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Пазарна информация - ИКТ индустрия в Швеция 

 

Октомври 2013 г. 

 

 

Резюме 

 

Вътрешното производство в ИТ индустрията е доминирано от софтуерния пазар. Има 

редица фирми, които са водещи по пазарен дял в производството на бизнес системи, 

както за малки, така и за средни до големи системи, но те не са особено печеливши. 

Производството на бизнес софтуер в Швеция е голям и нарастващ сегмент, но той 

все още не може да се сравнява с конкуренцията отвън. Швеция като цяло има 

репутация на производител на бизнес софтуер и поради тази причина шведските 

компании, произвеждащи потребителски софтуер, изпитват затруднения, тъй като не 

са особено известни на потребителския пазар. Въпреки това, все още има търсене на 

нишов софтуер - шведски компании са изградили водеща позиция в света в сегмента 

на софтуер за забавления, като например игри и хазартен софтуер; софтуерна 

поддръжка на космическата индустрия; производство на „критичен” софтуер и не на 

последно място софтуер с приложение в сигурността и обработка на биометрични 

данни. Силни сегменти са също софтуера за безжични приложения; интелигентни 

вътрешни комуникации; приложения за здравето; контрол на процесите, 

автомобилния (telematics) и горския сектор.  

 

Хардуер 

Производството на хардуер е много по-малко успешно отколкото на софтуер. Има 

малко производители на персонални компютри, които могат да се считат за основни 

играчи, както например, Network, EDU Teknik, Vice Computer и DGC. Но дори и тези 

компании губят пазарен дял, въпреки цялостното нарастване на продажбите на 

компютри. Независимо от това, Швеция е дом на Ericsson, която е основен играч в 

телекомуникационната индустрия. Ericsson е на пазара на мобилни и широколентови 

интернет комуникации и е активна в производството на 3G продуктово портфолио. 

Компанията има представителство в над 180 страни и остава лидер на пазара на 

шведския хардуер. 

 

Софтуер 

Секторът на производството на софтуер е сравнително голям, разглеждан 

пропорционално на населението на Швеция, и отговаря на международните 

стандарти. Оценява се на повече от 40-50% от целия ИТ сектор и все още е един от 

най-успешно развиващите се индустриални сегменти в Швеция, с около 500 

софтуерни компании, работещи на шведския пазар. Износът възлиза на около 

половината от всички продажби, а вносът е основно от Германия, САЩ и 

Великобритания. 

 

Какво се крие зад растежа и развитието на софтуера в Швеция? 

Някои от изследванията обясняват напредъка на шведската софтуерна индустрия, 

като резултат на относително големия дял на мултинационалните компании, 

присъстващи на шведския пазар, към сравнително малобройното население (малко 

над 9 млн.души). Наличието на тези големи компании и техните изисквания за 

непрекъснати подобрения в ефективността и качеството на използваните от тях 

софтуерни приложения водят до голяма конкуренция между доставчиците на 

софтуер в Швеция, за да предложат най-добрите решения на тези взискателни 

мултинационални компании. Друг интересен момент е, че софтуерът, разработен в 

Швеция за тези мултинационални компании, е проектиран за използване в много 

различни държави и затова в разработките са включени различни езици и 

законодателни уредби. Това дава на разработчиците на софтуер предимство и 

възможности да продават своя продукт на по-широк пазар. Някои от силните области 

за шведските софтуерни компании включват безжична технология, Optronics, 
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развитието на интерфейс за управление на взаимодействието между човек и 

машина, както и промишлен дизайн.    

 

Водещи софтуерни компании в Швеция 

Intentia - пазарен лидер в софтуер за големи, специализирани бизнес системи. Също 

така предлага административен софтуер, който доминира в софтуерния сектор; 

IFS - пазарен лидер в софтуер за големи, специализирани бизнес системи; 

Scala - водеща компания в софтуер за големи, специализирани бизнес системи; 

TietoEnator - продава софтуер като част от консултантските услуги, които предлага; 

WM- data - продава софтуер като част от консултантските услуги, които предлага; 

Industri - Matematik International - напреднали решения за управление на вериги за 

доставки; 

Frango – предлага софтуер за консолидация на законодателство и управленска 

отчетност; 

ReadSoft – предлага софтуер за автоматично улавяне на данни; 

Streamserve Intelligent – предлага софтуер за управление на изхода; 

OM Technology – предлага финансови приложения; 

Interbizz – предлага финансови приложения; 

Appgate - данни за сигурност и криптиране - решения за смарт карти и интернет; 

Celo Communications - данни за съобщения, сигурност и криптиране - решения за 

смарт карти и интернет; 

AstraZeneca – софтуерни решения за здравеопазването и фармацевтичната 

промишленост; 

Pharmacia UpJohn – софтуерни решения за здравеопазването и фармацевтичната 

промишленост. 

