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Unionens Bolagsindikator september 2014

Börsbolag på bräcklig grund  
– tillväxt men fortsatt svag lönsamhet



 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 me-

dan lönsamheten efter toppnoteringen 2010 sjönk tre år i rad och under 2013 låg nästan lika lågt 

som krisåret 2009. 

 Med rapporterna för andra kvartalet summerade pekar nu prognoserna på att läget för börsbolagen 

ljusnar något under 2014. Omsättningen väntas stiga med 10 procent och en oförändrad rörelse-

marginal jämfört med 2013 innebär att det treåriga lönsamhetsfallet bryts. 

 Under 2015 väntas bolagens omsättning växa med 6 procent och lönsamheten stiga med ca 1 pro-

centenhet till 12 procent. Detta skulle innebära det första året med stärkt lönsamhet sedan 2010, 

men samtidigt en nivå klart under den som uppnåddes under toppåren 2006, 2007 och 2010. 

 Samtidigt som börsbolagen sett till omsättning och lönsamhet alltså utvecklats svagt de senaste 

åren har generalindex på Stockholmsbörsen från och med januari 2012 stigit med ca 40 procent. 

Frågan är om den tillväxt som väntas i bolagen 2014-15 är tillräcklig för att motivera denna kurs-

uppgång, givet prognosen att ingen kraftig förstärkning av lönsamheten är att vänta dessa år. 

 Tjänstebolagens omsättning har utvecklats starkt under 2012-13, medan omsättningen för bolagen 

inom tillverkningsindustrin under samma år har krympt. Prognoserna för 2014 tyder på att tjänste-

bolagens omsättning fortsätter att växa, samt att detta – om än i lägre takt – även gäller tillverk-

ningsbolagen. 

 Den nedåtgående lönsamhetstrenden på senare år för börsbolagen gäller såväl tjänste- som till-

verkningsbolagen. De båda sektorerna väntas fortsätta att följa varandra under 2014 och 2015, 

med en oförändrad lönsamhet i år och en förstärkning under nästa år som väntas bli störst för till-

verkningsbolagen. 

 Såväl de storas som de medelstoras och de små börsbolagens omsättning väntas öka under 2014-

15, med småbolagen i topp under 2014 med en tillväxt på 13 procent följda av de medelstora på 9 

procent och de stora på 5 procent. I genomsnitt under åren 2005-2013 har skillnaderna i lönsamhet 

varit stor mellan storlekskategorierna, med de stora i spets med en rörelsemarginal på 13 procent 

följda av de medelstora (9 procent) och de små (4 procent) bolagen. En kombination av en sti-

gande trend för de medelstora och en fallande trend för de stora pekar dock mot att dessa under 

2014 når samma rörelsemarginal, 11 procent. 

_________________________________________________________________________ 

Unionens utgångspunkt är att företagens agerande spelar en avgörande roll för skapandet av fler och 

bättre jobb i Sverige. Ett framgångsrikt svenskt näringsliv är en förutsättning för att våra medlemmar 

idag och i framtiden ska ha stimulerande, utvecklande, trygga och välavlönade jobb. Samtidigt beror 

näringslivets framgång till mycket stor del på våra medlemmars insatser. När Unionens medlemmar 

trivs och utvecklas finns förutsättningarna för ett starkt näringsliv. 

För Unionen är det därför viktigt att bevaka och analysera utvecklingen för de svenska företagen. 

Bolagsindikatorn tar sitt avstamp i finansmarknadens bedömningar av börsbolagens nuläge samt av 

hur de kommer att utvecklas de närmaste åren. Börsbolagens centrala position i den svenska ekonomin 

gör att dessa bedömningar är en signal om tillståndet även för näringslivet och samhällsekonomin i 

stort. De är därför av stort intresse även för de av Unionens medlemmar som inte har dessa bolag som 

sin arbetsgivare. 

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.  



1 

 

Under juli och augusti har rapporterna för det andra 

kvartalet offentliggjorts för den stora merparten av 

bolagen på Stockholmsbörsen. Med därmed halva året 

avverkat har bolagen uppdaterat sina prognoser för 

hur 2014 och 2015 kommer att utvecklas. I Bolagsin-

dikatorn sammanställs dessa nulägesbeskrivningar för 

var och ett av bolagen till en aktuell bild av konjunk-

turen för börsbolagen som helhet,
1
 men också indelat 

efter bolagens sektorstillhörighet i näringslivet och 

storlek mätt som börsvärde. 

