tillväxt i förädlingsvärde och anställda ses i diagrammet nedan.

Under perioden har konsulter haft den klart starkaste utvecklingen i både anställda och  
förädlingsvärde. Konsulter är den enda av undergrupperna som växer mer än genomsnittet för  
Sveriges näringsliv under perioden och den tillväxt som vi såg under 2002-2011 har fortsatt.

Tillverkning har en god tillväxt i förädlingsvärde men en 
mindre tillväxt i anställda. Att Tillverkning växer i anställda 
är positivt då gruppen under perioden 2002–2011 hade 
en svag minskning i antal anställda. 

Partihandel fortsätter som under perioden 2002–2011 
med den svagaste tillväxten i förädlingsvärde och en 
minskning i antal anställda. 
 
I diagrammet över antal anställda under perioden syns 
tydligt den starka tillväxten inom undergruppen konsulter.
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Undergruppernas tillväxt i förädlingsvärde 2011–2017 och lönsamhetsindex 2017.

Den bästa positionen avseende lönsamhet har Partihandel även om det är den grupp som har den 
lägsta tillväxten. 

Tillväxten i förädlingsvärde är starkast inom Konsulter och Tillverkning. Det tapp i förädlingsvärde som 
syns hos Tillverkning från 2016 till 2017 beror främst på Fingerprint Cards som efter ett mycket bra år 
2016 tappar stort i förädlingsvärde under 2017. 

Partihandel har en svag tillväxt i förädlingsvärde under perioden.
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Produktiviteten (Förädlingsvärde/Anställd) har  
utvecklats bäst för Tillverkning och ligger nu i nivå 
med Partihandel. 

Konsulter har under perioden haft en långsammare 
tillväxt av sin produktivitet.

4.3.1 Konsulter 

Konsulter har en god tillväxt speciellt från år 2014. Lönsamheten ligger kring index 1 medellönsam. 
Den lägre lönsamheten 2017 beror på NEVS som har högre kostnader än omsättning under året,  
utan NEVS ligger Konsulter på en liknande lönsamhetsnivå som år 2016.
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4.3.2 Tillverkande företag 

Tillverkande företag har utvecklats väl från 2011 och har haft hög lönsamhet efter 2014.

4.3.3 Partihandel/Distributörer

Distributörer inom elektronik har haft goda år sedan 2011 och ligger på mycket god konkurrenskraft.
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Sysselsättningen har utvecklats så att konsultsidan ökat stadigt medan tillverkning minskade något 
i början av perioden men avslutat starkt och landar totalt sett på en liten ökning medan distributörer 
minskar något.
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4.4 Slutsatser för Elektronikindustrin 

När det gäller tillväxt i förädlingsvärde (FV) är det konsult och tillverkningsdelen av elektronikindustrin 
som har vuxit mest och distributörer minst. 



5 Elektronikindustrins värdekedja 
Värdekedjan delas in enligt följande: 

• Elektronikindustrin
o Exempel: FLIR, Semcon Caran och Arrow
• Företag som använder elektronik i sina Produkter
o Ericsson, ABB, Scania och SAAB
• Företag som använder elektronik i sin Tillverkning
o AstraZeneca, Vattenfall, LKAB och TeliaSonera 

Ericsson ingår i gruppen som använder elektronik i sina produkter och påverkar denna gruppen nega-
tivt år 2017 både i lönsamhetsindex och tillväxt, se mer under 5.2 nedan

5.1 Jämförelse utveckling Elektronik och värdekedjan 2011-2017

Företag som använder elektronik i sin tillverkning har den högsta lönsamheten år 2017, mycket  
beroende på den goda konjunkturen. Lönsamheten för företag som använder elektronik i sina  
produkter är klart lägre vilket till största delen beror på Ericsson, utan Ericsson hade gruppen legat i 
nivå med gruppen ”Tillverkning”. Gruppen ”Elektronik” påverkas negativt av NEVS under 2017, 
utan NEVS hade man förbättrat sin lönsamhet något men inte i nivå med gruppen ”Tillverkning”. 
”Elektronik” har den största tillväxten i förädlingsvärde.
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Gruppen ”Elektronik” har den klart största tillväxten i antal anställda, mycket drivet av tillväxten inom 
undergruppen ”Konsulter”. Detta är den enda gruppen som växer mer i anställda än genomsnittet för 
Sveriges näringsliv.

