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Beskrivning av statistiken 

Bakgrund och syfte 
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, har enligt lagen om officiell statistik 
(SFS 2001:99) och bilaga till statistikförordning (SFS 2001:100) i uppdrag att 
framställa och tillgängliggöra statistik över internationella företag. I åtagandet in-
går bland annat att genomföra undersökningen Utlandsägda företag– ekonomiska 
uppgifter. Statistikområdet internationella företag omfattar förutom denna publika-
tion; Utlandsägda företag, Svenskägda företag med verksamhet i utlandet, Forsk-
ning och utveckling i internationella företag samt Strukturstudie av näringslivet i 
Sverige. Denna undersökning har gjorts i samarbete med MM Partner. 

Syftet med denna undersökning är att belysa omfattningen och förändringar i det 
utländska ägandet av företag i Sverige. 

Statistikrapporter (även äldre rapporter) kan hämtas från ITPS hemsida: 
www.itps.se.  

Detta omfattar statistiken 

Objekt och population 
Målpopulationen är samtliga utlandsägda företag och filialer i Sverige. Undersök-
ningsobjekt i denna rapport är endast företag. Denna undersökning omfattar totalt 
9 945 utlandsägda företag i bolagssektorn 2002 och 9 779 företag år 2001.  

Så görs statistiken 
För att få fram ekonomiska uppgifter till denna publikation har MM Partner använt 
sitt företagsregister som omfattar samtliga aktiebolag och större ekonomiska före-
ningar, handels- och kommanditbolag i näringslivet. Företagsregistret innehåller 
dels ett antal registeruppgifter och dels bokslutsinformation. Bokslutsinformationen 
grundas på de offentliga årsredovisningarna från Bolagsverket. 

Uppgifterna kompletteras med statistik över export och import av varor från SCB:s 
utrikeshandelsstatistik. 

Fördelningarna av företag på ägarländer baserar sig på uppgifter om koncernens 
yttersta ägare. Företag som kontrolleras av två eller flera utländska ägare med olika 
nationalitet redovisas i gruppen okänt ägarland vilken även innefattar de företag där 
ägandet är okänt. 

Näringsgren 
Branschindelningen baseras på Svensk Näringsgrensindelning 1992 (SNI92) sedan 
referensåret 1994. Denna indelning motsvarar EU:s NACE Rev. 1 och ISIC Rev. 3 
som används av OECD. Branschen bestäms av företagets huvudsakliga verksamhet i 
Sverige. 
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Referensperiod 
Materialet i denna rapport avser utlandsägda företag år 2002 och 2001. Materialet 
baserar sig på bokslut under respektive kalenderår. Bolag kan ha flera bokslut av-
slutade under ett och samma kalenderår, i dessa fall läggs boksluten samman till ett 
förlängt räkenskapsår.  

Definitioner och förklaringar 

Definitioner av utlandsägda företag 
För att ett företag skall räknas som utlandsägt måste ägaren inneha mer än 50 pro-
cent av aktiernas röstvärde. Det är den definition som överenskommits inom 
OECD och EU. Detta innebär att företag där upp till 50 procent av ägarens röst-
värde innehas av utländska ägare räknas till de svenskägda företagen. 

Det kan vara stor skillnad mellan ägandet av ett antal aktier och möjligheter att 
utöva inflytande över företagets verksamhet i företag som har fler än en ägare. En 
utländsk ägare som innehar mer än 50 procent av aktiernas röstvärde har entydigt 
ett dominerande inflytande över företagets verksamhet. I de fall en utländsk ägare 
har mindre andel än 50 procent av röstvärdet är det betydligt svårare att fastställa 
hur omfattande inflytande de har eller utövar i praktiken.  

Företag med delat ägande där 50 procent av aktiernas röstvärde innehas av en 
svensk ägare räknas fortfarande som svenskägda. Företag med okänt ägarland re-
dovisas tillsammans med de företag som kontrolleras av två eller fler utländska 
ägare i gruppen okänt ägarland. 

Definitioner av aktiva företag 
ITPS har från undersökningsåret 2001-2002 ändrat definitionen av aktiva företag. 
Tidigare definierades ett företag som aktivt om det var registrerat för moms 
och/eller var arbetsgivare eller var F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. För-
ändringen av definitionen innebär att flera företag definieras som aktiva.  

Det finns moderbolag för utlandsägda koncerner i Sverige som varken är momsre-
gistrerade eller har några anställda. Där bedrivs den huvudsakliga verksamheten i 
dotterbolagen. Dessa bolag definieras från 2001-2002 års undersökning också som 
aktiva. 

I denna rapport redovisas endast företag som är aktiva enligt ITPS definition, det 
vill säga företag som  

•  är registrerade för moms 

•  och/eller är registrerade som arbetsgivare 

•  eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch 

•  moderbolag som inte är registrerade för moms eller som arbetsgivare, men 
har aktiva dotterbolag 

•  inte är avregistrerade hos PRV på grund av konkurs, likvidation eller 
fusion. 
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Sekretess 
På grund av sekretess redovisas inga värden som grundar sig på färre än tre företag. 
Dessa markeras med ”x”. I celler där värdet är noll markeras det med ”0” och där 
uppgift saknas markeras värdet med ”..”. Markeringarna följer OECD:s rekom-
mendationer. 

Statistikens tillförlitlighet 
Resultatet i en statistisk undersökning påverkas av ett antal felkällor som bortfall, 
slumpfel, under- och övertäckning samt olika typer av mätfel. Detta är en totalun-
dersökning och därför finns inga slumpfel. 