Rapporten baseras på finansmarknadens prognoser för 

varje börsbolag,
2
 prognoser som uppdateras kontinu-

erligt. Uppskattningsvis drygt 90 procent av det pro-

gnosunderlag som ligger till grund för denna upplaga 

av Bolagsindikatorn har uppdaterats sedan rapportsä-

songen inleddes i mitten av juli. De senaste uppdate-

ringarna som ingår i underlaget är gjorda 1 

september.
3,
 
4
 

Börsbolagen som analyseras i denna rapport är drygt 

220 till antalet.
5
 Sedan den förra upplagan har tolv 

bolag tillkommit genom börsintroduktion, samtidigt 

som tre har fallit ifrån genom avlistning.
6
 Denna mer 

eller mindre ständigt pågående omdaning av börsens 

sammansättning påverkar jämförbarheten mellan olika 

upplagor av rapporten, men denna påverkan är för 

helheten att betrakta som marginell. Som exempel 

innebar den uppmärksammade avnoteringen av Scania 

i våras visserligen att ett stort bolag lämnade börsen, 

men samtidigt var det trots allt ”bara” 2,8 procent av 

börsbolagens sammanlagda omsättning och 2,7 pro-

cent av rörelsevinsten som avnoterades. 

De drygt 220 börsbolagen kan ställas mot de ca 

290 000 bolag i Sverige som har minst en anställd.
7
 

Men trots att börsbolagens antal är litet är deras tyngd 

i näringslivet mycket stor, både sett till omsättning, 

antalet anställda och påverkan. En jämförelse visar att 

börsbolagen och näringslivet som helhet tenderar att 

utvecklas i samma riktning gällande omsättning och 

lönsamhet.
8
 Prognoserna i rapporten avser alltså dessa 

220+ börsbolags utveckling på koncernnivå, inklusive 

de – ibland mycket omfattande – verksamheter som 

återfinns i andra länder än i Sverige, men de är även 

relevanta som en indikator på tillståndet för det övriga 

svenska näringslivet. 

Nedan analyseras börsbolagens utveckling och fram-

tidsutsikter gällande omsättning och rörelsemarginal. 

Detta görs dels för börsbolagen som helhet, dels ned-

brutet efter näringslivssektorer och efter storlek. 

 

Med fyra månader kvar av 2014 är prognosen att 

börsbolagens genomsnittliga omsättning när året 

summeras kommer att ha stigit med 10 procent jäm-

fört med 2013 (diagram A). Det skulle i sådant fall 

innebära att 2014 blir det år med den högsta tillväxt-

takten i bolagen sedan 2008. Omsättningen väntas 

fortsätta stiga under 2015, dock i långsammare takt än 

under 2014. 

Den förväntade omsättningsökningen ska ses i ljuset 

av att omsättningen mer eller mindre stod still under 

2012 och 2013. Väntan på en livskraftig ekonomisk 

återhämtning i Europa och Nordamerika har vid det 

här laget varit lång, gång efter annan har bedömarna 

överraskats av svaga tillväxttal på dessa marknader. 

Exempelvis var prognoserna så sent som i januari i år 

att bolagens omsättning under 2013 skulle visat sig ha 

vuxit med 6 procent (se prickad linje i diagram A), 

vilket i slutänden visade sig vara en rejäl felbedöm-

ning när utfallet blev nolltillväxt. 

Noterbart är att prognosen gällande nivån för 2014:s 

omsättning i stort sett är oförändrad sedan i januari. 

Detta trots att 2013 i detta avseende alltså överraskade 

negativt och trots att eurozonens tillväxt stod still 
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under andra kvartalet och – dessutom tyngd av Ukrai-

nakris och handelssanktioner – väntas bli endast 0,9 

procent för helåret.
9
 I den andra vågskålen ska läggas 

vissa positiva signaler från USA, med starka tillväxt-

siffror för det andra kvartalet, och inte minst en 

svensk ekonomi som fortsatt utvecklas bättre än euro-

zonen och som väger tungt för delar av börsbolagen. 

Men tillväxtprognoserna för Sverige har justerats ned 

under sommaren,
10

 och för börsbolagens försäljning 

som helhet väger eurozonen trots allt avgjort tyngre än 

USA. 