Системната интеграция се очертава като обща тенденция в софтуерните компании.  

 

Внос на софтуер и хардуер 

Някои от основните компании, които внасят хардуер в Швеция, са: Dell, Sun 

Microsystems, IBM и HP/Compaq, докато Microsoft доминира във вноса на софтуер. 

Тези компании също са засегнати от намалените цени, но въпреки това, все още 

съществува голямо търсене на сървъри и компютърни продукти за съхранение, което 

може да противодейства на някои от негативните тенденции на този пазар.  

 

Пазар на едро и дребно 

В момента и дистрибуторите, и прекупвачите изпитват сериозни затруднения. За 

една компания е трудно да бъде успешна и предвид малките и продължаващи да 

намаляват маржове, тези компании разчитат на много големи обеми на продажбите. 

Въпреки това електронната търговия се разраства бързо. Като цяло, има около 150 

дистрибутори и 4000 търговци на пазара на Швеция. 

 

 

Доклад на The Economist Intelligent Unit относно развитието на технологиите 

и телекомуникациите в Швеция, 2012 

 

Преглед 

Швеция е сред най-технологично напредналите страни в света и последователно се 

нарежда сред водещите по отношение на използването на мобилни телефони, 

персонални компютри (PC), интернет и широколентов достъп. Швеция е напреднала 

в развитието и използването на безжични комуникации, разработване на софтуер, 

телематиката (транспорт, комуникации и информационни технологии), 

микроелектрониката и фотониката. 

Тя се превърна във високо оценено място за развитие на научноизследователската и 

развойна дейност (R&D) на водещи информационно и комуникационно технологични 

(ИКТ) компании, включително производители на хардуер, и е дом на няколко ИТ 

клъстери като този в квартала Шиста на Стокхолм ("Wireless Valley"). Развитието на 

страната като лидер в областта на ИКТ може да се дължи на квалифицираната 
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работна сила, опитните потребители, силната държавна подкрепа за образованието 

и R&D и значителните инвестиции в мрежовата инфраструктура. 

Секторът на ИКТ е един от основните отрасли на Швеция. Около една пета от 

населението, работещото в частния сектор, е заето в областта на ИКТ услугите и 

електрониката, како ИКТ продуктите представляват около 15% от общия шведския 

износ през последните години. 

Швеция ще остане високо развит пазар в областта на телекомуникациите и IT. 

Рецесията през 2009 г. (когато реалният БВП се сви с 5%) оказа своето влияние на 

пазара на ИКТ и разходите за ИТ спаднаха с 5,4%. Активността рязко се възстанови 

през 2010 г. и бе отбелязан ръст от 6,5%, но през 2011 и 2012 се забави и се 

установи на около 2,9% и 2,6 % ръст съответно за двете години. Това се дължи 

отчасти поради рецесията в еврозоната, която повлия негативно инвестициите и 

приходите от телекомуникации, като се очаква възстановяване на индустрията през 

2013 г., подкрепено от растежа на частното потребление, потребителските нужди и 

инвестициите на компаниите в IT инфраструктура. 

 

Далекосъобщения 

Фиксирани мрежи 

Делът на фиксираните телефонни разговори пада непрекъснато през последните 

няколко години и е намалял с 6% между юни 2011 г. и юни 2012 г. Използването на 

фиксираните телекомуникации намалява, предвид развитието на VoIP услугите, 

които са по-евтини, а също и поради тенденцията, особено сред по-младите хора, да 

се използва само мобилен абонамент и да не се разчита на фиксирани 

телекомуникационни услуги. IP телефонията нараства с 11% на годишна база и сега 

съставлява една трета от всички фиксирани телефонни абонаменти. 

