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Produktion för teknikföretag i Sverige 
stabiliserades under första kvartalet 
samtidigt som orderingången förbättrats. 
Vi räknar därför med att produktionsnivån 
för teknikföretag i Sverige har passerat 
den absoluta bottennivån för att sedan 
stiga under loppet av 2013. Men den låga 
produktionsnivån i början av året innebär 
ändå att produktionen enligt vår bedömning 
minskar med två procent i genomsnitt för 
2013. Antalet anställda fortsätter minska.

Den internationella finanskrisen som 
inleddes för snart fem år sedan påver-
kar fortfarande den globala efterfrå-
gan på teknikvaror negativt. Europas 
kroniska tillväxtproblem har därtill 
slagit särskilt hårt mot teknikföretag i 
Sverige. Bland våra större exportmark-
nader utanför EU växer i stort sett bara 
Norge, USA, Ryssland och Kina. Samti-
digt har den starka svenska kronan på-
tagligt försämrat intjäningsförmågan, 
exportvärde och förutsättningar för 
produktion för teknikföretag i Sverige. 
Här finns fortfarande påtagliga risker 
för en sämre utveckling än den tillväxt 
vi nu ser framför oss.

För maskinindustri, metallvaruföretag och inom 
fordonsindustrin räknar vi med att en positiv tillväxt-
profil ändå kommer innebära en minskad produktion i 
genomsnitt för 2013. För tillverkare av elmaskiner, tele, 
elektronik och instrument räknar vi däremot med ökad 
produktion även sett över hela året.

Under 2012 var produktionen per anställd kraftigt ne-
gativ. Detta har fortsatt under första kvartalet 2013. Pro-
duktionsnivån var då hela 9 procent lägre medan antalet 
anställda minskade med begränsade 1,1 procent. Detta 
är inte hållbart och vi räknar med att antalet anställda 
minskar i genomsnitt med fyra procent i år. 

UtSikter 2013: MinUS På MångA håll, Men Med PoSitiV Profil
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Produktionsnivån i transportmedelsindustrin (80 procent 
är här motorfordon och komponenter) föll tillbaka un-
der andra halvåret i fjol. Som en konsekvens av fjolårets 
tillväxtprofil och nuvarande låga efterfrågan på exportmark-
naderna förväntas produktionen minska med två procent 
i genomsnitt i år. Trots denna tillbakagång ligger i denna 
bedömning en redan annonserad högre produktionsnivå 
från en del tillverkare fr.o.m. andra kvartalet i år. 

EU är det enskilt största marknadsområdet för transport-
medelsindustri i Sverige. Här bedöms försäljningen av tunga 
lastbilar minska med 5 procent ned till 215 000 fordon i år. 
Nedgången är i linje med en oförändrad BNP tillväxt och en 
minskad industriproduktion. Inverkan av miljöregler kan 
tillfälligtvis påverka försäljning och produktion, men sett 
över en tvåårsperiod finns ännu så länge få faktorer i EU 
som talar för en högre försäljningsnivå. Ett ökat utbytesbe-
hov närmar sig däremot allt mer då senaste försäljnings- 
topp i EU nåddes 2006–2007. 

Personbilsmarknaden i EU förväntas minska för sjätte 
året i rad eller med 5 procent jämfört med i fjol och skulle 
därmed nå 11,6 miljoner sålda fordon i år. Denna marknads-
utveckling påverkar naturligtvis också personbilstillverk-
ning och personbilsexport från Sverige negativt. 

Produktion och export av bilkomponenter från Sverige 
till det största marknadsområdet EU följer produktions-
utvecklingen av motorfordon inom detta område. Under 
första kvartalet i år visar preliminära siffror att bildelsexpor-
ten hit minskade jämfört med motsvarande period i fjol. Då 
fordonsproduktionen här väntas minska med fem procent 
saknas således bra tillväxtförutsättningar även för bilkom-
ponenter.1) I USA och Kina är å andra sidan utvecklingen 
en annan än i EU, med ökad bilproduktion och bilförsälj-
ning. Men inverkan från dessa marknader på produktion av 
fordon och komponenter i Sverige är jämfört med Europa 
sammantaget begränsad.
 

