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Flertalet konjunkturindikatorer såväl i 
Sverige som internationellt har förbättrats 
under senare tid. Under 2014 förväntas en 
måttlig produktionsökning på fyra procent 
för teknikföretag i Sverige. Produktionsnivån 
har under loppet av 2013 ökat något, men 
minskar i genomsnitt med hela fyra procent 
i år. Även antalet anställda minskar i år och 
förväntas bli oförändrat 2014.

En förbättring av globala konjunkturindikatorer pekar 
på en produktions- och exporttillväxt un-
der 2014 för teknikföretag i Sverige. Detta 
under förutsättning att den finanspolitiska 
turbulensen i EU och USA inte eskalerar. 

Produktionsnivån har under loppet av 
2013 stigit något från en låg nivå för tek-
nikföretag i Sverige. Uppgången har främst 
skett inom maskin-och transportmedels-
industrin och i mindre mån inom metall-
varuindustrin. Däremot har tillverkare av 
elmaskiner och teleindustri visat en svag 
utveckling med en sammantagen minskad 
produktion.

Vi räknar nu med att den internationella 
investeringskonjunkturen vänder uppåt 
under 2014. Maskinindustrin i Sverige 
skulle därmed kunna öka efter två år av 

nedgång. För transportmedelsindustrin i Sverige för-
väntas förändringen komma främst från EU där for-
donsmarknaden för såväl personbilar som kommersiella 
fordon väntas växa något under 2014.

I jämförelse med nedgången i produktion har ned-
gången i antalet anställda varit påfallande begränsad 
för teknikföretag i Sverige. Antalet anställda minskar 
med inte mer än två procent 2013. Under 2014 förväntas 
antalet anställda bli oförändrat. Produktiviteten har varit 
klart negativ 2012 och 2013, ett faktum som påverkat 
lönsamhet och vinstmarginaler negativt.

UTSIKTER 2014: UPP UR LÅGKONJUNKTUREN
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Produktionsnivån i transportmedelsindustrin föll tillbaka 
relativt kraftigt under andra halvåret 2012, men mellan första 
och tredje kvartalet i år har produktionsnivån ökat. Bakom 
uppgången återfinns en högre produktionsnivå både för 
personbilar och tunga lastvagnar. Mycket tyder på att den 
viktiga EU-marknaden för båda dessa fordonsslag har en 
botten i år och börjar växa under 2014. I år minskar per-
sonbilsförsäljningen för sjätte året i rad och visar den lägsta 
nivån sedan 1994. Det återstår att se hur stark en eventuell 
återhämtning på EU-marknaden blir. Försäljningen av per-
sonbilar i EU, enligt genomsnittsprognosen, väntas bara öka 
med två procent för 2014. 

Produktion och export av komponenter till motorfordon 
(här endast teknikkomponenter i grupperna SNI 292-293) 
från Sverige till det största marknadsområdet EU följer 
naturligtvis produktionsutvecklingen av motorfordon inom 
detta område. Exporten av bilkomponenter till EU har ökat 
under loppet av 2013, men förväntas bara växa marginellt 
sett till helåret. 

Den totala exporten av bilkomponenter minskar dock i år 
bl.a. på grund av minskad försäljning till USA och BRIC-
länderna. Vi räknar med att bildelsexporten sammantaget 
ökar det kommande året som en följd av ökad aktivitet i 
bilindustrin i EU. Med en ökning på fem procent nästa år 
skulle därmed den totala exporten av bildelar återigen nå all 
time high från 2011 på 46 Mdr SEK.

Trots produktionsuppgången i transportmedelsindustrin 
i Sverige under loppet av 2013 kommer produktionen öka i 
mer begränsad omfattning räknat på helåret eller med två 
procent. Under antagandet att produktionsnivån återigen 
inte faller från nuvarande nivå och dessutom stöds av bättre 
efterfrågan på export räknar vi med att produktionen ökar i 
denna cykliska bransch med runt 8 procent under 2014.

 

Teknikindustri i Sverige
Transportmedelsindustri:  
Leder uppgången

10

30

50

70

90

110

130

150

170

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

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

Produktionsvolym bil- och transportmedelsindustri. Sverige

Årlig förändring

Produktionsnivå index, h skala

Årlig förändring i 
produktionsnivå, v skala

Källa: SCB 3 m glidande medeltal. Säsongrensade data

Produktionsnivå Index 2010=100

Produktionsvolym bil- och transportmedelsindustri. Sverige

Export av bildelar från Sverige till EU och produktionsvolym motorfordon EU

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

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

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Export av bildelar från Sverige till EU och 
produktionsvolym motorfordon EU

Exportvärde. Index 2010=100 Produktionsvolym EU Index 2010=100

Källa: SCB,Eurostat. Bearbetning Teknikföretagen. Säsongrensad. Gäller enbart teknikkomponenter. 

Produktionsnivå av motorfordon
i EU, index h skala

Export av bildelar från Sverige 
till EU, index v skala



www.teknikforetagen.se Teknikforetagens konjunkturprognos
3

Maskinindustri: Två år av nedgång. 
Expansion 2014.

