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Produktionen för teknikföretag i Sverige 
minskar i år med tre procent. För 2013 
förutses en ytterligare nedgång i samma 
storleksordning. Det är framförallt allt lägre 
efterfrågan inom EU som ger fortsatt negativ 
inverkan på produktionen i Sverige. Europa 
betyder i särklass mest för exporten från 
Sverige.

Marknaden i USA växer även 
nästa år, men i lägre takt. Detsam-
ma väntas gälla i Kina. 

Mest negativt 2013 är utsikterna 
för tillverkare av investeringsva-
ror, motorfordon och de många 
leverantörerna i Sverige. 

En omfattande ökning av antal 
varsel har kommit under hösten. 
Efter att först minskat använd-
ningen av bemanningsföretag och 
anställda på viss tid, drar man nu 
också ned på fast personal. Detta 
är i första hand ett uttryck för att 
företagen nu ställer in sig på en 
utdragen period av låg efterfrågan. 

Antalet anställda i teknikfö-
retag bedöms i år minska med 

i jämförelsevis  begränsade två procent sett till att 
produktionen faller med tre procent. Nästa år blir ned-
dragningarna större och antalet förväntas minska med 
ytterligare fyra procent. Totalt innebär detta att ned-
gången kan komma att omfatta   
18 000 personer 2012–2013. Neddragningarna har hittills 
främst gällt personal i produktionen. Nästa år kommer 
tjänstemän i ökad omfattning påverkas av personal-
minskningar. 

UtSiktEr 2013: LägrE ProDUktion och FärrE anStäLLDa
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Produktionsvolymen för teknikföretag i Sverige väntas 
minska i en takt på tre procent såväl 2012 som 2013. Skillna-
derna mellan olika branscher består.

Transportmedelsindustrin i Sverige påverkas i hög grad 
av minskad efterfrågan inom EU. Nära två tredjedelar av 
Sveriges export av transportmedel går hit. Såväl försäljning 
av personbilar som tunga lastvagnar minskar kraftigt i år och 
även nästa år inom EU. 

För maskinindustrin i Sverige har produktionsnivån 
successivt gått tillbaka. Investeringskonjunkturen pekar nu 
nedåt i ökad omfattning. Exporten till det största marknads-
området EU minskar medan efterfrågan hittills i år varit hög 
i USA. Takten nedåt väntas öka för maskintillverkarna 2013. 

I tele-, elektro- och instrumentindustri kan efterfrågan in-
ternationellt stärkas något framöver som en följd av fortsatta 
teknikskiften och nya produkter. Inom elmaskinsindustrin är 
efterfrågan och orderstockar fortsatt höga, särskilt vad gäller 
energiutrustning. I båda fallen har produktionen varit volatil 
det senaste året och de tvära kasten kan komma att fortsätta 
framöver.

Produktionen för metallvaruindustrin, där åtskilliga 
underleverantörer till maskin- och bilindustri återfinns, 
bedöms fortsätta nedåt.

Flertalet globala konjunkturindikatorer, såväl aktuella 
som framåtblickande, exempelvis tyska IFO-index och 
nationella barometerundersökningar pekar mer entydigt på 
låg efterfrågan framöver. 

Teknikföretag i Sverige är främst beroende av marknaden 
inom EU och här förväntas nedgången tillta 2013. Tillväxten i 
USA och Kina ökar men i långsammare takt. 

Vår slutsats är att produktionen i Sverige minskar också 
2013 och att nedgången i personal tilltar. Nästa år kommer 
neddragningarna i ökad omfattning också innefatta tjäns-
temän. Totalt förväntas nedgången i antal anställda bli sex 
procent 2012-2013 motsvarande 18 000 personer.

Utsikter: Fortsatt fall i 
produktionen och allt 
färre anställda
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teknikindustri i Sverige 
Transportmedelsindustri:  
kör i nedförsbacke

Nedgången för transportmedelsindustrin inleddes redan 
under sommaren 2011. Produktionsnivån har preliminärt 
minskat med 9 procent mellan andra kvartalet 2011 och 
tredje kvartalet i år. Nedgången ökar och produktionen för 
transportmedelsindustrin förväntas minska med 11 procent 
i år. 

Krympande marknader inom EU
Försäljningen av tunga lastbilar i EU förväntas minska med 5 
procent i år till 215 000 enheter och med ytterligare 7 procent 
nästa år till 200 000 enheter vilket är i linje med en svagt 
minskad BNP inom EU. Värt att notera är att utbytesbehovet 
ökat då nuvarande stock börjar komma lite till åren.

Personbilsmarknaden i EU minskar sammantaget för 
femte året i rad eller med åtta procent i år. Försäljningen av 
personbilar förväntas falla med ytterligare fem procent nästa 
år. Detta som en följd av lågt konsumentförtroende i EU, det 
lägsta på nitton år undantaget 2009, samt hög arbetslöshet. 
Försäljningsnivån väntas bli låg flera år framöver.