I det ljuset framstår de sedan i januari i stort sett oför-

ändrade omsättningsprognoserna för börsbolagen 

möjligen som optimistiska. En förklaring kan ligga i 

valutakursförändringar. Gentemot flera av de viktig-

aste handelsvalutorna har svenska kronan försvagats 

under 2014, vilket kan påverka bolagens omsättning 

positivt mätt i kronor.
11

 

Börsbolagens lönsamhet (rörelsemarginal) förväntas 

ligga kvar på samma nivå under 2014 som under 

2013. Detta skulle i sådant fall innebära ett trendbrott, 

efter tre år i följd av fallande marginal som inneburit 

att bolagens lönsamhet idag i stort sett befinner sig på 

samma nivå som under krisåret 2009. Sedan januari 

har prognoserna för 2014 justerats ned något, från 

svagt förbättrade till oförändrade jämfört med 2013. 

Den förbättring av lönsamheten som i januari vänta-

des infalla under 2014 har skjutits fram till 2015, som 

i sådant fall blir första året sedan 2010 som börsbola-

gen som helhet får se en stärkt lönsamhet. 

 

I nuläget pekar alltså prognoserna mot att börsbolagen 

när 2014 summeras kommer att ha ökat sin omsätt-

ning med ca 11 procent jämfört med tre år tidigare, 

medan rörelsemarginalen under samma period väntas 

ha sjunkit med 2,5 procentenheter. Samtidigt kan kon-

stateras att Stockholmsbörsens generalindex från och 

med januari 2012 stigit med 40 procent (diagram B). 

Denna kursuppgång har delvis sin förklaring i låga 

räntenivåer och ett börsfall under 2011, men den be-

tyder också att marknaden har förväntningar på upp-

skruvade vinster i bolagen framöver. Frågan är om 

den omsättningsökning som väntas är tillräcklig för att 

möta dessa förväntningar utan att samtidigt få hjälp av 

kraftigt stigande lönsamhet. 

 

I diagram C visas hur utvecklingen av börsbolagens 

omsättning delas upp efter näringslivssektorer.
12

 I 

diagrammet framgår att tjänstebolagens omsättning 

utvecklats starkt under 2012-13, medan den för bola-

gen inom tillverkningsindustrin under samma år 

krympt. Prognoserna för 2014 tyder på att tjänstebola-

gens omsättning fortsätter att växa, samt att detta – om 

än inte i samma höga takt – även gäller tillverknings-

bolagen. Även de kunskapsintensiva tjänstebolagen – 

vilka sett till omsättningen utgör ca 40 procent av 

tjänstebolagen – förväntas växa under 2013, dock i en 

lägre takt och från en lägre utgångspunkt i index än 

tjänstebolagen som helhet. Den förväntan om en till-

växt på ca 6 procent under 2015 som gäller för börs-



3 

 

bolagen som helhet gäller med små avvikelser för alla 

de sektorer som redovisas. 

Jämfört med de prognoser som låg i januari i år är den 

största skillnaden att tillverkningsindustrin idag för-

väntas komma ur 2014 med lägre försäljning än vad 

som då spåddes. Förklaringen till detta är inte att den 

väntade tillväxttakten för det innevarande året skru-

vats ner, utan att 2013 blev ett avsevärt sämre år än 

vad som då förutsågs. 

 

Som framgår i diagram D gäller den nedåtgående 

trend som beskrivits avseende börsbolagens lönsam-

het på senare år såväl tjänste- som tillverkningsbola-

gen. De båda sektorerna väntas fortsätta att följa 

varandra under 2014 och 2015, med en oförändrad 

lönsamhet i år och en förstärkning under nästa år. 

Förstärkningen under 2015 väntas bli störst för till-

verkningsbolagen, vilkas rörelsemarginal enligt pro-

gnoserna då åter klättrar upp till 12 procent. 

Sedan i januari har lönsamhetsprognoserna framför 

allt reviderats för tillverkningsbolagen. Deras rörel-

semarginal för 2014 väntas nu bli knappt 11 – en 

sänkning med ca 1 procentenhet jämfört med för åtta 

månader sedan. 

Diagram D visar att spridningen i lönsamhet mellan 

börsbolagen sett till verksamhetsområde i vissa fall är 

stor. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen utmärker 

sig med en rörelsemarginal som är avsevärt högre än 

såväl övriga tjänstebolags som tillverkningsbolagens. 

Detta beror i huvudsak på att bolagens kapitalstruktur 

varierar kraftigt mellan olika branscher, vilket påver-

kar relevansen i att jämföra olika sektorers/branschers 

lönsamhetsnivåer med varandra om syftet är att förstå 

konjunkturen och vad som driver den. Det betyder 

dock inte att jämförelser mellan sektorer/branscher av 

lönsamhetsutvecklingen är ointressanta i detta sam-

manhang. 

