
Utländska dotterbolag i Finland 2013

Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom
servicebranscherna
Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.
Utländska dotterbolag inom servicebranscherna sysselsatta sammanlagt ungefär 100 000
personer, varav nästan hälften arbetade i svenska företag. Uppgifterna baserar sig på
Statistikcentralens statistik över utländska dotterbolag i Finland, som för första gången framställdes
utgående från datamaterialet i det nya systemet för företagsstatistik.

Personal i utländska dotterbolag 2013

I de utländska bolagen arbetar 15–16 procent av alla anställda i företag i Finland (figurbilaga 1). Andelen
har varit nästan oförändrad de senaste fem åren. Omsättningen har för sin del stabiliserats till något under
20 procent. Andelarna varierar dock mycket från en näringsgren till en annan. Inom huvudnäringsgrenarna
varierar andelarna mellan 5 och 36 procent (figurbilaga 2). Man får en lite annorlunda bild när man i stället
för andelar granskar antalet anställda och omsättning. Mäter man på det här sättet är dotterbolagens
verksamhet mest betydande inom handel samt inom tillverkning (figurbilaga 3).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 18.12.2014

Företag 2014



Bolagets nationalitet statistikförs efter den aktör som utövar bestämmande inflytande. Oftast är detta ett
företag utomlands som äger mer än 50 procent av företaget, direkt eller indirekt. Utländska dotterbolag i
Finland ägs oftast av svenska företag (figurbilaga 4).

Tidsserien bryts
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. Uppgifterna i statistiken Utländska
dotterbolag i Finland 2013 kan därför inte jämföras med tidigare offentliggöranden av samma statistikgren.
Särskilt tydligt ses detta i variabeln för antal bolag, vars värde är ungefär 500 större än året innan. Ökningen
av antalet är en följd av ibruktagandet av det nya systemet för företagsstatistik och de ändringar av
statistikföringsprinciperna förknippade med detta. Förnyelsen gör dock företagsstatistiken mer enhetlig.
De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och
personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag
eller arbetsställen bildas.

2



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Utländska dotterbolag efter land 2013.........................................................................................................................4

Utländska dotterbolag efter näringsgren 2013.............................................................................................................4

Figurer
Figurbilagor

Figurbilaga 1. De utländska dotterbolagens andel av hela företagsversamheten i Finland 2004–2013......................5

Figurbilaga 2. De utländska dotterbolagens andel av hela företagsverksamheten i Finland efter näringsgren 2013...5

Figurbilaga 3. Antal utländska dotterbolag, personal och omsättning efter näringsgren 2013 (fem största
näringsgrenar)..............................................................................................................................................................6

Figurbilaga 4. Antal utländska dotterbolag, personal och omsättning efter land 2013 (fem största länder)...............6

3



Tabellbilagor

Utländska dotterbolag efter land 2013

Omsättning (milj. euro)PersonalAntalet bolagLand

14 50271 243830Sverige

9 51725 862450Förenta Staterna (USA)

8 58418 051317Tyskland

5 17316 546267Storbritannien

3 96012 041108Schweiz

3 87411 089181Danmark

3 72913 441125Frankrike

3 51468727Ryssland

3 3136 55681Japan

2 5669 330124Nederländerna

2 1446 65098Luxemburg

2 1344 538118Norge

1 3843 85346Italien

9652 66720Irland

7111 79522Österrike

6882 51144Estland

16154624Belgien

7 09521 422592Annan

74 014228 8273 474Totalt

Utländska dotterbolag efter näringsgren 2013

Omsättning (milj. euro)PersonalAntalet bolagNäringsgren

27 16047 3331 175Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G)

24 08564 272496Tillverkning (C)

6 00422 373289Informations- och kommunikationsverksamhet (J)

3 66714 186142Byggverksamhet (F)

3 96113 143190Transport och magasinering (H)

1 11650114Försörjning av el, gas, värme och kyla (D)

2 79114 777344Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M)

2 71423 950144Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N)

397510375Fastighetsverksamhet (L)

5666 82641Vård och omsorg; sociala tjänster (Q)

1 55220 956264Annan

74 014228 8273 474Totalt
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. De utländska dotterbolagens andel av hela
företagsversamheten i Finland 2004–2013

Figurbilaga 2. De utländska dotterbolagens andel av hela
företagsverksamheten i Finland efter näringsgren 2013
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Figurbilaga 3. Antal utländska dotterbolag, personal och omsättning
efter näringsgren 2013 (fem största näringsgrenar)

G = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, C = Tillverkning, J = Informations- och kommunikationsverksamhet, H =
Transport och magasinering, F = Byggverksamhet

Figurbilaga 4. Antal utländska dotterbolag, personal och omsättning
efter land 2013 (fem största länder)
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