Produktion och export av bildelar från Sverige till det 
störst marknadsområdet EU följer produktionsutvecklingen 
av motorfordon inom detta område. Fordonsproduktionen 
inom EU förväntas bli oförändrat 19 miljoner enheter i år 
för att därefter minska med 700 000 enheter nästa år. Här 
saknas alltså bra tillväxtförutsättningar. 1)

I USA och Kina är utvecklingen en annan, jämfört med 
EU, med stigande bilförsäljning såväl i år som nästa år. Men 
inverkan från dessa marknader på produktion i Sverige är 
begränsad. 

Marknadsläget på de viktigaste exportmarknaderna pekar 
således på att produktionen för transportmedelsindustrin i 
Sverige fortsätter att minska och vi räknar med en ytterli-
gare nedgång med 5 procent under 2013.

Produktionsnivå teknikföretag. Sverige
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Maskinindustri: Nedåt både på 
export och hemmamarknad

Exporten dominerar maskinindustrins försäljning och 
följaktligen påverkar den internationella efterfrågan i 
hög grad utvecklingen för branschen. Det är framför 
allt en lägre efterfrågan från EU som påverkar maskin-
industrin i Sverige. Exporten från Sverige till USA har 
däremot tilltagit och förväntas nå höga 19 Mdr SEK i år, 
något som hittills bidragit till att begränsa den sam-
mantagna nedgången. Efterfrågan har därtill mattats 
betydligt i BRIC-länderna och Sveriges maskinexport 
dit blir oförändrad i år. Särskilt efterfrågan från Kina 
har försämrats. 

Industrins investeringar i Sverige  
minskar nästa år
Efterfrågan från hemmamarknaden är inte lika stark 
som i fjol och industrins investeringar växer i år med 
omkring fem procent. Detta medför att leveranser till 
hemmamarknaden från maskinindustrin ökar något  
i år till skillnad mot exporten som faller.

Orderingången från hemmamarknaden minskade 
i hög omfattning för tillverkare av industrimaskiner 
under tredje kvartalet. Denna orderingång har visat sig 
leda utvecklingen i utfallet av faktiska industriinves-
teringar med 3–4 kvartal. Nästa år räknar vi med att 
industrins investeringar även i Sverige minskar. Hem-
mamarknaden ger alltså ett förväntat negativt bidrag 
för maskinindustrin nästa år.

Maskinindustrins nedgång fortsätter 
2013
Så gott som alla konjunktursignaler såväl i Sverige 
som på export av betydelse för maskinindustrin som 
exempelvis kapacitetsutnyttjande, kreditgivning/vinst-
läge samt finansiella obalanser inom EMU indikerar 
en låg efterfrågan framöver. Efterfrågan kommer i hög 
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grad inskränkas till rationaliserings- och ersättningsin-
vesteringar. Det gäller både i Sverige och utomlands.

Med en därtill ogynnsam exportsammansättning, 
där Europaberoendet är högt, förväntas produktions-
volymen för maskinindustrin minska med fyra procent 
2013. Risken finns att investeringsplaner revideras ned-
åt i högre omfattning än vad vi räknar med i dagsläget 
och i så fall är det maskinindustrin som påverkas mest 
negativt. För att maskinindustrin i Sverige ska komma 
tillbaka krävs främst en högre efterfrågan inom EU. 

Tele, elektronik och elmaskiner: 
Högre efterfrågan, men fortsatt 
tvära kast
Produktionsnivån för tillverkare av elektriska maskiner 
och utrustning har i hög grad varit volatil det senaste 
året. Trendmässigt har dock produktionsnivån stigit 
betydligt och nådde preliminärt under tredje kvartalet i 
år upp till den högsta nivån sedan andra kvartalet 2008. 

Trots att orderingången den senaste tiden varit 
svag är företagens beskrivning av orderstocken positiv 
enligt olika barometerundersökningar. Sammantaget 
indikerar detta att produktionen ökar med runt 4,5 
procent i år. Men med dålig påfyllning till den stora 
orderstocken förväntas tillväxten dämpas till cirka 2,5 
procent nästa år.

Även i tele-, elektronik- och instrumentindustri har 
utvecklingen varit volatil det senaste året. Mellan maj 
och november 2011 minskade produktionen med 25 
procent enligt tillgänglig statistik för att därefter ha 
ökat med 40 procent. För perioden januari–september i 
år ligger produktionsnivån preliminärt 3 procent lägre 
än motsvarande period i fjol. Då teleindustrin domine-
rar branschen i hög grad är naturligtvis det totala utfal-
let en återspegling av aktiviteten i denna bransch. Här 
väntar man på att LTE tekniken ska mogna, men ännu 
så länge är användandet begränsat 1). 