 

Ytterligare ett sätt att åskådliggöra variationen bland 

börsbolagen är att dela in dem efter storlek. I diagram 

E visas hur deras omsättning utvecklats sedan 2005 

med avseende på detta.
13

 

Analysen visar att skillnaden i tillväxt mellan de små 

och de stora bolagen sett till perioden 2005-13 som 

helhet inte varit anmärkningsvärt stor. De senare växte 

med 28 procent, att jämföra med de förras 34 procent. 

Skillnaderna mellan de två gruppernas försäljningsut-

veckling var visserligen betydande till och med 2008, 

efter tre år av mycket stark tillväxt för småbolagen, 

men finanskrisen drabbade sedan de små särskilt hårt. 

2009 krympte deras omsättning med 16 procent, att 

jämföra med storbolagens 10 (och de medelstora bo-

lagens försäljningstapp på 7) procent. 

Efter 2009 har storbolagen i genomsnitt haft en mer 

gynnsam/mindre ogynnsam utveckling än småbola-

gen. Prognoserna pekar dock på att gapet åter kommer 

att vidgas. Detta eftersom småbolagen väntas växa 

med 13 procent under 2014 och i fortsatt hög takt 

även under 2015, medan storbolagens tillväxt väntas 

stanna på mer måttliga 4-5 procent under båda dessa 

år. 
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De medelstora bolagen följde i stort de stora bolagens 

omsättningsutveckling fram till och med finanskrisen, 

men har sedan dess släpat efter något. I likhet med 

småbolagen hade de till och med 2013 ännu inte åter-

tagit hela den försäljningsminskning som krisen inne-

bar – vilket storbolagen gjorde redan 2011 – men 

enligt prognoserna tas detta kliv slutligen under 2014 

med en omsättningstillväxt på 9 procent. 

Även om kraften i omsättningsförändringarna år från 

år varierat, har det under åren 2005-13 varit mer regel 

än undantag att riktningen på förändringen samman-

fallit mellan de olika storlekskategorierna. Sju av åtta 

år har småbolagens och storbolagens omsättning ut-

vecklats åt samma håll, de medelstora bolagens om-

sättning har haft samma riktning som storbolagens sex 

av dessa år.  

 

Generellt gäller att börsbolagens lönsamhet faller i 

takt med att storleken minskar (diagram F). Under 

perioden 2005-2013 hade storbolagen i genomsnitt en 

rörelsemarginal på 13 procent, medan motsvarande 

för de medelstora och de små var 9 respektive 4 pro-

cent. Småbolagen har också fått utstå de största variat-

ionerna i lönsamhet under perioden, med en toppnote-

toppnotering på 7 procent 2007 som två år och en 

finanskris senare var utbytt mot en negativ genom-

snittlig rörelsemarginal (-0,3 procent). 

Prognoserna för 2014 pekar dock på att en intressant 

förändring kan vara under uppsegling. Efter 2010 har 

lönsamhetsgapet mellan de stora och de medelstora 

bolagen gradvis minskat, från drygt 7 procentenheter 

2010 till 1 procentenhet 2013. De medelstora bolagen 

har stärkt sin rörelsemarginal med knappt 4 procen-

tenheter samtidigt som storbolagen har tappat mer än 

3 procentenheter. Under 2014 väntas gapet helt slutas 

runt 11 procent, i och med att storbolagens lönsamhet 

ytterligare försämras något medan de medelstora bo-

lagens stärks med 1 procentenhet.  

En tänkbar förklaring till sambandet mellan lönsam-

hetsnivå och storlek är skalekonomi, alltså att ökad 

storlek innebär stordriftsfördelar så som exempelvis 

bättre möjligheter att pressa inköpspriser och ett mer 

effektivt utnyttjande av stödfunktioner. Tendensen 

med det minskande gapet i rörelsemarginal efter 2010 

mellan de stora och de mellanstora bolagen kan i sin 

tur ha sin orsak i de största bolagens större närvaro på 

och beroende av utländska marknader. Den svenska 

ekonomin har i jämförelse med stora delar av Europa 

klarat sig förhållandevis väl efter 2009. Detta har för-

stås relativt sett gynnat de bolag som har Sverige som 

sin viktigaste marknad, vilket i detta resonemang 

främst kan antas vara de mindre börsbolagen. 

Möjligen har de medelstora bolagen under dessa tur-

bulenta år bäst kunnat kombinera skalekonomins för-

delar med en relativt sett gynnsam 

marknadsexponering. 
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1 Med detta menas bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Nordics Stockholmsmarknad. Observera att bolag inom finans 

eller försäkring (SNI2007-kod 64-67) är exkluderade i analyserna i denna rapport, eftersom den analysmetod som används i 

rapporten inte lämpar sig för deras verksamhet. 

