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Abstract 

Relocations of head offices increased significantly in Sweden during the late 1990s, which led 

to a debate regarding the Swedish economy. The topic received increased attention in 

economic research as it was feared it would have a negative long-term impact on society. The 

issue of corporate head offices is highlighted again in 2017 within several notable cases, 

including Nordea's move from Sweden. Therefore, the need for studies that followed up the 

head offices’ location and the underlying driving forces was still considered as relevant and 

necessary. This contributed to our decision to study the head offices’ location and driving 

forces for the location based on the companies' statements. The study consisted of two parts. 

The first part was a repeated cross-sectional study was conducted, mapping the location of 

head offices for the companies on the Veckans Affärers (2018) list of Sweden's top 500 

largest companies. Similar to the previous study, the driving forces, ownership structure, 

taxes, industry affiliation and size were also studied. In the second part of the survey, the 

driving forces were then studied more closely by following up the companies that had moved 

their head office either to or from Sweden since 2010. This had not been done in previous 

studies. 

 

The first part of the survey showed the proportion of head offices abroad among Sweden's 

largest companies was around 30 percent. This meant a reduction in the number since 2010 

and slightly below the level measured at the turn of the millennium. Furthermore, the survey 

indicated the ownership structure was the greatest single driving force for the head offices’ 

location. Additionally, the survey showed Swedish ownership still dominated the largest 

companies in Sweden and the level of foreign ownership remained stable. However, the 

previous dominant ownership from the US had ceased and European ownership had increased 

instead. The Netherlands and Luxembourg were the greatest owners of the largest companies 

in Sweden in 2019, which was explained as a result of mergers and acquisitions, as well as 

being tax motivated. This was probably behind the increased proportion of foreign-owned 

companies with head offices in Sweden, but taxes could not be established as a driving force 

for the head office location. Furthermore, the survey could not conclude that industry 

affiliation was a driving force for the head office's location; however, there were differences 

between specific industries. Within banking and finance, real estate and the media industry, 

there were none or only a few companies that had their head office located abroad. The survey 

also concluded that the size of the company was not a driving force for the head office's 

location. 

 

The second part of the survey showed that all cases where companies moved their head office 

to Sweden were linked to ownership, and all companies were relocating back to Sweden. 

However, one case was distinguished by the fact that changes in ownership triggered the 

move, but the choice of Sweden as location was not explained by the owner’s nationality. 

Moreover, the companies that moved their head office from Sweden were also driven by 

changes in ownership but were further motivated by improved regulations and taxes.  

 

Keywords: Driving force, head office, headquarter, industry affiliation, location, ownership 

changes, ownership structure, relocation, size, taxes 



 

Sammanfattning 

Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde 

en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk 

forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. Frågan 

om företagens huvudkontor aktualiserades återigen under 2017 med en rad uppmärksammade 

fall, bland annat Nordeas flytt från Sverige. Behovet av studier som följer upp 

huvudkontorens lokalisering och de bakomliggande drivkrafterna ansågs därmed fortfarande 

vara lika aktuellt och nödvändigt. Därför bestämde vi oss för att studera vad som hänt med 

huvudkontorens lokalisering under 2010-talet och särskilt drivkrafterna för lokaliseringen 

baserade på företagens berättelser. Undersökningen bestod av två delar. Den första delen var 

en upprepad tvärsnittsstudie och huvudkontoren kartlades för företagen på Veckans Affärers 

(2018) lista över Sveriges 500 största företag. Likt tidigare studier undersöktes drivkrafterna 

ägarstruktur, skatter, branschtillhörighet och storlek. I undersökningens andra del undersöktes 

drivkrafterna närmare genom att följa upp alla de företag som flyttat sitt huvudkontor till eller 

från Sverige sedan 2010. Detta hade inte gjorts i tidigare studier.  

 

Första delen av undersökningen visade att 30 procent av företagen hade sina huvudkontor 

utomlands. Detta innebar en minskning sedan 2010 och nivån var även under den som 

uppmättes vid millennieskiftet. Vidare visade undersökningen att ägarstruktur utgjorde den 

enskilt starkaste drivkraften för huvudkontorets lokalisering. Undersökningen visade också att 

det svenska ägandet fortfarande dominerade bland de största företagen i Sverige. Nivån av 

utlandsägande konstaterades vara fortsatt stabil. Det tidigare dominerande ägandet från USA 

hade dock upphört och istället hade det europeiska ägandet ökat. De nationaliteter som var 

mest framträdande som ägare till de största företagen i Sverige år 2019 var Nederländerna och 

Luxemburg. Detta förklarades som en följd av uppköp och förvärv, men ägande från dessa 

länder var främst skattemässigt motiverande vilket kunde påstås ligga bakom ökningen i 

andelen utlandsägda företag med huvudkontor i Sverige. Dock kunde undersökningen inte 

fastslå skatter som en drivkraft för huvudkontorens lokalisering. Utifrån undersökningen 

kunde inte branschtillhörighet fastslås som en drivkraft för huvudkontorets lokalisering, 

däremot fanns skillnader mellan olika branscher. Inom bank och finans, fastighet samt 

mediebranschen fanns inget eller endast ett fåtal företag som lokaliserat huvudkontoret 

utomlands. Vidare visade undersökningen att företagets storlek inte var en drivkraft för 

huvudkontorens lokalisering. 

 

Undersökningens andra del visade att samtliga företag som flyttat sina huvudkontor till 

Sverige sedan 2010 kunde kopplas till ägande och handlade om en återflyttning tillbaka till 

Sverige. Ett av fallen utmärkte sig dock genom att ägarförändringar utlöst flytten av 

huvudkontoret, men lokaliseringen i Sverige förklarades inte av ägarens nationalitet. Även de 

företag som flyttat sina huvudkontor från Sverige sedan 2010 kunde förklaras av 

ägandeförändringar, men motiverades även av förbättrade regelverk och skatter.   

 

Nyckelord: Branschtillhörighet, drivkraft, flytt, huvudkontor, inflyttningar, lokalisering, 

skatter, storlek, utflyttningar, ägarförändringar, ägarstruktur 
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Det inledande kapitel består av en bakgrund och problemdiskussion, sedan följer 

undersökningens syfte, tillhörande forskningsfrågor samt undersökningens avgränsningar. 

Därefter redogörs för begrepp och debatten i Sverige kring undersökningens ämne. 

 

1. Inledning 

Under 1990-talet ökade antalet svenska företag som valde att flytta sina huvudkontor från 

Sverige, vilket uppmärksammade kraftigt i massmedia (Braunerhjelm 2001, s. 16). Det 

befarades att detta kunde resultera i att det inhemska humankapitalet utarmades och även 

påverka sysselsättningen, reducera skattebasen och till sist påverka välfärden (Andersson, 

Eriksson & Hane-Weijman 2018, s. 61–62; Braunerhjelm 2001, s. 16; Tson Söderström 2001, 

s. 8). Denna uppsats är en undersökning om lokaliseringen av svenska företags huvudkontor 

och vilka drivkrafter som kan förklara utvecklingen. Följande del i det inledande kapitlet 

utgörs av en bakgrund till den ökade rörligheten av huvudkontor och dess konsekvenser för 

samhället. Även syftet, frågeställningar och avgränsningar presenteras. Kapitlets avslutande 

del utgörs av en historisk överblick av de svenska företagen och deras huvudkontor.  

      

1.1 Bakgrund 

De senaste tre decennierna har präglats av internationalisering som bland annat medförde att 

företag överförde delar av verksamheten till andra länder (Barner-Rasmussen, Piekkari & 

Björkman 2007, s. 262; Niroomand, Hajilee & Al Nasser 2014, s. 1496). 

Internationaliseringen drevs på av minskade handelshinder och avregleringar (Tson 

Söderström 2001, s. 71). Till att börja med flyttade företag främst enskilda funktioner, 

exempelvis försäljning och marknadsföring, men med tiden flyttades även operativa och 

strategiska funktioner, som produktion, forskning och utveckling (Barner-Rasmussen, 

Piekkari & Björkman 2007, s. 262). Internationaliseringen föreföll påverka näringslivets 

lokaliseringsmönster på ett avgörande sätt (Tson Söderström 2001, s. 71). 

Internationaliseringen verkade minska betydelsen av att ha en geografisk närhet mellan 

operativa och strategiska funktioner. Dessutom underlättade informations- och 

kommunikationsteknologin övervakningen och koordineringen av geografiskt spridda 

verksamheter (Braunerhjelm 2001, s. 12). Internationaliseringen medförde också ett ökat 

utländskt ägande, vilket i sin tur kunde påverka lokaliseringen av huvudkontoren (Benito, 

Lunnan & Tomassen 2011, s. 474). 

      

Trots detta föreföll flytt av huvudkontor – till skillnad från andra delar av företag – vara 

relativt ovanligt. Med flytt av huvudkontor menas när ett företags huvudkontor flyttat till ett 

annat land. Huvudkontoren stannade oftast på den ort där bolaget hade bildats (Braunerhjelm 
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& Kreicbergs 2017, s. 6; Kunisch, Menz & Ambos 2015, s. 365). I Sverige hade 

lagstiftningen diskriminerat utländska ägande fram till början av 1990-talet men i samband 

med att regleringarna ändrades, startade processen med att flytta huvudkontor till utlandet 

(Baaij, Mom, Van Den Bosch & Volberda 2015, s. 46; Braunerhjelm, P. & Lindqvist 1999, s. 

483). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare studier har argumenterat för att det ökade antalet flyttar av huvudkontor skedde på 

grund av att fler företag ökade sitt internationella engagemang (Barner-Rasmussen, Piekkari 

& Björkman 2007, s. 262; Braunerhjelm 2001, s. 11; Lamaanen, Simula & Torstila 2012, s. 

188). Andra har hävdat att flytt av huvudkontor var ett strategiskt beslut men inte ett naturligt 

steg i företags internationaliseringsprocess, med andra ord, internationaliseringen var inte den 

enda förklaringen till fenomenet (Barner-Rasmussen, Piekkari & Björkman 2007, s. 261, 270; 

Baaij, Mom, Van Den Bosch & Volberda 2015, s. 46). Dessa motsägelsefulla argument 

innebar att intresset för att studera drivkrafterna bakom processen ökade (Barner-Rasmussen, 

Piekkari & Björkman 2007, s. 262). Dessutom, särskilt med tanke på att relativt få studier 

genomförts, ville man få en bättre överblick av vilka konsekvenserna kunde bli om ett större 

antal företag flyttade på sina huvudkontor (Andersson & Ekholm 2014, s. 388; Braunerhjelm 

& Lindquist 1999, s. 484). 

 

Det fanns farhågor att flytt av huvudkontor kunde medföra att företag på längre sikt även 

skulle flytta på sin produktion och forskning utomlands (Strandell & Löf 2003, s. 5). Därför 

blev det också viktigt att analysera vilka faktorer som bidrog till att företag föredrog att flytta 

på sin verksamhet och motverka dessa faktorer (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, 

s. 14–15; Tson Söderström 2001, s. 9). Annars kunde det uppstå långsiktiga negativa 

konsekvenser från ett samhällsekonomiskt perspektiv, exempelvis sysselsättningsproblem, 

minskad skattebas och lägre välfärd. Detta medförde att forskningsintresset för frågan ökade, 

samtidigt som det uppmärksammades att det behövdes ny statistisk för att kunna analysera 

fenomenet (Andersson, Eriksson & Hane-Weijman 2018, s. 61–62; Braunerhjelm & 

Kreicbergs 2017, s. 14–15; Tson Söderström 2001, s. 9). 

 

I Sverige expanderade debatten och forskningen om huvudkontoren kraftigt i slutet av 1990-

talet och i början av 2000-talet (Braunerhjelm & Lindquist 1999, s. 483). Flertalet 

kartläggningar gjordes, bland annat av Verket för näringslivsutveckling och Institutet för 

tillväxtpolitiska studier. Dessa kartläggningar av huvudkontorets lokalisering baserades på de 

500 omsättningsmässigt största företag i Sverige mellan åren 1990 och 2003 (Strandell & Löf 

2003, s. 7). Därefter försvann frågan i massmedia och huvudkontoret som forskningsobjekt, 

vilket utgjorde ett motiv för Henrekson och Öhrn att under 2010 göra en uppföljning av vad 

som hänt under 2000-talets första decennium (Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). Denna studie 
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pekade på att ägarnas nationalitet var den viktigaste förklaringen till flytt av huvudkontor 

utomlands, samtidigt som antalet huvudkontor utomlands bland Sveriges största företag hade 

minskat sedan 2003 (Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). Sedan 2010 har ingen liknande 

kartläggning gjorts, men frågan har återigen blivit aktuell då traditionellt svenska företag har 

köpts upp och flyttat sina huvudkontor utomlands, såsom Haldex, Findus och Nordea 

(Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7). Det förefaller således fortfarande finnas intresse av 

att studera dessa frågor (Andersson, Eriksson & Hane-Weijman 2018, s. 61–62; Laamanen, 

Simula & Torstila 2012, s. 204). Med tanke på detta ämnar denna undersökning till att göra en 

ytterligare uppföljning av de tidigare studierna för att se vad som hänt under 2000-talets andra 

decennium bland Sveriges största företag. Undersökningen ämnade utöver uppföljningen till 

att även studera drivkrafter för huvudkontorens lokalisering. 

 

1.3 Syfte 

Undersökningen har till syfte att kartlägga förändring över tid i huvudkontorens lokalisering 

för Sveriges 500 största företag och studera drivkrafterna bakom företagens lokalisering 

baserat på deras berättelser.  

 

1.4 Forskningsfrågor  

Uppsatsen har följande forskningsfrågor: 

❖ Hur stor andel av företagen hade sina huvudkontor utomlands 2019? 

❖ Vilka förändringar har skett av huvudkontorens lokalisering mellan 2010 och 2019? 

❖ Vilka drivkrafter kan förklara företagens val av lokalisering? 

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsades till de företag som ingick på Veckans Affärers lista över 

Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag år 2018 (Veckans affärer 2018). Detta 

eftersom vi gjorde en upprepad tvärsnittsstudie och alla avgränsningar gjordes i enlighet med 

den tidigare studien. Endast det privata näringslivet studerades, vilket exkluderade statligt och 

kommunalt ägda företag samt icke-vinstdrivande organisationer. Ett företag ansågs tillhöra 

det privata näringslivet om verksamheten i huvudsak finansierats av privat kapital. Undantag 

gjordes för företag som fått statlig finansiering men som hade bedrivits i vinstsyfte och utsatts 

för konkurrens. Efter denna avgränsning exkluderades 45 företag ur undersökningen bland 

Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag och resultaten i uppsatsen baseras på de 

resterande 455 företag på listan. Huvudkontorets lokalisering antogs i undersökningen vara 

den plats där koncernledningen hade sitt säte.  

 

Drivkrafterna som studerades i undersökningen var ägarnas nationalitet, skatter, företagens 

storlek och branschtillhörighet, eftersom dessa faktorer identifierats i tidigare studier 
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(Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 494; Henrekson & Öhrn 2011, s. 31–32; Strandell & Löf 

2003, s. 11). Ett företag antogs vara svenskt då företaget initialt hade startats upp i Sverige, 

utan hänsyn till eventuella fusioner eller uppköp. Ägarnas nationalitet definierades som 

svenskägt respektive utlandsägt om mer än 50 procent av aktiernas röstvärde ägdes av 

svenska eller utländska ägare. I de fall som företaget i fråga tillhörde en koncern, antogs 

istället ägarna som kontrollerar mer än 50 procent av moderbolagets röstvärde. Med koncern 

avsågs den definition som finns i svensk lagstiftning, dvs. en grupp av företag som 

samordnats genom ägande där ett moderbolag äger andelar i minst ett dotterbolag (jmf. 

Sevenius 2019). Genomgående i uppsatsen syftade företagens storlek till företagens 

omsättning.  

 

1.6 Definition av huvudkontor 

Inom forskningen fanns ingen enhetlig definition av huvudkontor, samtidigt som definitionen 

ändrats med tiden, i takt med att huvudkontorets roll och funktioner förändrats (Braunerhjelm 

2001, s. 30; Menz, Kunish & Collins 2015, s. 73–74). Inte heller i svensk lagstiftning, 

exempelvis aktiebolagslag, bokföringslag eller inkomstskattelag, nämns begreppet 

huvudkontor.1 Gemensamt för de olika definitionerna har varit att huvudkontoret har 

administrativa och strategiska funktioner (Birkinshaw, Braunerhjelm, Holm & Terjesen 2006, 

s. 684; Braunerhjelm 2001, s. 30; Kunisch, Menz & Ambos 2015, s. 357). Desai (2019, s. 

1273) sammanfattade kort de olika definitionerna av huvudkontoret som tillämpats inom 

forskning till “...a home for managerial talent, a financial home and a legal home”. 

Braunerhjelm och Lindquist (1999, s. 485–486) menade också att huvudkontoret har en 

struktur av tre olika delar; koncernledning, staber och hemvist.  

 

Huvudkontorets olika delar kunde vara lokaliserade på olika platser och flyttas på olika sätt 

(Braunerhjelm & Lindquist 1999, s. 486; Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). Koncernledningen 

utgjordes av ledningsgruppen som inkluderade verkställande direktör och chefer för 

affärsområden eller koncernövergripande funktioner, det vill säga staber (Braunerhjelm & 

Lindquist, 1999, s. 486). Dessa påverkade vanligtvis strategiska beslut och riktlinjer som 

berörde hela koncernen, samtidigt som staberna ofta ansvarade för samordning inom 

koncernen (Braunerhjelm & Lindquist 1999, s. 486). Företagets domicil, eller hemvist, var 

den plats där koncernen var registrerad och bestämde var koncernen skulle beskattas. Många 

tidigare studier utgick från denna definition av företags huvudkontor (Braunerhjelm & 

Lindquist 1999, s. 484, 486; Kunisch, Menz & Ambos 2015, s. 357). Den definition som 

använts i föreliggande undersökning utgick från den plats där företagets VD och 

koncernledning var lokaliserad, och i de fall där företaget ingick i en koncern avsågs 

                                                
1 Däremot nämns begreppet styrelsens säte, bland annat ska den ort där styrelsen har sitt säte anges i företagets 

bolagsordning enligt 3 kap. 1 § av Aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  
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koncernhuvudkontoret. Detta var i linje med tidigare studier för att underlätta jämförelser med 

andra studier (jmf. Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). 

 

1.7 Debatten kring huvudkontorens lokalisering i Sverige 

Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige på 1990-talet, vilket startade debatten 

(Braunerhjelm 2002, s. 129; Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). Under denna period 

genomfördes flera uppmärksammade fall där svenska företag flyttade sina huvudkontor 

utomlands, bland annat ABB, Pharmacia, Stora Enso, Tieto, Astra Zeneca, AGA och Arla 

(Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 6). Förklaringarna bakom förändringarna varierade, 

exempelvis flyttade Pharmacia sitt huvudkontor från Sverige till Storbritannien i samband 

med en fusion. Efter ytterligare en fusion flyttades Pharmacias huvudkontor till USA 

(Pharmaciaveteranerna 2019). Ett annat uppmärksammat fall var Education First, även känt 

som EF. Först flyttade EF sitt huvudkontor från Sverige till Schweiz, därefter tillbaka till 

Sverige men efter ett halvår flyttades återigen huvudkontoret till Schweiz. Detta skapade 

irritation bland de anställda, vilka var övertygade om att det enbart handlade om 

skattefördelar (Hammar 2008; Ström 2015).  

 

Den viktigaste förklaringen till flytt av huvudkontor konstaterades vara förändringar i ägandet 

(Braunerhjelm 2002, s. 129). Henrekson och Jakobsson (2002, s. 23) delade in ägarstrukturen 

i två faser. Den första fasen, från 1940–1980, präglades av minskat enskilt ägande, där 

hushållens ägande sjönk från 75 till ungefär 20 procent av de börsnoterade företagen. Under 

denna period begränsades utländska investerare genom lagstiftningen från att köpa aktier i 

svenska företag. När dessa juridiska hinder avvecklas under 1980- och 1990-talen ökade 

andelen av utlandsägande i de svenska börsbolagen kraftigt, vilket karaktäriserade den andra 

fasen (Henrekson & Jakobsson 2002, s. 23, 27; Eliasson, Hansson & Lindvert 2017, s. 43).  

 

Under samma period genomgick Sverige en process för att bli medlem i Europeiska Unionen 

(EU). Denna händelse hade en stor betydelse för avregleringen av finansiella marknader men 

medlemskapet i EU var också orsaken till att de protektionistiska reglerna för aktieägande 

avvecklades (Bruzelius 2004, s. 114; Eliasson, Hansson & Lindvert 2017, s. 43; Halvarsson, 

Kokko & Gustavsson-Tingvall 2014, s. 63). Det förklarades av att EU implementerat 

grundprincipen att kapital, produkter, tjänster och arbetskraft ska kunna röra sig fritt mellan 

medlemsstaterna (Halvarsson, Kokko & Gustavsson-Tingvall 2014, s. 64; Andersson & 

Söderström 2004, s. 49). Grundprincipen innebar också att medlemsstater inte får tillämpa 

egna regler vid företagsförvärv (Bernitz 2003, s. 14; Bruzelius 2004, s. 114). Inträdet i EU 
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medförde en kraftig ökning i andelen utlandsägda företag i Sverige, från 7 till 43 procent från 

början av 1990-talet till 2001 (Henrekson & Jakobsson 2002, s. 23).2  

 

Det fanns en oro att ett ökat utländskt ägande kunde leda till ”brain-drain” bland svenska 

bolag. Tidigare hade flytt av huvudkontor enbart genomförts i samband med utländska 

förvärv eller fusioner. Enligt Braunerhjelm (2002, s. 129, 136–137) hade flera faktorer 

tillkommit som bidrog till att huvudkontor försvann utomlands. Dessa faktorer var bland 

annat närhet till kunder, institutionella fördelar (lägre skatter och billigare 

upplåningsmöjligheter) och billigare transporter. Det var särskilt lägre skatter som angavs 

vara viktigt bakom flytt av huvudkontor, vilket i sin tur kunde leda till att skattebasen i 

Sverige urholkades och i sin tur kunde påverka statens inkomster (Braunerhjelm 2002, s. 136–

137). 

 

Dessa eventuella konsekvenser medförde att flera studier genomfördes, där fokus låg på att 

förklara utflyttningarna och föreslå förändringar av skatte- och näringspolitik för att motverka 

utvecklingen. Det ansågs vara betydelsefullt att behålla storföretagens huvudkontor i Sverige 

(Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). Det var således risken för ”brain-drain”, men även lägre 

aktiviteter inom forskning och utveckling (FoU), minskade skatteintäkter och högre 

arbetslöshet som betraktades vara farorna med en ökad tendens till flytt av huvudkontor 

(Benito, Lunnan & Tomassen 2011, s. 374; Braunerhjelm 2001, s. 16; Braunerhjelm & 

Lindquist 1999, s. 491).  