Den volatila utvecklingen påverkar också i hög grad 

Efterfrågan investeringsvaror EU och Sveriges export av investeringsvaror till EU
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1)  Enligt GSA uppgår antalet LTE mobilabonnenter till 28 miljoner av totalt 5,64 miljarder mobilabonnenter. 64 % av LTE 
abonnenter återfinns i USA och en miljon i Europa. Utbyggnadstakten globalt av hårdvara för denna teknik är hög.
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beräkningen av produktionstillväxten för såväl 2012 
som 2013. Produktionsvolymen i tele- och elektronik-
industrin ökar med cirka en procent i år som en följd 
av ett något starkare andra halvår. Vi räknar med en 
högre tillväxt nästa år eller en volymtillväxt på fem 
procent.

Fortsatt minskad produktion  
i metallvaru industrin
Även i metallvaruindustrin har produktionsutveck-
lingen varit volatil det senaste året. Detta i mening att 
produktionsnivån kortsiktigt varierat upp och ned, 
vilket här är ovanligt. Inte minst då branschen består 
av ett stort antal företag med relativt likartad storlek 
och spridning på många olika kunder. Trendmässigt 
har dock produktionsnivån tydligt varit på väg nedåt 
alltsedan andra kvartalet 2011. Branschen utgörs till 
stor del av insatsleverantörer till maskin-och bilindu-
stri såväl i Sverige som globalt. Efterfrågan har också 
sammantaget minskat från dessa branscher det senaste 
året. Metallvaru företag är därtill leverantörer till 
byggindustrin, en bransch som generellt ligger sent i 
konjunktursvängar. Påverkan på produktionen i Sve-
rige från export har främst kommit från en minskad 
försäljning till EU. Exporten hit utgör två tredjedelar 
av metalvaruindustrins totala export. Exporten utanför 
EU har däremot ökat något.

Liten orderstock för leverantörer
Utfallet i Teknikföretagens konjunkturbarometer för 
leverantörer av metallvaror har varit negativ de senaste 
fyra kvartalen och är en tydlig indikation på en sämre 
efterfrågan såväl i Sverige som på export. Efter en 
tillfällig ökning i orderingången under andra kvarta-
let i år, minskade återigen orderingången under tredje 
kvartalet.

 Detta har medfört en betydligt mer negativ syn på 

orderstockarnas storlek. Den svagare efterfrågan för-
väntas bestå framöver.

Produktionen minskar mer 2013
Då produktionsvolymen för teknikföretag inom EU 
förväntas minska ytterligare nästa år förväntas detta 
bidra negativt till exporten för metallvaruindustrin i 
Sverige.

 Positivt är dock att exporten till Norge, den här 
enskilt största exportmarknaden, växer såväl i år som 
nästa år som en konsekvens av hög tillväxt i Norges 
ekonomi. 

Efterfrågan från hemmamarknaden blir för metall-
varuföretagen i stort en återspegling av utvecklingen 
i maskin- och motorfordonsindustrin. Sammantaget 

räknar vi därför med en produktionsminskning för 
metallvaruindustrin på fyra procent i volym nästa år 
efter en tillbakagång med tre procent i år.
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Arbetsmarknad 

Antalet anställda minskar i tilltagande takt
Antalet anställda i teknikföretag började minska redan 
i slutet av 2011. Senaste tillgängliga uppgifter (arbets-
kraftsundersökningen, AKU) visar att antalet anställda 
fortsatt att minska eller med 2,5 procent i årstakt under 
tredje kvartalet i år. Detta indikerar att antalet anställda, 
enligt företagsbaserad statistik, minskat till cirka 295 
000 anställda under tredje kvartalet från 301 000 mot-
svarande period i fjol1). Under första halvåret i år var det 
mest anställda på viss tid som minskade (säsongsrensat), 
men framöver kommer även fast anställda att minska.  

Fler varsel, utdragen lågkonjunktur
Antalet varsel har ökat kraftigt under hösten. Under 
perioden juni-september i år är antalet varsel mer än 
dubbelt så många jämfört med motsvarande period i 
fjol. De senaste uppgifterna visar att det är fler mindre 
företag som behöver minska sin personal. Tidigare har 
särskilt de större företagen minskat sin användning av 
inhyrning och personal anställd på viss tid. Det ökade 
antalet varsel visar att många företag ställer in sig på en 
mer utdragen lågkonjunktur framöver.

18 000 färre anställda på två år
Nedgången hittills i antalet anställda gäller främst 
personal i produktionen. Efterfrågan på vissa personal-
kategorier har varit fortsatt hög sett till konjunkturläget. 
Nästa år kommer betydligt fler tjänstemän att påverkas 
av personalminskningar.

Mot bakgrund av att antalet anställda regelmässigt 
följer konjunkturen med viss eftersläpning räknar vi 
med att nedgången i år begränsas till minus två procent 
i genomsnitt för helåret 2012. Nästa år förväntas ytterli-
gare fyra procent omfattas vilket sammantaget innebär 
drygt 18 000 färre anställda 2012–2013. 
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Årlig procentuell förändring i 
produktionsvolym

Antal tillfälligt anställda

Förändring i antal anställda och produktionsvolym. teknikföretag Sverige

tillfälligt anställda och förändring i produktionsvolym. teknikföretag Sverige 

1)  AKU frågar individer i vilka branscher de arbetar. Företagsstatistiken frågar företag ef-
ter branschindelning om antalet anställda. Företagsbaserade siffror är av högre kvalitet.
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teknikföretag  
internationellt
Lägre efterfrågan på investeringsvaror
Globalt har produktionsnivån i maskinindustrin bromsat 
upp och ligger t.o.m. lite lägre än i våras. Som en följd har 
även världshandeln av maskinutrustning bromsat in och 
minskar nu i årstakt. Inom EU har produktionsnivån för 
maskinindustrin minskat månad för månad sedan augusti 
i fjol. Detta bl.a. som följd av att tillväxten i internhandeln 
med investeringsvaror stannat av. 