teknikindustri i Sverige
Transportmedelsindustri 

10

30

50

70

90

110

130

150

170

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13

Produktionsvolym transportmedelsindustri. Sverige

Index 2010=100Årlig procentuell förändring

Produktionsnivå 
index h skala

Årlig procentuell förändring i 
produktionsnivå v skala

Källa: SCB 3 m glidande medeltal. Säsongrensade data

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Export av bildelar från Sverige till EU och 
produktionsvolym motorfordon EU

Export Mdr SEK per månad 2010=100 Produktionsvolym EU Index 2010=100

Källa: SCB,Eurostat. Bearbetning Teknikföretagen. Säsongrensade Tramo/Seats. Gäller enbart teknikkomponenter 

Produktion av motorfordon
i EU, index v skala

Export av bildelar från Sverige 
till EU, index h skala

Produktionsvolym transportmedelsindustri. Sverige

export av bildelar från Sverige till eU och produktionsvolym motorfordon eU

1)Enbart teknikkomponenter
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Maskinindustri: Låg efterfrågan
Hela 85 procent av maskinindustrins produktion exporteras 
och följaktligen påverkar den internationella efterfrågan 
branschen därefter. Fasta investeringar inom EU minskade 
under loppet av fjolåret. Maskinexporten från Sverige till EU 
föll stort i fjol eller med 7,5 procent. Under första kvartalet i år 
har exporten fortsatt nedåt i ännu högre omfattning eller med 
preliminärt 9 procent i årstakt.

I år förväntas fasta investeringar inom EU minska med 
5 procent och här med nedgång i alla de tre stora länderna 
Tyskland, Frankrike och Italien. 

Dämpat i USA och Ryssland. Låg nivå i Kina
Efterfrågan på maskinutrustning i USA är relativt positiv, 
då landet har en helt annan investeringskonjunktur än EU. 
Sveriges export av maskiner till USA avtar ändå kraftigt efter 
fjolårets höga tillväxt på 14 procent och i kombination med 
en stark kronkurs minskade exporten med preliminärt 15 
procent under första kvartalet i år. Exporten till Ryssland ökar 
något, men dämpas då landets tidigare investeringsboom nu 
går in i en svagare period. Maskinexporten till Kina minskade 
redan i fjol, och visar i dagsläget bara en stabilisering på låg 
nivå. Sveriges exportsiffror till Kina följer i stort sett landets 
kraftiga minskning i maskinimport som pågått sedan i fjol. 
Positivt är ändå att Sverige håller sin marknadsandel av ma-
skinimporten till Kina under perioden 2005–2012. 

Expansiva investeringsplaner saknas
Värdet av industrins planerade investeringar i Sverige pekar 
i dagsläget på en oförändrad nivå 2013 jämfört med 2012 
eller 45 Mdr SEK vilket skulle innebära en mindre nedgång i 
volym. Frånvaron av expansiva investeringsplaner i industrin 
i Sverige påverkar naturligtvis också tillväxtförutsättningarna 
för maskinindustrin negativt. Konjunktursignaler av bety-
delse som exempelvis kapacitetsutnyttjande, kreditgivning, 
vinstläge samt minskade investeringar inom EU indikerar 
således en låg efterfrågan för maskinindustri i Sverige. Pro-
duktionsvolymen förväntas minska med 8 procent 2013. I den 
bedömningen ligger ändå en svagt stigande produktionsnivå 
under de tre sista kvartalen 2013.

Produktionsvolym transportmedelsindustri. Sverige
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Tele, elektronik och elmaskiner: 
Högre efterfrågan än i andra 
branscher
Produktionsnivån för tillverkare av elektriska maskiner 
och utrustning har varit volatil det senaste året. Trend-
mässigt har dock produktionsnivån ökat något med 
början under 2011. Produktionsvolymen ökade med 
3,5 procent i fjol och branschen gynnas bl.a. av en ökad 
global efterfrågan på energiutrustning. Efterfrågan från 
hemmamarknaden är också hög, men med 90 procent av 
försäljningen på export blir genomslaget härifrån inte så 
omfattande.

