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Stockholm är världsledande 

I Stockholm finns många av Sveriges verkligt stora multinationella företag och deras 

huvudkontor, men också utländska företags regionala verksamheter i Norden har sina 

huvudkontor här. Det är en tillgång för staden och Sverige. En tillgång som måste 

vårdas och utvecklas. 

I Stockholm finns nio huvudkontor för företag i globala branscher, det ger en åttonde 

plats bland världens städer. Räknar man huvudkontor per capita kommer Sverige på 

fjärde plats i världen. Den globaliserade ekonomin syns tydligt – av världens 2 000 

ledande företag har 26 sitt huvudkontor i Sverige, varav 23 i Stockholmsregionen 

(Stockholm 21 och Solna 2). Det avspeglar att Stockholm är en i många avseenden 

attraktiv plats som klarar sig mycket bra i internationella rankningar av 

konkurrenskraft.  

I denna analys presenterar Handelskammaren uppgifter om de ledande företagens 

huvudkontor i Stockholm och Sverige. 

TILLGÅNG FÖR SVERIGE 

Koncentrationen av företagsledande funktioner och huvudkontor är en stor tillgång för 

Sverige. Det är lätt att inse den direkta roll den spelar för vår ekonomi, men också mer 

långsiktigt för kompetensförsörjning och kunskapsutveckling. 

Genom personalsammansättningen som dessa företag behöver, spelar de ofta också en 

betydande roll i utvecklingen av arbetsmarknaden. Finns det stora kunskaps- och tek-

nikintensiva företag bidrar det till att kompetens och kunskaper, som annars inte efter-

frågats och utvecklats, blir tillgängliga i de ekonomier där företagen är lokaliserade. 

De stora multinationella företagen formar alltså den svenska kunskapsekonomin och 

upprätthåller viktig kompetens för många andra industri- och tjänsteföretag. 

Lista med ledande företag 

I denna analys presenteras uppgifter om huvudkontor i Stockholm efter en genomgång 

av tidskriften Forbes lista med världens 2 000 ledande företag. En närmare analys görs 

av 612 företag i vad som bedöms vara globala branscher i samma lista.  

Resultaten från 2014 visar att Sverige har färre företag i de globala branscherna, 

12 jämfört med 14 företag i en undersökning från 2010. Tre länder ligger nu före 

Sverige på listan över flest huvudkontor per miljon invånare (Irland, Schweiz och 

Hongkong). År 2010 var Sverige på andra plats efter Schweiz. 

För mer om metoden se avsnittet Så gjorde vi undersökningen.  
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LEDANDE SVENSKA FÖRETAG 

På Forbes lista med världens tvåtusen ledande företag märks världsekonomins 

globalisering tydligt. Antalet länder har ökat från 46 i den första listan 2003, till 62 för 

2014. De tre största börsbolagen är kinesiska, liksom fem av de tio främsta, de övriga 

är amerikanska företag. Européerna har lämnat topplatserna.1 På listan för 2014 finns 

26 svenska företag, varav 21 i Stockholm. Nordea kommer högst med plats 119, bland 

de femhundra första finns 9 svenska företag.  

Tabell 1: Svenska företag på Forbes 2000-listan 

Placering avser rankning på Forbes 2000-listan. Företag i fet stil är i globala branscher. 

Placering Företag Huvudkontor 

235 Ericsson Stockholm 

514 Atlas Copco Stockholm 

541 SCA Stockholm 

649 Sandvik Stockholm 

864 Assa Abloy Stockholm 

1178 Autoliv Stockholm 

1351 Electrolux Group Stockholm 

1486 Hexagon Stockholm 

1921 Securitas Stockholm 

119 Nordea Bank Stockholm 

259 SEB Stockholm 

289 Svenska Handelsbanken Stockholm 

296 Swedbank Stockholm 

316 Teliasonera Stockholm 

353 Investor Stockholm 

449 H&M Stockholm 

870 ICA Gruppen Stockholm 

1118 Industrivärden Stockholm 

1137 Kinnevik Stockholm 

1416 Tele2 Stockholm 

1566 Lundbergs Stockholm 

781 Skanska Solna 

1939 NCC Group Solna 

352 Volvo Group Göteborg 

1265 SKF Group Göteborg 

1456 Alfa Laval Lund 

 
1 Källa Forbes: <http://www.forbes.com/sites/liyanchen/2014/05/07/the-worlds-largest-

companies-china-takes-over-the-top-three-spots/> 
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SVERIGE LEDANDE I NORDEN 

Som land hamnar Sverige på artonde plats om man räknar huvudkontoren i alla 

branscher som finns med på Forbes lista. Sverige har 26 huvudkontor, vilket ger en 

sjätte plats inom EU, överlägset främst i Norden (Finland har 12, Danmark 14 och 

Norge 9 huvudkontor i alla branscher). 