Data för Kina visar att tillväxten i maskininvesteringar 
mattats något jämfört med i fjol i lokal valuta och för-
väntas därmed nå en ökning på omkring 20 procent i år. 
I USA förväntas fasta bruttoinvesteringar öka med 8,5 
procent i år, medan investeringarna inom EMU minskar 
med cirka 5,5 procent. 

Vi räknar mot denna bakgrund med en produktions-
tillväxt på endast två procent i år för global maskin-
industri och med nolltillväxt nästa år. Försämringen 
nästa år kommer främst från EMU där investeringarna 
bedöms falla med ytterligare tre procent. F n är det inget 
som talar för ett mer gynnsamt investeringsklimat i detta 
område. Vad gäller USA indikerar däremot ökade vinster 
i näringslivet att efterfrågan på investeringsvaror håller i 
sig nästa år. Detta även om tillväxten i fasta investeringar 
avtar till en ökning på sex procent. Med lägre tillväxt i in-
dustrin i Kina än under de senaste åren förväntas tillväx-
ten i maskininvesteringar till 15 procent nästa år. 

Basstationer
Ett företag som investerar i högre omfattning än ovan 
är teleoperatören China Mobile. Företaget planerar öka 
investeringarna i LTE-basstationer från 20 000 installe-
rade enheter i år till 200 000 nästa år. Därutöver med-
delar företaget att man beräknar ha 400 000 TD-SCDMA 
stationer installerade 2014 mot 57 000 i år. 1)
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1) Källa: China Mobile. TD-SCDMA är en kinesisk variant på den internationella CDMA. Operatörer i Kina som använ-
der denna kinesiska teknik slipper på detta sätt betala licensavgifter till internationella utvecklare av CDMA.
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börsvärde biltillverkare och billeverantörer. mdr USD

Personbilsproduktion kina, USa och tyskland
Produktionsvolym och världshandel med maskinutrustning

Motorfordon
Försäljning av personbilar och lätta fordon globalt visar stora 
geografiska skillnader. Totalt drivs försäljningen av en hög 
expansion i Japan följt av USA. I USA ser försäljningen ut att 
nå 14,6 miljoner enheter, en ökning med 15 procent från i fjol. 

I Kina ökade försäljningen med låga 6 procent under de 
tre första kvartalen i år och fortsätter därmed att växa i ringa 
omfattning jämfört med tidigare. Trängsel, bränslepriser, 
frånvaro av och oklarhet kring subventioner är faktorer som 
håller tillbaka försäljningen. Inom EU bedöms å andra sidan 
försäljningen falla med 8 procent i år. 

Med 8 miljoner fler arbetslösa och 2 miljoner färre sys-
selsatta inom EU jämfört med tredje kvartalet 2008 förblir 
försäljningsnivån låg framöver. För 2013 räknar vi därför med 
att försäljningen faller med 5 procent. I USA och Kina väntas 
däremot en ökning med 8 respektive 4 procent nästa år. 

Jämna steg 
Personbilsproduktionen håller på de flesta håll jämna steg 
med försäljningen. I Tyskland minskade produktionen med 
sju procent under de tre första kvartalen i år vilket återspeg-
lar ett mer allmänt svagt Europa. I Kina följer produktionen 
den måttligt stigande inhemska försäljningen. I USA ökade 
personbilsproduktionen i hög omfattning, eller med 24 pro-
cent i årstakt under de tre första kvartalen i år. I såväl USA 
som Kina tyder inget på att produktionen skulle minska 
nästa år, utan förväntas öka i samma takt som inhemsk 
försäljning.

Neddragningar i EU
Personbilsproduktionen inom EU förväntas minska nästa år 
med storleksordningen 700 000 enheter och därmed anpas-
sas till en minskad försäljning. Volymtillverkare som Fiat, 
Citroen, PSA, Ford och GM har stora problem och en ned-
dragningsprocess är nödvändig. Tillverkare inom låg- och 
högprissegmentet går däremot relativt bra.

Bilindustrins problem återspeglas också i börsvärdet och i 
förväntad intjäningsförmåga för såväl de största tillverkarna 
som de största underleverantörerna.
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USA: Industrin saktar in 

Bakom en förväntad BNP-tillväxt på 2,3 procent i år står 
bland annat en rejäl skjuts uppåt i bilförsäljning, ökade 
vinster i näringslivet och därmed också ökade investe-
ringar. Bostadsbyggandet ser nu ut att fortsatta lämna år 
av elände bakom sig. 