 

1.8 Disposition 

De nästkommande kapitlen i uppsatsen är indelade i fyra delar. I nästa kapitel presenteras 

undersökningens metodavsnitt där det redogörs för undersökningens forskningsdesign, 

forskningsansats och tillvägagångssätt. Metodkapitlet följs av undersökningens teoretiska 

utgångspunkter och därefter presenteras de drivkrafter som enligt tidigare studier förklarade 

huvudkontorets lokalisering. Sedan följer kapitlet avsedd till att redovisa undersökningens 

resultat som är indelad i två delar. I första delen presenteras en kartläggning över svenska 

företags lokalisering av huvudkontor, därefter analyseras de drivkrafter som undersökningen 

avgränsats till att studera. Sedan följer undersökningens andra del som avser att presentera de 

in-och utflyttningar av huvudkontor som skett i Sverige sedan 2010 och företagens egna 

förklaringar bakom flyttarna. I det avslutande kapitlet redogörs för undersökningens 

slutsatser, kunskapsbidrag och förslag för framtida forskning. 

 

 

                                                
2 Statistik visade även att nivån utlandsägda företag har fortsatt att öka åren efter 2001 (Tillväxtanalys 2018, s. 

11). När undersökningen genomfördes fanns tillgänglig statistik för åren fram till och med 2017. 
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I följande kapitel redogörs för undersökningens metod, metodsynsätt och tillvägagångssätt.  

 

2. Metod 

Med tanke på att undersökningsmetoden ansågs vara en såpass viktig del i uppsatsen kommer 

metoden presenteras direkt efter det inledande kapitlet. Detta för att skapa förståelse för 

undersökningen redan i ett tidigt skede. Metodkapitlet inleds med en presentation av 

undersökningens forskningsdesign, där ett upprepat tvärsnitt använts. Det ges även en 

redogörelse för undersökningens forskningsansats och metodsynsätt. Undersökningen utgick 

från en tidigare studie, som också presenteras. Därefter följer en beskrivning av 

undersökningens tillvägagångssätt. Undersökningen består av två delar där respektive 

tillvägagångssätt och insamling av data redovisas. 

 

2.1 Forskningsdesign och forskningsansats 

Inom forskning bör det finnas ett tydligt sammanhang mellan vilken kunskap som vill uppnås 

och vilka metoder som utvecklas och används (Allwood 2004, s. 74). Uppsatsens syfte var av 

beskrivande karaktär, då syftet formulerades med utgångspunkt i tolkning av empiriskt 

material (jmf. Whetten 1989, s. 491–492). För att kunna svara på frågeställningarna 

genomfördes en upprepad tvärsnittsstudie med inspiration av Magnus Henrekson och Nina 

Öhrns studie från 2010. Upprepade tvärsnitt kan med fördel användas vid kontinuerliga 

kartläggningar av egenskaper hos en population eller förekomsten av ett fenomen (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 45). Det är även lämpligt att använda upprepade tvärsnitt för att se 

utveckling över tid och för att kunna genomföra jämförelser (Heggeman 2014).  

      

Olika metoder kan förekomma vid tvärsnittsdesign, bland annat dokumentanalys (Berg 2003, 

s. 155; Bryman & Bell 2017, s. 80). Dokumentanalys handlar om att kombinera olika analyser 

av relevanta dokument, vilket i vårt fall behandlade huvudkontorens lokalisering (jmf. Berg 

2003, s. 155). Metoden nyttjades som grund för analys av enskilda dokument, men även för 

jämförande analyser mellan olika dokument (jmf. Berg 2003, s. 155). Vidare var metoden 

användbar för att inte enbart analysera vad dokumenten innehöll, utan även för att tolka in 

rimliga innebörder i det som inte fanns explicit uttryckt (jmf. Berg 2003, s. 157). Genom 

dokumentanalysen kunde således olika utsagor om huvudkontorens lokalisering tolkas och 

analyseras (jmf. Berg 2003, s 163).  

 

Inom företagsekonomin finns tre olika metodsynsätt (Arbnor & Bjerke 1994, s. 60). 

Undersökningen utgick från aktörssynsättet, som strävar efter att skapa uppfattning om den 



8 

 

sociala verkligheten (jmf. Arbnor & Bjerke 1994, s. 62). Den sociala verkligheten utgörs av 

olika verklighetsbilder som delas av grupper av individer (Arbnor & Bjerke 1994, s. 86). En 

grupp av individer kan vara ett företag (jmf. Arbnor & Bjerke 1994, s. 86). Verklighetsbilder 

kan helt eller delvis överlappa varandra (Arbnor & Bjerke 1994, s. 86). De verklighetsbilder 

som överlappar innebär en delad verklighet och kallas den objektiva verkligheten (Arbnor & 

Bjerke 1994, s. 86). Att undersökningen utgick från aktörssynsättet innebar att drivkrafter för 

huvudkontorets lokalisering studerades från den objektiva verkligheten genom individers 

upplevelser. Resultatet av undersökningen blev då förenligt med syftet, eftersom den kunskap 

som genereras genom aktörssynsättet bidrar till en allmän uppfattning och visar generella drag 

genom typiska fall (jmf. Arbnor & Bjerke 1994, s. 91).  

 

Undersökningen behandlade olika dokument och registerdata som innehöll både kvalitativa 

och kvantitativa variabler (jmf. Allwoods 2004, s. 12, 19–20; Bryman & Bell 2017, s. 84). 

Användning av registerdata innebar en fördel med tanke på att variablerna inte var 

manipulerbara, exempelvis kan det råda olika uppfattningar om var huvudkontoret är 

lokaliserat (jmf. Bryman 2018). Den upprepade tvärsnittsstudien färdigställdes, och därefter 

bedömdes det fortfarande finnas ytterligare behov av att undersöka drivkrafter för 

huvudkontorets lokalisering. Därmed frångick vi Henrekson och Öhrns (2011) studie eftersom 

det ansågs lämpligt att komplettera undersökningen genom att studera enskilda fall. Med detta 

följde beslutet att även studera de företag som flyttat sina huvudkontor sedan 2010 och 

drivkrafter bakom respektive flytt. Detta benämns som undersökningens andra del. 

 

Vid tvärsnittsdesign går det att upptäcka mönster mellan två variabler, men det går inte att 

vara säker på det är ett signifikant samband. Tvärsnittsdesign brister ofta i den interna 

validiteten eftersom det inte rymmer samma trovärdighet som signifikanta slutsatser (Bryman 

& Bell 2017, s. 82, 89). Trots att den interna validiteten var begränsad ansågs tvärsnittsdesign 

ändå vara att föredra, eftersom variablerna inte var manipulerbara och det intressanta var att 

referera till mönster och kopplingar snarare än signifikanta samband (jmf. Bryman 2018, s. 

90). Extern validitet påverkas av urvalsprocesser, vilket inte gjordes i undersökningen 

eftersom det var en totalundersökning. Inte heller den ekologiska validiteten var relevant 

eftersom registerdata användes.  

 

Användning av registerdata innebar även att det inte förekom någon problematik med bortfall. 

Detta förespråkades även av Öhrn (2010, s. 2–3), som även konstaterade att användning av 

registerdata är positivt för undersökningens resultat eftersom intervjusvar kan vara känsliga 

för urvalsprocessen, bortfall eller olika individers uppfattningar kring ägandeförhållanden 

eller huvudkontorets lokalisering. Bland annat visade Öhrn (2010, s. 11–12) exempel på att 

respondenter i intervjuundersökningen svarade att huvudkontoret låg i Sverige, men då avsåg 

det svenska dotterbolagets huvudkontor och inte moderbolagets huvudkontor. Även 
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Braunerhjelm och Lindqvist (1999, s. 495) konstaterade att svar på frågor kring huvudkontor 

från företrädare för företaget alltid är behäftade med viss subjektivitet. Användning av 

registerdata kunde således påstås vara positivt för undersökningens resultat.  

 

Undersökningen följde de rekommendationer som Svensson (2004, s. 70) presenterade, vilka 

innebar att på förhand definiera begrepp till de knutna variablerna och kategoriseringen, för 

att sedan använda dessa som grund för datainsamlingen och databearbetningen. Därefter kom 

vi fram till fungerande analysinstrument vid kodning av data och en pilotstudie genomfördes 

med en liten del av materialet för att säkerhetsställa resultatet (jmf. Boréus & Bergström 

2018, s. 60). Sedan gjordes en provanalys i enlighet med de principer vi tänkte genomföra 

hela undersökningen efter. Detta för att kunna reflektera över resultatet och upptäcka möjliga 

problem med analysinstrumenten (jmf. Boréus & Bergström 2018, s. 60). Redan i ett tidigt 

stadie genomfördes dessa kontroller, för att kunna säkerställa att kodningen var konsekvent 

och att all data behandlades i enlighet med Öhrn (2010). Eftersom vi kodade olika delar av 

materialet var det extra viktigt att kontrollera att det gjordes likartade bedömningar för att 

undersökningen skulle få en tillfredsställande intersubjektivitet (jmf. Boréus & Bergström 

2018, s. 61). 

 

När det gällde undersökningens replikerbarhet ansågs den vara hög. Detta eftersom 

tillvägagångssättet, definition av viktiga begrepp och hantering av data beskrevs utförligt och 

noggrant (jmf. Bryman 2018, s. 89). Även varför vår valda empiri var lämplig redogjordes för 

tydligt (jmf. Bryman & Bell 2017, s. 82). Detta var särskilt viktigt eftersom undersökningen 

var ett upprepat tvärsnitt, där avgränsningar och aspekter måste beskrivas och beaktas 

grundligt (jmf. Olsson & Sörensen 2011, s. 45). Den resterande delen av kapitlet är avsedd för 

detta. 

 

2.2 Tidigare studies tillvägagångssätt 

I detta avsnitt ges en beskrivning av Henrekson och Öhrns (2011) tillvägagångssätt. 

Henrekson och Öhrns studie baserades på Öhrn (2010). Studien var en uppföljning av tidigare 

kartläggningar genomförda av Verket för näringslivsutveckling och Institutet för 

tillväxtpolitiska studier. De tidigare studierna var inriktade på huvudkontorets lokalisering 

bland de största företag i Sverige mellan åren 1990 och 2003. De företag som ingick i Öhrns 

(2010) studie var på Veckans Affärers lista över Sveriges 500 största företag år 2008. 

Resultatet baserades på 428 företag, efter att icke-vinstdrivande samt kommunala och statligt 

ägda företag exkluderades. Under 2010 kartlades företagens huvudkontor och ett antal 

drivkrafter som kunde förklara lokaliseringen analyserades. Dessa drivkrafter var 

ägarstruktur, företagens storlek, branschtillhörighet och ägarnas nationalitet. (Henrekson & 

Öhrn 2011, s. 29–36) 
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Öhrn (2010, s. 2) genomförde en totalundersökning. Registerdata användes för att fastställa 

huvudkontorens lokalisering och företagens juridiska säte. Informationen kom från företagen 

själva och databasen Affärsdata. Studien utmärkte sig från tidigare kartläggningar eftersom de 

tidigare utgick från en slumpmässig intervjuundersökning och inte registerdata. Öhrn (2010, s. 

3) ansåg att det var mer lämpligt att använda registerdata, eftersom jämförelser med 

intervjusvaren visade att individer kunde ha olika uppfattningar om var företagets 

huvudkontor låg. Vid användning av registerdata förekom, som tidigare nämnt, inte heller 

något bortfall vilket var positivt för studiens resultat. (Öhrn 2010, s. 2–3) 

 

2.3 Undersökningens tillvägagångssätt  

I detta avsnitt redogörs för hur vi gått tillväga för att genomföra undersökningen. Det första 

steget i undersökningen var att söka i olika databaser för att få fram relevant 

forskningslitteratur kring huvudkontorens lokalisering. Inledningsvis söktes enbart på svenska 

ord, vilket sedan utökades med engelska sökord. För att försäkra oss om att vi fick en bred 

översikt över den befintliga och relevanta forskningslitteraturen inom ämnet var vi noga med 

att även gå igenom den litteratur som författarna refererade till. Även en forskningsöversikt av 

Kunisch, Menz och Ambos (2015) gav oss en uppfattning om de viktigaste arbetena som 

gjorts inom området och ansågs vara nödvändiga att inkludera i undersökningen (jmf. 

Alvehus 2018, s. 19, 40; Sandberg & Alvesson 2011, s. 27–28). 

 

För att ha möjlighet att skapa jämförbara resultat och kunna försäkra oss om att vår tolkning 

av Öhrns (2010) studie var korrekt, hade vi under undersökningens gång mailkontakt med 

Öhrn. Vi fick även tillgång till Öhrns opublicerade rådata. Med hjälp av årsredovisningar, 

artiklar i tidskrifter och information från databasen Retriever Business samt företagens 

hemsida samlades det empiriska materialet in, vilket var en förutsättning för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar (jmf. Boréus & Bergström 2018, s. 51). Huvuddelen av det 

empiriska materialet bestod av data från respektive företags årsredovisning. Information från 

årsredovisningen ansågs vara en trovärdig källa eftersom det ställs krav på att informationen 

ska vara äkta och intygas enligt Årsredovisningslagen (SFS 2018:1161). Därmed ansågs den 

data som låg till grund för empirin vara tillfredsställande med utgångspunkt från källkritiska 

principer (jmf. Thurén 2013, s. 7–8).  

2.3.1 Undersökningens första del 

 I undersökningens första del genomfördes i likhet med Öhrn (2010) en totalundersökning där 

empirin grundade sig på en lista över Sveriges 500 största företag som varje år sammanställs 

av Veckans Affärer. Som tidigare nämnt benämner Öhrn (2010) undersökningen som en 

totalundersökning eftersom samtliga 500 företag ingår i undersökningen och inget urval görs. 

De tidigare kartläggningarna som gjorts mellan åren 1990 till 2003 hade istället baserats på ett 
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slumpmässigt urval på 250 företag av de 400 största företagen på Veckans Affärers lista av de 

500 största företagen i Sverige för respektive år (Strandell & Löf 2003, s. 7). Vi ser de 500 

största företagen i Sverige som en population eftersom Sveriges storföretag legat i fokus och 

därmed kan undersökningen beaktas som en totalundersökning. Dock menar Braunerhjelm 

och Lindqvist (1999, s. 495) att studier på huvudkontoren för Sveriges största företag även är 

representativt för stora delar av svenskt näringsliv. Detta eftersom de största företagen i kraft 

av deras storlek och status påverkar andra företags värderingar (Braunerhjelm & Lindqvist 

1999, s. 495). I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet för det upprepade tvärsnittet att 

presenteras. Som tidigare nämnts och argumenterats för i avsnitt 2.1 är att undersökningen 

enbart behandlade registerdata, och behandlingen av data kommer att redogöras för stegvis. 

Första steget: exkludering av icke-privata företag 

För att sortera och strukturera all data i undersökningen användes Excel. Som tidigare nämnt 

tillämpades ett upprepat tvärsnitt för att kunna se utveckling över tid (jmf. Heggeman 2014). 

För undersökningen innebar det att empirin grundade sig på Veckans Affärers (2018) lista för 

de 500 största företag som publicerades 2018 för att sedan ha möjlighet att jämföra 

undersökningens resultat med Öhrns (2010) resultat från 2010. I likhet med Öhrn (2010) 

ingick endast privata företag i undersökningen. Som tidigare nämnt var det första som gjordes 

i bearbetningen av det empiriska materialet att först sortera om företagen var privata eller inte, 

eftersom studien avgränsades till det privata näringslivet. Som redogjordes för tidigare 

innebar det att statligt och kommunalt ägda företag samt icke-vinstdrivande organisationer 

exkluderades. Samtliga 500 företag kodades med 1 respektive 0, där de företag som var 

privata fick en 1:a och resterande företag fick en 0:a. Sedan kunde vi filtrera bort de företag 

som kodades med 0, dvs. de företag som inte var privata, och därmed skulle exkluderas ur 

undersökningen. Efter att statligt och kommunalt ägda företag samt icke-vinstdrivande 

organisationer exkluderades, återstod 455 företag och var de företag som vårt resultat 

grundades på, se appendix Tabell 8. Med andra ord fanns 45 företag bland Sveriges 500 

största företag som var statligt eller kommunalt ägda eller som inte bedrivs i vinstsyfte.  

Andra steget: kartläggning av huvudkontor  

Efter att vi fått fram de 455 företag som skulle ingå i undersökningen påbörjades insamlingen 

av data för de återstående företagens lokalisering av huvudkontor. Då kartlade vi om de 455 

företagen hade sina huvudkontor lokaliserade i Sverige eller utomlands. Som tidigare nämnt 

antogs huvudkontorets lokalisering i undersökningen vara den plats där koncernledningen 

hade sitt säte. Kartläggningen av huvudkontor kodades på ett liknande vis, med 1 respektive 

0, så att vi återigen kunde sortera data genom funktionen filtrera i Excel. Kartläggningen av 

respektive företags huvudkontor gjordes under perioden januari–februari 2019 och därav 

hänvisas huvudkontorens lokalisering till år 2019 i uppsatsen. Huvudkontorens lokalisering 

hänvisades i Öhrns (2010) studie likaså till samma år som studien genomfördes. Som tidigare 
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nämnt kom information kring koncernledning främst från årsredovisningar och databasen 

Retriever Business, men också från företagens egna hemsida. Att använda flera källor för att 

stärka resultatet ansåg vi vara positivt för undersökningens resultat. 

Tredje steget: kartläggning av storlek 

I likhet med Öhrns (2010) studerades även drivkrafter för huvudkontorens lokalisering. De 

drivkrafterna som studerades var ägarstruktur, företagens storlek, branschtillhörighet och 

ägarnas nationalitet. När samtliga 455 företags lokalisering av huvudkontor hade kartlagts, 

påbörjades arbetet med drivkrafterna. Det första som samlades in var uppgifter om företagens 

storlek, vilket mättes i omsättning. Uppgifter om företagens storlek togs från Veckans 

Affärers (2018) lista. Denna information stämdes av mot informationen framtagen ur 

databasen Retriever Business. Företagen sorterades sedan i fallande ordning i Excel efter 

omsättning, som i vår kodning var i miljoner kronor. Informationen kring företagens storlek 

baserades på omsättning för 2017, och därmed hänvisade resultaten i undersökningen baserat 

på företagens årsredovisning till år 2017.  

Fjärde steget: kartläggning av ägande 

Som tidigare nämnt kartlades även ägarnas nationalitet, eftersom det i tidigare studier 

konstaterades utgöra en drivkraft för lokalisering av huvudkontor (Braunerhjelm & Lindqvist 

1999, s. 494; Öhrn 2010, s. 5). Information kring ägandeförhållanden och koncernstruktur 

togs från Retriever Business och respektive företags årsredovisning. Öhrn (2010, s. 31–32) 

bedömde i enlighet med Strandell och Löf (2003, s. 11) att de företag som inte var svenskägda 

räknades som utlandsägda. Ett företag antogs som svenskägt respektive utlandsägt om mer än 

50 procent av aktiernas röstvärde ägdes av svenska eller utländska ägare. I de fall som 

företaget i fråga tillhörde en koncern antogs istället ägarna som kontrollerade mer än 50 

procent av koncernmoderns röstvärde (Henrekson & Öhrn 2011, s. 31–32; Strandell & Löf 

2003, s. 11). Ägarnas nationalitet kodades på ett liknande vis som vid kartläggningen av 

huvudkontor med 1 respektive 0, där 1 representerade svenskägt. I de fallen företagen var 

utlandsägda och kodades med 0 noterades ägarlandet i en ny kolumn. Ägarrelationer utgick 

från uppgifter som gällde för 2019 och hänvisades i uppsatsen till 2019. Även respektive 

företags ursprung kartlagdes och kodades med 1 respektive 0. Med ursprung menades var 

företaget initialt grundats, och företaget fick i kodningen en 1: a om företaget initialt grundats 

i Sverige. I likhet vid kartläggande av ägande bedömde vi att de företag som inte hade 

ursprung från Sverige antogs ha sitt ursprung från utlandet (jmf. Henrekson & Öhrn 2011, s. 

31–32).  

Femte steget: kartläggning av skattesituation 

Därefter samlades information kring de olika ägarländernas skattesituation in, där också 

Sverige inkluderades. Förhållanden kring skatter i respektive land baserades på uppgifter i 
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OECD:s databas som var senast publicerad när undersökningen genomfördes. 

Företagsbeskattning, skattekvot, individbeskattning och marginalskatt studerades som 

incitament för huvudkontorens lokalisering. För företagsbeskattning fanns data för 2018, och 

därmed hänvisades till år 2018 då det gällde företagens vinstskatt. Uppgifter om ett lands 

skattekvot, dvs. den andel av BNP som utgörs av skatter, baserades på data från 2016. När det 

gällde individbeskattning fanns data tillgänglig från 2017, och därför hänvisades till år 2017 

när det gällde marginalskatt på inkomster samt tröskel för högsta marginalskatt. Önskvärt 

hade varit att använda uppgifter för enbart ett år, men sådan data fanns inte tillgänglig när 

studien genomfördes. Detta problem hade även Öhrn (2010), som likaså använde sig data från 

olika år. Skiljaktigheterna mellan åren i undersökningen överensstämde med Öhrns (2010), 

dvs. uppgifter från årsredovisning från 2 år tidigare, skatter från 1 respektive 2 år tidigare och 

skattekvot från 3 år tidigare.  

Sjätte steget: kartläggning av branschtillhörighet 

Information om den sista drivkraften, branschtillhörighet, togs fram i databasen Retriever 

Business. Ur databasen Retriever Business fanns nämligen uppgifter kring företagens SNI-

kod. SNI-kod är en standard för svensk näringslivsindelning och är den standarden som 

tillämpas för i princip all ekonomisk statistik (Statistiska Centralbyrån 2019). SNI-koder 

registreras på egen hand av företagen själva hos Skatteverket och är relaterade till vilken eller 

vilka verksamheter som det aktuella företaget bedriver, och är även kopplad till vilken 

bransch det aktuella företaget tillhör (Bolagsverket 2018). Det togs ett beslut att använda SNI-

koder när det gällde branschtillhörighet för att eftersträva en konsekvent och pålitlig 

kategorisering av företagen. Detta blev ett resultat av provanalysen som genomfördes 

eftersom vi ville försäkra oss om att kategoriseringen av företagens branschtillhörighet inte 

påverkades av egna bedömningar. Vid sorteringen av data noterades SNI-kod för att sedan 

kategorisera in SNI-kodningen efter de 11 branscher som Öhrn (2010) kategoriserat efter. 

Företagens branschtillhörighet utgick från uppgifter som gällde för 2019 och hänvisades i 

uppsatsen till 2019.  