Trots att orderingången den senaste tiden varit svag är 
företagens beskrivning av orderstocken mycket positiv 
enligt teknikföretagens konjunkturbarometer. Samman-
taget indikerar detta att produktionen ökar i år med 3 
procent. 
Ett svagt första halvår i fjol följdes av ett starkt andra 
halvår i tele-, elektronik- och instrumentindustrin. Resul-
tatet blev en oförändrad produktionsvolym helåret 2012. 
Produktionen i Sverige påverkades särskilt av en omfat-
tande minskning av exporten BRIC-länder på hela 40 
procent i fjol. 

Till skillnad från övriga branscher inom teknikin-
dustrin i Sverige ökade däremot exporten till EU i fjol 
räknat i volym och bidrog positivt till produktionsut-
vecklingen. I värdetermer var den dock oförändrad som 
en följd av fallande priser. 

Preliminära siffror visar att exporten fortsätter att växa 
måttligt i volymtermer till EU och USA under första 
kvartalet i år och har stabiliserat sig på låg nivå till BRIC. 

Under första kvartalet i år var produktionsnivån i det 
närmaste oförändrad jämfört med första kvartalet i fjol. 
Vi räknar med att produktionsnivån bara stiger mått-
ligt i år då genomslaget från ny teknik, som alla väntar 
ska accelerera, ännu inte visat sig. Produktionsvolymen 
bedöms öka även här med storleksordningen tre procent 
i år.
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Metallvaruindustrin: Få ljuspunkter
Produktionen föll kraftigt tillbaka under andra halvåret 
i fjol. Detta som följd av lägre efterfrågan från maskin- 
och bilindustrin såväl i Sverige som på exportmarkna-
den. Sammantaget minskade produktionen med fyra 
procent i fjol. Produktionsnivån har inte återhämtat sig 
utan fortsatte att minska mellan första kvartalet i år 
och fjärde kvartalet i fjol. Under första kvartalet i år var 
produktionsnivån 12,5 procent lägre än under motsva-
rande period i fjol.

Exporten till EU utgör två tredjedelar av metalvaruin-
dustrins totala export och består till största delen av in-
satsvaror till teknikindustri. Exporten till EU minskade 
med preliminärt fem procent under första kvartalet i år 
vilket är en klart större nedgång än fjolårets en procent. 
Positivt, trots kronförstärkning, är att exporten utanför 
EU har ökat något under första kvartalet i år som en 
följd av lite högre efterfrågan i USA och från BRIC. 

Produktionen minskar mer än i fjol
Exportefterfrågan för metallvaruindustrin förblir 
sammantaget låg i år och det är bara exporten till USA, 
BRIC och inom Europa i stort sett bara till Norge som 
ger ett positivt bidrag.

Då exporten bara utgör ungefär en tredjedel av pro-
duktionen i Sverige följer metallvaruindustrin till stor 
del maskin- och bilindustrins produktion i Sverige. Vi 
räknar därför med att produktionsnivån även i metall-
varuindustrin ökar något under resten av året som en 
följd av lite högre efterfrågan från kunder i andra tek-
nikföretag här hemma. Trots detta beräknas produktio-
nen minska med 5 procent i genomsnitt för 2013. 

Den starka svenska kronan utgör här en påtaglig 
risk för många underleverantörer i metallvaruindu-
strin. Importen av insatsvaror ökar, samtidigt som 
leverantörer i Sverige med tillverkande dotterbolag i 
lågkostnadsländer förväntas omdirigera produktion till 
utländska anläggningar i högre grad än hittills. 60
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Arbetsmarknad
Antalet anställda minskar  
i begränsad omfattning… 
Antalet anställda i teknikföretag började minska under 
loppet av fjolåret som en konsekvens av nedgången i 
produktionen. 

För 2012 minskade antalet anställda med endast 1,4 
procent samtidigt som produktionen föll med 5,5 procent. 
Minskad produktion per anställd har således bidragit till 
försämrade vinstmarginaler i betydande grad. 

…även under första kvartalet i år
Under första kvartalet i år minskade antalet anställda 
enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) och här 
med jämförelsevis begränsade 1,1 procent i årstakt. 
Den mer omfattande företagsbaserade statistiken som 
sammanställs med lång eftersläpning följer här normalt 
AKU med stor samstämmighet. 