BNP- tillväxten i USA bedöms nå 2 procent nästa år. 
Tillfälligtvis kan tillväxten påverkas som en följd av pre-
sidentvalet och osäkerhet rörande framtida finanspolitik. 
Men oaktat detta har vinsterna i näringslivet återhämtat 
sig bra, arbetsmarknaden förbättrats måttligt och bo-
stadsbyggandet närmar sig en miljon enheter per år.

Kapacitetsutnyttjandet avtar
Den tilltagande inhemska bilförsäljningen har inneburit ett 
rejält produktionslyft för bilindustrin i år. Vi räknar med en 
produktionsökning på 20 procent i år. I maskinindustrin 
räknar vi med en ökning för helåret på 8 procent. Här börjar 
nu efterfrågan försvagas och den höga tillväxttakten under 
första halvåret har stannat av. Detta är i linje med att kapaci-
tetsutnyttjandet i industrin inte längre ökar, utan fallit tillbaka 
något sedan första kvartalet i år. Därtill beror uppbromsning-
en på en sämre internationell efterfrågan. 

Bilar växer, men i lugnare takt
Tillväxten bromsar ändå in 2013 för teknikföretag jämfört 
med årets höga tillväxt. Vi räknar med en sammantagen 
produktionstillväxt på fyra procent nästa år för teknikföre-
tag. Bakom den lägre tillväxten står en bilförsäljning som 
visserligen ökar, men med måttliga 400 000 enheter jämfört 
med årets ökning på 1,8 miljoner, samt en svag internationell 
efterfrågan för maskinindustrin. Årets expansion innebär att 
produktionsnivån i teknikföretag sammantaget blir högre 
jämfört med innan finanskrisen slog till 2007–2008. Få andra 
länder har klarat av detta och det tog dryga 4 år.
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Tyskland: Produktionen på väg ner

Tyskland är inne i en positiv utveckling där sysselsättningen 
ökar, arbetslösheten är den lägsta sedan 1991 och med en 
industrisysselsättning som i det närmaste är tillbaka på 2008 
års nivå. Arbetskraftsbrist dyker upp här och där, vilket bl.a. 
beror på ett arbetskraftsutbud som inte längre växer. Den po-
sitiva bilden till trots har hushållen blivit mer pessimistiska de 
senaste månaderna och förtroendeindikatorer som consumer 
confidence har försämrats. Här är det rädslan för ökad ar-
betslöshet som försämrat indikatorn. Inget i indikatorn tyder 
dock på att hushållens ekonomi skulle försämras framöver.

Exportsektorn påverkas negativt nästa år bl.a. som en följd 
av låg efterfrågan bland ”valutavännerna” inom EMU, något 
som redan återspeglas i exportförväntningarna. Investerings-
tillväxten i Tyskland förväntas därutöver minska 2013 då 
vinsterna i näringslivet slutat öka och då kapacitetsutnyttjan-
det i industrin minskat. 

Golf mot strömmen
Maskinindustrin har hitintills expanderat, men i allt lägre 
takt. I år ökar maskinproduktionen med begränsade två 
procent, men antas komma att minska med två procent nästa 
år som en följd av fortsatt låg efterfrågan inom EU i kombi-
nation med sämre hemmamarknad.

Efter ett rekordår i fjol i personbilsindustrin faller 
produktionsvolymen med 5 procent i år ned till 5,5 miljoner 
enheter. Europas mest sålda bil, VW-Golf nu som ny modell, 
påverkar produktionen positivt nästa år, medan andra 
volymtillverkare får det svårt på en krympande totalmarknad 
i EU. Personbilsproduktionen minskar därför sammantaget 
något till 5,4 miljoner enheter i Tyskland.

Nedgång följer
IFO:s framåtblickande index för teknikföretag har försämrats 
sedan i våras då index tillfälligtvis förbättrades efter EMU:s 
olika former av finansiella räddningsaktioner. Index är nu 
djupt nere i den negativa zonen vilket indikerar en lägre 
produktionsnivå framöver. Därutöver bidrar också en 
omfattande ofrivillig lageruppbyggnad av färdiga varor till en 
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lägre produktionsnivå de kommande tre kvartalen. Produk-
tionsnivån för teknikföretag sammantaget förväntas minska 
med två procent nästa år efter årets nolltillväxt.

Norge: En ljuspunkt 

Sämre export från Sverige till EU i år vägs till viss del upp av 
en relativt stark export till vårt största exportland Norge. 
Ekonomin är i fortsatt relativt gott skick. BNP förväntas 
växa med 3,5 procent i år och med 3,2 procent nästa år. 
Detta bidrar till en positiv utveckling för teknikföretag i 
Norge och att vår export kan upprätthållas på relativt god 
nivå även nästa år. Oljepengarna rullar in och oljesektorn är 
lika optimistisk som vanligt. Investeringar i oljesektorn 
beräknas uppgå till 185 Mdr NOK i år och oljebolagen 
planerar för en ökning till 204 Mdr nästa år.