Sjunde steget: sammanställning och analys av data 

Genom funktioner i Excel analyserades därefter all insamlade data. Olika filtreringar i Excel 

gjorde att beräkningar kunde genomföras där alla sammanställningar och beräkningar 

kontrollräknades. Exempelvis kunde vi få fram antal huvudkontor utomlands genom att 

filtrera på 0 i kolumnen för huvudkontorets lokalisering, vilket gav oss 135 företag. Sedan 

kunde vi beräkna andel huvudkontor utomlands, och genom att lägga till ytterligare filter i 

andra kolumner kunde vi få fram önskad information, till exempel hur många av de 135 

företagen som var utlandsägda eller vilken bransch de tillhörde. Med tanke på att vi 

replikerade Öhrns (2010) studie, ansågs det även vara lämpligt att strukturera och presentera 

undersökningens resultat på liknande vis i tabeller och figurer. Figurerna som användes var 
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främst stapeldiagram. På så vis kunde resultaten jämföras och eventuella mönster kring 

huvudkontorens lokalisering och drivkrafter urskiljas. Dessa kunde direkt tas fram i Excel och 

är de tabeller och figurer som redovisas i löpande text samt i appendix.  

2.3.2 Undersökningens andra del 

 Att genomföra en upprepad tvärsnittsstudie kan medföra begränsningar. Det blev i 

undersökningen påtagligt och vi fick insikt om att avvika från Öhrns (2010) tillvägagångssätt. 

Beslutet grundade sig på att det gav oss möjlighet att ytterligare undersöka drivkrafter som 

kan förklara lokaliseringen av huvudkontor. Med andra ord genomfördes det upprepade 

tvärsnittet, men vi valde att undersöka drivkrafterna ytterligare genom att studera de företag 

som flyttat sina huvudkontor till eller från Sverige sedan Öhrns (2010) studie ett decennium 

tidigare. Detta gav oss även möjligheten att försäkra oss om att undersökningsresultatet inte 

påverkades av variationen i företag som ingått i undersökningen. Tillvägagångssättet för 

denna del av undersökningen skedde i två steg och kommer att beskrivas i följande avsnitt.  

 

Det första steget var att kartlägga lokaliseringen av huvudkontor för alla företag för att se 

vilka företag som flyttat sina huvudkontor sedan Öhrns (2010) studie. Från Öhrns (2010) 

opublicerade rådata fick vi fram vilka 428 företag som ingått i studien och om deras 

huvudkontor var lokaliserade i Sverige eller utomlands när Öhrns (2010) studie genomfördes. 

Från det opublicerade rådata fick vi även fram företagens branschtillhörighet. Sedan 

påbörjade vi en kartläggning av företagens lokalisering av huvudkontor år 2019. Likt den 

första delen av undersökningen kodades företagens lokalisering av huvudkontor med 1: a 

respektive 0: a i Excel för om huvudkontoret fanns i Sverige eller utomlands. Ett företag togs 

bort ur underlaget eftersom det gått i konkurs. I likhet med den första delen av 

undersökningen kom information om huvudkontorens lokalisering främst från 

årsredovisningar, databasen Retriever Business och i vissa fall understöddes med information 

från företagens egna hemsida. När vår insamlade data sammanställdes kunde vi därefter se 

lokalisering i Sverige eller utomlands för respektive företag för år 2010 samt för år 2019. Med 

andra ord kunde vi då konstatera vilka företag som flyttat sina huvudkontor sedan 2010.3  

 

Det andra steget var sedan att ta information kring respektive företags flytt av huvudkontor 

för att kunna undersöka drivkrafter som kan förklara lokaliseringen. Efter att vi kartlagt 

lokaliseringen av huvudkontor bland de 428 företagen för år 2019 kunde vi med hjälp av 

funktionen filtrera i Excel få fram vilka företag som hade flyttat sina huvudkontor sedan 2010. 

Vi fann då att 17 företag hade flyttat sina huvudkontor sedan 2010. Dessa 17 företag 

                                                
3 Detta innebar att om ett företag hade flyttat sitt huvudkontor utomlands och sedan flyttat huvudkontoret tillbaka 

till Sverige, eller vice versa, skulle det inte ha framgått av undersökningsresultatet. Dock hade tidigare studier 

visat att flytt av huvudkontor är något som inträffar relativt sällan (Kunisch, Menz & Ambos 2015, s. 365). 

Därmed bedömdes det inte vara sannolikt att något av företagen skulle ha flyttat sitt huvudkontor i flera 

omgångar under perioden i en sådan utsträckning att undersökningsresultaten skulle bli missvisande. 
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undersöktes sedan närmare för att ta reda på företagets nya lokalisering av huvudkontor och 

den angivna orsaken till flytten baserat på företagens berättelser. Även empirin för denna del 

utgjordes av information från årsredovisningar, men till stor del också av tidningsartiklar, 

pressmeddelanden och annan information som företagen själva kommunicerat ut till 

allmänheten. Detta togs fram genom sökningar i Retriever Research (Mediearkivet) med 

företagets namn i kombination med olika nyckelord relaterade till huvudkontor och flytten. 

Även respektive företags årsredovisning för det år huvudkontorsflytten ägt rum undersöktes 

för att se om flytten kommenteras i exempelvis förvaltningsberättelse eller avsnittet från 

företagets VD som fanns i vissa årsredovisningar. Sammanlagt 5 av de 17 företagen togs bort 

ur undersökningen eftersom ingen information kring deras huvudkontorsflytt kunde hittas. 

 

Det bör noteras att företagens utsagor kunde blivit snedvridna i media alternativt att företagen 

inte berättat hela sanningen kring deras flytt av huvudkontoret. Denna problematik 

överbyggdes genom ett kritiskt förhållningssätt till valda källor. Informationen som angavs i 

en källa stämdes även av mot andra källor och användes när informationen överensstämde. 

Detta för att vi skulle få fram en så objektiv bild som möjligt kring in- och utflyttningarna. 

Alla källor till det empiriska materialet redovisas löpande i avsnitt 4.7 Uppföljning av in- och 

utflyttningar av huvudkontor, som presenterar undersökningens resultat. Nästkommande 

kapitel utgörs av undersökningens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Det bör 

dock noteras att de flesta företag faktiskt haft kvar sina huvudkontor i samma land där 

företaget grundades, och att flyttar av huvudkontor skett relativt sällan (Meyer & Benito 2016 

s. 149, 158). Det innebär att all forskning om ämnet är en begränsning och en metodologisk 

utmaning i sig, eftersom det som studeras är ett sällan förekommande fenomen som bygger på 

begränsade antal fall (jmf. Meyer & Benito 2016 s. 149, 158).  
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Följande kapitel utgörs av undersökningens teoretiska utgångspunkter samt tidigare 

forskning kring huvudkontorets lokalisering och förklarande drivkrafter. Kapitlet avslutas 

med att åskådliggöra vilka drivkrafter som undersökningen avgränsat sig till att studera. 

 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Företagens flytt av huvudkontor kopplades i tidigare studie till institutioner och institutionella 

förändringar (Kunisch, Menz & Ambos 2015, s. 371). Detta kapitel inleds med en redogörelse 

för institutioner och dess påverkan på ekonomiska aktiviteter. Därefter presenteras drivkrafter 

(faktorer) som tidigare studier använt för att förklara huvudkontorets lokalisering. De 

viktigaste drivkrafterna kommer att diskuteras närmare, vilka är ägarstruktur, skatter och 

branschtillhörighet. Även andra drivkrafter som tidigare studier visade kunna förklara 

huvudkontorets lokalisering redovisas. Kapitlets avslutande avsnitt består av en 

sammanfattning.  

 

3.1 Drivkrafter handlar om institutioner 

Drivkrafter för företagens huvudkontor handlar om institutioner och institutionella 

förändringar (Kunisch, Menz & Ambos 2015, s. 371). När det gäller företag och 

organisationsförändringar är institutioner även avgörande för att förklara eller förstå en 

situation eller utvecklingsförlopp (Brorström & Siverbo 2001, s. 12; Greenwood, Hinings & 

Whetten 2014, s. 1206). Institutioner är alla de gemensamma lagar, regler, normer, rutiner 

eller vanor som reglerar relationer och interaktioner mellan individer, grupper och 

organisationer (Edquist 2015, s. 182–183). Li och Zahra (2012, s. 96) menar att det finns två 

olika typer av institutioner; formella och informella institutioner. Formella institutioner 

förklarades som formell lagstiftning, vilka har format individuellt beteende och interaktioner 

(Li & Zahra 2012, s. 96). Informella institutioner syftade till konventioner, uppförandekoder 

och normer, vilka härstammade från social överförd information eller kultur (Li & Zahra 

2012, s. 96). Både formella och informella institutioner var betydelsefulla och präglade olika 

ekonomiska aktiviteter, exempelvis investeringar, tillgång till marknader, innovationer och 

teknologier (Li & Zahra 2012, s. 96, 107). Väl utvecklade institutioner bidrog bland annat till 

att entreprenörer blev villiga att genomföra aktiviteter som förknippades med nya 

investeringar under osäkra förhållanden, eftersom institutionerna begränsade riskerna (Li & 

Zahra 2012, s. 107). 

 

Likaså Bathelt och Glücker (2014, s. 347) konstaterade att institutioner spelat en kritisk roll i 

ekonomin eftersom de fastställde de grundläggande förutsättningarna. Därmed kunde 

institutioner även utgjort en belastning om de var associerade med villkor som begränsade 
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möjligheter eller individers uppfattningar (Bathelt & Glücker 2014, s. 347). Institutioner 

beskrevs som problematiskt om de bidrog till ekonomisk ineffektivitet eller hämmade teknisk 

utveckling (Bathelt & Glücker 2014, s. 347–348). Ett problem vid studier av institutioners roll 

på ekonomin var dock att institutioner förändrades långsamt (Dam, Scholtens & Sterken 

2007, s. 1331). Det fanns även svårigheter att mäta och jämföra institutionernas kvalitet 

(Blonigen 2005, s. 390). Att mäta institutioner som juridiska standarder underlättade dock, 

även om tolkningsproblematik fortfarande fanns (Dam, Scholtens & Sterken 2007, s. 1331). 

Exempelvis vid mätning och jämförelser av aktieägarskydd kunde juridiska standarder mätas 

från koder samtidigt som problem med hur regler skulle tolkas fanns kvar (Dam, Scholtens & 

Sterken 2007, s. 1331).  

3.2 Drivkrafter för lokalisering av huvudkontor 

I följande avsnitt presenteras de drivkrafter som tidigare studier fastslog haft störst betydelse 

för företagens lokalisering av huvudkontor. Avsnittet börjar med en redogörelse för 

drivkrafternas koppling till företagens huvudkontor och den teoretiska utgångspunkten. 

Drivkrafterna är ägarstruktur, företagens storlek, branschtillhörighet och skatter. Avsnittet 

avslutas med en presentation över drivkrafterna kompetensförsörjning, infrastruktur, 

kommunikationsmöjligheter och närhet till kunder eftersom tidigare studier även lyft fram 

dessa som betydelsefulla för lokaliseringen av huvudkontor.   

 

3.2.1 Ägarstruktur  

Att företag köptes upp, såldes, fusionerades och styckades betraktades som en naturlig del av 

strukturomvandlingen av marknader (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 8; Tson 

Söderström 2001, s. 9). Detta medförde vanligtvis förändringar i det uppköpta företagets 

ägarstruktur (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 8). Tidigare studier lyfte fram fusioner och 

förvärv som den enskilt viktigaste drivkraften bakom att svenska företag lokaliserade sitt 

huvudkontor utomlands (Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 494). Detta bekräftade även 

Baaij m.fl. (2015, s. 52), som förklarade att det fanns en positiv relation mellan företag vars 

ägarstruktur präglades av utländskt ägande och sannolikheten att företaget skulle flytta sitt 

huvudkontor.  

 

Flera studier pekade på att globala investeringsflöden påverkade företagens ägandestruktur, 

vilket i sin tur påverkade lokaliseringen av företagens huvudkontor. Dessutom att 

huvudkontoren hade en betydelsefull roll i en kunskapsdriven ekonomi. På huvudkontoren 

fattades nämligen de viktigaste strategiska besluten rörande företaget och dess verksamhet.4 

Huvudkontoren var företagets kompetenscentrum och Braunerhjelm och Kreicbergs (2017, s. 

                                                
4 Braunerhjelm och Kreicbergs (2017, s. 7) lyfte särskilt fram strategiska beslut rörande forskning och utveckling 

samt lokalisering av företagets olika affärsenheter.  
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7) definierade det som “plantskolor” för företagsledningar men även att forskning och 

utveckling samlades i anknytning till huvudkontoren. Huvudkontor medförde således positiva 

effekter för hela samhället. (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7) 

 

Om huvudkontor istället flyttas från ett land förklarades effekterna som direkta och indirekta, 

exempel på direkta effekter var i form av utebliven efterfråga på tjänster (Braunerhjelm & 

Lindquist 1999, s. 491–492). Indirekta effekter kunde exempelvis vara produktionsrelaterade 

effekter inom koncernen, vilket enligt Braunerhjelm och Lindquist (1999, s. 492–293) kunde 

resultera i en “multiplikatoreffekt”. Argumentet byggde på att även andra delar av koncernens 

och underkoncernens affärsområden flyttade, vilket kunde medföra uteblivna skatteintäkter 

för staten som en följd av att företaget blir ett utländskt domicil (Braunerhjelm & Lindquist 

1999, s. 492–493). Även Fölster (2002, s. 152) la fram argument för en potentiell 

välfärdsförlust för Sverige om huvudkontorets lokalisering följer ägandet, särskild när det 

gällde mindre och medelstora bolag. Braunerhjelm och Lindquist (1999, s. 495) förklarade att 

särskilt de indirekta effekterna var svåra att mäta empiriskt, men att de medförde betydande 

negativa effekter för samhällsekonomin i likhet med den direkta konsekvensen i form av 

utflöde av humankapital och företagsledarkompetens.  

 

Utflyttning av svenska företags huvudkontor förklarade Braunerhjelm (2002, s. 495) berodde 

på ett ökat utländskt ägande. Henrekson och Jakobsson (2002, s. 42) studerade det utländska 

ägandet i Sverige mellan 1950 till 2000-talet och poängterade en betydande ökning av det 

utländska ägandet efter 1990. Ökningen förklarades som en följd av internationalisering i 

kombination med avvecklingen av hinder för företagsförvärv i Sverige (Henrekson & 

Jakobsson 2002, s. 50). De två senaste decennierna hade nivån av det utländska ägandet i 

Sverige dock varit relativt stabil, samtidigt som utlandsinvesteringar globalt hade ökat 

(Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 8–9; Tillväxtanalys 2015, s. 7). Ägandeförändringar till 

följd av utlandsinvesteringar stabiliserades efter finanskrisen 2008, men på 2010-talet ökade 

både ingående och utgående direktinvesteringar. Trots att det fanns tecken på tilltagande 

protektionism och nationalistiska tendenser i världsekonomin, drogs slutsatsen att trenden 

med största sannolikhet skulle fortsätta (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 10–11). Det bör 

dock noteras att utländskt ägande även uppfattades som positivt, bland annat ansågs utländskt 

ägande bidra till kunskapsspridning över nationsgränserna (Henrekson & Jakobsson 2002, s. 

56). Ett ökat utländskt ägande tycktes även ge positiva effekter på svenska företags 

prestationer (Bjuggren, Eklund & Wiberg 2007, s. 1331). Direkta effekter vid ökat utländskt 

ägande ansågs inte heller vara synliga bland svenska företag, utan effekterna av de nya ägarna 

märktes först några år efter överlåtelsen (Karpaty 2007, s. 257–258).  

 

Den ökade internationaliseringen av ägandet i kombination med ökad andel institutionellt 

ägande ledde till att bolagsstyrning lyftes fram. Frågorna om bolagsstyrning kretsade kring 
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regler för hur ett företag skulle styras för att tillfredsställa ägarnas krav på avkastning 

(Svernlöv 2005, s. 3). Både ägarnas engagemang och bolagsstämman ansågs ha en viktig del 

för bolagsstyrning, vilket även sågs som en förutsättning för ett fungerande näringsliv 

(Andersson, Dansell, Liljedal & Sens 2015, s. 54; Svernlöv 2005, s. 3). När det kommer till en 

enskild ägare kan det finnas begränsningar i hur stort inflytande den kan ha på företagets 

verksamhet (Blom, Kärreman & Svensson 2012, s. 47–48). En enskild ägare kan istället 

påverka styrelsens sammansättning och indirekt inverka på företags operativa verksamhet 

(Blom, Kärreman & Svensson 2012, s. 47–48). När det gällde bolagsstyrningen hos de 

svenska företagen hade de historiskt särskilt sig från exempelvis brittiska och amerikanska 

bolag. I de svenska företagen fanns ofta en dominerande ägare som tagit en aktiv ägarroll och 

engagerat sig i företaget (Svernlöv 2005, s. 18).  

 

Aktieägare har dock ingen skyldighet att använda sitt inflytande och många ägare är inte 

heller aktiva (Andersson m.fl. 2015, s. 54). För att förstå aktieägarbeteenden kan Hirschmans 

teori användas (Admati & Pfleiderer 2009, s. 2645–2646; Blom, Kärreman & Svensson 2012, 

s. 51–52). En aktieägare kan välja på att utöva sitt inflytande genom ägarstyrning (voice) 

alternativt sälja sina aktier (exit) (jmf. Hirschman 1970, s. 4, 16). Båda strategierna kan påstås 

vara ett sätt för aktieägarna att direkt eller indirekt påverka företagsledningen, exempelvis 

genom att sälja sina aktier i ett företag om de inte är övertygade om om att företagsledningen 

inte agerar i aktieägarnas intressen (Admati & Pfleiderer 2009, s. 2646). Detta påverkar 

indirekt företagsledningen, särskilt i större företag där företagsledningens egen ersättning 

påverkas av aktiepriset (Palmiter 2002, s. 1437–1438). Hedlund (1985, s. 64) konstaterade att 

utländska aktieägare var ofta aktiva investerare men utövade ofta sitt ägarskap genom att sälja 

sina aktier. Men om det fanns skalfördelar i exempelvis produktion föreföll de utländska 

ägarna att utöva sitt inflytande genom ägarstyrning (Hedlund 1985, s. 64). Även om det gått 

många år sedan Hedlunds (1985) studie, ansåg Blom, Kärreman och Svensson (2012, s. 55, 

60) att slutsatserna fortfarande vara giltiga. En flytt av huvudkontor kunde också ses som en 

effekt av krav från externa intressenter, exempelvis kunder, leverantörer eller kreditgivare 

(Birkinshaw m.fl. 2006, s. 681; Blom, Kärreman & Svensson 2012 s. 41). 

 

3.2.2 Företagens storlek och branschtillhörighet 

Företag inom särskilda branscher kan vara beroende av specialiserad arbetskraft, riskvilligt 

kapital och innovativa aktiviteter som kan vara mer förekommande på specifika platser 

(Christensen & Kempinsky 2004, s. 23; Tson Söderström 2001, s. 9). Det kan leda till att 

företag och kvalificerad arbetskraft flyttar till specifika regioner med specialiserad kompetens, 

vilket benämns som klusterbildning (Christensen & Kempinsky 2004, s. 23; Tson Söderström 

2001, s. 9). Klusterbildning driver den ekonomiska utvecklingen i regionen och kan ses som 

ett sätt att förklara och förstå hur företag i en region över tiden utvecklar värde, 

konkurrenskraft och bidrar till ekonomisk tillväxt (Christensen & Kempinsky 2004, s. 21). 
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Kluster ses som det långsiktiga resultatet av utvecklade nätverk av företag (Christensen & 

Kempinsky 2004, s. 22). Den negativa effekten av kluster kan skapas genom att företag inom 

särskilda branscher blir beroende av att lokalisera sig på en särskild plats (Tson Söderström 

2001, s. 9).  

 

Enligt tidigare studier finns det – vid sidan av ägarstruktur –betydande skillnader mellan 

branscher (Braunerhjelm 2002, s. 129; Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7). Det har funnits 

skillnader i företagens lokalisering av huvudkontor mellan mer mogna, kapitalintensiva 

branscher och yngre högteknologiska verksamheter (Braunerhjelm 2001, s. 7). 