Hela 85 procent av maskinindustrins produktion exporteras och 
följaktligen påverkar internationell efterfrågan branschen i hög 
grad. Hälften av exporten går till EU där tillväxten i fasta investe-
ringar minskat sju kvartal i rad till och med första kvartalet i år. 
Men mellan första och andra kvartalet i år ökade investeringarna 
något. Denna utplaning har bidragit till en svagt stigande produk-
tionsnivå under 2013 för maskinindustrin i Sverige. Från övriga 
stora marknader märks också en svagare efterfrågan än normalt, 
inte minst från Kina, Indien och Ryssland. Positivt i Kina är att 
maskinimporten ökat något under loppet av 2013 efter ett fall på 
sammantaget 27 procent mellan tredje kvartalet 2011 till och med 
första kvartalet i år. I USA är investeringskonjunkturen betydligt 
starkare än i andra länder men här har en stark krona och en till-
fälligt hög försäljning i fjol inneburit en nedgång i maskinexporten 
från Sverige i år.

Långsam förbättring inom EU
Efterfrågan på investeringsvaror inom EU förväntas öka något 
2014. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet i industrin inom EU 
lågt och vinsterna i näringslivet, en faktor av stor betydelse för 
investeringsviljan, växer ännu så länge allt för lite. Det innebär att 
det är en bra bit kvar innan efterfrågan kan förväntas förbättras i 
hög omfattning.

Även i USA är efterfrågan på maskinutrustning känslig för 
näringslivets vinster. Efterfrågan på investeringsvaror i USA för-
väntas därför avta något 2014 och därutöver också som en normal 
följd av att investeringsuppgången här har pågått i närmare tre år.

Från hemmamarknaden i Sverige noteras att orderingången för 
tillverkare av maskinutrustning till tillverkningsindustrin för-
bättrats den senaste tiden. Detta tyder på att det kan bli lite bättre 
2014. Trots att produktionsnivån i maskinindustrin i Sverige ökat 
under loppet av 2013 minskar den i genomsnitt med 8 procent 
2013. Vi räknar med att produktionsvolymen för maskinindustrin i 
Sverige ökar med tre procent för 2014.

Efterfrågan investeringsvaror EU och Sveriges export av investeringsvaror till EU
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Nedåt för Tele, elektronik,  
instrument och elmaskiner 

I statistiken är produktionsutvecklingen för tillverkare 
av elmaskiner i hög grad volatil. Produktionsnivån under 
andra halvåret i fjol var oräknat detta högre jämfört med 
första halvåret och till skillnad från tillbakagången för 
maskin-och transportmedelsindustrin under samma pe-
riod. Under de tre första kvartalen var produktionsnivån 
tre procent lägre jämfört med motsvarande period i fjol. 
Det största bidraget till denna tillbakagång har kom-
mit från minskade leveranser till hemmamarknaden. 
Exportvolymerna har varit oförändrade. 

Med dessa siffror blir det svårt att redovisa en samman-
tagen produktionsökning i år och vi räknar med att produk-
tionen minskar med två procent. Orderingången i dagsläget 
tyder därtill på ett fortsatt svagt första halvår nästa år. Pro-
duktionsvolymen förväntas därför bli oförändrad 2014. Det 
motsvarar utvecklingen under de senaste tio åren.1)

I teleindustrin är det tvärstopp. Produktionsnivån 
under tredje kvartalet i år var 10 procent lägre än under 
motsvarande kvartal ett år tidigare. Exporten från Sve-
rige har fallit kraftigt i både värde och volym till och med 
augusti i år jämfört med motsvarande period ett år tidi-
gare. Här finns i stort sett inga undantag med nedgångar 
på exportmarknaderna i i EU, USA och BRIC. 

Däremot ser det lite bättre ut för instrumentindustrin. 
Här har visserligen noterats ett svagt andra halvår i fjol, 
men med en viss återhämtning därefter. Instrumentindu-
strin är känslig för utvecklingen i den globala industri-
produktionen. Då denna förväntas växa i högre takt 2014 
jämfört med i år är det gynnsamt för instrumentföretag

Vi räknar med att produktionsvolymen för tele-, elektro-
nik- och instrumentindustri sammantaget faller med sex 
procent i år och med ytterligare två procent 20142) 

1) Denna bransch utmärks av långa ledtider mellan order och produktion.
2) Globala telefonbolag investerar i hög omfattning i ny teknologi. Detta åter - 
speglas i mindre grad i produktion och export från Sverige. Se även www.gsa.com
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Metallvaruindustrin:  
Mindre expansion nästa år
Produktionen i metallvaruindustrin föll under andra halv-
året i fjol för att bottna tidigt under 2013. Produkterna utgörs 
här främst av insatsvaror och branschen följer därför pro-
duktionsutvecklingen för de största kundbranscherna, d.v.s. 
maskin- och transportmedelsindustri i Sverige. Då produk-
tionsnivån för dessa branscher ökat har metallvaruföretagen 
följt med i denna utveckling. Trots uppgång under loppet av 
2013 faller produktionsvolymen i metallvaruindustrin med 
hela sju procent i år.

Följer även teknikindustrin i EU
Exporten för metallvaruindustrin är till skillnad från andra 
delbranscher mer begränsad. Exportförsäljningen går främst 
till närområden som Norge och EU och består även här i 
hög grad av insatsvaror.1) Metallvaruexporten följer därför 
nära produktionsutvecklingen för teknikindustri inom EU, 
vilket framgår av bilden här intill. Efterfrågan från EU i form 
av teknikproduktion minskar något 2013 vilket bidrar till att 
exporten av metallvaror till EU också minskar eller med tre 
procent. 