Nedgången i antalet anställda under första kvartalet 
är för liten sett till en konstaterad nedgång i produktio-
nen på 9 procent under samma period. Den begränsade 
minskningen i antal anställda under det första kvartalet 
i år återspeglar sannolikt företagens förväntningar om 
ökad produktion från första kvartalets låga nivå.

Beaktat den eftersläpning som finns mellan föränd-
ring i produktion och förändring anställda, räknar vi 
med att antalet anställda fortsätter att minska eller med 
fyra procent i år. I jämförelse med en förväntad nedgång 
i produktionen på två procent blir låg produktivitetstill-
växt ett fortsatt problem. 

Den hittills klart begränsade effekten på antalet tills-
vidareanställda skall ses utifrån att företagen utnyttjat 
de möjligheter till anpassning man haft via beman-
ningsföretag, visstidsanställda, tidsbanker m.m. Därtill 
kvarstår en viss överanställning sett till den låga pro-
duktionen. De mesta av flexibilitetsreserverna är tömda 
och nu hänger det på att produktionen kommer att öka 
framöver för att nedgången i anställda inte ska bli större 
än förväntat.

0

50

100

150

200

250

300

350

mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13

Tillsvidare- och visstidsanställda i Teknikföretag. Sverige

Tillsvidareanställda. 1000-tals personer

Visstidsanställda. 100-tals personer

Källa: SCB, enl. AKU

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13

Förändring i antal anställda och produktionsvolym. 
Teknikföretag Sverige

Årlig procentuell förändring anställda

Anställda höger skala

Källa: SCB. Industriproduktionsindex säsongrensade data, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, prel 1 kv 2013

Produktionsvolym 
vänster skala

Årlig procentuell förändring produktionsvolym

tillsvidare- och visstidsanställda i teknikföretag. Sverige

förändring i antal anställda och produktionsvolym. teknikföretag Sverige



www.teknikforetagen.se Teknikforetagens konjunkturprognos
7

teknikföretag  
internationellt
Låg efterfrågan på investeringsvaror

I större länder eller landområden föll produktionen för 
tillverkare av investeringsvaror under första kvartalet i år 
förutom i Kina och USA. I Kina har tillväxten i maskin-
industrin dock avtagit till 8 procent i årstakt under första 
kvartalet efter att i genomsnitt ökat 18 procent per år under 
perioden 2007–2012. Även i USA visar maskinindustrin 
en avtagande tillväxt och ökningen var endast två procent 
i årstakt under första kvartalet i år. Stor kontraktion under 
första kvartalet visar maskinindustrin i Japan och Korea, 
medan produktionen minskar i begränsad omfattning i 
Tyskland, UK, Italien, Brasilien och Indien.

Det finns därtill flera faktorer som talar emot ett mer 
omfattande uppsving för maskinindustrin globalt.

Vinsterna i näringslivet (exkl. finanssektorn) inom EMU 
växer marginellt vilket dämpar företagens vilja att investera.

Vinsterna i EMUs tillverkande industri minskade i fjol 
och med den tidsmässiga eftersläpning som normalt råder 
mellan vinster och investeringar talar för att industrins 
investeringar minskar i EMU i år. 

I EMU var antalet byggnadstillstånd sista kvartalet i fjol 
för lokaler och bostäder den lägsta på över tio år.

På sikt förväntas dock relativt låga kapitalkostnader öka 
efterfrågan på maskinutrustning, men så länge inte företags-
vinster växer tillfredsställande förblir efterfrågan låg.

I USA är efterfrågan på maskinutrustning däremot klart 
högre än i Europa. Vinsterna i näringslivet ökar också 
och det tidigare låga bostadsbyggandet närmar sig nu mer 
normala nivåer.

Kina och USA bidrar
Vi räknar mot denna bakgrund med en produktionstill-
växt på låga två procent i år för global maskinindustri. Det 
är Kina och USA som främst bidrar till att maskinindu-
strin globalt överhuvudtaget förväntas växa i år.
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Motorfordon
I USA förväntas personbilsförsäljningen öka med 0,6 mil-
joner fordon till 15 miljoner i år. I Kina ökade försäljningen 
under första kvartalet i relativt hög takt men väntas avta res-
ten av året och landa på samma tillväxt som i fjol, d.v.s. med 
7 procent till 16,5 miljoner fordon. Inom EU väntas däremot 
försäljningen falla med fem procent i år ned till 11,6 miljoner 
sålda fordon.