Tillväxten i antal företag är störst för gruppen ”Tillverkning” och lägst för ”Elektronik”.  
Ser man till tillväxten i anställda så sker den inom ”Tillverkning” i tillkommande företag under  
perioden medan den inom ”Elektronik” mer sker inom befintliga företag.
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Ser vi till utvecklingen över tid i de nedanstående diagrammen ser vi den tydliga påverkan av 2013 
på ”Tillverkning”, 2013 var ett något sämre år för näringslivet. ”Produkter” och ”Elektronik” påverkas 
inte på samma sätt.

Produktiviteten stiger för alla grupperna under perioden dock kan man vara orolig för den sjunkande 
trenden för ”Elektronik” och ”Produkter” de senaste åren. Detta sker under en mycket kraftig  
högkonjunktur. Även om det finns några företag som påverkar produktiviteten kraftigt är det inte bra 
med en sjunkande produktivitet för en bransch.
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5.2 Företag som använder elektronik i sina produkter (Grupp 2)
Företag som använder elektronik i sina produkter har en tillväxt och lönsamhet som ligger tämligen 
stilla under perioden 2011-2014 för att därefter ta fart.

”Produkter” påverkas mycket av Ericsson de senaste åren och exkluderar vi Ericsson förstärks bilden 
med en tydlig tillväxt och förbättrad lönsamhet från år 2014.

Tillväxten inom ”Produkter” är 12% och exkl Ericsson 29% vilket är lägre än näringslivets  
genomsnittliga tillväxt (37%). Sysselsättning ligger i stort sett still under perioden.
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5.2.1 Undergrupperna i grupp 2 

De dominerande undergrupperna är Automation/Produktion, Automotive och Installation.  
Samtliga undergrupper har en god lönsamhet, Forskning har en lägre lönsamhet vilket inte är konstigt.

Undergruppen Automation/produktion innehåller främst verkstadsföretag. 

5.3 Företag beroende av elektronik i sin tillverkning (Grupp 3) 
 
”Tillverkning” har backat i tillväxt och lönsamhet under perioden 2011-2013 för att därefter växa och 
förbättra lönsamheten.
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Att förädlingsvärdet minskar under perioden 2011-2013 beror mycket på företag inom energi, utvin-
ning och läkemedel. Dessa företag står sedan för en stor del av tillväxten från 2013-2017. 

Tillväxten under perioden är 13% i förädlingsvärde och 3% i anställda, vilket är ungefär 1/3 av det 
totala näringslivets tillväxt under perioden. 

5.3.1 Undergrupperna i grupp 3 

De dominerande undergrupperna är Automation/produktion och Tjänster/media.  
Samtliga undergrupper har en god lönsamhet, Forskning har en lägre lönsamhet vilket inte är konstigt.

Undergruppen Automation/produktion innehåller främst företag inom basindustrier som  
Papper/massa, Stål/Metall, Kemi och Livsmedelstillverkning.
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5.4 Andel som grupp 1-3 representerar 

Den andel som grupp 1-3 representerar av Näringslivet och Sverige BNP samt antal anställda visas i 
pajdiagrammen nedan.

Näringslivets FV 2017: 3 169 mrd SEK. Sveriges BNP 2017: 4 049 mrd SEK
BNP är högre då detta även inkluderar bl.a. förädlingsvärdet i Stat och Kommun. 

Grupp 1-3 (Elektronik, Produkter, Tillverkning) skapar en relativt större andel av förädlingsvärdet än 
andel av de sysselsatta, grupperna har tillsammans en hög produktivitet. 

5.5 Andel som grupp 1-2 representerar
Den andel som grupp 1-2 representerar av Näringslivet och Sverige BNP samt antal anställda visas i 
pajdiagrammen nedan.

Näringslivets FV 2017: 3 169 mrd SEK. Sveriges BNP 2017: 4 049 mrd SEK
BNP är högre då detta även inkluderar bl.a. förädlingsvärdet i Stat och Kommun. 

Grupp 1-2 (Elektronik, Produkter) skapar en liknande andel av Sveriges BNP som andel av  
näringslivets sysselsatta, grupperna har en liknande produktivitet som övriga Sverige.
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6 Jämförelse med andra branscher 
Elektronikbranschen jämförs med Verkstad, Trä/Papper/Massa, Gruvnäringen och Besöksnäringen. 

Samtliga branscher förutom Gruvnäringen växer i förädlingsvärde under perioden 2011-2017.  
Trä/Papper/Massa och Verkstadsindustrin minskar i antal anställda men växer i förädlingsvärde.  
Besöksnäring har den snabbaste tillväxten i anställda och förädlingsvärde.  
Elektronik växer i anställda och förädlingsvärde ungefär som Sveriges näringsliv.