Går vi utanför EU finner vi att exporten till den enskilt 
största marknaden Norge ökar måttligt och som följd av hög 
aktivitet i norsk industri. Exporten till BRIC, som ännu så 
länge är en litet marknadsområde för metallvaruindustrin, 
visar hög tillväxt i år till Kina och i liten mån Brasilien. 

Med förväntningar om fortsatt ökad tillväxt under 2014 i 
maskin-och motorfordonsindustrin såväl i Sverige som i EU 
räknar vi med att produktionsnivån även inom metallvaru-
industrin fortsätter att stiga från nuvarande nivå. Produk-
tionsvolymen förväntas öka, men med måttliga två procent 
under 2014. 

1) 80 procent produktionen i metallvaruindustri i Sverige är insatsvaror och 85 
procent av exporten till EU är insatsvaror
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Arbetsmarknad
Antalet anställda minskar…
Antalet anställda i teknikföretag i Sverige har minskat suc-
cessivt alltsedan tredje kvartalet 2011. Detta som en konse-
kvens av en trendmässigt minskad produktionsnivå. 

Sett till tillbakagången i produktionsvolym de senaste sex 
kvartalen har dock minskningen i anställda varit påfallande 
begränsad, vilket redan 2012 utmynnade i en minskad pro-
duktivitet. Detta är i och för sig inget nytt, utan ett fenomen 
som kan som uppstå under en period då företagen förväntar 
sig att en produktionsnedgång bara blir kortvarig. 

Under loppet av 2013 har produktionsnivån för teknik-
företag sammantaget också ökat något, men i alltför liten 
omfattning för att antalet anställda ska öka. De branscher 
där produktionsnivån ändå ökat mer än på andra håll under 
2013 är maskin- och motorfordonsindustrin. Dessa har till 
viss del klarat av produktionsökningen med inhyrd personal, 
ökat övertidsuttag eller med andra typer av flexibilitet.

… och förväntas inte öka nästa år 
Under tredje kvartalet i år minskade antalet anställda med 
2,5 procent i årstakt medan produktionsnivån var 3,7 procent 
lägre, även det räknat i årstakt. Vi räknar med att antalet 
anställda minskar med två procent i genomsnitt 2013 medan 
produktionsvolymen minskar i genomsnitt med fyra pro-
cent. Detta innebär andra året i rad med fallande produktivi-
tet sammantaget. 

Mot bakgrund av att produktionstillväxten väntas öka 
med fyra procent under 2014 räknar vi med att antalet 
anställda inte ökar utan blir oförändrad. Erfarenhetsmäs-
sigt är det först när produktionstillväxten är minst cirka fyra 
procent per år som antalet anställda i teknikindustrin ökar.1) 
Där är vi ännu inte.

1) Säsongsrensat. Anställda innefattar tillfälligt anställda och anställda tillsvidare. 
Tillfälligt anställda ändras mer kontinuerligt som en konsekvens av säsong eller 
tillfälliga variationer i produktionsnivå.
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Sveriges teknikexport

I fjol nådde Sveriges teknikexport ett värde av 520 Mdr och 
motsvarade därmed omkring 45 procent av Sveriges totala 
varuexport. Under de åtta första månaderna i år uppgick ex-
porten till 313 Mdr SEK, en minskning med hela tio procent i 
värde jämfört med motsvarande period 2012. 

Med omkring hälften av teknikexporten till EU/Efta har 
naturligtvis de senaste årens svaga efterfrågan inom detta 
område påverkat teknikexport från Sverige negativt. Från 
2007, året innan finanskrisen slog till, har teknikexporten till 
EU/Efta minskat från 358 Mdr SEK ned till 304 Mdr i fjol.

Naturligtvis har nedgången varit kraftig till GIPS-län-
derna, här med en minskning från 35,1 Mdr 2007 till endast 
16,9 Mdr 2012. Nedgången har varit kraftigast till det största 
exportlandet Spanien, här med en minskning på 60 procent. 
En stor nedgång i export till andra länder i EU gäller främst 
till Storbritannien och ÖstEU12, här med 9 Mdr vardera.1) 
Export till andra länder eller länder-områden, exempelvis 
BRIC eller USA, har inte kompenserat fullt ut för tillbaka-
gången i exporten till EU.

USA tillbaka – BRIC framåt
USA var under många år en av våra största exportmarkna-
der. Total teknikexport hit har fallit i betydande grad eller 
med 15 procent för perioden 2007-2012, motsvarande 7,4 
Mdr SEK. En halvering i exportvärdet av motorfordon har 
bidragit mest till nedgången. Samtidigt har exporten av 
andra produktsegment till USA ökat, främst maskiner och 
teleutrustning, men inte tillräckligt för att kompensera för 
minskningen i export av motorfordon. 

Export till BRIC-länderna har visat ett visst mått av 
tillväxt. Teknikexporten från Sverige har ökat från 44 Mdr år 
2007 till 52,5 Mdr i fjol. Maskinindustrin i Sverige har varit 
framgångsrik i sin export till BRIC. Mellan 2007-2012 har 
maskinexporten till BRIC ökat 28 procent som en följd av 
hög efterfrågan på investeringsutrustning, särskilt i Ryssland 
och Kina. 

Handelspolitiska hinder sätter sedan decennier tillbaka 
samtidigt stopp för export av många produkter till BRIC-

länder, särskilt till Indien och Brasilien. Därutöver har det 
varit och är populärt bland tillverkare i Sverige att bygga upp 
lokala produktionsanläggningar, oavsett handelshinder och 
oavsett bransch. Detta som en följd av låga kostnader och 
behov av närhet till stora marknader. 