Försäljning och produktion dämpas
Personbilsproduktionen håller på de flesta håll jämna steg 
med försäljningen. I Tyskland minskade produktionen med 5 
procent under de fyra första månaderna i år vilket återspeglar 
en svag hemmamarknad och ett svagt Europa. I Kina följer 
produktionstillväxten den måttligt stigande inhemska försälj-
ningen. Kinas export av bilar förväntas samtidigt slå rekord i 
år. Men då bara fem procent av produktionen går på export 
blir genomslaget ändå begränsat. I USA har produktionstill-
växten avtagit efter fjolårets kraftiga expansion på 20 procent. 
Första kvartalet ökade personbilsproduktionen med 6 pro-
cent och förväntas öka i denna takt även för helåret 2013. 

Neddragningar i Europa
Personbilsproduktionen i Europa minskade med 7,5 procent 
i under första kvartalet i år (kalenderjusterat), ned till 16 
miljoner fordon i årstakt. Siffran kan jämföras med fjolårets 
17,1 miljoner. Vi räknar dock med att nedgången begränsas 
till fem procent för helåret 2013. Behovet av att anpassa pro-
duktionskapacitet till en låg efterfrågan är stor, vilket särskilt 
påverkat GM, Ford, PSA och Renault den senaste tiden.

Europamarknaden för tunga lastvagnar är av stor vikt 
för tillverkare och leverantörer i Sverige. Registreringarna i 
EU minskade här med 16 procent under första kvartalet i år. 
En del tillverkare har rapporterat ökad orderingång första 
kvartalet i år, ökningar som till viss del är mer tillfälligt 
påverkade av förändrade miljöregler. Efterfrågan på tunga 
fordon i EU ser ändå sammantaget ut att förbli lägre än nor-
mal 2013–2014. Detta som följd av fortsatt svag ekonomisk 
tillväxt inom EU. 
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Produktionsvolym teknikföretag. USA

Produktionsvolym teknikföretag. norge

registrering tunga lastvagnar eU27

Teknikföretag i USA: Fjolårets  
expansion klingar av 
Tillväxten i USA drivs för närvarande främst av investeringar, 
personbilsförsäljning och ett ökat bostadsbyggande. Mot detta 
står problemen med statsfinanserna samt att marknader som 
Europa och Kina bidrar mindre än tidigare. Tillväxten i ame-
rikansk ekonomi ökade med 2,2 procent i fjol och beräknas nå 
2 procent i år. Preliminära sysselsättningssiffror för årets fyra 
första månaderna var fortsatt tillfredsställande, särskilt mot bak-
grund av att de regelmässigt brukar revideras upp i efterhand 
med i genomsnitt 40–50 000 personer i månaden. USA visar en 
visserligen låg men, i jämförelse med Europa, stabil tillväxt på 
arbetsmarknaden.

Efter fjorårets starka expansion för USA:s teknikföretag, där 
produktionsvolymen ökade med 7,5 procent, mattas nu till-
växten. Produktionsvolymen ökade med fyra procent i årstakt 
under första kvartalet. Förklaringen är att främst de två stora 
delbranscherna maskin-och bilindustrin utvecklats sämre. 
Tillväxten för teknikföretag i USA dämpas påtagligt och närmar 
sig alltmer en historiskt lägre tillväxttakt. Årets tillväxt i pro-
duktionsvolym för teknikföretag förväntas ändå nå dubbla BNP 
tillväxten eller fyra procent. 

Rekord i Norge
Hög BNP-tillväxt i norsk ekonomi förväntas i år även om takten 
vänta avta till 2,5 procent jämfört med 3,3 procent 2012. Expan-
siva oljeinvesteringar och hög tillväxt i hushållens disponibla 
inkomster med stark konsumtion som följd bidrar till tillväxten. 