AV tidsserierna nedan syns hur Verkstadsindustrin och Gruvnäringen påverkas av olika  
omständigheter de övriga branscherna är mer stabila. Verkstadsindustrin är den största branschen.
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Gruvnäringen återhämtar sig från 2016 efter ett svårt år 2015, och samtliga metallpriser steg (Berg-
verksstatistik 2016 av SGU). För övriga branscher har vi en ökad produktivitet under perioden.  
Besöksnäringen har en lägre produktivitet än de övriga industribranscherna.

Samtliga branscher har en god lönsamhet dock ligger Elektronikindustrin lägre än de övriga  
branscherna 2017, även om vi exkluderar NEVS som har en låg lönsamhet så ligger branschen lägre 
än de övriga.

Tillväxten i förädlingsvärde är i särklass störst inom gruvnäringen. Elektronik och Turism växer ungefär 
lika fort. 2011 hade Elektronik ett förädlingsvärde på 36 610 MSEK, Gruv 25 955 MSEK, Verkstad 
215 695 MSEK, Skog 49 370 MSEK och Turism 71 508 MSEK (år 2010). 

Sysselsättningen har ökat mest inom Gruv och Turism. 2011 hade Turism ca 155 000 sysselsatta, 
Elektronik 49 000, Verkstad 283 000, Skog 65 000 och Gruv 8 500 sysselsatta.
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7 Observationer
Elektronikindustrin är växande bransch både i förädlingsvärde och i antal anställda, industrin växer 
i takt med Sveriges Näringsliv i förädlingsvärde, dock har antalet anställda ökat mer än i näringslivet 
som helhet. Tillväxten har skett mycket i befintliga företag och tillväxten i antal företag är klart lägre 
än för Svenskt Näringsliv som helhet. 

Av Elektronikindustrins undergrupper är det konsulter som växer mest i antalet anställda,  
undergruppen Tillverkning visar en tillväxt i antal anställda de senaste åren.  
Alla 3 undergrupper växer i förädlingsvärde. Detta kan tyda på en strukturomvandling där gruppen 
konsulter blir allt viktigare. Man kan dock fråga sig hur denna tillväxtgrupp skulle utvecklas om det 
inte fanns några tillverkare lokalt i Sverige. 

Elektronikindustrin skapar arbetstillfällen i hela Sverige, dock är det en koncentration till södra  
Sverige. Troligen kommer den starka tillväxten i undergruppen konsulter att ytterligare förstärka  
koncentrationen till södra Sverige. 

Tillväxten i förädlingsvärde inom den del av industrin som använder elektronik i sina produkter eller 
i sin tillverkning är låg 2011-2017, +12-13%, jämfört med hela näringslivets tillväxt på ca 37% och 
sysselsättningen har endast vuxit med 2% under samma period.  

Gruppen ”Använder elektronik i sina produkter” påverkas negativt av främst Ericssons utveckling  
under perioden. Exkluderar vi Ericsson går tillväxten i förädlingsvärde från 12% till 29%. 

Ser vi till hela värdekedjan Elektronik, Använder elektronik i produkter och Använder elektronik i sin 
tillverkning så stå denna värdekedja för ca 25% av förädlingsvärdet i näringslivet och ca 19% av  
Sveriges BNP. Ser vi till de två första huvudgrupperna elektronik och använder elektronik i sina  
produkter står dessa för ca 9% av näringslivets förädlingsvärde och ca 7% Sveriges BNP. 

Kärngruppen Elektronikindustrin visar en god tillväxt i nivå med Sveriges näringsliv dock har industri 
som använder elektronik i sina produkter eller i sin tillverkning inte samma höga tillväxt.  
Det är positivt att Elektronikindustrin har en god tillväxt även om övrig tillverkningsindustri inte växer 
på samma sätt. Finns det en risk att Elektronikindustrin tappar i konkurrenskraft om mer av  
tillverkningen sker i andra länder än Sverige?
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Bilaga 1 SNI-kodsurval för Grupp 1, 2 och 3 

Grupp 1, Elektronikindustrin:
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Grupp 2, Använder elektronik i sina produkter:

SNI 2007    Benämning
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Grupp 3, Beroende av elektronik i sin tillverkning:

SNI 2007    Benämning
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SNI 2007    Benämning
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SNI 2007    Benämning
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