En marknad som mer än hållit ställningarna är Norge 
som sedan flera år är den enskilt största exportmarknaden 
för teknikindustrin i Sverige. Men 2013 har dock tillväxten 
avtagit och exporten till Norge förväntas nå ungefär samma 
nivå som 2012, eller 53 Mdr SEK. 

Maskinexporten och Ryssland  
ökar i betydelse
Över en längre period, eller sedan millennieskiftet, visar tek-
nikexporten från Sverige en hel del strukturella förändringar. 
Av tabellen nedan framgår att tele- och elektronikexporten 
minskat i betydande grad och dess andel av total teknikex-
port har minskat med över tolv procentenheter 2000-2012. 
I stället har andelen ökat för tillverkare av maskiner, främst 
traditionella maskiner men också elmaskiner. Exportandelen 
för motorfordon är i det närmaste oförändrad.

Vi ser också i tabellen nedan att knappt ett enda EU-land 
placerar sig på listan för de tre länder med högst sammanta-
gen tillväxt under perioden 2000-2012. Det är bara tele- och 
elektronikexport till Danmark som utmärker sig. I stället 
placerar sig Ryssland på topp tre i alla sex delbranscher. 
Tillväxten i export till Indien har också varit hög inom me-
tallvaruindustrin och i maskinindustrin. Det ska noteras att 
exporten till Indien och Ryssland startade år 2000 från låga 
nivåer.

Inget exportmirakel
Vi räknar inte med något exportmirakel för teknikexport 
från Sverige de närmaste åren då försäljningen till EU/Efta 
är oproportionerligt hög. Så länge som finanssektorns och 
offentliga finanser i EU inte är i ordning och innan arbets-
marknaden här har kvicknat kan exporttillväxten förväntas 
vara mer begränsad. 

1) Export till Malta och Cypern är knappt mätbar och utgör 0,04 procent av Sveriges 
teknikexport. Därav benämningen ÖstEU12 för de senast tillkommande medlems-
länderna exkl. Kroatien.

Andel av teknikexport

Värde  
Mdr  

2000

Andel  
2000  

procent

Värde  
Mdr  

2012

Andel  
2012  

procent

Länder med högst  
tillväxt 2000-2012  
fallande ordning 2)

Metallvaror 24,5 5,4 37,3 7,2 IND,CZE,RUS

Tele,elektronik,instrument 164,4 36,2 122,3 23,5 RUS,DNK,NOR

Elmaskiner 44,4 9,8 61,8 11,9 RUS.THA,AUS

Maskiner 96,7 21,3 159,7 30,5 RUS, IND, RSA

Motorfordon plus delar 105,1 23,2 124,0 23,8 RUS,CHN,SAU

Övriga transportmedel 18,8 4,1 15,1 2,9 RSA, IND,RUS

Summa 453,9 100,0 520,2 100,0

2) Länder med ett exportvärde < 8 Mkr år 2000 har exkluderats
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Teknikföretag  
internationellt 
Investeringsvaror

Förutom i en handfull länder, bl.a. Kina och USA, är 
efterfrågan låg på investeringsvaror. Detta återspeglas 
tydligt i både global maskinproduktion och i global 
världshandel av maskinutrustning. 

I USA drivs efterfrågan på investeringsvaror av 
stigande vinster i såväl industrin som i näringslivet. 
Dessvärre har tillväxten i näringslivets vinster avtagit 
samtidigt som kapacitetsutnyttjandet i amerikansk in-
dustri inte ökar i samma takt som 2011-2012. Vi räknar 
därför med att efterfrågan på investeringsvaror i USA 
inte växer i lika hög takt 2014 som i år.

I Kina är efterfrågan på investeringsvaror enligt 
den officiella statistiken hög år efter år. Trots detta 
minskade maskinimporten kraftigt i fjol även om den 
återhämtat sig något under loppet av 2013. I frånvaro 
av spruckna finansiella bubblor eller överkapacitet 
förväntas statistiken visa en hög efterfrågan på investe-
ringsvaror i Kina även under 2014.

Polen, Ungern och Tjeckien är de tre största export-
länderna i öst-EU för tillverkare av investeringsvaror i 
Sverige. Här minskar efterfrågan för tillfället, men vi 
räknar med en högre efterfrågan framöver i Polen och 
Tjeckien som en följd av att en industrikonjunktur som 
förbättrats om än måttligt under senare tid.

Efterfrågan på maskinutrustning i Italien och Spa-
nien har sedan länge varit mycket begränsad. Jämfört 
med 2007 har maskinexporten från Sverige hit halv-
erats. Det senaste året har dock exporten till Italien och 
Spanien bottnat på en årstakt av 6 Mdr sammantaget. 
För Spanien som, åtminstone vad gäller tillverknings-
industrin, förefaller ha lämnat det allra värsta bakom 

sig, räknar vi med en svagt ökad efterfrågan på investe-
ringsutrustning den närmaste tiden. 

Förbättring men ingen boom
Då Tyskland är världens ledande tillverkare och exportör 
av maskinutrustning inom vitt skilda områden är de en 
viktig ledande indikator för investeringskonjunkturen 
i Europa. Orderingången till tysk maskinindustri från 
Euroområdet har stärkts något under loppet av 2013. Än 
viktigare är kanske orderingången för tysk maskinindustri 
från den egna hemmamarknaden som också förbättrats 
i år. Tillsammans med andra konjunktursignaler pekar 

detta på att en tidigare nedgång i efterfrågan på investe-
ringsvaror i Europa har planat ut och även börjat förbätt-
ras något. 