De norska teknikföretag som inte i första hand är direkt 
beroende av inhemsk ekonomi känner naturligtvis av en svag 
internationell efterfrågan. Övriga företag klarar sig bättre tack 
vare inhemsk efterfrågan. Med hög inhemsk efterfrågan nådde 
produktionsnivån för teknikföretag i Norge all time high 
under första kvartalet i år. Produktionstillväxten förväntas bli 
höga sex procent i år. Sveriges teknikexport till Norge följer 
också i stort sett tillväxten i Norges inhemska efterfrågan. 
Norge är sedan många år den största exportmarknaden för 
svenska teknikföretag.
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Tyskland: Starka varumärken  
– svaga marknader
Tyskland sticker ut i positiv bemärkelse i jämförelse med 
EMU:s konjunkturmörker. Till skillnad från andra stora 
EMU-länder visade Tyskland t.o.m. ett litet överskott i de  
offentliga finanserna i fjol.

Trots att den höga tillväxten i sysselsättningen börjat 
avta och att arbetslösheten inte längre minskar är hushål-
len fortsatt relativt optimistiska. Detaljhandelsförsäljningen 
ökar svagt och vi kan även notera en ökad optimism i den 
s.k. konfidensindikatorn. Köpsugna konsumenter behövs då 
investeringarna fortfarande minskar. Sammantaget uppgick 
BNP tillväxten i fjol till 0,7 procent och vi räknar med att 
landet når motsvarande tillväxttakt även i år. 

Teknikindustri i Tyskland må ha blivit frånsprungen av 
Kina vad gäller teknikexport totalt. Men fortfarande är tysk 
maskinindustri nummer ett och detsamma gäller för sofis-
tikerad teknik i övriga branscher som elteknik, metallvaror 
eller motorfordon. Kina har i hittills mer nått framgångar i 
export av bulkteknik och montering av IT-hårdvara. Starka 
varumärken har därutöver bidragit till att tysk teknikindustri 
stått emot de senaste årens lågkonjunktur bättre än många 
andra länder, särskilt i jämförelse med FIS-länderna d.v.s. 
Frankrike, Italien och Spanien.

Begränsad nedgång för tyska teknikföretag
Fram till andra kvartalet i fjol upprätthöll teknikföretag 
i Tyskland produktionsnivån. Därefter har en försvagad 
internationell efterfrågan, precis som i andra länder, påverkat 
produktionen negativt. Men jämfört med andra länder har 
produktionsnivån gått ned i betydligt mindre omfattning. 

Produktionen för teknikföretag i Tyskland blev oförändrad 
i fjol. Det första halvåret blir svagt i år, men bl.a. det tyska IFO 
institutets konjunkturindex och en stabilisering av orderin-
gången under första kvartalet i år pekar på ett bättre andra 
halvår för teknikföretag. Trots dessa förväntningar om bättre 
tider bidrar ett i övrigt svagt Europa till att hålla tillbaka till-
växten. Vi räknar med att teknikföretag i Tyskland ändå kan 
nå en oförändrad tillväxt i produktionsvolym även i år.
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BRIC
Tillväxten i Kina är numera lägre än under rekordåren 
2006–2008. I fjol begränsades BNP tillväxten till 7,9 pro-
cent, en tillväxt som växlat ner till 7,7 procent under första 
kvartalet i år. Bakom nedväxlingen ligger bl. a. lägre tillväxt 
i personbilsförsäljning, detaljhandel och något lägre tillväxt 
i investeringar. 

Industrin bidrog till lägre BNP-tillväxt såväl i fjol som för 
första kvartalet i år. Total industriproduktion ökade med 8,9 
procent och var därmed den lägsta tillväxttakten ett enskilt 
första kvartal sedan 1999. Kinas totala varuexport ökade 
samtidigt i hög omfattning under första kvartalet i år. Detta 
kommer inte att fortsätta då ökningen främst bestod i tillfäl-
ligt hög export av IT-hårdvara. Med fortsatt historiskt låg 
tillväxt i inhemsk försäljning av motorfordon under resten 
av 2013 och investeringar som bedöms växer i lite lägre takt 
än i fjol inskränker sig tillväxten i produktionsvolym för 
teknikföretag till en ökning på 10 procent 2013. En tillväxt 
klart lägre än under glansåren.

