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Produktion och lönsamhet på väg tillbaka

Konjunkturläget har fortsatt att förbättras sedan september enligt 

Riksbankens intervjuer med näringslivet under januari. Företagen 

uppger nu i allmänhet att konjunkturläget är bra, men en viss dämp-

ning av förväntningarna på ytterligare uppgång framkommer också. 

Efterfrågan uppges fortsätta att öka, liksom sysselsättningen, där-

emot är investeringsplanerna fortfarande återhållsamma. Behovet av 

att bygga ut produktionskapaciteten bedöms vara mycket litet sam-

tidigt som tillgången till arbetskraft är fortsatt god, med undantag 

för byggsektorn och för vissa specialister. Lönekostnaderna väntas 

stiga jämfört med föregående år liksom löneglidningen. Avsikten att 

höja priserna det kommande året är nu något större än i föregående 

mätning. Ökade kostnader för rå- och insatsvaror uppges som skäl 

till höjda priser men också det goda efterfrågeläget. Företagen är 

nu mer nöjda med lönsamheten än någon gång tidigare under de 

s enaste två åren.   

Konjunkturläget har fortsatt att förstärkas enligt företagen. Konjunk-
turuppgången förefaller vara bred med starkast förbättring för bygg-
sektorn. I allmänhet förväntar sig företagen också en fortsatt för-
bättring under det närmaste halvåret, men i en avtagande takt som 
visas i diagram 1. Två relativt typiska kommentarer var ”vi är tillbaka 

på en stabil nivå” respektive ”alla kurvor pekar uppåt för olika inter-

nationella marknader, det är bara lite olika lutning mellan dem”. En 
del företag är dock mera återhållsamma och ger kommentarer som 
”det har planat ut nu”. 

1 Denna gång har intervjuundersökningen genomförts med ett något förändrat upplägg jämfört med 
tidigare. Antalet intervjuade företag var 25 istället för cirka 60 som tidigare har varit fallet och det var bara 
de allra största företagen som nu intervjuades. Antalet anställda i Sverige hos de intervjuade företagen 
minskade därigenom endast till ca 210 000 att jämföra med cirka 270 000 i september. I och med att 
intervjuerna var färre än tidigare blev det möjligt att genomföra dem koncentrerat till januari istället för i 
januari/december.

■
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Diagram 1. Omdöme om konjunkturläget nu och om ett halvår
Nettotal  

maj 08 sep 08 dec 08 maj 09 sep 09 dec 09 maj 10 sep 10 jan 11

Anm. Viktade nettotal baserade på antalet anställda i Sverige hos de intervjuade företagen. Frågan 
avser företagens omdöme om konjunkturläget nu och om sex månader. Nettotalen i diagrammet är 
saldot mellan andelen företag som uppgett att konjunkturläget är (förväntas bli) bra (bättre) respek-
tive dåligt (sämre).

Källa: Riksbanken

Om 6 månader
Nu

Företagens svar om produktionsvolymens utveckling indikerar på 
ett snarlikt sätt en god konjunkturutveckling. Från denna allmänna 
trend avviker dock dagligvaruhandeln, som rapporterar en fallande 
försäljning för fjärde kvartalet. 
Intervjuer med transportsektorn bekräftar bilden av en konjunktur-
uppgång. Transporter både till och från utlandet har ökat tydligt. 
Dock tycks inrikestransporterna ha ökat väsentligt långsammare med 
undantag för transporter för byggsektorn och av paket. Ett trans-
portföretag uttryckte förvåning över att transportvolymerna ökat 
långsammare än BNP och lutade åt att skillnaden skulle kunna ha 
samband med att tillväxten varit starkare i tjänstesektorn än i varu-
produktionen. 

RÄNTEUPPGÅNG OCH STARK KRONA NYA OROSELEMENT 

Drygt hälften av företagen uppgav i januari att de risker som var 
förknippade med konjunkturutvecklingen var ”normala”. En hel del 
angav dem fortfarande som ”större än normalt” och endast enstaka 
som ”mindre än normalt”. Det var i första hand inom exportindustrin 
som man bedömde riskerna som större än normalt. Två kommentarer 
som speglar de vanligaste svaren var ”Det fi nns osäkerheter och det 

brukar det göra” respektive ”Givet att det inte blir några nya skuld-

kriser ska läget förbättras”. Jämfört med septembermätningen inne-
bar företagens svar att risknivån minskat marginellt. 
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De risker som företagen i allmänhet hänvisar till är utvecklingen 
i Europa och USA, ofta kopplad till statsfi nansiella obalanser, och far-
hågor för att denna kan leda till en förnyad nedgång i konjunkturen. 
En del företag nämner denna gång riskerna med räntehöjningar och 
den starka kronkursen, vilket inte förekom i september. 