Vi ska dock inte förvänta oss en investeringsboom i 
EU. Finansiella obalanser kvarstår samtidigt som före-
tagsvinster och kapacitetsutnyttjandet fortfarande är låga. 
Ett finansieringsbehov av EU:s totala bruttoskuld för 
offentlig sektor på närmare 100 000 Miljarder SEK tynger. 
En minskad bankutlåning till områdets näringsliv är inte 
heller någon optimal investeringsmiljö. 
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Motorfordon

Global försäljning av personbilar och lätta kommersiella 
fordon förväntas nå 83 miljoner enheter i år, motsvarande 
en ökning på drygt två procent jämfört med fjolåret. 
Försäljningen drivs främst av tillväxt i USA och Kina. 
Exklusive dessa länder minskar i stället försäljningen med 
omkring två procent. I USA förväntas personbilsförsälj-
ningen öka från 15,5 miljoner enheter i år till 16 miljoner 
2014. Oaktat nya finanspolitiska låsningar är viljan till 
bilköp betydligt högre här än inom EU. Den tidigare 
försäljningsboomen i USA med över 16 miljoner sålda 
enheter årligen inföll under perioden 2000-2006, vilket 
bör öka utbytesbehovet de kommande åren. I Kina har 
tillväxttakten i försäljningen nått lägre takter jämfört med 
den tillväxt vi såg 2009-2010. Försäljningen väntas öka 
omkring 12 procent i år för att hamna ungefär på samma 
tillväxttakt nästa år.

Något nedåt i år i Europa,  
begränsad ökning 2014
Personbilsproduktionen i EU förväntas minska till drygt 
14,2 miljoner enheter 2013 jämfört med 14,7 miljoner i fjol. 
Av de större länderna är det bara Spanien och Storbritan-
nien samt med ett starkt avslut på 2013 i någon mån också 
Tyskland som förväntas visa tillväxt i år. 

I Tjeckien och Slovakien, som skruvar ihop 5 ggr fler 
bilar än i Italien, förväntas produktionen bli oförändrade 
2 milj. enheter i år. Frankrike har stora problem med en 
produktion som i år förväntas nå 1,7 miljoner enheter 
jämfört med toppåren 2003-2005 med då 3,2 - 3,3 miljoner 
tillverkade enheter per år. 

I Spanien har produktionstillväxten tilltagit i år efter 
en trettioprocentig nedgång 2007-2012. Det är främst 
VW-koncernen som fått fart på produktionen i Martorell-
anläggningen i Spanien genom tekniska derivat på MQB-
plattformen i form av SEAT Leon och Audi Q3. 

Nästa år förväntas personbilsproduktionen i EU öka 

något för att återigen nå 2012 års nivå på 14,7 miljoner 
enheter. Det är ändå långt under toppåret 2007 med 17,1 
miljoner tillverkade personbilar. Med en sysselsättnings-
nivå på EU:s samlade arbetsmarknad som är oförändrad 
sedan tre år tillbaka och med 26 miljoner arbetslösa är inte 
en ny bil många hushåll främst tänker på i dagsläget.

Europamarknaden för tunga lastvagnar är av stor vikt 
för tillverkare och leverantörer i Sverige. Registreringarna 
i EU minskade här med sex procent under de tre första 
kvartalen i år. Med ett starkt fjärde kvartal förväntas regist-
reringarna sammantaget bli oförändrade 2013 jämfört med 
2012, eller med 216 000 enheter. Orderingången under 
hösten, i viss mån påverkad av ändrade miljöregler, pekar 

på att aktiviteten tilltar under innevarande och kom-
mande kvartal för att därefter möjligen avta något. Utöver 
osäkerhet kring miljöregler är försäljningen i EU känslig 
för industriaktiviteten och för BNP tillväxt mer allmänt. 
Med en förbättrad industrikonjunktur under 2014 och en 
ringa ökning i BNP tillväxt förväntas registreringar öka 
till 225 000 enheter 2014. Då den stora försäljningsboo-
men inom EU inföll under 2006-2008 med i genomsnitt 
300 000 registrerade fordon per år ökar utbytesbehovet 
även här i viss mån de närmaste åren. 
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Teknikföretag i USA: Snart fem  
år av oavbruten uppgång 

Tillväxten i USA för teknikföretag kommer främst från 
ökade inhemska investeringar, personbilsförsäljning och 
ökat bostadsbyggande. Exporttillväxten har däremot av-
tagit jämfört med 2012 som en konsekvens av lägre akti-
vitet i Kina och minskad efterfrågan i EU. I år förväntas 
därför tillväxten i produktionsvolymen för teknikföretag 
begränsas till 4 procent efter de två föregående årens 
höga produktionstillväxt på 7,5 procent per år. 

Ett skäl till denna nedväxling är att inhemsk bilför-
säljning förvisso ökar, men inte i samma höga takt som 
under de två närmast föregående åren. Därutöver har 
den inhemska investeringskonjunkturen gått in i ett 
lugnare skede. Den amerikanska IT-industrin har också 
haft en betydligt svagare tillväxt de senaste åren jämfört 
med glansåren 2003-2008. Här handlar det mer om en 
teknologisk omvandling där amerikanska tillverkare inte 
fullt ställt om till modernare teknologi. Komponentin-
dustrin hänger med, men inte annan hårdvara.