Egen väg
Efter två räntesänkningar sedan december i fjol börjar det 
snart bli läge att höja. Låga räntor stimulerar redan högt 
skuldsatta hushåll som med rejält stigande disponibla 
inkomster i år och nästa år ser ut att fortsätta sin konsum-
tionsfest. 

Med en stark hemmamarknad har teknikföretag i Norge 
till skillnad från övriga Europa gått sin egen väg med en 
ökad produktionsnivå. Sammantaget expanderar teknik-
företag i Norge med 6,5 procent i år och med förväntat 
ytterligare 4 procent 2013.

Mörkare i Danmark och Finland

Det är knappt styrfart i dansk ekonomin. Fallande huspriser, 
ökad arbetslöshet och minskad sysselsättning dämpar 
tillväxten. BNP- nivån ser ut att bli oförändrad i år och nästa 
år förväntas endast en tillväxt på 0,5 procent. Produktions-
volymen för teknikföretag ökar i år, med hjälp av nischade 
produkter, med två procent men stagnerar 2013.

När Nokia lider, lider inte bara teknikbranschen utan 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12

Produktionsvolym Teknikföretag. Norge

Årlg procentuell förändring Index 2005 = 100

Produktionsnivå

Årlig procentuell förändring i produktionsnivå

Källa: SSB

Produktionsvolym teknikföretag. norge

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

aug-06 aug-07 aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12

Produktionsvolym Teknikföretag. Finland

Index 2005=100

Källa: Statistikcentralen 

varav telekom,elektronik

Totalt

Produktionsvolym teknikföretag. Finland



www.teknikforetagen.se Teknikforetagens konjunkturprognos
13

hela Finland. Finlands teleexport har fallit från som mest 96 
Mdr SEK 2008 till förväntade 28 Mdr SEK i år och produk-
tionsvolymen i teleindustrin har fallit med 30 procent sedan 
toppen 2008. Detta har fått återverkningar i hela den finska 
ekonomin. Teknikindustri i Finland är starkt exportbero-
ende av EU och påverkas således av låg efterfrågan i detta 
område. När även den inhemska efterfrågan är svag och 
BNP tillväxten inskränker sig till 0,8 procent nästa år 
förväntas inte teknikbranschen växa. Vi räknar med att 
produktionsvolymen minskar med två procent 2013.

Tillväxtländer

Tillväxten i Kina är nu klart lägre än under rekordåren 
2006-2008. Under tredje kvartalet växte BNP med 7,4 
procent enligt officiell statistik. Bakom siffrorna ligger  
bl. a. en klart försämrad export, men även inhemska 
faktorer som en ringa ökning i personbilsförsäljning och 
en lägre tillväxt i detaljhandeln. Konjunkturindikatorer, 
som konsumentförtroendet, för den inhemska ekonomin 
indikerar inte heller någon nära förestående konsum-
tionsboom. Tvärtom var utfallet av consumer confidence 
indikatorn i augusti den sämsta augustisiffran sedan 
statistiken startade i början av 1990-talet.

Under tio procent för teknikindustri
För första gången sedan detaljerade industridata publice-
ras räknar vi med att tillväxten för teknikföretag i Kina 
hamnar under 10 procent i år, eller 9,5 procent. Här bidrar 
maskin- och bilindustrin mest till dämpningen. Politisk 
vilja att få upp tillväxttakten, där redan utförda och nya 
förväntade räntesänkningar spelar in tillsammans med 
eventuella nya politiska stimulanspaket talar trots allt för 
att BNP-tillväxten kan hållas uppe framöver.

Produktionen för teknikföretag i Kina förväntas ändå 
öka i lite lägre takt 2013 eller med 8 procent. Detta då 
teknikexporten väntas växa fortsatt måttligt till EU, Japan 
och USA sammantaget.

I Brasilien minskar såväl teknikproduktion som indu-

striproduktion sammantaget i år. Exporten till USA har 
gått bra, men med inverkan från en omfattande nedgång 
för exporten till Tyskland, övriga EU och till Kina har den 
totala exporten minskat. 

Sämre förutsättningar för exportsektorn har också 
dämpat tillväxten i inhemsk efterfrågan. Investeringarna 
minskar, medan hushållens konsumtion växer men här i 
låg takt jämfört med i fjol. Centralbanken reagerade tidigt 
på den försvagade efterfrågan och har sedan september i 
fjol sänkt styrräntan med hela 5,25 procentenheter till 7,25 
procent.

I år minskar produktionen för teknikföretag med 5 
procent, men förväntas öka med fyra procent 2013. En 
återhämtning har redan inletts för teknikföretag vilket 
fortsätter nästa år som en följd av räntestimulanser, fal-
lande växelkurs och ökad inhemsk efterfrågan.