Tabell 2: Länder med flest huvudkontor – alla branscher 

Land Antal huvudkontor i alla branscher 

USA 563 

Japan 226 

Kina 149 

Storbritannien 91 

Frankrike 66 

Sydkorea 61 

Hongkong 58 

Kanada 57 

Indien 54 

Tyskland 52 

Schweiz 48 

Taiwan 47 

Australien 36 

Italien 30 

Ryssland 28 

Nederländerna 27 

Spanien 27 

Sverige 26 

Brasilien 25 

Saudiarabien 20 

GLOBALA BRANSCHER: SVERIGE HAR TOPPLACERING 

Analyserar vi hur många huvudkontor det finns i de 31 globala branscherna i varje 

land kommer USA och Japan i topp. Sverige ligger bra till på med 12 huvudkontor 

vilket ger en tionde plats.  

Av medlemsstater i EU är det bara Frankrike, Tyskland och Storbritannien som får 

högre placeringar, liksom Schweiz (tabell 3 nedan). Motsvarande uppgifter för andra 

länder i Norden är Danmark 7, Finland 3 samt Norge med 2 huvudkontor i globala 

branscher. 
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Tabell 3: Länder med flest huvudkontor i globala branscher 

Land Antal huvudkontor i globala branscher 

USA 205 

Japan 82 

Kina 45 

Frankrike 25 

Tyskland 24 

Sydkorea 22 

Storbritannien 21 

Schweiz 20 

Taiwan 19 

Sverige 12 

Irland 12 

Hongkong 11 

Nederländerna 10 

Indien 10 

Brasilien 8 

HÖG ANDEL HUVUDKONTOR 

Räknar man huvudkontor i globala branscher per capita har Sverige en mycket stark 

ställning och hamnar på fjärde plats efter Irland, Schweiz och Hongkong. I undersök-

ningen 2010 hamnade dock Sverige på andra plats efter Schweiz. 

Tabell 4: Länder med flest huvudkontor per invånare 

Land Antal globala 

huvudkontor 

Miljoner invånare 

(2013) 

Huvudkontor per 

miljon invånare 

Irland 12 4,60 2,611 

Schweiz 20 8,08 2,475 

Hongkong 11 7,19 1,530 

Sverige 12 9,59 1,251 

Danmark 7 5,61 1,247 

Singapore 6 5,40 1,111 

Taiwan 19 23,37 0,813 

USA 205 316,13 0,648 

Japan 82 127,34 0,644 

Nederländerna 10 16,80 0,595 

Källa: Forbes och Stockholms Handelskammare. Befolkningstal från Världsbanken, avser 2013. För Taiwan Wikipedia/ 
MOI Statistical Information Service, avser februari 2014. 
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GLOBALA BRANSCHER: STOCKHOLM PÅ ÅTTONDE PLATS 

Uppgifterna för år 2014 visar att Stockholm, med nio huvudkontor i globala 

branscher, delar åttondeplatsen (samma placering som 2010) med Osaka i Japan och 

Taipei i Taiwan när vi räknar huvudkontoren i globala branscher och är klart ledande i 

Norden: Helsingfors, Oslo och Köpenhamn har 2 huvudkontor i globala branscher 

vardera.  

Det är bara tio städer i världen som har 9 eller fler huvudkontor för företag i globala 

branscher (tabell 5). 

Tittar vi på städerna med flest huvudkontor i alla branscher är Stockholms ställning 

fortfarande stark med 21 huvudkontor, vilket ger en delad tiondeplats tillsammans 

med Osaka och Mumbai (tabell 6). Motsvarande uppgifter för andra huvudstäder i 

Norden är Helsingfors 7, Oslo 5 samt Köpenhamn med 4 huvudkontor i alla 

branscher. 

  

Tabell 5: De tio städerna med flest 

huvudkontor i globala branscher 

 Tabell 6: Städerna med flest 

huvudkontor i alla branscher 

Stad Antal  Stad Antal 

Tokyo 54  Tokyo 131 

Seoul 17  London 57 

Paris 15  Hongkong 57 

Hongkong 11  New York 54 

New York 11  Beijing 50 

London 11  Seoul 47 

Dublin 10  Paris 47 

Osaka 9  Taipei 30 

Stockholm 9  Houston 25 

Taipei 9  Mumbai 21 

   Osaka 21 

   Stockholm 21 

   Sydney 17 

   Singapore 17 

   Riyadh 17 

   Bangkok 17 

   Dublin 17 
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HOTEN MOT HUVUDKONTOREN 

Stockholm är centrum för Nordens ekonomi. Den nordiska ekonomin blir alltmer 

internationaliserad, vilket Öresundsregionen och Stockholm har dragit nytta utav. Det 

innebär också att Stockholm har chansen att fortsätta utveckla huvudkontorsekono-

min, bredda utbudet av rådgivningstjänster och locka hit fler och större huvudkontor. 

De huvudkontor som finns i Stockholm påverkas av den politik som förs. Nationella 

regler påverkar möjligheterna att behålla och locka till sig globala, europeiska och 

nordiska huvudkontor. 