OUTNYTTJAD KAPACITET KVAR INOM INDUSTRIN

Den snabba förbättringen av konjunkturen har resulterat i ett högre 
resursutnyttjande, men likväl fi nns ännu outnyttjad produktionskapa-
citet i de fl esta industribranscher. Liksom i september svarar de fl esta 
företag att de inte skulle ha några problem att hantera en oväntad 
ökning av efterfrågan. Tidigare såg vissa verkstadsföretag kapacitets-
restriktioner hos sina underleverantörer som ett problem, men nu 
nämns inte detta. Industrins återhållsamma investeringsplaner för-
stärker bilden av att det fi nns produktionskapacitet kvar att tillgå i 
nuvarande anläggningar. 

Tillgången på arbetskraft tycks inte heller vara ett generellt pro-
blem för de industriföretag som intervjuats. De allra fl esta företag 
uppger att antalet anställda är väl anpassat till nuvarande produk-
tionsvolym. Det fi nns dock en tendens till att fl er företag anser att 
personalstyrkan snarare är för liten i förhållande till produktion och 
försäljning, vilket tyder på att sysselsättningen kan väntas fortsätta 
att öka den närmaste tiden.

Byggsektorn visar upp en annan bild. Här uppger företagen att 
antalet anställda är för lågt i relation till efterfrågan och att de har 
brist på vissa typer av arbetskraft - framförallt tjänstemän. Till viss del 
hanterar byggföretagen kapacitetsrestriktionerna genom att anlita 
utländska yrkesarbetare. 

Generellt förefaller företagen inom alla sektorer uppfatta arbets-
marknaden som relativt fl exibel vilket gör det lättare för dem att 
anpassa arbetskraften till efterfrågan. De företag som har brist på 
arbetskraft saknar oftast speciell nyckelkompetens. 

INVESTERINGAR FÖR EFFEKTIVISERING 

OCH OMSTRUKTURERING 

Industriföretagens investeringsplaner för kommande halvår är något 
mer återhållsamma än vid föregående intervjuomgång. Fortfarande 
uppger en övervikt av företagen att investeringarna kommer att öka 
men det är relativt färre än vid föregående tillfälle i september (se 
diagram 2). De investeringar som nu genomförs är inriktade mot 
effektivi seringar och omstruktureringar medan endast en liten andel 
uppger att de investerar för att utöka produktionen i Sverige. I sep-
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tember uppgav många företag att de skulle investera för att ersätta 
förslitet kapital, men denna andel var lägre nu i januari. 

Företagens avvaktande hållning när det gäller att öka produk-
tionskapaciteten i Sverige kan ha samband med att många av dem 
fortfarande har outnyttjad produktionskapacitet. En kvarstående 
osäkerhet om den internationella efterfrågan kan också ha bidragit. 
Däremot tycks varken lönsamhetsnivån eller tillgång till fi nansiering 
utgöra begränsningar för de stora industriföretagens investeringar. En 
del av dessa internationella koncerner förefaller i första hand planera 
för en utökad produktion utomlands. 

Diagram 2. Industrins investeringsplaner kommande halvår
Nettotal

sep 07 dec 07 maj 08 sep 08 dec 08 maj 09 sep 09 dec 09 maj 10 sep 10 jan 11

Anm. Viktade nettotal baserade på antalet anställda i Sverige hos de intervjuade företagen. Netto-
talen i diagrammet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning 
av investeringarna de kommande sex månaderna.

Källa: Riksbanken

Bilden av en endast långsam ökning av industrins investeringar 
överensstämmer med svaren från byggsektorn. Byggföretagen rap-
porterar en relativt svag utveckling för hela det kommersiella byggan-
det, men en mycket stark utveckling av bostadsbyggandet. 

FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET GENOM KOSTNADSMINSKNINGAR

Lönsamheten är bättre nu än i septembermätningen (se diagram 3). 
En del företag uppger att den goda lönsamheten beror på att de har 
lyckats bibehålla sina marginaler och samtidigt hållit igen på kostna-
derna. Förbättringen i lönsamhet är således inte enbart en effekt av 
att efterfrågan har ökat. Ett företag inom industrin uttrycker detta 
med kommentaren ”Vi har en god lönsamhet givet omsättningen”.

Svaren om lönsamheten skiljer sig dock åt mellan de olika sek-
torerna. Inom handeln fi nns ett missnöje med lönsamheten. Daglig-
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varuhandeln pekar på att konsumenternas efterfrågan har förskjutits 
till sällanköpsvaror, vilket har skapat lägre försäljningsvolymer och 
sämre lönsamhet. Några företag inom handeln anser att de behöver 
effektivisera verksamheten för att uppnå god lönsamhet: ”En förkla-
ring är ineffektivitet. Försäljningen är tillräckligt stor”. 