Material- och försäljningspriser

Stark växelkurs – lägre priser 
En stark krona slår nu igenom på försäljningspriserna för 
teknikföretag i Sverige. Behovet att höja försäljningspri-
serna i SEK vid en stark krona är stort, men begränsas 
naturligtvis av internationell konkurrens. I år räknar vi 
med att försäljningspriserna mätt som PPI såväl totalt 
som enbart för exportmarknad minskar sammantaget för 
teknikindustri eller med 0,5 procent i genomsnitt. 

Inom EMU räknar vi med att PPI ökar med måttliga 
1,3 procent i år och med en procent nästa år räknat i Euro. 
Motsvarande siffror för USA är 1,2 procent i år och även 
här en procent nästa år, räknat i USD. Möjligheterna till 
mer omfattande prisökningar globalt är således begränsat.

0

20

40

60

80

100

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12

Kinas export av teknikvaror.

Årlig procentuell förändring

Källa: Nat.stat. SITC 69,7,87,88  Säsongrensad 

Nivå Yuan

Mdr Yuan per månad

Årlig procentuell förändring

kinas export av teknikvaror.

Produktionsvolym teknikföretag. Finland



www.teknikforetagen.seTeknikforetagens konjunkturprognos
14

Fallande materialpriser
Materialpriserna har minskat under loppet av 2012 för tek-
nikföretag i Sverige. Det viktade prisindexet i SEK för koppar, 
aluminium, zink och stål har fallit från index 124,5 i januari i 
år (2005=100) till index 114,5 i mitten av oktober i år. Här har 
det varit prisfall på främst stål (spot) medan metallpriser ökat 
något sedan botten under sommaren. Kronförstärkningen 
har inneburit att materialpriser i SEK i september minskat 
med 9 procent i årstakt. Detta ger ett positivt bidrag för 
teknikföretag i Sverige, men är förstås ytterligare ett tecken på 
att nedgången i konjunkturen fördjupats. 

Stålpriser från Europeiska stålverk (CRU-composite index, 
spotpriser räknat i €) har minskat månad för månad sedan 
april i år. Låg efterfrågan på stål, bl a beroende på ytterligare 
nedgång i EU:s teknikproduktion 2013, talar för att priserna 
kan komma att sänkas ytterligare. Till viss del beror prisut-
vecklingen framöver på hur stålindustrin hanterar sin i jäm-
förelse med efterfrågan stora produktionskapacitet. Vi räknar 
med en tillbakagång i sportpriserna på mellan fem och tio 
procent i euro för Europeiska stålverk under 2013. 

Teknikhandel 
Europa dominerar Sveriges handel  
med teknik 
Handeln med Europa dominerar teknikhandeln med Sve-
rige. Av teknikexporten från Sverige går drygt hälften, 51 
procent, till EU15 plus Eftaländerna. Jämför vi med situatio-
nen för drygt 20 år sedan har andelen visserligen minskat 
och i relativ hög omfattning eller från 64 procent av den 
totala teknikexporten. Justerat för omvälvningen i Östeuro-
pa och f.d Sovjetunionens upplösning, och sett till ett utökat 
Europa blir nedgången inte fullt lika stor 1).

Exporten till Sovjetunionen och f.d. satellitstater exkl 
f.d Jugoslavien utgjorde 2,3 procent av Sveriges teknikex-
port 1990 för att i fjol uppgå till 10,2 procent. Andelen har 
således minskat med 13 procentenheter till Västra Europa, 
men också ökat med knappt 8 procentenheter till Öst- och 
Centraleuropa samt Ryssland/Sovjet. 94
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1) Här kan man alltid diskutera om f.d Sovjetrepubliker i Asien ska tillhöra Europa. Exporten hit är av liten omfattning, men desto högre för exempelvis de baltiska staterna.
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Mindre export till Tyskland, Storbritannien 
och USA  
Andelen export till Tyskland har minskat, likaså till 
Storbritannien samt på senare tid föga förvånande till 
Portugal, Italien, Grekland och Spanien. Andelen tek-
nikexport från Sverige till Norge är högre jämfört med 
1990. På senare år har andelen varit relativt konstant 
och pendlat mellan 8,5-9 procent.

USA var tidigare en relativt stor marknad med en an-
del på över 11 procent 1990 av teknikexporten, en andel 
som minskat till 7,3 procent 2011. Exporten varierar till 
viss del med dollarkursen, men bakom siffrorna på se-
nare tid finns också en strukturell förändring. Tidigare 
dominerade motorfordonsexporten till USA, en export 
som av olika skäl avtagit i hög omfattning. 

Mer Kina – mindre Japan (1)
Andelen teknikexport till Ostasien har naturligtvis 
ökat som en följd av en hög ekonomisk tillväxt i främst 
Kina och Indien de senaste tio till femton åren. Mot-
satsen gäller för Japan där den ekonomiska tillväxten 
varit mycket begränsad vilket medfört en låg tillväxt 
för teknikexport från Sverige. Andelen till Sydamerika 
har också ökat, främst som en följd av ökad handel med 
Brasilien.