Huvudkontorens mobilitet påverkades också generellt av om det var en avskild eller 

integrerad del av den operativa verksamheten (Braunerhjelm 2001, s. 45). Följande avsnitt 

redogör för tidigare studier som studerat lokaliseringen av huvudkontor inom specifika 

branscher, IT-branschen, bioteknik-, kemi- och läkemedelsindustri, tillverknings- och 

verkstadsindustrin, råvaru- och skogsindustrin, bank- och finansbranschen samt 

tjänstesektorn.5 

 

Braunerhjelm (2001, s. 47) menade att bland IT-företag fanns en benägenhet att behålla sitt 

huvudkontor i Sverige. Internationellt har Sverige betraktats som en kunskapsnation, vilket 

innebar prestige att ha huvudkontor inom landet. Även långsiktig kompetensförsörjning, 

kvalitet på välfärdstjänster och skattestruktur lyftes fram som drivkrafter bakom 

lokaliseringen av huvudkontor. Gällande kompetensförsörjning inom IT-branschen var det 

dock mest relevant inom företagets operativa delar eftersom huvudkontor inom IT-branschen 

ofta var avskilt från den operativa verksamheten. Det innebar att kompetensförsörjning i sig 

inte sågs som ett motiv att flytta huvudkontoret. (Braunerhjelm 2001, s. 40–49)  

 

Eliasson (2001, s. 51) studerade lokalisering av svenska företags huvudkontor för företag 

verksamma inom produktion och tjänster inom bioteknik-, kemi- och läkemedelsindustri samt 

sjukvården. När det gällde företag och deras huvudkontor inom dessa branscher var de ofta 

fast förankrat i fysiska anläggningar. Ju större produktionsanläggning, desto mer trögrörligt 

var huvudkontoret och detta gällde särskilt äldre och kapitalintensiva företag. (Eliasson 2001, 

s. 51, 63–64)  

 

Pratten (2001, s. 113) studerade lokaliseringen av huvudkontor med fokus på svenska och 

brittiska företag inom tillverknings- och verkstadsindustrin. Inom dessa branscher var det 

vanligt att större företag hade ett huvudkontor som var helt avskilt från den operativa 

verksamheten och beaktades som självständig mot de olika affärsområdena. Gällande 

företagens lokalisering av huvudkontor ansågs det naturligt att huvudkontoret bibehölls i 

                                                
5 I frågan om generalisering bör det tas i beaktning att slutsatserna i studierna i avsnittet bygger på begränsade 

antal fall. 
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ursprungslandet eller var lokaliserat i samma land som den huvudsakliga operativa 

verksamheten fanns. Som tidigare nämnt menades företagets ursprung där det initialt 

grundades. (Pratten 2001, s. 113, 116, 120–121) 

  

Hallberg (2001a, s. 132, 136) studerade råvaru- och skogsindustrin och förklarade att 

huvudkontorets lokalisering inom branschen ofta var beroende av förutsättningar i 

ägarstrukturen och företaget internationaliseringsgrad. Även låga skatter och attraktiva 

miljöer för kompetent arbetskraft var viktiga. En konsekvens av strukturomvandlingar inom 

branschen var att driftsenheter som hade internationella kunder ofta lämnade Sverige.6 

Samtidigt stannade ofta andra affärsområden kvar i Sverige, till exempel 

skogsindustriprodukter. När det gällde huvudkontoret betonades att istället för drivkrafter var 

det snarare relevant att tala om motkrafter, produktion, partners och ägare i Sverige var 

motkrafter för råvarubolagen att flytta huvudkontoren från Sverige. (Hallberg 2001a, s. 134–

135, 144–145) 

  

Gällande lokalisering av huvudkontor för företag inom bank och finans poängterade Stymne 

(2001, s. 78) att värderingen av företaget var en drivkraft vid platsbeslut. Även skattetryck, 

beskattning av personaloptioner, personliga preferenser, nätverk och en attraktiv livsmiljö för 

anställda utgjorde motiv bakom lokalisering av huvudkontor.7 Med livsmiljö avsågs boende- 

och trafikmiljö, natur, utbildning och professionell expertis inom företagstjänster. Inom bank- 

och finansbranschen kunde det också finnas tendens till att företag saknade ett formellt 

huvudkontor och huvudkontoret var helt enkelt platsen där koncernledningen för tillfället 

befann sig. (Stymne 2001, s. 78–79, 89–90)  

 

Hallberg (2001b, s. 100) studerade svenska storföretag inom tjänstesektorn. Dessa företag 

hade ofta en stark förankring till Sverige till följd av en lång historia med svenska ägare, 

kunder och samarbetspartners. Vanligtvis hade företagen även betydande tillgångar i Sverige, 

exempelvis i form av fastigheter, vilket ökade benägenheten att behålla huvudkontoret i 

Sverige trots att vissa affärsområden flyttades. (Hallberg 2001b, s. 110–112) 

 

3.2.3 Skatter relaterade till företagande och arbete    

Utformningen av skattesystemet brukar bestämmas av värderingar och politiska 

ställningstaganden (Eriksson 2016, s. 18). För ungefär 30 år sedan genomfördes en 

genomgripande reform av Sveriges skattesystem men sedan dess har mycket förändrats i 

                                                
6 Förvärv, fusioner, avyttringar, gränsöverskridande strukturaffärer och inträde på den globala marknaden 

präglade råvarubranschen och de traditionellt svenska råvarubolagen fick en starkare exportinriktning (Hallberg 

2001a, s. 132).  
7 En annan drivkraft, men inte avgörande, var upplevda nackdelar med redovisningsvaluta om den motsvarade en 

liten del av affärstransaktionerna (Stymne 2001, s. 85). 
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samhället genom globalisering, internationalisering och integration (Waldenström, Bastani & 

Hansson 2018, s. 6). Skattereformen medförde att i princip alla förvärvsinkomster blev 

skattepliktiga samtidigt som det progressiva inslaget i systemet minskade (Eriksson 2016, s. 

19). Arbetsinkomster och kapitalinkomster skulle dock beskattas separat, vilket ofta lyfts fram 

som en fördel (Waldenström, Bastani & Hansson 2018, s. 7). I och med inträdet i EU följde 

även en skyldighet att följa principen om att inte diskriminera andra länders skattelagar eller 

hindra fri rörlighet av kapital, arbetskraft eller tjänster (Eriksson 2016, s. 29–30). Detta 

resulterade i att efter den genomgripande skattereformen, ändrades flera skatteregler till följd 

av inträdet i EU (Eriksson 2016, s. 29–30). När det gällde företagsbeskattning skulle den ske i 

landet där företaget var registrerat. Exempelvis ska företag som är registrerat eller har 

styrelsens säte registrerat i Sverige, betala skatt för inkomster från såväl Sverige som utlandet 

(Eriksson 2016, s. 35).8 Annars ska företaget enbart betala skatt för den inkomst som härrör 

från Sverige (Eriksson 2016, s. 35).  

 

Tidigare studier har ansett att lägre skatter, olika former av subventioner eller avgifter som 

viktiga drivkrafter bakom huvudkontorets lokalisering (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 

17; Silander, Huang Vogel & Andersson 2015, s. 26–27). Exempelvis arbetsgivaravgifter 

ansågs vara viktiga för att förklara lokalisering av huvudkontor, särskilt inom 

kunskapsintensiva branscher (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 17; Silander, Huang Vogel 

& Andersson 2015, s. 26–27). Trots att studier inte kunde finna ett signifikant samband 

mellan kostnader och flytt av huvudkontor, konstaterades att det finnas en benägenhet hos 

företag att flytta sina huvudkontor om de upplevde att vissa länder hade högre skatter och 

avgifter (Baaij m.fl. 2015, s. 39–40).  

 

Studier har däremot visat att skattenivån kan vara en push-faktor. Företag tenderade att flytta 

sina huvudkontor till länder där skatten var lägre än i ursprungslandet (Laamanen, Simula & 

Torstila 2012, s. 188 och 200).9 Sannolikheten för att ett företag flyttade sitt huvudkontor 

ökade med 7 procent för varje procentenhet som bolagsskatten i det aktuella landet översteg 

den genomsnittliga bolagsskatten i Europa (Laamanen, Simula & Torstila 2012, s. 202). Även 

individuella skatter hade betydelse för huvudkontorens lokalisering. Företagens 

ledningsgrupper hade starka preferenser för sina egna inkomster, vilket enligt tidigare studier 

visat sig vara en drivkraft bakom en utflyttning av huvudkontor (Braunerhjelm & Lindqvist 

1999, s. 490). Även betydelsen av kapitalinkomstskatt, kapitalvinstskatt, förmögenhetsskatt 

och arbetsinkomstskatt kunde vara viktiga faktorer (Silander, Huang Vogel & Andersson 

2015, s. 26–27). 

                                                
8 För aktiebolag och ekonomiska föreningar inom skogsbruk fanns dock vissa undantag för skattskyldighet vid 

uppburen aktieutdelning (Eriksson 2016, s. 35). 
9 Studien visade också på att företag tenderade att flytta sina huvudkontor till länder där det fanns närhet till 

annat kapital (Laamanen, Simula & Torstila 2012, s. 188). 
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Även om skatter kunde vara en förklaring var däremot sällsynt att ett företag valde att flytta 

sitt huvudkontor enbart till följd av skatteskäl (Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 494; 

Laamanen, Simula & Torstila 2012, s. 188). Skattemässiga överväganden ansågs med andra 

ord vara betydelsefullt vid val av lokalisering, även om det som enskild faktor inte kunde 

förklara en huvudkontorsflytt (Henrekson & Öhrn 2011, s. 36; Laamanen, Simula & Torstila 

2012, s. 205). Därför framhölls att även övriga villkor för näringslivet måste framstå som 

konkurrenskraftiga för att företag ska behålla huvudkontoren och dess funktioner i ett land 

(Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 20). Det var snarare en fråga om en kombination av 

individuella skatter och företagsskatter, men också andra företagsrelaterade faktorer 

(Braunerhjelm och Lindqvist 1999, s. 494–495). Dessa presenteras i följande avsnitt kallat 

”övriga drivkrafter”.  

 

3.2.4 Övriga drivkrafter  

Tillgång till kompetensförsörjning exempelvis forskare, universitet som bedriver forskning 

och välutbildad personal, beskrevs som en nyckelfaktor vid val av lokalisering (Braunerhjelm 

& Kreicbergs 2017, s. 16). Det fanns en högre sannolikhet att företag valde att flytta sitt 

huvudkontor utomlands om de upplevde att det ursprungliga landets utbildningssystem inte 

kunde bidra med välutbildad arbetskraft (Baaij m.fl. 2015, s. 52). En annan drivkraft vid 

lokalisering av huvudkontor var förekomsten av infrastruktur med goda 

kommunikationsmöjligheter, för såväl virtuell kommunikation som transporter (Silander, 

Huang Vogel & Andersson 2015, s. 27; Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 15–16). Behovet 

av goda transportmöjligheter och internationaliseringen bidrog till att Sveriges städer inte setts 

som tillräckligt centrala i förhållande till andra städer i Europa såsom Zürich eller London 

(Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 490). Att undersöka huvudkontorens lokalisering i 

förhållande till kompetensförsörjning eller infrastruktur bedömdes inte kunna genomföras på 

ett tillfredsställande sätt i undersökningen. Därmed exkluderades de och istället lades fokus på 

de drivkrafter som Henrekson och Öhrn (2011, s. 31–34) studerade, och som flera studier lyft 

fram som särskilt betydelsefulla.  

 

Även närhet till kunder framhölls som en viktig drivkraft (Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 

489–490). Närhet till kunder beskrevs som en betydelsefull pull-faktor för företag att flytta 

sitt huvudkontor (Laamanen, Simula & Torstila 2012, s. 200). Detta gällde särskilt för 

exportorienterade företag med en hög grad av internationalisering (Laamanen, Simula & 

Torstila 2012, s. 188, 200). En tidigare studie visade att för företag där största andelen av 

omsättningen utgjordes av export ökade sannolikheten för att företagen flyttade sina 

huvudkontor (Laamanen, Simula & Torstila 2012, s. 188, 200). Öhrn (2010, s. 7) hänvisade 

dock till två tidigare studier baserade på svenska företag från 2003 och 2010, där endast 2 

respektive 3 procent av de studerade företagen nämnde närhet till kunder som motiv till 
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huvudkontorets lokalisering. Därmed drogs slutsatsen att närhet till kunder knappas kunde 

anges som en särskilt viktig drivkraft vid lokalisering av huvudkontor (Öhrn 2010, s. 7). 

Resultatet av studierna visade också på att inte heller kommunikationer till marknader kunde 

anses som en betydelsefull drivkraft för företagen för lokalisering av huvudkontor (Öhrn 

2010, s. 7). Med detta i beaktning togs beslutet att inte undersöka drivkrafterna närhet till 

kunder och kommunikationer till marknader. 

 

3.3 Sammanfattning av drivkrafterna som studeras 

Sammanfattningsvis presenterade tidigare studier både gemensamma och skilda slutsatser om 

vilka drivkrafter som kan förklara huvudkontorets lokalisering. Det framgick att vissa 

drivkrafter var viktigare än andra, speciellt ägarstruktur, skatter, företagens storlek och 

branschtillhörighet, vilka presenteras i Figur 1. Drivkrafterna är de konkreta mått som tidigare 

studier identifierat för huvudkontorets lokalisering. Finns intresse att läsa vidare om forskning 

kring huvudkontorens lokalisering och drivkrafter för lokaliseringen, se litteraturöversikt, 

Tabell 4 i appendix. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figur 1. Drivkrafterna som studeras i undersökningen (Egenkonstruerad figur 2019).  
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I följande kapitel presenteras först tidigare studieresultat som sedan följs av undersökningens 

resultat. Undersökningens resultat presenteras i två delar; en kartläggning över 

huvudkontorens lokalisering och en analys av de drivkrafter som enligt tidigare studier 

förklarar huvudkontorets lokalisering. Slutligen presenteras undersökningens andra del som 

är en uppföljning av företagens in- och utflyttningar av huvudkontoret.

 

4. Empiri och analys 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för Henrekson och Öhrns (2011) resultat, därefter 

analyseras resultaten från föreliggande undersökning. I undersökningsresultatets första del 

kartläggs huvudkontorens lokalisering. Genom undersökningen och två tidigare studier 

diskuteras utvecklingen i Sverige de senaste 30 åren. Därefter presenteras företagens 

ägarstruktur och huvudkontorens lokalisering. Sedan analyseras företagens storlek för att se 

om det var en drivkraft som kan förklara huvudkontorens lokalisering. Därefter följer en 

redogörelse för företagens branschtillhörighet och fördelning mellan branschtillhörighet och 

utländskt ägande. Sedan presenteras de viktigaste ägarländerna för utlandsägda företag. Störst 

vikt läggs på de största ägarländerna för företag med huvudkontor lokaliserat i Sverige. 

Avsnittet inkluderar en analys om skatter. Därefter presenteras undersökningens andra del 

som redogör för de företag som flyttat huvudkontoret till Sverige och de företag som flyttat 

huvudkontoret utomlands sedan 2010. 

 

4.1 Tidigare studieresultat 

I detta avsnitt presenteras de viktigaste slutsatserna från Henrekson och Öhrns (2011, s. 29–

38) studie. Den fastställde att 36 procent av Sveriges 500 största företag hade sina 

huvudkontor utomlands år 2010, vilket visade att utflyttningstakten minskat sedan 1990-talet. 

Studien visade att svenskägda företag främst hade huvudkontor i Sverige medan utlandsägda 

företag främst hade sina huvudkontor utanför Sverige. Det var även vanligare att ett 

utlandsägt företag hade huvudkontor i Sverige än att ett svenskägt företag hade sitt 

huvudkontor utomlands. Studien visade också att huvuddelen av de utlandsägda företagen i 

Sverige ägdes av intressen från USA. De övriga utlandsägda företagen ägdes till en femtedel 

av intressen från de nordiska länderna och de övriga av intressen från andra europeiska länder. 

Det konstaterades att ägarnas nationalitet var den starkaste drivkraften bakom huvudkontorets 

lokalisering. (Henrekson & Öhrn 2011, s. 29–35) 

 

Företagens storlek och branschtillhörighet var aspekter som delvis kunde förklara 

huvudkontorets lokalisering. Resultatet visade på att de största företagen i högre utsträckning 

hade huvudkontor i Sverige än övriga företag, samtidigt som dessa företags ägare främst kom 
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från Sverige. Bland de 50 största företagen var andelen med huvudkontor utomlands 20 

procent, medan genomsnittet för samtliga företag som ingick i undersökningen var 36 

procent. Det fanns betydande skillnader mellan företagens branschtillhörighet och 

huvudkontorens lokalisering. Studien visade att företag inom IT-, handel-, kemi-och 

läkemedel- samt livsmedelsbranschen hade högst andel huvudkontor utomlands. I absoluta tal 

hade handelsföretagen flest huvudkontor utomlands. Den bransch med högst andel 

huvudkontor utomlands i procent var IT-företagen.10 (Henrekson & Öhrn 2011, s. 30–33)  

 

4.2 Huvudkontorens lokalisering  

Detta avsnitt inleds med en kartläggning av huvudkontorens lokalisering för Sveriges största 

företag. Kartläggning gjordes vid flera tillfällen och visar således utveckling över tid, från år 

1990 fram till 2019 och presenteras i Figur 2. Samtliga resultat i Figur 2 baserades på företag 

som tillhörde de 500 största företagen i Sverige för respektive år samt andel företag med 

huvudkontor utomlands. Sedan presenteras uppföljningen av huvudkontorens lokalisering för 

de företag som ingick i Henkreson och Öhrns (2011) studie. Detta för att kunna se förändring 

för enskilda företag och lokaliseringen av deras huvudkontor under det senaste decenniet. På 

så vis kunde vi även säkerställa att resultatet inte berodde på variationer i företag som ingått i 

undersökningen (jmf. Öhrn 2010, s. 6). 

 

Tidigare uppmärksammades att huvudkontoren bland Sveriges storföretag återfanns allt oftare 

utomlands (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 19). Braunerhjelm (2001, s. 16) förklarade 

även att Sverige ansågs vara ett land som hade stora problem med “brain-drain”. 

Undersökningens resultat visade däremot att nivån av andel huvudkontor utomlands bland 

Sveriges största företag hade fortsatt att minska. Från Figur 2 går det att avläsa att under 2019 

låg andelen huvudkontor utomlands något under nivån som uppmättes vid millenniumskiftet. 

Undersökningen fastställde att andelen huvudkontor utomlands låg på omkring 30 procent. 

Det kan ses som en hög procent, men i jämförelse med 2010 var det en minskning på 6 

procent (Henrekson & Öhrn 2011, s. 31). Denna minskning kunde även antas vara ännu större 

då Henrekson och Öhrn (2011, s. 31) förklarade att andelen huvudkontor utomlands under 

2010 troligtvis låg på 40 procent snarare än 36 procent. Detta eftersom 36 procent visade 

andelen efter eliminering av osäkra utfall (Henrekson & Öhrn 2011, s. 31).  

 

Denna minskning av antalet huvudkontor utomlands kan med utgångspunkt från tidigare 

farhågor, betraktas vara positivt för Sveriges näringsliv (Benito, Lunnan & Tomassen 2011, s. 

374; Braunerhjelm 2001, s. 16; Braunerhjelm & Lindquist 1999, s. 491; Tson Söderström 

2001, s. 9). Tidigare studier ansåg att det var avgörande för Sverige att skapa förutsättningar 

                                                
10 Med It-företag avsågs de som tillhörde kategorin informations- och kommunikationsverksamhet baserat på 

SNI-kodning.  
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för att undvika att fler huvudkontor flyttades. Bathelt och Glücker (2014, s. 347) förklarade att 

institutioner, som utgör förutsättningar för näringslivet, haft en avgörande roll för den 

ekonomiska utvecklingen. Den minskade nivån av andel huvudkontor utomlands kunde 

således förklarats av att institutioner eller uppfattningarna om institutioner i Sverige 

förändrats till det bättre (jmf. Bathelt & Glücker 2014, s. 347–348). Minskningen kunde även 

bero på att alternativa miljöer för huvudkontor inte längre ansågs vara så pass mer 

fördelaktiga att det motiverade en flytt från Sverige (jmf. Bathelt & Glücker 2014, s. 347–

348). 

  

Figur 2. Procentuell andel av Sveriges största företag med huvudkontoret utomlands mellan perioden 1990 till 

2019 (Egenkonstruerad figur, 2019). Källa för åren 1990–2000 baserades på Strandell och Löf (2003), för året 

2003 på Strandell, Axelsson och Löf (2003) och året 2010 på Öhrns (2010) resultat.11 

 

Sammanfattningsvis minskade andelen huvudkontor utomlands bland de 500 största företagen 

i Sverige under det senaste decenniet, och 2019 var den jämförbar med situationen 1999/2000. 

Därför kan man påstå att trenden med utflytt av huvudkontor har brutits, vilket kan tolkas som 

att förutsättningarna för att behålla huvudkontoren i Sverige har förbättrats. 

4.3 Ägarstruktur och dess betydelse 

Figur 3 är en sammanställning av olika kartläggningar som gjorts över huvudkontorets 

lokalisering och ägarens nationalitet till Sveriges största företag under perioden 1993 till 

2019. Sammanställningen utgick från om företag var svenskägt eller utlandsägt och om 

huvudkontoret var lokaliserat i Sverige eller utomlands. Vår kartläggning visade att de flesta 

                                                
11 Som tidigare nämnt skiljde sig tidsintervallerna åt i Figur 2 pga. avsaknad på statistik. 
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företag som ägdes från Sverige även hade sitt huvudkontor i Sverige och att företag som 

ägdes från utlandet även hade sitt huvudkontor lokaliserat utomlands. Detta var i linje med 

Henrekson och Öhrns (2011, s. 31–32) studie. Föreliggande undersökningsresultat var alltså i 

linje med tidigare studier som fastställde att ägandet påverkade företagens lokalisering av 

huvudkontor (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7; Henrekson & Öhrn 2011, s. 31–32). 

Undersökningen inkluderade inga företag som ägdes från Sverige vars huvudkontor var 

lokaliserat utomlands, vilket överensstämde med Henrekson och Öhrns (2011, s. 32) studie, 

att det var vanligare att ett utlandsägt företag hade sitt huvudkontor i Sverige än att ett 

svenskägt företag hade sitt huvudkontor utomlands.  

 

Undersökningen visade en knapp minskning i det utländska ägandet i jämförelse med 

Henrekson och Öhrns (2011) studie. Andelen utlandsägda företag låg på 42 procent 2010 och 

41 procent 2019 (jmf. Öhrn 2010, s. 12). Från detta kan påstås att nivån av utlandsägande i 

Sverige stabiliserats efter den kraftiga uppgången som sågs under 1990-talet (jmf. 

Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 8–9; Henrekson & Jakobsson 2002, s. 50; Tillväxtanalys 

2015, s. 7). Med den ökade nivån av utlandsägande i Sverige lyftes bolagsstyrning fram 

(Svernlöv 2005, s. 3). Detta eftersom flertalet studier lyfte fram företagens ägandestruktur 

som en drivkraft för lokalisering av huvudkontor, och det var på huvudkontoren 

beslutsfattande sker i de viktigaste strategiska frågorna (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 

7). 

 

En förklaring till varför många av de svenska företagens huvudkontor behållits i Sverige var 

att det ofta funnits dominerande ägare som engagerat sig i företaget (jmf. Svernlöv 2005, s. 

18). Detta engagemang har även funnits hos utländska ägare (Hedlund 1985, s. 64; jmf. 

Hirschman 1970, s. 4, 16). Därför fanns en oro kring det ökade utländska ägandet eftersom 

lokaliseringen av huvudkontoret ofta följt ägandet (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7; 

Henrekson & Jakobsson 2002, s. 56). Detta befarades resultera i välfärdsförluster för Sverige 

och därmed ansågs det vara av stor vikt att avveckla de regler som gör att utländskt ägande 

föredras framför inhemskt ägande (Fölster 2002, s. 152; Henrekson & Jakobsson 2002, s. 56–

57). Baserat på undersökningens resultat behövdes ett ökat utländskt ägande inte längre ses 

som en orolighet. Detta med tanke på att svenskt ägande dominerade fortfarande bland de 

största företagen i Sverige. Dessutom går det att avläsas från Figur 3 en ökning i andel företag 

med utländska ägare som hade huvudkontor i Sverige sedan Henrekson och Öhrns (2011) 

studie. Detta låg inte i linje med Braunerhjelm och Kreicbergs (2017, s. 7) antagande om att 

huvudkontorets lokalisering följde ägandets utveckling.  
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Figur 3. Huvudkontorets lokalisering efter ägarens nationalitet (Egenkonstruerad figur, 2019). Källa för åren 

1990–2000 baserades på Strandell och Löf (2003), för året 2003 på Strandell, Axelsson och Löf (2003) och året 

2010 på Öhrns (2010) resultat.  

Sammantaget hade de flesta företag som ägdes av svenska intressen sina huvudkontor i 

Sverige, liksom utlandsägda företag hade huvudkontor utomlands. Detta var således helt i 

linje med tidigare studier som understrukit att ägarnas nationalitet var den enskilt viktigaste 

förklaringen bakom huvudkontorets lokalisering (Baaij m.fl. 2015, s. 52; Braunerhjelm & 

Lindqvist 1999, s. 494; Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). Dessutom framgick det att de var 

vanligare att ett utlandsägt företag hade sitt huvudkontor i Sverige än att ett svenskägt företag 

hade sitt huvudkontor utomlands. I jämförelse med Henrekson och Öhrns (2011) studie hade 

det skett en knapp minskning i det utländska ägandet, och nivån av utlandsägande i Sveriges 

största företag konstaterades vara fortsatt stabil. Det svenska ägandet dominerade fortfarande 

bland de största företagen i Sverige. 