Най-големият оператор на фиксирани линии е TeliaSonera с 61% пазарен дял през 

юни 2012 г., според шведската пощенска и телекомуникационна администрация 

(PTS). Около 75 други активни оператори предоставят определени услуги, 

включително IP базирана телефония, от които основните са Tele2 (с дял 10.5% от 

пазара), Telenor и Com Hem. Броят на операторите се е повишил през последните 

години, най-вече заради появата на фирми, предлагащи IP-базирана телефония. 

Com Hem, TeliaSonera и Telenor също доминират пазара на IP-базирани телефони, с 

над един милион абонати (над 72% от пазара). 

Подвижни мрежи 

Технология трето поколение (3G) вече обхваща области, където живее 98% от 

населението на Швеция. По данни на ЕВРОСТАТ, 20% от хората в Швеция на възраст 

между 16 и 74 години са използвали 3G мрежата за достъп до интернет през 2010 г. 

(последните налични данни), което е един от най-високите проценти в страните от 

Европейския съюз. До средата на 2012 г., има 4,158,000 абонаменти с включен най-

малко 1 GB трансфер на данни на месец или закупен като добавена услуга. Това 

представлява увеличение с 82% (1878000 бр. абонамента) на броя на абонаментите 

от средата на 2011 г. и увеличение от 891 000 бр. абонамента от началото на 

годината. Като цяло, мобилни телефонни разговори и данни са нараснали с 5 % в 

периода между средата на 2011 г. и средата на 2012 г. Договорите за абонамент се 

увеличават в сравнение с предплатените договори, като са се увеличи до две трети 

от всички договори през 2012 г. в сравнение с дела им от 1/2 от абонаментите  

преди десетилетие. 

Нарастването на мобилните абонаменти се отразява в трафика на разговори - 

нарастването на обажданията от мобилни телефони съответства на рязък спад от 13 

% в минутите за разговори от фиксирани мрежи, наблюдавано между средата на 

2011 г. и средата на 2012 г. Мобилната телефонния в момента съставлява две трети 

от минутите за разговори. За първи път през последните пет години броят на SMS 

спадна на годишна база с 11%. Това може да се обясни с появата на MMS, която 

продължава постоянното си увеличение от 2006 г. насам, като нараства с 28% на 

година, между средата на 2011 и средата на 2012 г. TeliaSonera доминира на пазара 

с 39% пазарен дял, следвана от Tele2 (31%), Telenor (по-рано Vodafone, 17%) и 

Hi3G (10%). Hi3G е успяла устойчиво да увеличава пазарния си дял през последните 



 4 

години, от 5% през 2007 г., за сметка на трите й по-големи конкуренти. По-малките 

оператори също са успели да натрупат някакъв пазарен дял, измествайки голямата 

четворка, но на този етап те са все още малки. Lyca Mobile - най-големият сред 

малките оператори, притежава пазарен дял от само 1,7%. 

TeliaSonera стартира с четвърто поколение (4G) услуги през 2009 г. и пусна 4G през 

2010 г., което прави Стокхолм първият град в света с 4G мрежа. Тя също стартира 

4G във всички скандинавски и балтийски страни и бе последвана от Tele2 и Telenor, 

работейки в съвместно предприятие за споделяне на мрежата, наречено Net4Mobility. 

Броят на абонаментите, които използват 4G мрежа през първото тримесечие на 2012 

г., е 83 000, което е рязък ръст от само 8600 абонамента през второто тримесечие на 

2011 г.. 

 

Интернет 

В Швеция процентът на разпространение и използване на интернет е сред най-

високите в света. Асиметричната цифрова абонатна линия (ADSL) е най-популярна. 

Най-големите играчи на пазара включват: TeliaSonera, Tele2, Telenor и Com Hem. 

Броят на абонаментите за широколентов достъп, които са повече от 30 бр. на 100 

души, е висок в международен план. 

Броят на интернет абонаментите нарасна от 7.3 млн. до 9.5 млн. - 30% покачване 

между юни 2011 г. и юни 2012 г. Докато Интернет dial-up абонаментите отбелязват 

спад и сега представляват само 2,5% от интернет абонаментите, фиксираният 

широколентов достъп се е увеличил слабо поради рязко покачване на LAN 

абонаментите, които сега съставляват близо една трета от стационарните 

широколентови абонаменти, а абонаментите за цифрова абонатна линия (XDSL) са 

намалели с 5%. Мобилният широколентов достъп скочи с 51% и сега съставлява 

около две трети от интернет абонаментите (6,5 млн.). 