Tillväxten i amerikansk ekonomi påverkades negativt 
under första halvåret i år av finanspolitiken och den 
senaste tidens osäkerhet reducerar en redan begränsad 
tillväxt ytterligare. Som bekant är läget fortsatt osäkert 
rörande finanspolitiken framöver, vilket erfarenhets-
mässigt dämpar tillväxten. Jämfört med EU förväntas 
dock den amerikanska ekonomin växa i högre takt. 
BNP-tillväxten bedöms öka med 2 procent 2014, mot 1,5 
procent i år.

För teknikföretag i USA räknar vi med en ganska 
hygglig tillväxt även 2014. Av vikt är dock att efterfrågan 
vad gäller bostäder, investeringsutrustning och motor-
fordon inte dämpas allt för mycket. Exporten förväntas 
samtidigt växa i något högre takt än i år. Vi räknar där-
med att tillväxten i produktionsvolym för teknikföretag i 
USA växer i ungefär samma takt som i år eller med fyra 
procent 2014.

Produktionsvolym Teknikföretag. USA

Vinster och fasta investeringar. Privata näringslivet i USA
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Konfidensindikatorn Teknikföretag Norge

Export av tele- och elektronikprodukter. Finland

Norge: Rekordserien avtar  

Mot bakgrund av en hög inhemsk efterfrågan nådde produk-
tionsnivån för teknikföretag i Norge all time high under tredje 
kvartalet i år. Produktionstillväxten förväntas bli höga tio 
procent i år. 

BNP-tillväxten förväntas öka med 2 procent i år och med 2,5 
procent nästa år, givet att hushållen fortsätter med den konsum-
tionsfest som pågått de tre senaste åren. Optimismen i olje- och 
gassektorn är fortsatt hög men ser ut att avta något då årets 
investeringsnivå, på 213 Mdr NOK, enligt planerna bedöms bli 
oförändrad nästa år. 

SSB:s barometer för tredje kvartalet visar trots en hög aktivitet i 
teknikföretag att orderstocken inte uppfattas lika stor som tidigare 
och att konfidensindikatorn har försämrats under loppet av 2013. 
Med en sammantagen volymexpansion på 25 procent för teknik-
företag i Norge 2011-2013 räknar vi med att tillväxten avtar till fem 
procent 2014. Detta som följd av svagare inhemsk efterfrågan på 
investeringsvaror och begynnande resursbrist. 

Finland: Från mobil till Mercedes
Om nu Norge visat en nära nog exceptionell tillväxt de senaste tre 
åren är läget närmast det motsatta i Finland. Den tidigare starkt 
växande teleindustrin har i det närmaste försvunnit. Export av tele-
produkter som 2008 uppgick till 87 Mdr SEK, minskade till 14 Mdr 
i 2012 och ser ut att hamna på endast 6 Mdr SEK i år. Branschen 
har krympt rejält som en följd av teknologisk omvandling. Global 
teknologisk omvandling av IT-industrin har inte bara påverkat te-
leindustrin i sig, utan också finsk basindustri eller främst pappers-
industrin som inte visar någon tillväxt. I stället är det back to basic, 
vilket betyder elmaskin- och maskinindustri och i viss mån också 
motorfordonsindustri. Valmet Automotive som genom tidigare 
decennier skruvat ihop 738 000 Saab-bilar, kommer under de kom-
mande 2-3 åren producera Mercedes A1. Detta ger en liten positiv 
effekt på en teknikindustri som behöver ställa om till nya förutsätt-
ningar. Teknikindustrin i Finland är i övrigt minst lika beroende 
av EU som Sverige, vilket medfört en minskning av produktionen 
på 8 procent i år. I takt med att efterfrågan i EU förbättras 2014 
bedöms produktionsvolymen öka måttligt eller med tre procent. 
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Tyskland: Åt rätt håll

BNP-nivån var här närmast oförändrad första halvåret i år jämfört 
med motsvarande period i fjol. Hushållens konsumtion tilltog 
mellan första och andra kvartalet i år, men förväntas växa i ringa 
omfattning eller med knappt en procent i år. Landets fasta investe-
ringar ökade också något under andra kvartalet jämfört med första 
kvartalet i år men låg samtidigt en knapp procentenhet lägre än 
motsvarande period i fjol. 

En förväntad expansion för teknikföretag i år har inte infunnit 
sig och precis som i Sverige har återhämtningen gått trögt. Skä-
len är naturligtvis låg efterfrågan på export och en svag inhemsk 
efterfrågan med fallande investeringar. Trots detta räknar vi med att 
produktionsnivån för teknikföretag blir oförändrad 2013 och det för 
andra året i rad. I tysk bilindustri väntas en mindre produktionsök-
ning, vilket motverkar en nedgång för tillverkare av investeringsva-
ror.