 

4.4 Företagens storlek 

Henrekson och Öhrn (2011, s. 32–33) fastslog att företagets storlek kunde vara en förklaring 

till företagens lokalisering av huvudkontor, och att företags benägenhet att lokalisera 

huvudkontoret utomlands varierade med företagens storlek. Öhrn (2010, s. 7) konstaterade att 

de allra största företagen i studien i större utsträckning ägdes och hade sitt huvudkontor 

lokaliserat i Sverige. Med tanke på detta valde vi att i Tabell 1 presentera en sammanfattande 

statistik över storlek för företagen som inkluderades i undersökningen. Tabell 1 visar 

företagen kumulativt då fler och fler företag ingick i beräkningarna. Tabellen visar andel 

företag med huvudkontor utomlands och andel utlandsägda företag fördelat efter företagens 

relativa storlek och omsättning. 
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Storleken på företagen som ingick i undersökningen varierade kraftigt, det allra största 

företaget hade en omsättning 2017 på 336 miljarder och de 100 minsta företagen omsatte 

mellan 2,4 och 3 miljarder. Detta var i likhet med Henrekson och Öhrns (2011, s. 33) studie, 

där det största företaget hade en omsättning på över 300 miljarder och de 100 minsta 

företagen hade en omsättning mellan 1 och 2 miljarder år 2008. Undersökning visade dock en 

något jämnare fördelning av storleken mellan företagen för år 2017 i en jämförelse med 

Henrekson och Öhrns (2011, s. 33) studie. Som framgår av Tabell 1 var andelen huvudkontor 

utomlands hos de 50 största företagen i Sverige omkring 16 procent, vilket innebar en lägre 

nivå än genomsnittet för alla 500 företag. Dessutom var andelen utlandsägda företag lägre 

bland de 50 största företagen än genomsnittet för alla 500 företag. Detta var förenligt med 

Henrekson och Öhrns (2011, s. 33) studie, som också visade på att de största företagen i högre 

utsträckning hade sina huvudkontor i Sverige och ägdes i högre utsträckning av svenska 

intressen.  

 

Sambandet mellan att de största företagen i större utsträckning ägdes från Sverige och hade 

sina huvudkontor i Sverige sågs emellertid som tvetydigt (jmf. Öhrn 2010, s. 7–8). I stället för 

att storlek utgjorde en drivkraft för lokalisering av huvudkontor kunde snarare en förklaring 

vara typen av företag. De allra största företagen i Sverige var vanligtvis globala exportföretag 

med produktion i Sverige, samtidigt som de mindre företagen kunde vara en del av 

internationella koncerner (Öhrn 2010, s. 7–8). Många av företagen högst upp i listan var även 

verksamma inom tillverkningsindustrin, banksektorn eller råvaruindustrin som haft sitt 

ursprung från Sverige (Henrekson & Öhrn 2011, s. 33). Det ansågs naturligt för företagen att 

behålla huvudkontoret i Sverige om företaget ägdes av svenska intressen eller varit aktiva i 

Sverige under en längre period (Eliasson 2001, s. 63; Hallberg 2001a, s. 134–135; Hallberg 

2001b, s. 112). Resonemanget var även förenligt med tidigare forskning som visat på 

sannolikheten var högre att återfinna ett huvudkontor i Sverige om företaget hade sin 

huvudsakliga operativa verksamhet i Sverige eller om företaget hade fysiskt kapitalintensiva 

anläggningar i Sverige (Eliasson 2001, s. 64; Pratten 2001, s. 120–121).  

 

Från Tabell 1 går det också att tyda att andelen utlandsägda företag var som lägst 30 och som 

högst 41 procent för de största företagen 2017. När det gällde nivån av andelen utlandsägda 

företag för alla bolag konstaterades att den var någorlunda konstant, trots en knapp minskning 

i jämförelse av Henrekson och Öhrns (2011, s. 33) resultat. Detta var som tidigare nämnt 

förenligt med tidigare studier som visat att det utländska ägandet i Sverige ökade efter 1990 

men stabiliserades efter 2000 (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 8–9; Henrekson & 

Jakobsson 2002, s. 42; Tillväxtanalys 2015, s. 7). Ägarstrukturen lyftes i tidigare studier fram 

som den enskilt starkaste drivkraften för ett företags lokalisering av huvudkontor (Baaij m.fl. 

2015, s. 52; Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 494). Detta kunde dock inte vara den enda 

förklaringen, med tanke på att nedgången i andelen huvudkontor utomlands är större än 
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minskningen som skett i det utländska ägandet. I följande text fortsätter analysen med att 

analysera de valda drivkrafterna.  

 

 

Tabell 1. Sammanfattande statistik över företagens storlek (Egenkonstruerad tabell, 2019). 

Företag 
topp 
2017 

Andel 
huvudkontor 
utomlands 

Andel 
utlandsägda 
företag 

Omsättning i % 
av total 
omsättning 

Omsättning i det 
minsta företaget i 
gruppen (mdr kr) 

50 0,16 0,34 56,8 29,5 

100 0,20 0,30 70,1 13,1 

150 0,25 0,36 78,2 8,7 

200 0,24 0,35 82,2 6,5 

250 0,25 0,36 87,5 5,1 

500 0,30 0,41 100,0 2,4 

 

När det gällde att analysera företagets storlek som drivkraft, undersökte vi andelen 

huvudkontor utomlands i grupper om 50 företag. Detta beräknades löpande från varje 

rankning från listan över Sveriges största företag 2018 sammanställd av Veckans affärer 

(Veckans affärer 2018). Den första gruppen inkluderar alltså företag 1–49 på listan, den andra 

gruppen inkluderar företag 2–50 på listan osv. Resultatet redovisas i Figur 4, där den vertikala 

axeln visar andelen huvudkontor utomlands. Längst till vänster finns gruppen med de 50 

största företagen, och den horisontella axeln visar placeringen på listan för företag med lägst 

omsättning som ingår i varje intervall. Från Figur 4 går det att se hur de största företagen hade 

en lägre andel huvudkontor utomlands än övriga företag. Det fanns dock inte något linjärt 

samband, och undersökningsresultatet visade med andra ord att företagens storlek inte 

utgjorde någon avgörande faktor bakom huvudkontorets lokalisering. Dessa resultat var i linje 

med Henrekson och Öhrn (2011, s. 33–34), som konstaterade att andelen huvudkontor 

utomlands och storlek på företaget inte följde något speciellt mönster.  
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Figur 4. Andel huvudkontor utomlands i grupper om 50 företag rangordnade efter omsättning 2017 

(Egenkonstruerad figur, 2019). 

 

Sammanfattningsvis visade föreliggande undersökning på ett resultat i linje med tidigare 

studier. De största företagen hade en högre andel huvudkontor i Sverige än genomsnittet för 

alla företag som ingick i undersökningen. Större företag hade också en högre andel svenska 

ägare. Sambandet mellan omsättning och huvudkontorets lokalisering var dock som 

Henrekson och Öhrn (2011, s. 34) nämnt, tvetydigt. Det fanns inget markant mönster mellan 

omsättning och huvudkontorets lokalisering. Därför kan slutsatsen dras att företagets storlek 

inte var någon drivkraft som kunde förklara huvudkontors lokalisering. Resultatet förklarades 

istället av att majoriteten av företagen som tillhörde Sveriges största företag hade haft en lång 

historia i Sverige. Därmed ansågs det naturligt att företagets huvudkontor fanns lokaliserade i 

Sverige (jmf. Eliasson 2001, s. 63–64; Hallberg 2001a, s. 134–135; Hallberg 2001b, s. 112; 

Pratten 2001, s. 120–121). 

 

4.5 Företagens branschtillhörighet 

I detta avsnitt presenteras huvudkontorens lokalisering i förhållande till företagens 

branschtillhörighet. Detta eftersom tidigare studier fastslog skiljaktigheter mellan branscher 

(Braunerhjelm 2002, s. 129; Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7). En sammanställning av 

huvudkontorens lokalisering och ägande för företag inom respektive bransch gjordes, vilket 

återfinns i Tabell 7, se appendix. Kemi- och läkemedelsbranschen var den bransch med högst 

andel huvudkontor utomlands, därefter kom IT-branschen och bygg- och transportsektorn. 

Handelsföretagen var på en klar första plats för de branscher med flest antal huvudkontor 

utomlands, vilket var i linje med tidigare studier (Henrekson & Öhrn 2011, s. 33; Strandell & 
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Löf 2003, s. 14). En förklaring var troligen att företagen inom handel ofta var svenska 

återförsäljare och tillhörde en internationell koncern (Öhrn 2010, s. 9).  

 

Undersökningen visade att tjänstesektorn var den andra största branschen med flest antal 

huvudkontor utomlands. Detta var en framträdande ökning i jämförelse med Öhrns (2010, s. 

9) resultat. Tidigare har det förts ett resonemang om att de största företagen inom 

tjänstesektorn ofta haft en lång historia i Sverige och därmed en stark förankring till svenskt 

näringsliv (Hallberg 2001b, s. 100). Detta resonemang återspeglas inte i 

undersökningsresultatet. Hallberg (2001b, s. 102) tydliggjorde att huvudkontorens 

lokalisering inom tjänstesektorn inte motiverades av kompetensförsörjning eftersom det 

sköttes på den lokala marknaden. Det som däremot ansågs vara en betydelsefull drivkraft vid 

flytt av huvudkontoret var högre krav på närhet till utländska ägare (Hallberg 2001b, s. 112).  

 

Tjänstesektorn, handelsföretagen och bygg-och transportsektorn var de branscher med flest 

utlandsägda företag och flest huvudkontor utomlands sett till antalet. Detta underbygger 

tidigare studiers argument om att ägarnas nationalitet förklarade huvudkontorets lokalisering 

(Birkinshaw m.fl. 2006, s. 681; Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7; Eliasson 2001, s. 71; 

Fölster 2002, s. 152; Pratten 2001, s. 120–121; Stymne 2001, s. 78–79). Fusioner och förvärv 

sågs också som en förklaring till huvudkontorens lokalisering, även internationalisering av 

ägarstrukturen visades kunna förklara lokaliseringen (Baaij m.fl. 2015, s. 52; Braunerhjelm & 

Lindqvist 1999, s. 494; Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 8; Tson Söderström 2001, s. 9).  

 

IT-branschen var den fjärde branschen med flest huvudkontor utomlands sett till antal, och 

sett till andel var IT-branschen på andra plats. Liksom Öhrns (2010, s. 9) resultat visade 

undersökningen på en hög andel huvudkontor utomlands för företag inom IT-branschen. Från 

ett svenskt perspektiv fann Braunerhjelm (2001, s. 43) fördelar inom IT-branschen gällande 

livsmiljö, fungerande infrastruktur och nivån på social service.12 Däremot sågs relativt höga 

skatter som en nackdel (Braunerhjelm 2001, s. 43). Braunerhjelm (2001, s. 36) förklarade att 

IT-industrin utmärkte sig eftersom huvudkontoren ofta var avskilt från resterande operativ 

verksamhet, vilket innebar att huvudkontorets rörlighet ökade. Det har funnits påstående om 

att Sveriges betraktats som ett förmånligt land för IT-företag att ha sina huvudkontor 

(Braunerhjelm 2011, s. 47, 49) men detta kunde inte avläsas från undersökningens resultat.  

 

I undersökningen var tillverkningsindustrin på plats fyra sett till antalet företag med flest 

huvudkontor utomlands, vilket innebar en ökning i jämförelse med Öhrns (2010, s. 9) resultat. 

                                                
12 Inom IT-branschen kunde även vissa skillnader avläsas mellan företag som var inriktade på produkter 

respektive företag som är tjänsteinriktade, där ett tjänsteinriktat företag hade ett större behov av att ha närhet till 

kunder. Detta eftersom att tjänsterna ofta kräver ett tätt samarbete med kundföretaget (Braunerhjelm 2001, s. 40–

41). 
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Pratten (2001, s. 130) förklarade att företagens huvudkontor inom verkstadsindustrin ofta 

återfanns i Sverige, vilket förklarades av historiska skäl. Andra betydelsefulla drivkrafter för 

huvudkontorens lokalisering inom verkstadsindustrin var kommunikation med 

produktionsenheter, närhet till kunder och aktieägarnas intresse (Pratten 2001, s. 120–121). 

För företag i Sverige inom tillverkningsindustrin hade aktieägarnas intresse ofta prioriterats 

och en dominerande ägarna funnits (Pratten 2001, s. 119).13 Undersökningen visade att 17 av 

37 företag var utlandsägda och att 11 av dessa företag hade lokaliserat huvudkontoret 

utomlands. Resultatet stödjer Pratten (2001, s. 119) och även andra tidigare studier som visat 

på att ägarstrukturen kan förklara huvudkontorets lokalisering (Braunerhjelm & Kreicbergs 

2017, s. 7; Henrekson & Öhrn 2011, s. 31–32). 

 

Undersökningen visade att kemi-och läkemedelsindustrin var på en klar första plats i andelen 

huvudkontor utomlands. Resultatet var i likhet med Henrekson och Öhrns (2011, s. 33) studie, 

som likaså fastslog att kemi- och läkemedelsbranschen var bland de branscherna med flest 

huvudkontor utomlands. Särskilt inom dessa branscher följde forskningsenheter 

huvudkontorets lokalisering och utvecklingen inom denna bransch ansågs därmed viktig att 

uppmärksamma (Eliasson 2001, s. 51). Huvudkontorets lokalisering i dessa branscher var 

starkt beroende av företagets historia (Eliasson 2001, s. 63). Skatter och kostnadsfrågor var 

mer relevant för delar av den operativa verksamheten, snarare än ett skäl för flytt av enbart 

huvudkontoret (Eliasson 2001, s. 69). Inom dessa branscher hade även kompetensförsörjning, 

tillgång till finansiella tjänster, effektiva kommunikationer samt kluster- och 

universitetsmiljöer drivit huvudkontorens lokalisering (Eliasson 2001, s. 66–67, 69). Kluster- 

och universitetsmiljöer hade tidigare utgivits som förklaring till att företag inom kemi- och 

läkemedelsbranschen lokaliserat sina huvudkontor i Sverige, men detta ansågs inte längre 

vara av betydelse (jmf. Eliasson 2001, s. 66–67, 69). Det påstås eftersom undersökningen och 

Henrekson och Öhrns (2011, s. 33) studie visade att branschen var den med högst andel 

huvudkontor utomlands. 

 

De branscher med lägst antal huvudkontor utomlands var bank- och finansbranschen samt 

media- och fastighetsbranschen. Undersökningen visade att endast 1 av 48 företag inom bank- 

och finansbranschen hade sitt huvudkontor lokaliserat utomlands. Det enda företaget som 

hade lokaliserat huvudkontoret utomlands det uppmärksammade fallet Nordea (jmf. 

Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7). Sedan 2010 hade en betydande minskning skett av 

antal huvudkontor utomlands inom bank- och finansbranschen. Henrekson och Öhrns (2011, 

s. 33) studie visade att det var omkring 30 procent av företagen som hade huvudkontor 

lokaliserat utomlands. Den enskilt starkaste drivkraften för lokalisering av huvudkontor för 

                                                
13 Exempelvis spelade familjen Wallenberg en viktig roll för Sveriges verkstadsbolag, och resulterade i att 

företagen skyddades mot kortsiktig vinstmaximering och förvärv av utländska företag. Pratten (2001, s. 130) 

argumenterade även för att resultatet berodde på att få av nystartade företagen var inom verkstadsindustri. 
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företag inom bank- och finansbranschen var närhet till företagets kunder (Stymne 2001, s. 

94). Denna drivkraft ansågs vara av fortsatt betydelse då endast ett företag inom bank-och 

finansbranschen lokaliserat huvudkontoret utanför Sverige. Stymne (2001, s. 80) fastslog att 

när det gällde företagens juridiska hemvist blev en drivkraft att flytta om skattesystemet 

uppfattades förändras till det negativa. Även personliga preferenser påverkade 

huvudkontorens lokalisering inom bank- och finansbranschen (Stymne 2001, s. 89–90). Med 

de personliga preferenserna avsågs främst koncernledningens nationalitet och den uppfattade 

boendemiljön (Stymne 2001, s. 93).  

 

Inom fastighetsbranschen visade undersökningen på få antal företag med huvudkontor 

utomlands. Det var även i linje med Öhrns (2010, s. 9) resultat. Undersökningen visade att 

endast 2 av 27 företag inom branschen lokaliserat sitt huvudkontor utomlands, och under 

2010 hade inget av de sex inkluderade företagen inom fastighetsbranschen lokaliserat sitt 

huvudkontor utomlands (Öhrn 2010, s. 9). Undersökningens resultat visade även att 

mediebranschen hade en låg andel huvudkontor utomlands, vilket var i likhet med Öhrns 

(2010, s. 9) resultat. Både i undersökningen och i Öhrns (2010, s. 9) studie hade endast ett 

företag inom mediebranschen lokaliserat sitt huvudkontor utomlands. 

 

Sammantaget visade undersökningen på skiljaktigheter mellan branscher och huvudkontorens 

lokalisering. Detta var förenligt med tidigare studier (Braunerhjelm 2002, s. 129; 

Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7). Skillnader mellan branscherna kunde förklaras om 

olikheter i drivkrafter. De branscherna med flest huvudkontor utomlands hade även flest 

utlandsägda företag. Resultatet stärkte hypotesen att ägarna var en förklaring till lokalisering 

av huvudkontor (Birkinshaw m.fl. 2006, s. 681; Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 7; 

Eliasson 2001, s. 71; Fölster 2002, s. 152: Pratten 2001, s. 120–121; Stymne 2001, s. 78–79). 

Undersökningen kunde dock inte visa om skillnader mellan branscher berodde på olikheter i 

drivkrafter eller förklarades av variationer i utlandsägande mellan branscher. Inom 

tjänstesektorn, IT-branschen, tillverkningsindustrin och kemi- och läkemedelsbranschen fanns 

det enligt tidigare forskning specifika motiv till att behålla huvudkontoren i Sverige, dels på 

grund av historiska skäl men även av prestige. Inom tjänstesektorn, kemi- och 

läkemedelsbranschen och IT-branschen kunde inte dessa motiv påvisas eftersom dessa 

branscher var bland de med flest huvudkontor utomlands. Inom bank och finans, fastigheter 

och mediebranschen fanns inget eller ett få antal fall av företag som lokaliserat huvudkontoret 

utomlands, och var även de branscher med lägst antal utlandsägda företag.  

 

4.6 Ägarnas nationalitet 

Som tidigare nämnts visade både vår undersökning och Henrekson och Öhrns (2011, s. 29) 

studie att ägarnas nationalitet var den enskilt mest betydelsefulla drivkraften vid val av 

lokalisering av huvudkontor. I första delen av detta avsnitt ges en kartläggning av de största 



36 

 

ägarländerna för utlandsägda företag i Sverige, vilket görs utan hänsyn till huvudkontorens 

lokalisering, Figur 5. I den andra delen av avsnittet redogörs för den utförda kartläggningen 

av ägarländerna för företag som hade huvudkontoret lokaliserat i Sverige, vilket presenteras i 

Figur 6.  

 

4.6.1 De utländska ägarna bland de största företagen i Sverige  

Som fastslogs i föregående avsnitt visade undersökningen att de största företagen i Sverige till 

mestadels har haft svenska ägare, och det utländska ägandet låg på en jämn nivå i jämförelse 

med år 2010. I Figur 5, presenteras de länder som ägde flest antal företag i Sverige. Eftersom 

det utländska ägandet var i fokus exkluderades Sverige ur figuren. Totalt var 187 av de 455 

företag som ingick i undersökningen utlandsägda. Under 2019 var Nederländerna det största 

ägarlandet för utlandsägda företag, sedan följde Luxemburg och Danmark. Detta skiljde sig 

från Henrekson och Öhrns (2011, s. 35) resultat som visade på ett dominerande ägande från 

USA, följt av Frankrike och Finland. I undersökningen hade USA fallit till åttonde plats bland 

de största ägarländerna. Från Figur 5 kan utläsas att även Frankrike och Finland fallit i 

rangordningen bland de största ägarländerna. Nederländerna, Luxemburg och Danmark som 

toppade listan för 2019 utgjorde istället en lägre andel av ägarländerna år 2010 (jmf. Öhrn 

2010, s. 8). Det konstaterades således att förändringar skett bland de största ägarländerna för 

utlandsägda företag 2019 i jämförelse med Henrekson och Öhrns (2011, s. 35) studie. Det 

europeiska ägandet dominerade 2019 och motsvarade omkring 86 procent av de utlandsägda 

företagen i Sverige. Även andelen ägare från de nordiska länderna visade på en ökning, från 

21 till 27 procent.   

 
Figur 5. Ägarländer för utlandsägda företag 2019 (Egenkonstruerad figur, 2019). De övriga länderna i figuren 

består av Italien (1), Österrike (2), Cypern (2), Irland (2), Sydkorea (1), Kanada (3), Malta (1), Indien (1) och 

Portugal (1). Storbritannien är inklusive Jersey och brittiska Jungfruöarna.  
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Definitionen som antogs av huvudkontoret i undersökningen innebar att det inte blev givet att 

företaget var registrerat i samma land där företagets huvudkontor var lokaliserat. Avgörande 

för beskattning är företagets registrering, och huvudkontorets lokalisering innebar således en 

mindre skattemässig betydelse för företaget (Braunerhjelm & Lindquist 1999, s. 484, 486; 

Eriksson 2016, s. 35; Öhrn 2010, s. 8). Detta medförde att det funnits incitament för företag 

att registreras i specifika länder (Henrekson & Jakobsson 2002, s. 27). Däremot påverkas 

huvudkontoret lokalisering av det generella skattetrycket och företagsledning påverkas av 

inkomstbeskattningen (Braunerhjelm & Kreicbergs 2017, s. 17; Silander, Huang Vogel & 

Andersson 2015, s. 26–27; Öhrn 2010, s. 8). Med tanke på detta resonemang genomfördes en 

ranking av ägarländerna som utgick från individ- och företagsbeskattning samt skattekvot, 

vilket presenteras i Figur 8 och Figur 9 i appendix. Detaljerad information för rankingen finns 

i Tabell 5 och Tabell 6, se appendix. 