Очаква се интернет достъпът да продължи да се покачва в близките години, макар и 

с по-нисък темп.  

Шведската електронна търговия продължава да расте бързо, като повече от 

половината от хората на възраст 16-74 години купуват стоки и услуги онлайн (в 

сравнение с 45% през 2009 г.). 

Търсенето на услуги за кабелна телевизия продължава да се разширява, и 

ключовите компании в сектора са се насочили към насърчаването на "тройна услуга" 

за високоскоростни интернет услуги, телевизия и телефония. Пакетните абонаменти 

са се увеличили с 10% в периода между средата на 2011 и средата на 2012 г. От 

тях, 40% са били трипъл плей и 47% комбинирани - фиксирана телефония и 

широколентов достъп. 

Според ОИСР, Швеция предлага едни от най-евтините широколентови услуги и една 

от най-високоскоростните връзки в света. Освен това, все по-голям брой шведски 

общини вече предлагат, при равни условия, безжични и оптични мрежи за всички 

доставчици на услуги, което позволява на нови участници, различни от 

традиционните телекомуникационни оператори да получат достъп до пазара. Това се 

улеснява от факта, че потребителите могат да изберат свободно доставчик на 

услуги, вместо да са ограничени с една компания. 

Като част от целта за повишаване на качеството и географското покритие на 

инфраструктурата за обмен на данни в Швеция, няколко поредни правителства 

изпълняват стратегия за осигуряване на достъп до широколентови услуги за всички 

домакинства, предприятия и публични организации. В средата на октомври 2011 г. 

правителството е отпуснало около 88.4 млн. шведски крони (USD 13,3 млн.) за 

съвместно финансиране на общо 149 заявления. Новата цел е да се осигури достъп 

до най-малко 100 Mbps широколентов достъп на 40% от населението до 2015 г. (в 

сравнение с 15-20% в момента) и на 90% от населението до 2020 г. 

 

Хардуер 

Търсенето на хардуер намаля значително през 2009 г., но отново нарастна силно 

през 2010 г. Прогнозите са търсенето да се съкрати само с 1% през 2011 г. и да се 

върне към сравнително ниско ниво на растеж през периода 2012-14. Доверието на 
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потребителите е намаляло, а икономиката регистрира по-бавен растеж в резултат на 

рецесията в еврозоната. Въпреки това, търсенето ще се засили, както от страна на 

първоначални потребители и подмяната на остарялата технология от останалите 

потребители, така и от бизнес търсенето на ИТ хардуер ъпгрейди и нови технологии. 

Търсенето на нови компютри продължава да расте въпреки рецесията през 2009 г., 

въпреки че наличието на хардуер вече е доста високо. Въпреки това, относителният 

ръст в продажбите на компютри ще бъде забавен от нарастващото търсене на по-

малки, интернет поддържащи преносими устройства, които могат да се справят с по-

традиционните PC-базирани задачи като електронна поща, текстообработка и 

изтегляне на видео файлове. 

Значителен брой чуждестранни и местни хардуерни компании са активни в Швеция 

заради силния акцент на страната върху R&D. Хардуерният сектор е доминиран 

от Ericsson.  

Ericsson е най-голямата компания в световен мащаб в производството на оборудване 

и софтуер за мобилна и фиксирана инфраструктура, който представлява около 60% 

от продажбите на Ericsson и е два пъти пъти повече от размера на следващия си 

конкурент. Ericsson осигурява инфраструктура, базирана на второ поколение (2G), 

трето поколение (3G) и нововъзникващите бъдещи стандарти като LTE. Сега 

компанията се фокусира върху разработването на по-модерни мобилни телефони, 

така че да може да повиши средната продажна цена. Тя планира също така да се 

възползва максимално от развитието на 3G мрежите в развиващите се пазари. 

Освен Ericsson, другите водещи местни хардуерни компании включват: Network, Vice 

Computer и DGC. Други по-големи чуждестранни компании включват: Dell, IBM, Intel, 

Hewlett-Packard/Compaq, Motorola и Sun Microsystems. Очакванията са, че всички 

компании, освен най-големите ще се изправят пред ценовия натиск на 

виртуализирания софтуер, който позволява много приложения да работят на един 

сървър. Това може да накара компаниите да наемат капацитет на сървърите, а не 

директно да ги купуват, за да си намалят разходите. 