Även gruppen övriga världen har ökat i betydelse. 
Detta är en ganska exotisk grupp där 41 länder har en 
andel på 0,1 procentenheter eller mer, men endast 8 st 
har en andel över en procentenhet. 

Importen: 80 procent från Öst- och  
Västeuropa
Importen av teknikprodukter är i ännu högre grad än ex-
porten koncentrerad till Europa. Drygt två tredjedelar av 
importen kommer från Västeuropa eller EU15 och Efta, 
en andel som bara är två procentenheter lägre än 1990.

Tyskland är det klart ledande importlandet. Importen 
från Tyskland visar bara marginella skillnader jämfört 
med 1990. Här domineras importen av motorfordon och 

delar till motorfordon. Därutöver har andelen import 
från Öst- och Centraleuropa/Sovjet/Ryssland ökat i 
mycket stor omfattning eller från 0,8 procent till hela 
11,9 procent av total teknikimport. Här är det främst 
importen från närområdet Baltikum, Polen och Tjeckien 
som ökat. Andelen från dessa länder utgör 9 procent av 
total teknikimport. Att närområdet ökat är inte förvå-
nande då stora delar av importen från länderna ovan 
utgörs av insatsvaror där närhet och snabba leveranser 
är av stor betydelse. Om vi även för importen justerar 
för Östblockets omvälvningar har andelen teknikimport 
från ett utökat Europa ökat från 71 procent 1990 till 80 
procent år 2011. 

Mer Kina – mindre Japan (2)
Värt att notera är även förändringen i import från 
Ostasien. Kina har tagit en allt högre andel av teknik-
importen, medan en betydligt mindre andel kommer 
från Japan. En förklaring, bland flera, är att stora delar 
av konsumentelektroniken kom från japanska företag i 
Japan i början av 1990-talet. Nu kommer istället en 

omfattande import av konsumentelektronik från Kina 
tillverkade av japanska eller andra internationella 
företag i Kina. 

Teknikexporten från Sverige har i dag en relativt 
ogynnsam ländersammansättning. Europaberoendet är 
fortfarande högt och problemen inom EMU har smittat 
av sig på hela Europa. Så länge som detta beroende är 
högt, och så länge som ekonomierna inom inte bara 
EMU utan också Danmark och Storbritannien har 
ekonomiska problem att hantera kan inte teknikindustri 
i Sverige förväntas räkna med någon större marknads-
tillväxt i Europa.

Export och import
Export 

teknikprodukter 1990 2011
import

teknikprodukter 1990 2011

EU15/Efta 64,0 51,1 EU15/Efta 70,4 68,1

varav norge 6,6 8,9 varav norge 2,5 3,0

varav brD, DDr, tyskland 10,1 7,0 varav brD, DDr, tyskland 26,4 25,7

USa 12,8 7,3 USa 13,6 4,6

ostasien 8,1 10,5 ostasien 13,8 11,0

varav kina 0,7 3,8 varav kina 0,3 4,8

varav Japan 2,6 1,3 varav Japan 9,5 2,2

Sovjet, österuropa, 
ryssland

2,3 10,2 Sovjet, österuropa, 
ryssland

0,8 11,9

Sydamerika 2,7 3,8 Sydamerika 0,3 0,4

övriga 10,1 17,1 övriga 1,1 4,0

1990: Sovjet, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, rumänien, Bulgarien
2011: ryssland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, rumänien; Bulgarien, forna Sovjetrepubliker 
ostasien: japan, kina, Indien, Taiwan, Singapore, Sydkorea, Hongkong, filipinerna, Malaysia, Indonesien, Thailand
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SvErigEb

 nyckeltal internationellt 
Årlig procentuell
förändring

bnP volym Fasta investeringar 
volym hela ekono-
min. volym

Produktions-
värde teknik-
företag bill, USD

Produktionsvolym 
teknikföretag

2012 2013 2012 2013 2010 2012 2013

kina* +7,8 +7,0 +20,0 +15,0 3500 +9,5 +8,0

USa** +2,3 +2,0 +8,5 +6,0 1725 +8,0 +4,0

EmU -0,5 -0,5 -5,5 -3,0 2450 -1,5 -3,0

tyskland +0,7 +0,5 -3,0 -2,0 1050 0,0 -2,0

brasilien +1,5 +3,5 -2,0 +2,0 320 -5,0 +4,0

Finland +0,0 +0,8 -1,0 -1,5 60 -1,0 -2,0

norge +3,5 +3,0 +8,0 +6,0 41 +6,5 +4,0

* Maskinutrustning löpande pris  **fasta investeringar privat sektor

teknikföretag Sverige totalt Nivå 

Årlig procentuell förändring
2011 2011 2012prel 2013prog

Produktionsvärde 867 Mdr +10,0 -3,5 -2,0

Produktionsvolym 2005=100 +11,5 -3,0 -3,0

antal anställda 302 410 +4,0 -2,0 -4,0

Försäljningspriser PPi -1,3 -0,5 +1,0

Exportvärde mdr SEk (inkl  reexport) 573mdr 548mdr 535mdr

tabellsammanfattning