 

Nederländerna som ägde flest antal företag i Sverige hamnade i botten på en ranking från 

lägst till högst skattesats och sågs därmed inte som ett fördelaktigt land ur skattesynpunkt.14 

Dock hade organisationerna Tax Justice Network, Oxfam och den nederländska nyhetsbyrån 

Trouw som granskat Paradisläckan,15 lyft fram Nederländerna som ett förmånligt 

skatteparadis (TT 2017a; Lundin 2017a). Här blev problematiken med att mäta och jämföra 

skattevillkor synlig (jmf. Blonigen 2005, s. 390; Dam, Scholtens & Sterken 2007, s. 1331). 

Genom att inkludera Nederländerna i en koncernstruktur och flytta vinster från andra länder 

öppnar lagstiftningen upp för en betydligt lägre skatt eller en helt obefintlig skatt (TT 2017a). 

Även i en sammanställning av skatteparadis för väldens mest gynnsamma skattevillkor 

toppades listan av Nederländerna, strax efter Bermuda och Caymanöarna (Oxfam 2016). Ur 

Figur 8 kan det avläsas att Luxemburg, som hade den näst högsta andel ägarländer i 

undersökningen, hade vid tidpunkten en högsta företagsskatt på 18 procent och hamnade på 

rank 3 av 13.16 Likaledes lyfts Luxemburg ofta fram som ett europeiskt skatteparadis där 

företag kan sänka bolagsskatten betydligt (Lundin 2017a). Därmed kunde ägande från dessa 

länder påstås vara skattemässigt motiverade.  

 

Efter Nederländerna i sammanställningen över världens skatteparadis listades sedan Schweiz 

och Irland (Oxfarm 2016). Noterbart blev att Schweiz, som också rankades allra högst i Figur 

8, motsvarade en relativt liten andel av ägarländerna i Sverige. Undersökningen fann också 

relativt få observationer för Irland, Malta och Cypern som ägarland, trots att även dessa länder 

                                                
14 Ett av länderna, Kina, uteslöts ur sammanställningen eftersom nödvändiga data inte fanns tillgänglig i OECD:s 

databas. Rankingen baserades på en summering av ländernas placering från en ranking av skattesatsen för 

företagsbeskattning, skattekvot och individbeskattning.  
15 Paradisläckan var en samling av läckta dokument av handlingar som rörde skatteplanering (Heppling 2017; 

Philips 2018). 
16 Företagsbeskattningen var med den högsta skattesatsen på 18 procent, dock öppnade skattelagstiftningen i 

Luxemburg upp för lägre skattesats. Skattesatsen för företagsbeskattning påverkades bland annat av företagets 

omsättning och företagets redovisade vinst. 
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hade ett fördelaktigt skattesystem och betraktades som skatteparadis (Suni 2016). I och med 

det visade undersökningsresultatet inget starkt stöd för att dessa ägarländer var skattemässigt 

motiverade, även om skattevillkor kunde förklara ägande från Nederländerna och Luxemburg.   

 

4.6.2 Ägarländer för företag med huvudkontor i Sverige  

Bland Sveriges största företag hade, som tidigare nämnts, andelen utlandsägda företagen legat 

på en relativt jämn nivå det senaste decenniet. Samtidigt hade andelen huvudkontor i Sverige 

ökat. Undersökning visade framför allt på en ökning i andelen utlandsägda företag med 

huvudkontor i Sverige sedan Henrekson och Öhrns (2011) studie. En förklaring kan finnas i 

förändringar av ägarstrukturen genom företagsförvärv och fusioner (Henrekson & Jakobsson 

2002, s. 27; Öhrn 2010, s. 6). En annan möjlig förklaring av ökningen av andelen utlandsägda 

företag med huvudkontor i Sverige kan vara skattemässig diskriminering gentemot inhemskt 

ägande (jmf. Henrekson & Jakobsson 2002, s. 27). 

 

Figur 6 visar att fördelningen mellan ägarländer för utlandsägda företag med huvudkontor i 

Sverige år 2019. Figur 6 toppas av samma länder som i Figur 5. Det var med andra ord 

samma tre länder som var de största för utlandsägda företag som för utlandsägda företag med 

huvudkontor i Sverige, vilket inte låg i linje med Henrekson och Öhrn (2011, s. 35). 

Undersökningen visade att Luxemburg var det största ägarlandet bland de utlandsägda 

företagen med huvudkontor i Sverige, därefter följde Nederländerna. Som tidigare nämnts har 

båda dessa länder pekats ut som förmånliga skattemässigt (TT 2017a; Lundin 2017a). Det 

fanns således incitament från ett skatteperspektiv för att placera koncernmoderbolaget i dessa 

länder (TT 2017a). Om EU, som varje år listar skatteparadis i världen som underlättar 

skatteplanering, även tillämpat samma kriterier för sina medlemsstater, skulle även  

Nederländerna och Luxemburg, ha svartlistats (Sedell 2019). Även Malta, Cypern och Irland 

kan definieras som skatteparadis (Sedell 2019). 

 

Även i Henrekson och Öhrns (2011, s. 35) studie var Luxemburg på en klar första plats som 

sedan följdes av Nederländerna och Storbritannien. Undersökningsresultatet toppades av 

Luxemburg och Nederländerna, men istället var Danmark på en tredje plats.  

Ägande från Luxemburg och Nederländerna var sannolikt skattemässigt motiverade, vilket 

innebar att skatter var en drivkraft för företagens lokalisering men kunde inte motivera flytten 

av huvudkontor (Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 494; Braunerhjelm 2001, s. 18; 

Braunerhjelm 2002 s. 136–137; Öhrn 2010, s. 7–8). Detta konstaterades trots att företagen 

själva inte angivit det som ett avgörande skäl (jmf. Öhrn 2010, s. 7–8). Den högre nivån av 

huvudkontor i Sverige bland utlandsägda företag förklarades således av att de valde att 

behålla huvudkontoren i Sverige på grund av historiska skäl (jmf. Braunerhjelm 2001, s. 47, 

49; Eliasson 2001, s. 63; Pratten 2001, s. 130). Detta benämndes som en motkraft snarare än 

som en drivkraft (Hallberg 2001a, s. 134–135). Vid sidan av historiska skäl, ska det inte 
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uteslutas att fler drivkrafter kunnat förklara den högre nivån av huvudkontor i Sverige. 

Exempelvis kan det vara viktigt från varumärkessynpunkt att behålla huvudkontoret i Sverige 

(jmf. Braunerhjelm 2001, s. 47, 49). Ytterligare kunde det möjligen förklaras av att företag 

velat behålla nyckelpersoner i ledningen som ville fortsätta bo i Sverige (Stymne 2001, s. 89–

90).  

 

Figur 6. Största ägarländer för utlandsägda företag med huvudkontor i Sverige år 2019 (Egenkonstruerad figur, 

2019). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förändringar skett bland de största ägarländerna för 

utlandsägda företag i Sverige i jämförelse med Henrekson och Öhrn (2011, s. 35). Det 

europeiska ägandet hade ökat och det dominerande ägandet från USA har försvunnit. Det 

utländska ägandet har varit på en fortsatt jämn nivå. Undersökningen visade att omkring 40 

procent av de utlandsägda företagen hade bildats i Sverige. Sveriges största företag som ägdes 

av utländska intressen ägdes främst från Nederländerna och Luxemburg. Ägande från dessa 

länder kan påstås vara skattemässigt motiverande, vilket var förenligt med Öhrn (2010, s. 7–

8). Detta var dock något som företag själva inte angav som skäl för lokaliseringsbeslut och 

därmed hade tidigare studier varken kunnat fastslå eller utesluta skatter som enskild drivkraft 

vid lokalisering av huvudkontor (Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 494; Braunerhjelm 2001, 

s. 18; Braunerhjelm 2002, s. 136–137; Öhrn 2010, s. 7). 

 

Undersökningen visade att andelen utlandsägda företag med huvudkontor i Sverige hade ökat. 

Det finns skattemässiga incitament för företagen att registreras i specifika länder, eftersom det 

avgör var beskattningen sker (Eriksson 2016, s. 35). Det fanns flera förklaringar till den 

minskning i andel huvudkontor utomlands som skett det senaste decenniet samtidigt som det 

utländska ägandet var stabilt. Det kunde dels vara till följd av företagsförvärv eller fusioner, 

men troligtvis ett resultat av en mer fördelaktig skattesituation för utländskt ägande. 
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Huvudkontoret hade således stannat i Sverige av historiska skäl, personliga preferenser eller 

ur varumärkessynpunkt (jmf. Braunerhjelm 2001, s. 47, 49; Eliasson 2001, s. 63; Hallberg 

2001a, s. 134–135; Stymne 2001, s. 89–90; Pratten 2001, s. 130). 

4.7 Uppföljning av in- och utflyttningar av huvudkontor  

I följande avsnitt presenteras del två av studien. Denna del presenterar de företag som flyttat 

huvudkontoret till Sverige och de företag som flyttat huvudkontoret utomlands sedan 2010. 

Företagen baseras på de 500 omsättningsmässigt största företagen i Sverige år 2008 (Veckans 

affärer 2008), och företagens lokalisering av huvudkontor 2019 jämfört med 2010.  Figur 7, se 

appendix, visar huvudkontorens lokalisering år 2010 respektive 2019 för de 428 företag som 

ingick i Öhrns studie. Från Figur 7 kan det avläsas att det i princip inte hade skett någon 

förändring alls i andelen huvudkontor utomlands. Därmed ansågs resultatet vara tillförlitligt 

och resultatet i föregående undersökning berodde inte på variationer i företagen som ingått i 

undersökningen (jmf. Öhrn 2010, s. 56).  

 

När vi sedan analyserade enskilda företag kunde vi konstatera att det skett en inflyttning till 

Sverige av huvudkontor för 5 företag som tidigare haft sina huvudkontor lokaliserade 

utomlands. Under samma period hade 7 företag lämnat Sverige och istället lokaliserat sina 

huvudkontor utomlands. Undersökning visade även att ytterligare 3 företag hade flyttat 

huvudkontor från Sverige och 2 företag hade flyttat till Sverige. Efter flertalet sökningar i 

databasen Retriever Research (Mediearkivet) på respektive företagsnamn i kombination med 

nyckelord förknippade med flytt av huvudkontor togs dessa företag bort ur undersökningen. 

Detta eftersom ingen relevant information hittades, och därmed gick det inte att konstatera om 

en huvudkontorsflytt ägt rum. De förändringar som kunde konstateras var att det skett 5 

inflyttningar och 7 utflyttningar av huvudkontor och med detta följde även möjligheten att 

studera vilka drivkrafter som kan förklara lokaliseringen av de företag som flyttat sina 

huvudkontor mellan 2010 och 2019. 

4.7.1 Företag som flyttat huvudkontoret till Sverige 

I Tabell 2 finns en sammanställning av de 5 företag som flyttat huvudkontoret till Sverige 

sedan år 2010. Även branschtillhörighet, tidigare plats och de angivna orsakerna bakom 

respektive företags flytt av huvudkontor finns i Tabell 2. Det var framför allt olika former av 

ägandeförändringar som varit den viktigaste faktorn bakom utvecklingen. Dessa 5 företag och 

respektive orsak bakom flytt av huvudkontor kommer nu presenteras.  

 

Boråsföretaget Ellos startades 1947 med verksamhet inriktad på distanshandel och på senare 

tid främst e-handel inom mode och heminredning (Ellos Group 2019a). Fram till slutet av 

1980-talet ägdes Ellos av sina grundare då företaget såldes till Ica Gruppen (Ellos Group 
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2019b; Lönnroth 2014). Efter ett knappt decennium såldes Ellos återigen, denna gång till 

franska Kering som då hette Pinault-Printemps-Redoute (Bengtsson 2016; Ellos Group 

2019b). Kerling hade säte i Paris och var verksam inom mode. Förutom Ellos Group, ägde 

Kerling bland annat Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Puma och Alexander McQueen 

(Bloomberg 2019). Sedan starten hade flera förvärv gjorts och bolaget fått namnet Ellos 

Group (Ellos Group 2019b). Det svenska riskkapitalbolaget Nordic Capital, med säte i 

Stockholm, köpte Ellos Group under 2013 (Bengtsson 2016; Nordic Capital 2018, s. 2; 

Wande 2013). I samband med affären fusionerades Jotex med Ellos Group, och 

huvudkontoret flyttades tillbaka till Borås (Ellos Group 2019c; Nyhetsbyrån Direkt 2013). 

 

Skandiakoncernen grundades i Stockholm 1855 och är verksam inom bank och livförsäkring 

(Skandia 2018, s. 4). Koncernen förvärvades 2006 av den sydafrikanska/brittiska Old Mutual-

koncernen med huvudkontor och börsnoterad i London (Itello 2019; Skandia Liv 2011, s. 6; 

Sutcliffe 2005). Förvärvet var fientligt och då Skandia var sårbart efter de så kallade 

Skandiaskandalerna vilket handlade om extremt höga bonusar till ledningen, otillbörlig 

utdelning av lägenheter och ifrågasatta transaktioner mellan dotterbolaget Skandia Liv och 

moderbolaget (Aktiespararna 2016; Arvidsson 2019). År 2012 köpte Skandia Liv 

moderbolaget och omvandlade Skandia efter två år till ett ömsesidigt bolag, det vill säga ägt 

av sina försäkringstagare (Aktiespararna 2016). I samband med förvärvet flyttades 

huvudkontoret tillbaka till Stockholm (Skandia 2012, s. 4, 36; Dagens industri 2015). 

 

Volvo grundades i Göteborg 1927 (som dotterbolag till Svenska Kullagerfabriken, SKF) och 

har betraktats som ett av de största och mest framgångsrika svenska exportföretagen 

(Carlström 2019; TT 2017b). Volvo genomförde flera förvärv och blev ett internationellt 

företag, men i samband med ny ledning och strategi beslutades att delar av koncernen som 

inte var relaterade till kärnverksamheten skulle avyttras. Detta resulterade i att Volvo 

Personvagnar, senare kallad Volvo Cars, år 1999 såldes till den amerikanska 

fordonstillverkaren Ford Motor Company (Carlström 2019; Volvo Group 2019). I samband 

med den internationella finansiella krisen 2008, tvingades Ford att sälja flera dotterbolag, 

däribland Volvo Personvagnar till kinesiska Geely Holding (Carlström 2019). Med tanke på 

att det historiskt funnits en stark tendens att de strategiska delarna lokaliseras nära 

huvudkontoret och att huvudkontoret ofta följt ägandet, hade det kinesiska köpet av Volvo 

beskrivits som negativt för Sverige. Jakobsson (2018) betonade dock att många ansåg Geelys 

förvärv som något positivt, och Volvos koncernledning återfanns efter uppköpet återigen 

lokaliserad i Sverige (Larsson 2015). Volvo har även ett kinesiskt huvudkontor i Shanghai, 

men de huvudsakliga huvudkontorsfunktioner samt koncernledning finns i Göteborg (Larsson 

2015; TT 2017b). Därför kan påstås att Volvo flyttade sitt huvudkontor från USA till Sverige 

(Frithiofsson 2008). I detta fall medförde ägarförändringar att huvudkontoret flyttades, men 
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de nya ägarna föredrog att koncernledningen skulle vara placerad i Europa. Samtidigt finns 

också ett huvudkontor i Kina, vilket troligen är tillräckligt för de nya kinesiska ägarna.  

 

NVS Installation bildades i början på 1900-talet och fick namnet efter en fusion mellan 

Göteborgsföretaget Nordiska Värme och Ventilations AB och Sana med bas i 

Malmö (Assemblin 2019a). År 2002 förvärvades NVS av riskkapitalbolaget Segulah. Under 

en period på 4 år förvärvades ytterligare bolag och i samband med förvärven 

skedde även ägandeförändringar som resulterade i att riskkapitalbolaget Triton blev den nya 

ägaren (Sörbo 2018). Tritons ägare var registrerade i Nederländerna, men var ett 

riskkapitalbolag grundat i Sverige med en fortsatt stark anknytning till Stockholm 

(Nordenstam 2019; von Platen 2018; Sannesson 2016; Triton 2018, s. 3). År 2008 såldes NVS 

till nederländska Imtech och verksamheten kom att gå under namnet Imtech Nordic (Sörbo 

2018). Huvudkontoret hamnade då i Nederländerna men företaget köptes återigen av Triton 

2015 (Assemblin 2019a). I samband med förvärvet, där även norska och finska bolag ingick, 

ändrades företagets namn till Assemblin och huvudkontoret lokaliserades i Stockholm 

(Assemblin 2019b; Imtech 2016). 

 

Kockums hade sitt ursprung från Kockums mekaniska som grundades i Malmö 1840. Initialt 

startades Kockums upp som ett gjuteri och mekanisk verkstad, men kom senare att främst 

producera olika typer av fartyg (Johnson 2015a). I samband med varvskrisen togs 

fartygsproduktionen 1979 över av statliga Svenska Varv (Gentili 2009). Den övriga 

verkstadsindustrin och en rederirörelse som fanns inom koncernen avvecklades eller såldes 

(Johnson 2015a; Gentili 2009). Efter Svenska Varvs övertagande inriktade sig Kockums på 

militära fartyg, främst ubåtar (Johnson 2015a). I slutet av 1990-talet såldes Kockums till tyska 

HWD (Johnson 2015a). I samband med Thyssen Krupps förvärv av HWD förändrades 

bolagsstrukturen och Kockums blev ett dotterbolag till koncernmodern Thyssen Krupp (Kleja 

2010). Fusionen innebar även att de tidigare amerikanska investerarna i Thyssen Krupp sålde 

sina aktier i koncernen, vilket resulterade i att huvudkontoret flyttades till Hamburg 

(Abrahamson 2004). När Thyssen Krupp önskade avveckla den svenska verksamheten 

framtvingade den svenska staten en försäljning (Augustsson 2015; Dahlgren 2014). Detta 

resulterade i att Saab tog över Kockums verksamhet 2014 (Augustsson 2015; Cederblad 2015; 

Veckans affärer 2014). Det nya namnet för affärsenheten blev Saab Kockums och ändrades 

senare till Nautics (Saab Group 2014; Saab Group 2016). Affären resulterade även i en ny 

koncernledning och ett nytt huvudkontor, vilket återigen lokaliserades till Sverige (Saab 

Group 2016). 
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Tabell 2. Sammanfattning över de företag som flyttat huvudkontoret tillbaka till Sverige, branschtillhörighet, 

huvudkontorets tidigare plats och orsak bakom flytten (Egenkonstruerad tabell, 2019). 

 

Företag som flyttat 
sitt HK till Sverige 
sedan 2010 

Branschtillhörighet Tidigare plats Orsak till flytt 

Volvo 
Personvagnar17 

Tillverkningsindustri Detroit, USA Ägarförändringar: Den tidigare ägare Ford 
sålde Volvo Personvagnar till kinesiska 
Geely, den nya koncernledningen flyttade 
huvudkontoret och huvudkontorsfunktioner 
till Göteborg i Sverige  

NVS Installation18 Bygg&Transport Gouda, Nederländerna Ägarförändringar: företaget köptes av 
svenska riskkapitalbolaget Triton från 
Imtech och fick namnet Assemblin, efter 
affären genomfördes flera förvärv och 
täckte sedan hela nordiska marknaden 

Ellos19 Handel Paris, Frankrike Ägarförändringar, fusion: Köptes av 
svenska Nordic Capital från Kerling i 
samband med fusionen med Jotex, det nya 
huvudkontoret lokaliserades i Sverige med 
anslutning till den operativa verksamheten 

Kockums20 Tillverkningsindustri Hamburg, Tyskland Ägarförändringar: Kockums såldes av tyska 
Thyssen Krupp till svenska Saab och blev 
ett nytt affärsområde benämnt Saab 
Kockums. Huvudkontoret flyttades från 
Hamburg till Stockholm som en följd av 
förvärvet 

Skandia Bank&Finans London, Storbritannien Ägandeförändringar, ombildning: Skandia 
köptes av Skandia Liv från Old Mutual, 
ombildningen resulterade i att den nya 
koncernledningen och huvudkontoret 
flyttades tillbaka till Sverige 

 

Samtliga företag som hade flyttat sina huvudkontor till Sverige kom ursprungligen från 

Sverige. Deras huvudkontor hade tidigare funnits i Sverige, vilket innebar att lokaliseringen 

av huvudkontoret var ett resultat av en flytt tillbaka till Sverige. Flytten genomfördes i 

samband med förändringar i ägandet, som för tre av företagen innebar fusioner. Volvo och 

Kockums var verksamma inom tillverkningsindustrin och flyttarna kunde utöver 

ägandeförändringar förklaras av historiska skäl, närhet till humankapital och närhet till den 

huvudsakliga operativa verksamheten (jmf. Pratten 2001, s. 119–121). Volvo utmärkte sig 

som det enda företaget som flyttat huvudkontoret tillbaka till Sverige, men som inte hade 

svenska ägare. Ytterligare en förklaring till återflytten av huvudkontorets återflytt till Sverige 

kunde då ligga i varumärkessynpunkt, dvs. att det föredrogs att associeras som ett svenskt 

varumärke (jmf. Braunerhjelm 2001, s. 47, 49) Skandias flytt var ett resultat av de 

organisationsförändringar i samband med att dotterbolaget Skandia Liv köpte sitt eget 

moderbolag och huvudkontoret lokaliserades där den nya koncernledningen fanns.  

                                                
17 Fick senare namnet Volvo Cars.  
18 Tillhörde senare Assemblin. 
19 Fick senare namnet Ellos Group. 
20 Fick senare namnet Saab Kockums AB. 
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4.7.2 Företag som flyttat huvudkontoret utomlands 

Tabell 3 är en sammanställning av de företag som flyttat huvudkontoret från Sverige sedan 

2011. Med hjälp av Tabell 3 kan det konstateras att ägandeförändringar varit den viktigaste 

drivkraften bakom flytt av huvudkontor, för 5 av de 7 företagen. De 7 företagen och angivna 

orsaker bakom deras flytt av huvudkontor kommer nu presenteras.  

 

Sapa grundades i Vetlanda på 1960-talet och producerade aluminiumprofiler. Grundarna sålde 

Sapa 13 år senare, och Sapa köptes av Gränges 1976 (Johnson 2015b; Tapper 2015). Gränges 

var en svenskgrundad industrikoncern med en 100-årig historia i Sverige (Gränges 2019). 

Efter en rad förvärv och strukturomvandlingar börsnoterades Gränges 1997 och bytte namn 

till Sapa (Gränges 2019). Några år senare köptes verksamheten upp av norska Orkla (Grip 

2017; Gränges 2019; Tapper 2015). Huvudkontoret och dess koncernledning flyttades då från 

Vetlanda till Oslo (Tapper 2015). Efter 12 år valde Orkla att sälja sina andelar i Sapa, även 

denna gång till en norsk köpare (Grip 2017; Johansson 2017). Under tiden hade det 

ursprungliga Gränges och Sapas verksamheter återigen separerats och Gränges börsnoterades 

igen (Gränges 2019). Sedan 2017 hette Sapas nya ägare Norsk Hydro, och Sapas huvudkontor 

fanns fortfarande kvar i Norge (Johansson 2017).  