 

Софтуер 

Софтуерният пазар в Швеция е силно развит и иновативен. Правителството 

инвестира значително в R&D и насърчаване на нови бизнеси. Растежът на разходите 

за IT услуги намаля до -6 % през 2009 г., което се дължи на рецесията, но се 

възстанови до 1,1% през 2010 г., увеличи се до прогнозния растеж от 4,4 % през 

2011 г., но се очаква повторно забавяне през 2012 г. поради забавяне на растежа на 

икономиката през втората половина на годината. Пакетния софтуер не спадна по 

време на кризата през 2008-09 г., но забави значително средния си ръст от 7,5% 

през предходните пет години. Наблюдава се възстановяване до тези нива на растеж 

през 2010 г. и 2011 г. Очакваме търсенето да е малко по-ниско през 2012 г., но да 

се повиши бавно през 2013 г., поради технологични иновации и подмяна и 

нараснали потребности. Потребителите се очаква да продължат да купуват пакетни 

продукти от големите софтуерни компании, но същевременно по-рядко ще 

актуализират старите си продукти в период на ограничени средства. 

Софтуерът представлява значителна част от сектора на ИКТ в Швеция и е развиващ 

се индустриален сегмент. Швеция има конкретен опит в областта на производството 

на игри и хазартен софтуер, софтуерна поддръжка на космическата индустрия; 

производство на „критичен” софтуер и не на последно място софтуер с приложение в 

сигурността и обработка на биометрични данни. 

Голямо разнообразие от местни и чуждестранни софтуерни компании (над 500) 

оперират в Швеция. Основните местни доставчици на големи бизнес системи са 

Lawson, IFS и IBS, докато Hogia предлага малки до средни системи. Tietoеnator е 

лидер на шведския пазар на ИТ консултации, докато HiQ и Teleca са основни 

консултанти в областта на техниката и телекомуникациите. Сред чуждестранните 

компании предлагащи софтуер доминира Microsoft (САЩ). 

Софтуерният пазар се променя бързо и чрез операционни системи за персонални 

компютри. Повече софтуер ще бъде предлаган на клиентите в мрежата, понякога 

безплатно. Такива "изчислителни облаци" наложиха на доставчиците на пакетен 
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софтуер като Microsoft да предлагат своите собствени продукти за ползване онлайн. 

Също така, потребителите на електронни устройства - от компютри до мобилни 

телефони и телевизори - все повече се стремят към уеб-базирани програми, които да 

им осигурят ресурсът, които им е необходим в работата, като например 

текстообработка и мигновени съобщения. 

 

Организации на бизнеса в сектор ИКТ 

Организация на работодателите и търговците в сектора на услугите  

http://www.almega.se/om-almega/in-english  

Асоциация на производителите в сектора на ИКТ 

http://www.itotelekomforetagen.se/om-it-telekom/about-us  

 

Консултантски фирми, предлагащи представителство, пазарни анализи и 

подбор на персонал за фирми в ИКТ сектора и услуги за стартъп компании: 

Маркет експандър (Market Expander) http://www.marketexpander.com/index_en.htm - 

консултантска компания, насочена към малки и средни предприятия предимно в 

браншовете електроника, ИКТ и биотехнологии, предлагаща маркетингови анализи, 

представителство и установяване на бизнес в Швеция.  

Скандинавия експанжън груп (Scandinavian Expansion Group) 

http://www.scandexpansion.com/en - консултантска компания, предлагаща 

маркетингови проучвания, контакти с потенциални клиенти, представителство и 

съдействие за откриване на фирми и наемане на персонал. 

Интерим партнър (Interim Partner AB) www.interimpartner.se – консултантска 

компания, предлагаща маркетингови анализи, подбор на временен персонал и 

услуги за стартъп компании. 

Списък с адвокатски кантори в Швеция - http://www.martindale.com/all/c-sweden/all-

law-firms.htm. 

По-големите изложения в областта на ИКТ:  

http://www.easyfairs.com/events_216/butiksleverantoer-online-

marketing2014_40992/online-marketing-e-handel-2014_41046/ 

http://www.easyfairs.com/events_216/it-solutions-expo2014_42528/it-

solutions-expo-2014_42529/ 

 

Изготвил: Галатея Коликова, ръководител СТИВ-Стокхолм 
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