Huvudkontoren behöver omges av ett välfungerande och brett utbud av företags-

tjänster. Näringslivsklimatet måste vara anpassat för de avancerade företagstjänster 

som huvudkontoren och andra har behov av. Regionens aktörer måste tydligare samla 

sig kring huvudkontoren och förutsättningarna för dem. Det kan handla om att 

marknadsföra Stockholm, men också om att fortlöpande följa och utvärdera de 

allmänna förutsättningarna för huvudkontoren.  

En diskussion och förslag kring förhållandet mellan huvudkontoren och de avancerade 

tjänsteföretagen finns i rapporten Huvudkontorens ekosystem – Internationella företag 

och avancerade tjänster i huvudstadsregionen – en kartläggning (rapport 2013:6). 

Handelskammaren lyfter här fram några frågor som har betydelse för huvudkontoren: 

 Regeringens exportstrategi tar inte upp huvudkontorens roll och inte heller 

bredare frågor om internationalisering. Det är risk för att flera viktiga dimensioner 

inte får uppmärksamhet. Den viktigaste frågan borde vara hur Sverige kan dra 

fördel av globaliseringen. Huvudkontoren och deras förutsättningar bör ha en 

central plats i en det fortsatta arbetet med exportstrategin och internationalisering. 

 Stockholm är ett finansiellt centrum för Norden. Företagen och tjänsterna i den 

sektorn spelar en viktig roll för huvudkontorsekonomin. Emellertid är Stockholm 

inte tillräckligt känt som finansiellt centrum och rankas därför oförtjänt lågt. Fler 

insatser med smarta regleringar och marknadsföring behövs för att Stockholms 

finanssektor ska kunna konkurrera i den europeiska toppliga där finanssektorn hör 

hemma. Den är viktig som bransch i sig, men också som infrastruktur för den 

reala ekonomin. 

 De avancerade tjänsterna som frodas kring huvudkontoren skapar fler arbets-

tillfällen och höjer även lönerna för andra yrken. En nyanställning i ett arbete som 

kräver högskoleutbildning ger tre nya arbetstillfällen. Huvudkontoren är en viktig 

del i att skapa fler arbetstillfällen, både för högutbildade och för dem med kortare 

utbildning, i alla delar av ekonomin. 

 Huvudkontoren är en av de viktigaste länkarna i dagens produktion som sker i 

fragmenterade och geografiskt spridda globala värdekedjor (GVK). Möjligheten 

att dela upp produktionen drivs av den snabba spridningen av informationsteknik 

och internet. För att en GVK ska fungera krävs att stora mängder data överförs 

över gränser. Därför måste fria dataflöden vara utgångspunkten i de diskussioner 

som förs kring frihandelsavtal med till exempel USA samt i nationella regler och i 

EU-regler. Där är diskussionerna i EU om nya dataskyddsregler för hantering av 

personuppgifter helt avgörande. Blir de omoderna hotas de stora värden och den 

nytta som frihandelsavtal och globala värdekedjor kan skapa.   
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Så gjorde vi undersökningen 

Uppgifterna i denna analys är baserade på tidskriften Forbes lista över världens 2 000 ledande 

företag. Forbes listar de största företagen avseende en sammanvägning av försäljning, vinst 

tillgång och börsvärde på publika företag.2 Om ingen annan källa anges är källan Forbeslistan 

samt beräkningar gjorda av Stockholms Handelskammare. 

Forbes 2000-lista användes i Øresundsinstituttets stora genomgång av nordiska huvudkontor år 

2010. Då valdes 11 branscher som ansågs vara globala, vilket gjorde att 603 företag kom att 

ingå i undersökningen.3 Branschindelningen i Forbeslistan har sedan ändrats. 

Handelskammaren har gjort ett urval av de nya branschbeteckningarna som motsvarar 

Øresundsinstituttets globala branscher. 

Följande 31 branscher, med 612 företag, räknas i Handelskammarens undersökning som 

globala branscher: 

Air Courier, Airline, Auto & Truck manufacturers, Auto & Truck parts, Beverages, Biotechs, 

Business & Personal Services, Business Products & Supplies, Communications Equipment, 

Computer Hardware, Computer Services, Computer storage devices, Conglomerates, 

Consumer Electronics, Diversified Chemicals, Electrical Equipment, Electronics, Food 

processing, Healthcare Services, Heavy Equipment, Household Appliances, 

Household/Personal Care, Managed Health Care, Medical Equipment & Supplies, Other 

Industrial Equipment, Other Transportation, Pharmaceuticals, Security Systems, Software & 

Programming, Specialized Chemicals samt Tobacco. 

  

 
2 Forbeslistan finns på <http://www.forbes.com/sites/andreamurphy/2014/05/07/global-2000-how-we-
crunch-the-numbers/>. För mer om metoden se: 
<http://www.forbes.com/sites/andreamurphy/2014/05/07/global-2000-how-we-crunch-the-numbers/>. 
3 Olshov, Anders m.fl. (2010), The Location of Nordic and Global Headquarters 2010, 
Øresundsinstituttet. 
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