 

I Mediacom-gruppen ingick mediebyråerna Gester & Co, Mediacom och Mediabroker 

(Dagens industri 2001). Från 2007 tillhörde dock Mediacom-gruppen GroupM, ett helägt 

dotterbolag till WPP med säte på Jersey och börsnoterad på Londonbörsen (GroupM Sweden 

2018, s. 1; GroupM 2019a). Efter affären följde en omstrukturering av mediebyråerna, och 

den svenska verksamheten kom senare att drivas genom företagen Mediacom, Mindshare, 

Quisma och Wavemaker (GroupM 2019b). GroupM fick en nordisk ledningsgrupp med bas i 

Danmark, men koncernledning och det huvudsakliga huvudkontoret blev sedan lokaliserat till 

New York (Frick 2018; GroupM 2019a; Rågsjö Thorell 2012). Huvudkontorsfunktionerna för 

de europeiska verksamheterna bedrevs dock till viss del också i Nederländerna (GroupM 

2019a). 

 

Securitas Direct var en affärsverksamhet inom Securitas som styckades av och såldes under 

2006 (Securitas 2019). Verksamheten var främst inriktad på säkerhetslösningar för företag 

(Securitas Direct 2019). Två år efter uppdelningen köptes Securitas Direct upp av 

riskkapitalbolaget EQT, som avnoterade Securitas Direct från Stockholmsbörsen 2008 (EQT 

Parters 2011; Johansson 2011). Under 2011 såldes Securitas Direkt och köparna var de två 

amerikanska riskkapitalfonderna Bain Capital och Hellman Friedman (EQT Partners 2011; 

Johansson 2011).21 Även verksamhetsområdet Verisure, som var inriktad på 

säkerhetslösningar för konsumenter, ingick i köpet (Hellman & Friedman 2015). Efter affären 

                                                
21 Hellman & Friedman köpte Bain Capitals andel år 2015 (Hellman & Friedman 2015). 
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flyttades Securitas Directs huvudkontor från Sverige till Schweiz (Hellman & Friedman 2015; 

Verisure 2019).  

 

Flygt hade en 100-årig historia i Sverige och producerade främst pumpar (Lamke 2008, s. 17). 

Det amerikanska företaget ITT köpte upp Flygt under 1960-talet och det nya namnet blev ITT 

Flygt (Olsson 2017; Rydén 1968, s. 12). Huvudkontoret låg dock kvar i Sverige fram till 

2011, då företaget blev uppköpt av det amerikanska företaget Xylem (Xylem 2019). Affären 

resulterade i att ITT Flygt delades upp i tre fristående företag, som alla ingick i 

börsintroduktionen i New York samma år (Barometern 2011; Lindahl 2011; Sörbo 2011). 

Gamla ITT Flygt gick ändrade namnet till Xylem, och hade blivit en del av en global koncern 

med huvudkontoret lokaliserat i USA (Lindahl 2011; Sörbo 2011).  

 

Ikea grundades 1943 av Ingvar Kamprad och har idag över 400 varuhus i omkring 50 länder 

(Ikea 2018). Fokus låg på heminredningsartiklar med sedan starten hade Ikea kommit att 

inrymma andra verksamheter, vilket under 1980-talet strukturerades om till ett stiftelse- och 

franchisesystem (Ikea 2019; Björk 2011). Dessa ägdes bland annat genom Ingka Holding, där 

även Ingka Investments och Ingka Centres ingår, med bas i Nederländerna (Ingka Holding 

2019). Det fanns även en stiftelse i Liechtenstein som ägde delar av verksamheten (Björk 

2011). I media lyftes flytten och Ikeas koncernstruktur fram som ett sätt att undvika skatter, 

vilket även bekräftades av Kamprad och senare också Ikea under 2018 (Inter Ikea Group 

2018; Smålandsposten 2015; Sundkvist & Jakobsson 2014). De två stiftelsernas huvudkontor 

var liksom Ikea-gruppens lokaliserade utomlands, i Leiden och Lichtenstein (TT 2017c; 

Lundin 2017b). Från den tillämpade definitionen av huvudkontor ansågs det i Henrekson och 

Öhrns (2011) studie att Ikeas huvudkontor var lokaliserat i Sverige eftersom VD och 

majoriteten av koncernledning var lokaliserad på Ikeas svenska huvudkontor i södra Sverige. 

Under det senaste decenniet hade det dock skett förändringar i koncernledningen med bland 

annat en ny VD som flyttat till Leiden (Lundin 2017b; TT 2017c). Därmed ansågs det i 

undersökningen som att Ikeas huvudkontor flyttats utomlands, trots att somliga inte menar att 

huvudkontoret aldrig flyttat tillbaka till Sverige sedan flytten på 1980-talet.  

 

Den svenska delen av Nordea återfanns i statliga Post- och Kreditbanken, som blev ett resultat 

av fusionen mellan Postbanken och Svenska kreditbanken (Ollevik 2013). Nordea fick sitt 

namn efter en fusion år 2001 mellan Nordbanken och de nordiska bankerna Unibank, 

Kreditkassen och Merita bank (Nordea 2019a). Under finanskrisen 2009 gjordes en 

nyemission där finska Sampo blev största ägare (Ollevik 2013; Zachrison 2009).22 Två år 

senare, år 2011, utsågs Björn Wahlroos, styrelseordförande i Sampo, som styrelseordförande 

även i Nordea. Svenska staten sålde sina sista aktier i Nordea 2013 och Sampo blev bankens 

                                                
22 Även den svenska staten var med och i nyemissionen genom med ett kapitaltillskott. Det sista innehavet 

avyttrades under 2013 (Friskman 2013). Affären gav staten en nettovinst på 19 miljarder (Riksgälden 2017). 
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viktigaste ägare men huvudkontoret var fortfarande kvar i Stockholm (Ollevik 2013; 

Zachrison 2009). När Nordea under 2018 meddelade att banken skulle flytta sitt huvudkontor 

till Helsingfors hänvisades beslutet till att banken efter flytten skulle omfattas av EU:s 

bankunion (Carlström 2019; Nordea 2019b). Enligt Nordea medförde flytten av 

huvudkontoret institutionella fördelar och att samma regler skulle gälla för banken som för 

konkurrenterna i Europa (Carlström 2019). Det uppmärksammades att Nordeas flytt 

motiverades av institutionella fördelar men i media lyftes även skattefördelar fram (Suni 

2017; Veckans affärer 2017). Uppgifterna tillbakavisades av Nordea i ett pressmeddelande, 

som menade att flytten inte genomfördes för att undvika skatter (Nordea 2018). Det kan 

nämnas att Nordeas ägare inte vill ange skatteförmåner som skäl till huvudkontorsflytten (jmf. 

Öhrn 2010, s. 7–8). Men inträdet i EU:s bankunion resulterade i lägre avgifter och lägre 

kapitaltäckningskrav för Nordea (Schauman 2018). Beskattningen påverkades även för de 

individer i Nordeas koncernledning som flyttade till Helsingfors och källskatten på 

aktieutdelning beskattades lägre i Finland (Schauman 2018). I både Figur 8 och Figur 9 går 

det även att avläsa att Finland generellt ansågs mer fördelaktigt än Sverige ur skattesynpunkt.  

 

LBI International grundades 2006 genom en sammanslagning av LB Icon och Framfab (LBI 

International 2006). Året därefter förvärvade LBI international företaget Starring, och de blev 

marknadsledande i Stockholm inom digitala marknadsförings- och kommunikationslösningar 

(LBI International 2006). Tre år senare, 2010, fusionerades LBI international och 

nederländska Obtineo (LBI Obtineo 2010; TT 2010). Det fusionerade företaget gick under 

namnet LBi och flyttades huvudkontoret från Sverige till Amsterdam (LBI Obtineo 2010). 

LBI International avnoterades även från Stockholmsbörsen och efter fusionen blev LBi endast 

noterad på börsen i Amsterdam (TT 2010).  

 

Undersökningens resultat som redovisades i Tabell 7 visade på en ökning av andelen 

huvudkontor utomlands bland tjänsteföretag och handelsföretag i jämförelse med Henrekson 

och Öhrns (2011, s. 33) studie. Utvecklingen stöds även av resultatet som redovisas i Tabell 3, 

då majoriteten av företagen som flyttat huvudkontoret från Sverige var verksamma inom 

tjänstesektorn eller inom handel. Resultatet pekade på en ökad tendens av att flytta 

huvudkontoret utomlands bland handels- och tjänsteföretag. Hallberg (2001b, s. 112) 

förklarade att det kan finnas krav på närhet till utländska ägare bland företag inom 

tjänstesektorn. Utflyttningen av huvudkontoren bland handels- och tjänsteföretagen kunde 

således förklaras som att företagen blivit en del av en utländsk koncern (jmf. Öhrn 2010, s. 9). 
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Tabell 3. Sammanfattning över de företag som flyttat huvudkontoret från Sverige, branschtillhörighet, ny plats 

och orsak bakom flytten (Egenkonstruerad tabell, 2019). 

 

Företag som flyttat 
sitt HK från Sverige 

sedan 2010 

Branschtillhörighet Ny plats Orsak till flytt 

Ikea Koncernen Handel Leiden, 
Nederländerna   

Skatter, förändring i ledning: den stiftelseägda 
koncernstrukturen har bas i Nederländerna respektive 
Lichtenstein, huvudkontoret ansågs dock av 
Henrekson och Öhrns (2011) vara lokaliserat i 
Sverige. Efter förändringar i koncernledning och 
individer som flyttat till Leiden ansågs huvudkontoret 
blivit flyttat 

Nordea Bank&Finans Helsingfors, 
Finland 

Regelverk, skatter/avgifter: Nordea hänvisade till att 
en flytten av huvudkontoret innebar att banken skulle 
omfattas av EU:s bankunion, samtidigt dementerades 
att flytten var skattemotiverad. Dock innebar flytten 
lägre avgifter 

Sapa Handel Oslo, Norge Ägarförändringar: Sapa blev uppköpt av Gränges som 
sedan förvärvades av norska Orkla, huvudkontoret 
och koncernledningen flyttades från Vetlanda till Oslo 

Securitas Direct Tjänster Genève, Schweiz Ägarförändringar: Securitas Direct säljs av EQT till två 
amerikanska riskkapitalfonder, efter affären flyttades 
huvudkontoret från Stockholm till Genève 

ITT Flygt23 Tillverkningsindustri White Plains, 
USA 

Ägarförändringar, fusion: ITT Flygt köps upp och 
omstruktureras av amerikanska Xylem, samma år 
flyttades huvudkontoret och börsnoterades i New York 

LBI International Tjänster Amsterdam, 
Nederländerna 

Ägarförändringar: LBI international fusionerades med 
nederländska Obtineo, och huvudkontoret placerades 
efter fusionen i Amsterdam 

Mediacom Services Tjänster New York, USA Ägarförändringar, fusion: Mediacom köps upp av 
GroupM och omstruktureras, som en del i en 
internationell koncern återfanns den nya 
koncernledningen och huvudkontoret i New York 

    

 

Genom att kartlägga huvudkontorens lokalisering för de företag som ingått i Henrekson och 

Öhrns (2011) studie framgick hur företagens lokalisering förändrats sedan 2010. 

Sammantaget visade undersökningen att ägarförändringar var den dominerande drivkraften 

vid lokalisering av huvudkontor. Det var i linje med tidigare studier (Baaij m.fl. 2015, s. 52; 

Braunerhjelm & Lindqvist 1999, s. 494; Braunerhjelm 2002, s. 129). Samtliga företag som 

flyttat huvudkontor till Sverige förklarades av ägarförändringar och hade tidigare haft 

huvudkontor i Sverige. Även 5 av de 7 företagen som hade flyttat huvudkontoret från Sverige 

förklarades av förändringar av ägandet. De resterande två företagen som flyttat huvudkontoret 

från Sverige förklarades istället av skatteskillnader, institutionella fördelar och förändringar 

inom ledningen. Även detta var i linje med tidigare studier (jmf. Braunerhjelm & Kreicbergs 

2017, s. 20; Henrekson & Öhrn 2011, s. 36; Laamanen, Simula & Torstila 2012, s. 205; 

Stymne 2001, s. 78–79). 

                                                
23 Fick sedan namnet Xylem. 
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I följande avslutningskapitel redogörs för undersökningens slutsatser. Vidare presenteras 

undersökningens kunskapsbidrag och förslag för vidare forskning ges.

 

6. Sammanfattande diskussion 

Det avslutande kapitlet består av en konklusion. Den utgörs av undersökningens 

sammanfattande slutsatser och avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Det svenska näringslivet har sedan 1990-talet internationaliserats och en av de frågor som 

uppstod i samband med att utländska intressen förvärvade aktier i svenska företag var 

lokaliseringen av huvudkontor. I början på 2000-talet blev frågan ännu mer aktuell och det 

genomfördes flera studier för att analysera varför huvudkontoren försvann utomlands och 

vilka konsekvenserna kunde bli för samhället. Flertalet av dessa studier baserades på 

kartläggningar av huvudkontor bland de 500 största företag i Sverige (Strandell & Löf 2003, 

s. 7; Henrekson & Öhrn 2011, s. 29). Den sista studien genomfördes 2010 och sedan dess har 

inga liknande kartläggningar gjorts. Frågan kring de svenska företagens lokalisering av 

huvudkontor har dock återigen aktualiserats, och detta väckte vårt intresse för att se hur 

utvecklingen har sett ut under 2010-talet. Vår undersökning syftade därmed till att göra en 

uppföljning av de tidigare studierna för att se huvudkontorens lokalisering över tid. Utöver 

uppföljningen ämnade även undersökningen till att studera drivkrafter för huvudkontorens 

lokalisering. 

 

Den första delen av undersökningen, som var en uppföljning av tidigare studie, har fastställt 

att andelen huvudkontor utomlands bland de största företagen i Sverige var ungefär 30 

procent år 2019. Detta var en minskning i jämförelse med studien av Henrekson och Öhrn 

(2011). Den nivån av andelen huvudkontor utomlands i Sverige som uppmättes i 

undersökningen var även något under nivån som uppmättes vid millenniumskiftet. Med andra 

ord hade andelen huvudkontor utomlands bland Sveriges största företag fortsatt att minska 

sedan år 2010. Denna minskning tolkades i undersökningen som att institutionerna eller 

uppfattningarna om institutionerna i Sverige förändrats till det bättre, alternativt att andra 

geografiska platser inte längre betraktades vara mer förmånliga. Detta konstaterades vara 

positivt för Sveriges näringsliv, i alla fall att den påstådda ”brain-drain” dvs. dränering på 

humankapital, har minskat.  

 

De drivkrafter som tidigare studier ansåg vara särskilt viktiga för huvudkontorets lokalisering 

har analyserats. Undersökningen visade att ägarnas nationalitet var den enskilt viktigaste 
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drivkraften för huvudkontorets lokalisering, vilket stämde överens med tidigare studier. De 

flesta företag som ägdes av svenska intressen hade även sitt huvudkontor i Sverige, likt 

utlandsägda företag i större utsträckning hade sina huvudkontor utomlands. Under det senaste 

decenniet hade en knapp minskning skett i det utländska ägandet i Sverige, och nivån av 

utlandsägande i Sveriges största företag konstaterades vara fortsatt stabil. Det svenska ägandet 

dominerade fortfarande bland de största företagen i Sverige. Även detta betraktades som 

positivt för svenskt näringsliv. Tidigare studier betraktade att ett ökat utländskt ägande bland 

svenska företag kunde utmynna i välfärdsförluster, men detta förefaller i vår undersökning 

inte längre vara ett större problem. 

 

Vidare har undersökningen visat att andelen utlandsägda företag med huvudkontor i Sverige 

hade ökat under det senaste decenniet. Denna utveckling stödde inte antagandet om att 

huvudkontorets lokalisering enbart följer ägandet. Det förefaller ha skett förändringar i 

Sverige som medfört att benägenheten hos företag att flytta på huvudkontoret har minskat 

över tid. Tidigare studier förklarade att företagens beslut att behålla huvudkontoren i Sverige 

baserades på historiska skäl, personliga preferenser eller ur varumärkessynpunkt. Detta 

visades även i den föreliggande undersökning.  

 

Även om den övergripande nivån av utländskt ägande var stabilt bland Sveriges största 

företag, har förändringar skett i nationaliteten bland de största ägarländerna. Det tidigare 

dominerande ägandet från USA hade upphört och istället hade det europeiska ägandet ökat. 

De nationaliteter som dominerade bland ägare till de största företagen i Sverige år 2019 var 

Nederländerna och Luxemburg. Nederländerna och Luxemburg dominerade även bland 

utlandsägda företag med huvudkontor i Sverige. Ägande från dessa länder förklarades som 

skattemässigt motiverande. Andra länder som rankades som förmånligt, till exempel Schweiz 

eller Malta, stod dock för en relativt liten andel av ägarländerna. Skattesituationen utgjorde 

ändå incitament för företag att registreras i särskilda länder, men likt tidigare studier kan 

föreliggande undersökning inte fastslå skatter som en viktig drivkraft bakom huvudkontorens 

lokalisering. Detta eftersom företag inte uppgett skatter som motiv till en huvudkontorsflytt 

(vilket givetvis kan innehålla mörkertal eftersom att ange skatter som motiv kan uppfattas 

som negativt).  

 

Undersökningen visade att företagets storlek inte utgjorde någon viktig drivkraft för 

huvudkontorets lokalisering. I likhet med tidigare studie var dock relationen mellan företagets 

omsättning och huvudkontorets lokalisering tvetydig. De största företagen hade faktiskt en 

högre andel huvudkontor i Sverige, men förklaringen låg snarare i typen av företag som 

toppade listan på Sveriges största företag. De största företagen hade ofta en lång historia i 

Sverige med svenska ägare, därmed blev det naturligt att företagens huvudkontor fanns i 

Sverige.  
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Vidare visade resultatet på skiljaktigheter mellan specifika branscher och huvudkontorets 

lokalisering, men i linje med tidigare studier kunde föreliggande undersökningen inte fastslå 

att branschtillhörighet utgjorde en drivkraft för huvudkontorens lokalisering. Resultatet visade 

att inom bank och finans, fastigheter och mediebranschen fanns inget eller endast ett få antal 

företag som hade huvudkontoret lokaliserat utomlands. Detta tolkades som att det var särskilt 

betydelsefullt att ha huvudkontoret lokaliserat i Sverige inom dessa branscher.  

 

Det gjordes även en uppföljning av de specifika företag som ingick i den tidigare studien 

genomförd av Henrekson och Öhrn (2011), som i uppsatsen benämnts som undersökningens 

andra del. Detta för att få en möjlighet att ytterligare undersöka drivkrafter som kan förklara 

lokaliseringen av huvudkontor, samt för att garantera att resultatet inte berodde på variationer 

av företag som ingick i undersökningen. Undersökningen visade att inga större förändringar 

skett när det gällde huvudkontorens lokalisering för de företag som var störst i Sverige, 

jämfört med 2010. Henrekson och Öhrn (2011) frågade i sin studie om hur länge 

jämviktsläget bland utflyttningar av huvudkontor skulle råda och vår studie visade att 

utflyttningen har minskat det senaste decenniet. Återigen har den oron för “brain-drain” inte 

stöd i föreliggande undersökning.  

 

Undersökningens andra del utmärkte särskilt undersökningen från tidigare studier. Detta hade 

inte gjorts i de tidigare studierna. Uppföljningen för de företag som ingick i Henrekson och 

Öhrns (2011) studie visade att fler företag hade flyttat huvudkontoret utomlands än företag 

som flyttat huvudkontoret till Sverige. Sedan 2010 hade 5 företag flyttat sina huvudkontor till 

Sverige och 7 företag flyttat sina huvudkontor från Sverige. Samtliga företag som flyttat sina 

huvudkontor till Sverige kunde kopplas till ägande. Ägandeförändringarna hade i de flesta fall 

medfört omstrukturering eller ombildning av verksamheterna. Samtliga företag som flyttat 

sina huvudkontor till Sverige hade grundats och tidigare haft sitt huvudkontor i Sverige. Med 

andra ord innebar alla flyttar av huvudkontor till Sverige en återflyttning. Därmed förklarades 

flyttarna utöver ägandeförändringar av historiska skäl, närhet till humankapital och närhet till 

operativ verksamhet. Ett av fallen, Volvo Cars, utmärkte sig genom att ägarförändringen 

medförde flytt av huvudkontoret, men den nya lokaliseringen i Sverige förklarades inte av den 

nya ägarens nationalitet (kinesiska Geely).  

 

De företag som flyttat sina huvudkontor från Sverige kunde också kopplas till 

ägandeförändringar, men motiverades även av institutionella fördelar och skatter. Av de 

företag som flyttade huvudkontoren från Sverige kunde 5 av 7 relateras till förändringar i 

ägandet. Även om företagen haft en lång historia i Sverige, sågs det utifrån tidigare studier 

som en naturlig följd att företagens huvudkontor flyttades i samband med att företag blivit en 

del av en utländsk koncern. För det ena av de två återstående företagen, Nordea, motiverades 
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flytten med institutionella fördelar genom ett internationellt harmoniserat regelverk. Flytten 

av huvudkontoret innebar dessutom lägre avgifter för banken. Flytten kunde också kopplas till 

ägandeförändringar. För det återstående bolaget, Ikea, ansågs huvudkontoret ha flyttat till 

Nederländerna i samband med att en ny koncernchef flyttade till Leiden. Här tydliggörs 

betydelsen av hur huvudkontor definieras. Om vi utgått från andra tidigare studiers definition 

av huvudkontor som företagets juridiska hemvist, skulle Ikea ha betraktats som utflyttat på 

1980-talet.  

 

Avslutningsvis kunde undersökningen endast visa på att ägarens nationalitet var en drivkraft 

för huvudkontorens lokalisering. Undersökningen kunde inte visa att skatter, omsättning eller 

branschtillhörighet var drivkrafter för huvudkontorens lokalisering. Troligtvis finns det 

kombinationer av olika drivkrafter bakom huvudkontorens lokalisering. Huvudkontorens 

lokalisering ses fortfarande som en laddad fråga och det var inte heller givet att de skäl som 

uppgivits av företagen var helt sanningsenliga. Det anses som positivt för svenskt näringsliv 

att andelen huvudkontor bland Sveriges största företag hade ökat. Utlandsägandet har ökat 

globalt men varit relativt stabilt i Sverige. Utifrån undersökningens resultat tolkades det som 

att näringslivsklimatet generellt blivit mer fördelaktigt i Sverige, eller i alla fall närmat sig 

situationen i andra länder. En alternativ tolkning av undersökningsresultatet kan vara att 

intresset för svenska företag har minskat bland utländska investerare och då ska kanske synen 

på utvecklingen omvärderas?  