Konjunkturindikatorer upp
Konjunkturdata för industrin från IFO-institutet har med få 
undantag förbättrats sedan fjärde kvartalet i fjol. För teknikföretag 
hamnade konfidensindikatorn på index 103 under tredje kvartalet i 
år, vilket är den högsta nivån sedan tredje kvartalet 2011.
Utöver konfidensindikatorn visar även ledande indikatorer på en 
förbättrad industrikonjunktur. En faktor som bromsar en starkare 
expansion är att vinstsituationen för industrin är otillfredsställan-
de. Till viss del beror det på demografiska skäl. Teknikföretag har 
köpt på sig en hel del arbetskraft som en följd av krympande ung-
domskullar och höga pensionsavgångar fram mot 2020. Produk-
tionsvolymen i teknikföretag har alltså varit oförändrad 2012-2013 , 
men antalet anställda har ökat med fyra procent. 
Tysk BNP förväntas växa i lite högre takt 2014 eller med 1,5 procent 
mot 0,5 procent i år. Maskininvesteringar bedöms växa måttligt 
eller med fyra procent i volym 2014. Med exportmarknader som 
därutöver förväntas kvickna till räknar vi med att produktionsvoly-
men för teknikindustrin i Tyskland ökar med tre procent nästa år.
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BRIC
Teknikproduktion och BNP-tillväxt i Kina tilltog under tred-
je kvartalet i år efter en inbromsning under första halvåret i 
år. Total ökade teknikproduktionen med 11 procent i årstakt 
under tredje kvartalet och BNP-tillväxten var 7,8 procent.1)

Bidraget till aktiviteten i teknikföretag under tredje kvar-
talet kom främst från hemmamarknaden. Teknikexporten 
minskade något jämfört med andra kvartalet och ökade bara 
med måttliga fyra procent i årstakt. I år förväntas teknikpro-
duktionen i Kina öka med 10,5 procent. 

Målet för Kina är att fortsättningsvis hålla den ekono-
miska tillväxten på en ”rimligt hög” nivå. Vi räknar med att 
inhemska investeringar ökar med 18 procent nästa år och att 
den viktiga personbilsförsäljningen stiger med 12 procent. 
Som en följd av att efterfrågan för exportvaror från Kina för-
bättras nästa år räknar vi med en fortsatt tvåsiffrig produk-
tionstillväxt för teknikföretag och i lite högre takt, eller med 
13 procent jämfört med 2013. 

Inflationstakten på 5,7 procent i Brasilien i september har 
nu börjat hamna inom ramarna för centralbankens infla-
tionsmål (4,5 %+/-2 %) efter det att styrräntan höjts med 2,25 
procentenheter sedan april. Den ekonomiska tillväxten har 
tilltagit och BNP-tillväxten ser ut att bli knappt tre procent i 
år efter 2012 års mer begränsade ökning på 0,9 procent. 

Starkare inhemsk efterfrågan med ökade investeringar, 
ökad fordonsförsäljning och tilltagande tillväxt i industri-
produktion har gett ett positivt bidrag till teknikföretag i år. 
Produktionsvolymen bedöms därmed öka med 7 procent 
2013 efter en lika stor tillbakagång i fjol. 

Nu pekar OECD:s ledande indikatorer för landet på en 
inbromsning för industrin bl.a. som en följd av räntehöj-
ningarna. Teknikproduktionen förväntas öka i begränsad 
omfattning 2014, eller med två procent.

1). Kina har troligtvis världens sämsta ekonomiska statistik vilket försvårar en ana-
lys. Se även C.Holz  (2013) Chinese Statistics. Working Paper 473. Stanford Center 
for International Development
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Priser: I botten 

En stark krona har slagit hårt på priserna för teknikföretag i 
Sverige. Kombinationen av svag efterfrågan inom EU och fallande 
exportpriser har naturligtvis påverkat försäljning och företagens 
vinstmarginaler i Sverige negativt. 

Efter en nedgång i exportpriserna i fjol på 1,1 procent räknar vi 
med att dessa minskar med 2,5 procent i år. Sett till den kortsiktiga 
trenden i exportpriser kan dock konstateras att kronan försvagats 
sedan i våras, vilket inneburit att exportpriserna under tredje kvar-
talet i år inte faller som under första halvåret. För teknikföretag föll 
exportpriserna inte längre i september.

Fyra år av fallande prisnivå
Det övergripande prisindexet PPI, där även priser på hemmamark-
naden vägs in, visar på oförändrade priser i årstakt under tredje 
kvartalet i år. Vi räknar med att PPI minskar med 0,5 procent i 
genomsnitt i år vilket skulle innebära fjärde året i rad med mins-
kade försäljningspriser. En kraftigt stigande global efterfrågan på 
teknikvaror innebär erfarenhetsmässigt större möjligheter att ta ut 
högre priser. Där är vi ännu inte, men vi räknar med att försälj-
ningspriserna enligt PPI blir åtminstone oförändrade nästa år. Den 
kalkylen förutsätter att kronan förblir mer oförändrad räknat enligt 
Riksbankens växelkursindex TCW jämfört med nivån i september.

Materialpriser ner i år – upp nästa år
En av få positiva effekter av lågkonjunkturen är minskade material-
priser för teknikföretag i Sverige. Teknikföretagens viktade prisin-
dex för världsmarknadspriset på koppar, aluminium, zink samt stål 
(EU-stål) minskade med 8 procent i årstakt i september, räknat i 
SEK. För helåret 2013 räknar vi med ett prisfall på 9 procent i SEK. 