Ramtäckning 
Undersökningen av utlandsägda företag kan innehålla både över- och 
undertäckning. Övertäckning innebär att undersökningen omfattar företag som 
varit utlandsägda, men som har blivit svenskägda. En viss övertäckning kan även 
uppstå på grund av bortfall, men detta ger mycket litet genomslag på resultaten. 
Undertäckning innebär att företag som egentligen tillhör undersökningspopulatio-
nen saknas. Undertäckning i denna rapport beror bland annat på att information om 
filialer saknas i MM Partners företagsregister. Detta innebär att 609 filialer med 
7 580 anställda av samtliga identifierade utlandsägda företag 2002 inte ingår i un-
dersökningen. Motsvarande antal för 2001 var 236 filialer och 6 190 anställda. 

Vidare ingår endast större ekonomiska föreningar och handels- och kommanditbolag 
(minst tio anställda) i MM Partners företagsregister.  

Vissa finansiella bolag (kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag) 
har Finansinspektionen som tillsynsmyndighet och upprättar därmed en särskild 
årsredovisning. Denna framställning försvårar jämförelser av variabler vilket 
medför att de inte ingår i MM Partners företagsregister. De enda finansiella företag 
som redovisas i denna rapport är aktiebolag, exempelvis holdingbolag. 

Bortfall 
Bortfall förekommer i mycket begränsad omfattning i MM Partners företagsregister 
och består i att årsredovisningen inte har erhållits från PRV. Orsaken kan vara att 
konkurs inletts under redovisningsåret eller året efter. En annan anledning kan vara 
att redan verksamma bolag saknar bokslut under redovisningsåret genom förlängt 
räkenskapsår. Ytterligare en orsak kan vara att företaget ”avstår” från att sända in 
handlingarna i tid. MM Partner använder sig av föregående års uppgifter för det 
bortfall som förekommer i databasen.  

Statistikens jämförbarhet 

Jämförbarhet över tiden 
Till denna rapport har vi använt oss av en annan källa än de tidigare åren, därför 
redovisar vi i denna rapport både år 2001 och 2002 med den nya källan.  Denna 
förändring försvårar jämförbarheten över tiden. Tidigare förändringar i undersök-
ningen har bland annat bestått av ändringar i branschindelningen 1994 vilket på-
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verkade jämförbarheten. Samtidigt utökades publiceringen väsentligt på ett flertal 
punkter. Genom utökade insatser sedan 1994 samt genom totalundersökningar från 
och med undersökningsåret 1996 ökade täckningen av Utlandsägda företag - eko-
nomiska uppgifter avsevärt mellan 1996 och 2001. Samtliga aktiva utlandsägda 
företag som ingår i MM Partners företagsregister ingår i redovisningen. Enskilda 
näringsidkare saknas i statistiken vilket endast påverkar summor för bransch- och 
näringsliv i denna rapport, eftersom denna företagsform inte finns bland 
utlandsägda företag. På grund av ändrat framställningssätt ingår inte heller mindre 
handels- och kommanditbolag i statistiken fr o m undersökningsåret 2001, vilket 
enbart påverkar jämförelsegruppen det totala näringslivet. MM Partner saknar 
dessutom uppgifter gällande filialer.  

Antalet utlandsägda företag i rapportserien Utlandsägda företag och antalet i denna 
serie överensstämmer inte. Differensen beror dels på ovannämnda orsaker. En an-
nan orsak till differensen är att ITPS har ändrat sin definition av aktiva företag.  

Uppgifterna över export och import av varor finns endast för företag vars handel 
med andra länder överstiger 1 500 000 kronor. Från och med denna rapport avses 
dessutom endast export och import av varor, tidigare ingick även tjänster i värdet.  

FoU-kostnaderna finns endast redovisade för företag med funktionsindelad resul-
taträkning, vilket endast omfattar ca fem procent av samtliga företag. Dock är 
andelen nära 50 procent av företagen med minst 200 anställda. FoU kostnaderna 
bör därför endast ses som en indikation. Fler FoU uppgifter redovisas i en separat 
rapport, Forskning och utveckling i internationella företag 2003, som utkommer 
sommaren 2005. 

Tabeller med längre tidsserier (tabell 1, 7 och 8) har annat framställningssätt fram 
till år 2001 och är inte direkt jämförbara.  

Inga korrigeringar har gjorts för data före 1996. Bäst jämförbarhet finns från refe-
rensåret 1996 till 2001 samt 2001 till 2002 med den nya källan.  

Jämförbarhet med annan statistik 
Populationen som ingår i denna rapport kan inte jämföras med populationerna i 
rapporterna Utlandsägda företag 2002 eller i Utlandsägda företag 2001. Tidigare 
rapporter i denna serie Utlandsägda företag – ekonomiska uppgifter är  inte heller 
helt jämförbara.  

Anledningen är att ITPS har bytt leverantör för ekonomiska uppgifter till denna 
rapport för att kunna publicera aktuellare siffror. Vi använder även en ny metod för 
att upptäcka och bestämma om ett företag är utlandsägt och aktivt.  

Tidigare har denna statistik framställts genom samkörningar av enkätundersök-
ningen av utlandsägda företag och annan statistik med variabler ur SCB:s 
Företagsstatistik. 
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Statistikens tillgänglighet 

Spridningsformer 
Utlandsägda företag - ekonomiska uppgifter ingår i Sveriges officiella statistik, 
Internationella företag. Uppgifter om utlandsägda företag publiceras på ITPS hem-
sida www.itps.se. Prenumeration i form av e-post när rapporter publiceras är möj-
lig. Anmälan sker till anne-christine.strandell@itps.se 

Presentation 
Statistiken presenteras i en årlig rapport på svenska med kommentarer, diagram 
och tabeller. Rapporten översätts till engelska. Statistiken publiceras även av EU, 
FN och OECD. 

 

 