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

För vidare forskning inom området huvudkontor och dess lokalisering bör huvudkontorets roll 

och funktion tas i beaktning. Vår undersökning belyser även vikten att vid vidare forskning 

fortsätta att studera fenomenet på företagsnivå. Om huvudkontoret fått en annan roll eller 

funktion kanske inte lokaliseringen längre blir lika relevant?  

 

Om det fastslås att företagens lokalisering av huvudkontor fortsatt är av betydelse, bör de 

branschspecifika skillnaderna studeras vidare. Detta eftersom företag inom särskilda 

branscher uppvisat en högre benägenhet att lokalisera huvudkontoret utomlands och 

forskningen inom området är begränsad. Likaså de tidigare antaganden kring vad som främjar 

näringslivsklimat och utgör en attraktiv miljö för huvudkontor bör omprövas.  
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Appendix 

Appendix 1. Litteraturöversikt  

Tabell 4. Sammanställning av tidigare forskning kring huvudkontorets lokalisering (Egenkonstruerad tabell, 

2019). Tabellen är dispositionerad efter studiernas forskningsfokus.   

 

Författare & Årtal Forskningsfokus Tillvägagångssätt Slutsatser 

Brouwer, A.E., 
Mariotti, I. & Van 
Ommeren, J.N. 
(2004). 

Lokalisering av 
huvudkontor. 

Studerade 5568 företag i 21 länder 
mellan 1997–1999. 

Företag verksamma på större marknader flyttar 
oftare. Både interna och externa faktorer 
påverkade platsbeslutet. Flytt av huvudkontor var 
ofta ett resultat av förvärv och fusioner. 

Dam, L., Scholtens, 
B. & Sterken, E. 
(2007).  

Lokalisering av 
huvudkontor. 

Studerade 540 multinationella företag 
i 188 länder. 

Studerade företags internationella beteende med 
hänsyn till bolagsstyrning och näringslivsmiljön i 
relation till huvudkontorets lokalisering. Fann att 
företag med hög kvalitet på dess bolagsstyrning 
inte såg hinder att lokalisera sig i länder med lägre 
styrningsstandarder, då de företagen kan hantera 
de osäkerheter som är förenade med låga 
styrningsstandarder. 

Henrekson, M. & 
Öhrn, N. (2011).  

Lokalisering av 
huvudkontor. 

Studerade de 500 
omsättningsmässigt största företagen 
i Sverige. 

Fastställde att 36 % av företagen hade 
huvudkontor utomlands och att ägarnas 
nationalitet är den huvudsakliga drivkraften bakom 
lokalisering utomlands. Dessutom hade flest 
företag inom handel, IT, kemi och 
läkemedelsindustri flest huvudkontor utomlands.  

Meyer, K.E. & 
Benito, G. R. G. 
(2016). 

Lokalisering av 
huvudkontor. 

Studerade multinationella företags 
lokalisering mellan 1999–2014. 

Multinationella företag måste bestämma 
huvudkontorets lokalisering när de grundas, slås 
samman eller förvärvas. Under normala 
verksamhetsperioder var flytt sällsynt. 

Braunerhjelm, P. & 
Kreicbergs, J. 
(2017). 

Lokalisering av 
huvudkontor. 

Sammanställande empirisk studie av 
tidigare forskning i jämförelse med 
situationen år 2017. 

Ägandet har internationaliserats och utsatts för 
institutionell konkurrens vilket i sin tur påverkat 
företagens lokalisering av huvudkontor. Svenska 
huvudkontor och storföretagens FoU fanns i större 
utsträckning utanför Sverige. Det är avgörande för 
Sverige att bedriva FoU som är globalt 
konkurrenskraftigt samt att kunskapsintensiva & 
livskraftiga miljöer/kluster utvecklas.  

Forsgren, M., Holm, 
U. & Johanson, J. 
(1995). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 19 svenska multinationella 
företag under 1980-talet. 

Flytt av huvudkontor var en följd av maktrelationer 
och internationaliseringen av bolaget. 

Ghosh, C., 
Rodriguez, M. & 
Sirmans, C.F. 
(1995). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 160 
huvudkontorsflyttningar mellan 1966 
och 1992. 

Studerade aktiemarknadens reaktioner på flytt av 
huvudkontor, vilka ansågs vara positiva när 
besluten hänför sig till kostnadsbesparingar, och 
negativa när beslut leder till ledande självintresse. 
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Braunerhjelm, P. & 
Lindqvist, T. (1999). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 38 företag med 
multinationell verksamhet inom 
Sveriges 50 största företag.  

Drivkrafter bakom huvudkontorsflytt bortsett från 
förvärv och fusioner, konstaterades vara 
fördelaktig individuell beskattning, goda transport/ 
kommunikationsmöjligheter och närhet till kunder. 
Det var både individ- och företagsrelaterade 
faktorer som styr lokaliseringen av huvudkontoret. 

Gregory, R., 
Lombard, J.R & 
Seifert, B. (2005). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 167 flyttar under 1990-
talet.  

Fann lite bevis på förbättrad rörelseförmåga efter 
flytt av huvudkontor, och avståndet mellan den 
ursprungliga och nya platsen på huvudkontoret 
hade ingen signifikant påverkan på företagets 
prestanda. 

Birkinshaw, J., 
Braunerhjelm, P., 
Holm, U. & 
Terjesen, S. (2006). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 125 affärsenheter och 35 
svenska multinationella företag. 

Skiljde på huvudkontorsflytt och flytt av 
affärsenheter. De två faktorer som ökade 
sannolikheten för flytt av huvudkontor var en hög 
andel av eget kapital som innehas av utländska 
aktieägare och om bolaget noterades på utländsk 
börs. Flytt skedde på grund av ökat internationellt 
engagemang och attraktiva utländska platser. 

Barner-Rasmussen, 
W., Piekkari, R., & 
Björkman, I. (2007). 

Flytt av huvudkontor. Studerade fallstudier av finska 
multinationella företag. 

Konstaterade följande sex drivkrafter för 
huvudkontorsflytt vilka innehåller en pragmatisk 
och symbolisk sida, kontroll av dotterbolag, 
attrahera kompetens, uppfylla ägarnas krav, fysisk 
närvaro, kostnader och platsens miljö. Delade 
även upp olika typer av flytt vilka inkluderades av 
direkt, dold, hel, partiell och virtuell. 

Strauss-Kahn & 
Vives (2009). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 195 huvudkontor på 276 
amerikanska områden mellan 1996 
och 2001. 

Huvudkontorets lokalisering riktades mot 
storstadsområden med bra flygplatsfaciliteter, låga 
företagsskatter, låga genomsnittslöner, höga 
nivåer av affärstjänster och med samma 
branschspecialisering.  

Voget, J. (2011). Flytt av huvudkontor. Studerade 140 multinationella företag 
som flyttat sitt huvudkontor under 
1997–2007 och jämförde med en 
kontrollgrupp av 1943 multinationella 
företag som inte hade flyttat. 

Inom det senaste årtiondet under 2011 hade 6% 
av de multinationella företagen i det studerade 
urvalet flyttat sina huvudkontor till ett annat land. 
För att locka huvudkontor hade fördelaktigt 
skattesystem en stor påverkan.  

Laamanen, T., 
Simula, T. & 
Torstila, S. (2012). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 52 gränsöverskridande 
huvudkontorsflyttar i Europa mellan 
1996–2006. 

Attraktion för plats, förmånliga skatter och hög 
sysselsättningsgrad var drivkrafter vid flytt av 
huvudkontor. 

Baaij, M.G, Mom, T. 
J.M, Van Den 
Bosch, F. A.J, & 
Volberda, H.W. 
(2015). 

Flytt av huvudkontor. Studerade 58 av de 100 största 
multinationella företagen i 
Nederländerna. 

Konstaterade ökning i antal flyttar utomlands av 
huvudkontorets kärndelar i multinationella företag, 
men företagens juridiska säte ofta behålls i landet 
där företag startats upp i. Det medförde 
strategiska fördelar att flytta huvudkontorets 
kärndelar utomlands.  

 

  



3 
 

Appendix 2. Lokalisering av huvudkontor för de största företagen 

2008 

 
Figur 7. Lokalisering av huvudkontor för de största företagen år 2008 (Egenkonstruerad figur, 2019). Källa för 

data från 2010: Öhrn (2010, s. 3).24  

 

Appendix 4. Ranking från skattelagstiftning   

 
Figur 8. Summering av individ- och företagsbeskattning samt skattekvot (Egenkonstruerad figur, 2019). Ett lågt 

tal innebär ett mer gynnsamt land för skatteoptimering.  

      

                                                
24 Data i Figur 5 för år 2010 baseras på samtliga fall, innan osäkra utfall eliminerats, och visar att omkring 40 

procent av företagen hade sina huvudkontor lokaliserade utomlands. Ett av företagen som var med i studien år 

2008 hade gått i konkurs, togs därmed bort ur underlaget. 
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Appendix 5. Detaljerad information kring skattesatser 

 
Figur 9. Summering över högsta lagstadgade skattesats för inkomst- och företagsbeskattning samt skattekvot, 

presentation i ordning från lägst företagsskatt (Egenkonstruerad figur, 2019). För Storbritannien är även Jersey 

och Brittiska Jungfruöarna inkluderat.25 

 

  

                                                
25 När det gällde Kina fanns data inte tillgängligt i OECD:s databas förutom skattesats för företagsbeskattning. 

Eftersom mestadels vikt hade lagts vid företagsbeskattning togs ett beslut att inte utesluta Kina utan följa Öhrn 

(2010) som kartlade skattevillkor för de länder som utgjorde ägarland i fler än 4 av de största företagen i Sverige.  
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Tabell 5.  Sammanställning av de största ägarländernas skattevillkor baserat på samma uppgifter som Öhrn 

(2010) samlande in (Egenkonstruerad tabell, 2019). 

 

Företags- & 

Individbeskattning 

2018  

 

Ägarländer 

Högsta 

skattesats 

företag 

2018 

Samma 

oavsett 

vinst? 

Samma 

oavsett 

omsättning 

Högsta 

skattesats 

inkomst 

2017 

Tröskel för 

högsta 

skattesats 

inkomst 2017 

Moms, 

högsta 

skattesats 

Skattekvot 

som % av 

BNP 2016 

Danmark 22,0 1 1 55,8 DKK 479600 25,0 46,2 

Finland 20,0 1 1 51,4 EUR 73100  24,0 44,0 

Frankrike 33,3 0 0 54,5 EUR 153783 20,0 45,5 

Japan 23,2 0 0 55,9 JPY 40000000  8,0 30,6 

Kina 25,0 na. na. na. na. 16,0 na. 

Luxemburg 18,0 0 0 41,4 EUR 43953 17,0 38,1 

Nederländerna 25,0 1 1 52 EUR 67072 21,0 38,4 

Norge 23,0 1 1 38,5 NOK 934050  25,0 38,7 

Schweiz 8,5 0 0 41,7 CHF 755200 7,7 27,8 

Storbritannien 19,0 1 1 45 GBP 150000 20,0 32,7 

Sverige 22,0 1 1 57,1 SEK 638500 25,0 44,0 

Tyskland 15,0 0 0 47,5 EUR 256303 19,0 37,4 

USA 21,0 0 0 46,3 USD 418400  0,0 25,9 
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Tabell 6. Tillämpande växelkurser för omräkning av tröskel för högsta marginalskatt (Egenkonstruerad tabell, 

2019). 

 

Länderna har olika trösklar för när den högsta marginalskatten ska betalas.  
Grovt omräknat till EURO: 

Växelkurs per 2 Januari 2019:   Tröskel: EUR: 

1 EUR = 7,47 DKK Danmark DKK 479 600 64 236 

 124,84 JPY Finland EUR 73 100 73 100 

 9,93 NOK Frankrike EUR 153 783 153 783 

 1,12 CHF Japan JPY 40 000 000 320 412 

 0,90 GBP Kina na na na 

 10,21 SEK Luxemburg EUR 43 953 43 953 

 1,14 USD Nederländerna EUR 67 072 67 072 

   Norge NOK 934 050 94 085 

   Schweiz CHF 755 200 671 623 

   Storbritannien GBP 150 000 166 689 

   Sverige SEK 638 500 62 518 

   Tyskland EUR 256 303 256 303 

   USA USD 418 400 365 721 
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Appendix 6. Fördelning mellan branscher 

Tabell 7. Fördelning mellan branscher; utlandsägda företag och huvudkontorens lokalisering (Egenkonstruerad 

tabell, 2019). 

 

Bransch Antal 
företag 

Antal 
utlandsägda 
företag 

Andel 
utlandsägda 
företag 

Antal 
huvudkontor 
utomlands 

Andel 
huvudkontor 
utomlands 

Fastigheter 27 4 0,15 2 0,07 

Livsmedel 22 13 0,59 8 0,36 

Bygg&Transport 35 20 0,57 13 0,37 

Tillverkningsindustri 37 17 0,46 11 0,3 

Handel 143 62 0,43 46 0,32 

Tjänster 59 24 0,41 21 0,36 

Råvaror 35 16 0,46 12 0,34 

IT 30 15 0,5 12 0,4 

Kemi&Läkemedel 13 4 0,31 8 0,62 

Bank&Finans 48 5 0,1 1 0,02 

Media 6 2 0,33 1 0,17 

 

 

Appendix 7. Företagen i undersökningen 

Tabell 8. De 455 företag som första delen av undersökningen baseras på (Egenkonstruerad tabell, 2019). 

Företagens namn   

Volvo Renault Nordic  Huawei Technologies Sweden  

Geely Sweden/Volvo Cars Camfil  Eberspächer Exhaust Technology 

Ericsson Stockholm Exergi  BDX Företagen  

Hennes & Mauritz  Addtech  Fairford Holdings Europe  

Skanska  Scandi Standard  Ball Beverage Packaging Fosie  

Scania Fasetten  RESIA Travel Group  

Electrolux Com Hem  2Trom Equities  
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Atlas Copco Ellevio  Accenture  

Essity Systemair  Jysk 

ICA Gruppen Nemus Holding  Carlsberg Sverige  

Sandvik Fastighets AB Balder Phadia  

Nordea Derome  Bilmetro Finans & Förvaltning  

Securitas  Meda Aktiebolag Qliro Group  

Telia Company Elcowire Group  ApoEx  

Investor  Int Automotive Components Group  O.F. Ahlmark & Co eftr.  

Preem  Derome  ALM Equity  

Axel Johnson  IBM Svenska  Optimera Svenska  

SKF Munters Group  Energi Försäljning Sverige  

Assa Abloy Skandia Fastigheter  Wyeth  

SSAB  ZeroChaos  Mojang  

Astra Zeneca Veidekke Entreprenad  Solar Sverige  

Autoliv Humana  KGK Holding  

NCC  Oriola Sweden  Tarkett  

Peab  Swedish Orphan Biovitrum  Pfizer  

Carl Bennet Jula  Lindex Sverige  

Boliden Vasakronan  Mio  
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Axfood  Gambro Lundia  Yara  

SEB ITAB Shop Concept  Unilever Sverige  

SAS Inwido  Tage Rejmes Bil  

Swedbank  Mellby Gård  Proact IT Group  

If Skadeförsäkring Elof Hansson  Bufab  

Handelsbanken DER Touristik Nordic  Adecco Sweden  

Husqvarna Ving Sverige  Gullringsbo Egendomar 

Sony Mobile  Ragn-Sellsföretagen  Nederman Holding  

Alfa Laval  Erlandsson Holding  Korab International  

Circle K Sverige  Gunnebo  Instalco 

Hexagon  Mekonomen  Hewlett-Packard, Sverige 

Toyota Industries Europe  ÅR Packaging Group  CLX Communications 

Stena Aktiebolag Persson Invest Lagercrantz Group  

ABB  Ambea  Provectus i Stockholm  

Trelleborg  Thule Group  Westinghouse Electric Sweden  

Spotify  Serneke Schneider Electric Sverige  

SAAB  The Absolut Company  QlikTech International  

Volkswagen Group Sverige  Cloetta  Woody Bygghandel  

IKEA  Thomas Concrete Group  Scandagra Group  

Ahlsell BSH Home Appliances  Kährs Holding  
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Bilia  Medicover  Swedol  

North European Oil Trade  Cabonline Group Holding  Saint-Gobain Sweden  

Albert Bonnier  WSP Sverige  Academic Work Holding  

AAK  DSV Road  APP Europe  

Tele2  New Wave Group  M2 Asset Management  

CellMark  Momentum Group  Pågengruppen  

Ratos  Recipharm  Tata Consultancy Services 

St1 Supply  Vida  Transdev Sverige  

Getinge  Bombardier Transportation Bäverbäcken Förvaltning  

Stena Metall  MTR Nordic  Klövern  

BillerudKorsnäs Aktiebolag  DeLaval International  Oscar Properties 

L E Lundbergföretagen  Waldir  Mycronic  

Kinnevik  Anticimex New TopHolding  Cramo  

Nibe Industrier Metsä Board Sverige  Lenovo  

SCA Orkla Foods Sverige  PO Söderberg & Partner Holding  

Din Bil Sverige  Beijer Byggmaterial  VBG GROUP  

Modern Times Group Stadium  Max Hotell-och Restauranginvest  

Holmen  Byggmax Group  Randstad  

Bravida  CGI Sverige  Synsam  
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Samsung Electronics Nordic  PricewaterhouseCoopers Fingerprint Cards  

Loomis  KLS Ugglarps LG Electronics Nordic  

JM  Fagerhult OBOS Sverige  

Nordstjernan  Castellum  Intersport Sverige  

Sweco  Biltema Sweden  Modity Energy Trading  

Arla Foods  Polygon Holding  Giertz Vinimport  

Tetra Pak Loka Holding  Parfait Förvaltningsaktiebolag 

Ekman & Co Hiab  Ingram Micro Mobility Sweden  

Industrivärden Upplands Motor Holding  Brightstar 20:20  

Nynas  Tieto Sweden  Arriva Sverige  

Capio Rexel Sverige  Bulten  

Indutrade  Meritor HVS  Vianada  

OptiGroup  Betsson  The Boston Consulting Group  

Anders Hedin Invest  Akzo Nobel Pulp and Performance 

Chemicals 

Nordic Sugar  

Scandic Hotels Group  KappAhl A Assemblin El  

Bonava HP PPS Sverige  Bröderna Brandt Bilaktiebolag 

GE Healthcare Bio-Sciences  Netto Marknad Sverige  Rodamco Sverige  

Dometic Group  Caverion Sverige  Granitor Invest  

Perstorp Holding Hufvudstaden  Atria Sverige  
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Arrow Nordic Components  SC Motors Sweden  Frösunda Omsorg  

Elektroskandia Sverige  Everfresh  Handicare Group  

Eltel  Keolis Sverige  Nordic Paper Holding  

TD Tech Data  XL-BYGG  Grimaldi Industri  

Outokumpu Stainless  Klarna Holding  XXL Sport & Vildmark  

Bergendahl & Son  Bergvik Skog  ALSO Sweden  

Nobia  Haldex  Cargotec Sweden  

Apotek Hjärtat Retail  Duni  UniCarriers Europe  

Atea Sverige  Karl Hedin Landshypotek Bank  

ÅF  Bergvik Skog  OEM International  

Akelius Residential Property  BE Group  Hoist Finance  

Schenker  Volati  INOVYN Sverige  

Hexpol Smurfit Kappa Kraftliner Piteå  Knowit  

HI3G  OneMed  Pulsen  

TUI Sverige  Team Olivia Group  Atteviks Bil  

Gränges  Möller Bil Sverige  Returpack Svenska  

Telenor Sverige  Adient Sweden  GEODIS Sweden  

Attendo  ISS Facility Services  Bavaria Sverige Bil  

Siemens Industrial Turbomachinery  Pandox  JFT Holding (Daniel Wellington) 
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Equinor OTS  Braganza  Borealis  

Epiroc Rock Drills  Gekås  Pinnacle Sweden  

Liljedahl Group  Ingram Micro  Rikshem  

Thomas Cook Northern Europe  Trioplast Industrier  Hector Rail Holding  

M2 Capital Management  IFS  Anicura Holding  

Elgiganten  Transcom Holding  Komatsu Forest  

Mölnlycke Health Care  Midroc Europe  Manpower  

Elekta Kinnarps Holding  Fortex International  

Praktikertjänst  Setra Group  AJ Postorder  

ACTR  Capgemini Sverige  Ferronordic Machines  

Melker Schörling  AQ Group  Strukton Rail  

Tamro  Fresenius Kabi  Addnode Group  

Lifco Ford Motor Company  Bilbolaget Invest Sundsvall  

Stena Line Scandinavia  Svenska Foder  Svea Ekonomi  

Beijer Ref  Danir Development  Carnegie Holding  

Mercedes-Benz Sverige  Greenfood TC  Nestlé Sverige  

Radisson Hospitality  Alimak Group  Strängbetong 

AcadeMedia  Ernst & Young Sweden  Parkgate  

eWork Group  Beijer Alma  Gunnar Dafgård  
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BMW Northern Europe  R12 Kapital  Hans Andersson & Co  

Intrum  Valedo Partners Fund II  Gant  

Elanders  Bygghemma Group First  Hydro Extrusion Sweden  

Dustin Group  Dentsply IH  Einar Mattsson  

E.ON Energilösningar  Swecon Anläggningsmaskiner Michelin Nordic  

Menigo Foodservice  Svensk Cater  Stampen  

Ovako Group  KIA Motors Sweden  3M Svenska  

Hilding Anders  Runsvengruppen  Deloitte  

Nobina  Willhem FlexLink  

Pfizer Health  HCL Technologies Sweden  Ellos Group  

Swedish Match Greencarrier Holding  NHPEA Tissue  

Neste  China-Euro Vehicle Technology  Expert Sverige  

Dunross & Co A Resurs Holding  Sydkraft Hydropower  

Axis  ÖoB  Catella  

Lindab International  Fristads Kansas  HFG Sverige  

Höganäs  AGA  Rejlers  

Assemblin  Dolby International  Rederiaktiebolaget Gotland 

Nalka Invest  Holmgren Group  Uddeholms  

Clas Ohlson  Bergman & Beving  Acando  

Lindéngruppen  Nefab Holding  GDL Transport  
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Soric Capital  JCE Group  Metsä Tissue  

GKN Aerospace  ELON Group Holding  Minmetals North-Europe  

DHL Freight  Hemfosa Fastigheter  Midasplayer  

Unilabs  Coca-Cola European Partners Alder Fund I 

Coor Service Management  Atlantic Container Line  Gyllenhammar Holding 

Arjo  Herenco  WABCO Automotive  

HKScan  Lantmännen Maskin  K.W. Bruun Autoimport  

Valmet  Bisnode Business Information Group  Findus Sverige  

Kronans Droghandel Apotek  G. Toveks Bil  Santa Maria  

Dahl Sverige  Relacom Management   

 