I ett försök att väcka liv i en slumrande ekonomi tog 
centralbanken i Brasilien i väl mycket när den sänkte styr-
räntan med hela 5,25 procentenheter mellan augusti 2011 
och oktober i fjol. I stället för ökad real tillväxt blev resulta-
tet i stället en relativt kraftigt ökad inflation. Strategin har 
nu ändrats då banken höjde styrräntan i mitten av april.

Industrin visar ännu så länge en begränsad expansion 
och det är här i stort sett bara motorfordonsindustrin som 
kommit igång bl.a. med hjälp av offentliga stimulanser. 
Teknik produktionen förväntas öka med fyra procent i år 
efter fjolårets fall på fem procent. 

Teknikexport från Sverige till BRIC har minskat sedan 
årsskiftet 2011/2012, som en följd av svagare tillväxt samt 
utflyttning av produktion från Sverige. Utflyttningen till 
BRIC fortsätter under 2014–2015. BNP tillväxten i Ryssland 
har avtagit och förväntas endast nå 2 procent i år. Indien 
förväntas ligga kvar på fjolårets BNP-tillväxt på 5 procent i 
år. Ofördelaktig produktmix i teknikexport från Sverige till 
BRIC sammantaget gör att exporten hit beräknas minska 
med tio procent i år efter en minskning i fjol på 15 procent. 
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SVerigeB

nivå årlig procentuell förändring
2012 2011 2012prel 2013prog

Produktionsvärde 801 Mdr +10,0 -5,7 -4,0

Produktionsvolym 2005 års priser 745 Mdr +11,5 -5,5 -2,0

Antal anställda 298 300 +4,0 -1,4 -4,0

försäljningspriser PPi -1,3 -0,2 -2,0

exportvärde Mdr Sek (inkl  reexport) 573mdr 520mdr 480mdr

Stark växelkurs – lägre priser 
En stark krona slår allt hårdare på priserna för teknikföre-
tag i Sverige. Exportpriserna minskade med hela 3,6 i års-
takt i mars efter en nedgång på 1,1 procent i fjol. Den starka 
kronan tillsammans med svag efterfrågan innebär att 
Sveriges teknikexport minskat kraftigt, eller med 10 procent 
i fjol, en nedgångstakt som accelererat till 14 procent under 
första kvartalet i år. Den starka kronan har redan slagit hårt 
på företagens vinstmarginaler i Sverige. En fortsatt stark 
krona innebär därutöver ökade inköp utomlands och att 
flera företag kan förväntas flytta ut verksamhet från Sverige 
i ökad omfattning.

I mars minskade försäljningspriserna (PPI) i SEK mätt 
som viktade hemma- och exportpriser med 1,6 procent i 
årstakt vilket är en klart högre nedgångstakt jämfört med 
fjolårets minus 0,2 procent.

Vi kalkylerar med att försäljningspriserna för teknik-
industri totalt minskar med två procent i genomsnitt i år. 
Kalkylen utgår från att TCW index är oförändrat efter den 
sista april i år.

Konkurrenter höjer något
Inom EMU räknar vi med att PPI för teknikvaror ökar 
med måttliga 0,5 procent i år, som en följd av lågkon-

junkturen och den därmed hårdare konkurrensen. 
Motsvarande siffror för USA är en procent i år räknat i 
USD. Här är den inhemska efterfrågan starkare, vilket 
naturligtvis möjliggör något högre prisökningar. 

Fallande materialpriser
En av få positiva effekter av lågkonjunkturen är mins-
kade materialpriser för teknikföretag i Sverige. Även 
den starka kronan bidrar till lägre importpriser. Tek-
nikföretagens viktade prisindex för koppar, aluminium, 
zink och stål från Europa minskade med 12,6 procent 
i årstakt i mars, räknat i SEK mot. 8,6 procent räknat 
i Euro. Stål- och metallpriser i USD ligger generellt på 
den lägsta nivån sedan 2009/2010 som en följd av en 
globalt låg efterfrågan. Ännu så länge växer teknikföre-
tag globalt i ringa omfattning, men med en något högre 
förväntad produktionsnivå under andra halvåret följer 
erfarenhetsmässigt högre materialpriser. I SEK förväntas 
materialprisindex enligt ovan därför bli oförändrade i 
genomsnitt i SEK i år, förutsatt oförändrade växelkurser 
per sista april.

teknikföretag Sverige totalt