Stål- och metallpriser i USD ligger i allmänhet på den lägsta ni-
vån sedan 2009/2010 som en följd av en globalt låg efterfrågan. En 
stigande produktionsnivå för teknikföretag globalt under senaste 
månaderna har dock bidragit en något högre prisnivå i USD. Som 
en konsekvens av tilltagande produktionstillväxt för global teknik-
industri nästa år, och i frånvaro av utbudsstörningar och spekula-
tion, ökar naturligtvis detta vägda materialprisindex. Vi räknar i så 
fall med en prisökning på sju procent i USD 2014, enligt vårt vägda 
index av priser på stål, aluminium, koppar och zink.  
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Underleverantörer i metall varu
industri: Upp ur krisen, men  
svagare ekonomisk ställning  
än i mitten av 2000talet

Underleverantörer i metallvaruindustrin i Sverige, dvs 
företag med omformning, beläggning och ytbehand-
ling som främsta verksamhet har i jämförelse med en 
del andra länder och andra branscher klarat åren efter 
finanskrisen relativt väl. Företagen har däremot inte 
haft samma goda utveckling som motsvarande bransch 
i Tyskland. Här har leverantörerna redan 2012 nått 
samma försäljningsnivå som 2008 räknat i SEK (+10 
procent räknat i Euro). Det finns naturligtvis olika skäl 
till detta. Men ett viktigt skäl är att leverantörer i Tysk-
land har haft en högre efterfrågan från hemmamarkna-
den jämfört med motsvarande leverantörer i Sverige. 

Försäljningen för leverantörer i metallvaruindustri 
i Sverige nådde en nivå som uppgick till 41,5 Mdr SEK 
2012 jämfört med 46,6 Mdr SEK 2008 vilket motsvarar 
en minskning med 11 procent. Nedgången i värde har 
påverkats av kronförstärkningen. 

Jämför vi med de tre stora tillverkningsländerna 
inom EMU undantaget Tyskland, d.v.s. Italien, Frank-
rike och Spanien, står sig svenska leverantörer ändå 
relativt väl. I Frankrike har försäljningen för leve-
rantörerna minskat med 8 procent i SEK 2008-2012. I 
Italien och Spanien har däremot försäljningen minskat 
i mycket högre grad, eller med 32 respektive 34 procent 
under samma period. Här förklaras nedgången främst 
av att produktionsvolymen för maskin- och motorfor-
donsindustri i Italien och Spanien fallit kraftigt vilket 
påverkat försäljning och produktion för leverantörerna 
i dessa länder negativt.

Leverantörer i Sverige har också klarat sig bättre 
jämfört med andra tillverkare av teknikvaror i Sverige. 
Försäljningen för teknikindustrin totalt är hela 165 Mdr 

SEK lägre 2012 jämfört med 2008, vilket motsvarar en 
minskning med 15 procent. 

Däremot har leverantörerna inte lyckats nå samma 
avkastning i sysselsatt kapital i genomsnitt 2010-2012 
som i genomsnitt 2004-2006. Båda är relativt jämförba-
ra perioder av ekonomisk återhämtning såväl i Sverige 
som globalt.

Positivt för leverantörer i metallvaruindustrin i Sve-
rige är att efterfrågan förbättrats sedan i vintras, om än 
begränsat. I Teknikföretagens barometerundersökning 
för tredje kvartalet rapporterade fler leverantörsföretag 
stigande kapacitetsutnyttjande, större orderstock och 
något högre brist på arbetskraft jämfört med årets två 

första kvartal. Återhämtningen startar från en låg nivå 
och det är en bit kvar till den aktivitet som leverantö-
rerna visade 2007-2008 respektive 2010-2011.
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PORTO 
BETALT 

SVERIGEB

Nivå Årlig procentuell förändring

2012 2012
2013 

prel
2014 
prog

Produktionsvärde 784 Mdr -5,7 -4,5 +4,0

Produktionsvolym 
2010 års priser

813 Mdr -5,5 -4,0 +4,0

Antal anställda 298 300 -1,4 -2,0 0,0

Försäljningspriser 
PPI

-0,2 -0,5 0,0

Exportvärde 
Mdr SEK (inkl 
 reexport)

520mdr 480mdr 498mdr

Teknikföretag Sverige totalt

Metallvaru
industri 

Tele,  
elektronik, 
instrument 

Elmaskiner,  
elapparater 

Maskin
industri Motorfordon 

Övrig  
transport 

Reparation,  
installation*

Produktionsvärde 
Mdr SEK 

120,9 143,1 57,4 190,2 207,1 35,2 30,2

Antal anställda 69 790 35 321 25 394 70 415 63 559 14 623 19 213

Exportvärde inkl 
reexport Mdr SEK 

37,3 122,3 61,8 159,7 124 15,2

Basfakta 2012 Teknikföretag Sverige

BNP Volym
Fasta brutto investeringar 

hela ekonomin. Volym
Produktionsvärde 
Teknikföretag Bill 

USD 2011

Produktionsvolym  
Teknikföretag

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kina* +7,7 +7,5 +20,0 +18,0 4100 +10,5 +13,0

USA** +1,5 +2,0 +4,5 +3,5 1850 +4,0 +4,0

EMU -0,5 +1,0 -4,0 +3,0 2400 -1,0 +3,0

Tyskland +0,7 +1,5 -2,5 +4,0 1260 +0,0 +3,0

Brasilien +2,8 +2,5 +7,5 +3,0 320 +7,0 +2,0

Finland -0,5 +1,5 -3,0 +2,0 63 -8,0 +3,0

Norge +3,3 +2,5 +7,0 +4,0 44 +10,0 +5,0

Teknikföretag globalt +3,0 +4,5

Årlig procentuell förändring

* Export redovisas ej.

* Maskininvesteringar.  ** Privat sektor.