2 Prognoserna sammanställs av Thomson Reuters. Varje analytikers bidrag till prognosen för ett bolag vägs efter dels hur 

träffsäker analytikern historiskt sett varit i sina prognoser, dels hur uppdaterat bidraget är. Antalet analytiker som följer ett 

bolag varierar från fall till fall, generellt gäller att ju större bolag desto fler analytiker som bevakar bolaget. Den totala mäng-

den analyser som rapporten bygger på uppskattas till ca 1500 st. 

3 En granskning av 25 storbolag på börsen, vilka tillsammans står för drygt ¾ av börsbolagens omsättning, indikerar att drygt 

¼ av prognoserna i sammanställningen har uppdaterats efter 31 juli och att drygt 90 procent har uppdaterats efter 14 juli. 

4 Aktuella prognoser markeras med streckade linjer i diagrammen. I vissa fall visas även prognoser så som de låg i januari 

2014, då som prickade linjer. 

5 Detta efter att de börsnoterade finans- eller försäkringsbolagen samt de bolag som saknar verksamhet i Sverige har exklude-

rats. 

6 Detta inkluderar inte avnoteringarna av Cision och Connecta i augusti. 

7 SCB:s Företagsregister, uppgiften gäller för år 2012. 

8 Observera att nivåerna på omsättning och i vissa fall även på lönsamhet skiljer sig mellan börsbolagen och det övriga 

svenska näringslivet. Det är utvecklingens riktning som oftast sammanfaller. Ett mer utvecklat resonemang om detta och om 

börsbolagens betydelse för näringslivet förs i den upplaga av Bolagsindikatorn som publicerades i juni 2013, vilken hittas på: 

http://www.unionen.se/filer/haltande-europa-och-stark-krona-tynger-borsbolagen. 

9 Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturlägesrapport i augusti. 

10 Regeringen skrev exempelvis nyligen ned sin BNP-prognos för Sverige 2014 från 2,7 (från vårpropositionen) till 2,1 pro-

cent, kalenderkorrigerat. Även Konjunkturinstitutet skrev i sin färska bedömning ned prognosen för BNP-tillväxten 2014 

med 0,4 procent och bedömer nu att den kalenderkorrigerat blir 1,9 procent. 

11 Mätt som månadsgenomsnitt hade kronan i augusti jämfört med i januari försvagats med 4 procent mot euron och i genom-

snitt under perioden legat 2 procent under nivån i januari. Mot dollarn hade kronan i augusti försvagats med 6 procent jämfört 

med januari och i genomsnitt försvagats med 2 procent. Motsvarande siffror mot norska kronan var 6 respektive 3 procent, 

och mot det sk KIX-indexet 5 respektive 2 procent. (Källa: Riksbanken)  

12 Indelning i branscher görs enligt SNI 2007. Tillverkningsindustri 10-33; tjänstesektor 45-82 & 85-96; finans och försäkring 

64-67; kunskapsintensiva tjänster (KIS) 50-51, 58-74, 77-78, 82-91 & 95 (hit räknas exempelvis it, telekom, läkeme-

del/hälsovård, fastighetsbolag, media). Observera återigen att SNI 64-67 är exkluderat i analysen. De tjänstebolag som inte 

inkluderas i KIS utgörs till mycket stor andel och tyngd av handelsbolag. 

Notera även att eventuella börsbolag med SNI-koder 1-9, 34-44, 83-84 och 97-99 inte inkluderas i någon av de sektorer som 

särredovisas i diagrammen. (Bland dessa bolag väger byggbolagen absolut tyngst följt av gruvbolag, men gruppen innehåller 

exempelvis även en mängd energiproduktions/-utvinningsbolag.) Detta förklarar exempelvis hur både tillverkningsindustri 

och tjänstesektor under åren 2010 och 2012 kan ligga på en högre indexnivå gällande omsättning än genomsnittet för samt-

liga bolag. 

13 Den indelning av bolagen efter storlek som används i rapporten är densamma som Stockholmsbörsen gör, vilken baseras på 

bolagens börsvärde. Bolag med ett börsvärde som är lika med eller större än 1 miljard euro tillhör kategorin large, intervallet 

150-999 miljoner euro utgör mid-bolagen och följaktligen kallas bolagen vars börsvärde understiger 150 miljoner för small 

cap (capitalization). (Källa: Nasdaq OMX Nordic) 

http://www.unionen.se/filer/haltande-europa-och-stark-krona-tynger-borsbolagen
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