HÖGRE EFTERFRÅGAN LEDER TILL HÖJDA PRISER

En något större andel av företagen, jämfört med i september, uppger 
att de avser att höja sina priser under innevarande kvartal och de 
kommande tolv månaderna (se diagram 4). Få företag planerar några 
större prisökningar och ofta uppger företagen prisökningar på tolv 
månaders sikt på två till tre procent. För företag som avser att sänka 
priserna under de kommande tolv månaderna är skälet främst ökad 
prispress på grund av hårdnande konkurrens.

En majoritet av industriföretagen uppger att de avser att höja 
priserna, det vill säga en högre andel än i september. Flera av indu-

Diagram 3.  Omdöme om lönsamheten
Nettotal

sep 07 dec 07 maj 08 sep 08 dec 08 maj 09 sep 09 dec 09 maj 10 sep 10 jan 11

Anm. Viktade nettotal baserade på antalet anställda i Sverige hos de intervjuade företagen. Frågan 
avser företagens omdöme om lönsamheten för närvarande. Nettotalen i diagrammet är saldot mellan 
andelen företag som uppgett att lönsamheten är bra respektive dålig.

Källa: Riksbanken
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Diagram 4. Företagens prissättningsplaner

sep 10 jan 11 sep 10 jan 11 sep 10 jan 11

Innevarande kvartal Nästa kvartal Om 12 månader

Höja
Sänka

Anm. Andelen företag som avser att höja eller sänka sina priser under innevarande -, nästa kvartal, 
och kommande tolv månader uttryckt i procent. Viktade andelar baserat på antalet anställda i Sverige 
hos de intervjuade företagen.

Källa: Riksbanken

striföretagen påpekar också att transportföretagen har börjat öka 
sina priser. Samtidigt betonar de exportinriktade företagen ofta att 
konkurrensen gör det svårt att höja priserna trots att stigande råva-
rupriser och den starka svenska kronan skulle göra det motiverat. 
Ett företag kommenterade situationen med ”För prisbildningen är 

växelkursen en icke-fråga”. Exportföretagen talar ofta om att kron-
förstärkningen kommer att påverka lönsamheten negativt ”Man får 

ta det av marginalerna”.
Inom dagligvaruhandeln, där importandelen ofta är stor, ser man 

ett behov av att höja priserna till följd av ökade råvarukostnader, men 
genomslaget dämpas av den starka kronan och en intensiv konkur-
rens. Ett av dessa företag kommenterade läget med orden ”Vi har 

kraftiga råvaruprishöjningar, men vi har också valutan och försöker 

hålla tillbaka”. Inom handeln fi nns en oro för ett tryck uppåt på pri-
serna i Asien, och då främst Kina, till följd av bland annat en ökad 
inhemsk efterfrågan. ”Dessa prisökningar kommer att slå på konsu-

mentpriserna i Sverige”, säger ett företag inom handeln.
I samband med frågorna om prisförändringar ombeds företagen 

att ange vilka faktorer som påverkar deras prissättningsplaner på tolv 
månaders sikt. De faktorer som hade störst effekt uppåt på priserna 
var material- eller inköpskostnader och efterfrågan. Jämfört med i 
september har efterfrågan fått en större betydelse för företagens 
prishöjningar. De faktorer som anses kunna påverka priset nedåt var 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70



 R I K S B A N K E N S  F Ö R E T A G S I N T E R V J U E R 9

främst ökad produktivitet och ledig kapacitet. I likhet med i septem-
ber påpekade även några företag att de ser sig själva som ”prista-
gare” på marknaden och att konkurrensen är en viktig faktor som 
kan hålla priserna nere. ”Om konkurrenter gör stora vinster kan de 

pressa priserna och ta marknadsandelar. Då kan man själv inte höja 

priserna.” 

REKRYTERINGSBEHOVEN STÖRST INOM BYGGSEKTORN

Omkring hälften av företagen uppger att de har ökat antalet 
a nställda under de senaste tre månaderna. Ungefär samma andel 
s äger också att de kommer att fortsätta att öka sin personal under 
det kommande kvartalet (se diagram 5).

Den mest markanta ökningen sker inom byggsektorn där samt-
liga intervjuade företag uppger att de kommer anställa personal i takt 
med att byggvolymerna fortsätter att öka. Ett annat viktigt skäl för 
att anställa är att det råder brist på vissa personalkategorier, både 
tjänstemän och yrkesarbetare. Därutöver planerar man inför kom-
mande pensionsavgångar. Detta innebär att det både är fråga om att 
utöka personalen och om att göra ersättningsrekryteringar. Ett av de 
större byggföretagen uppger att det innebär ett rekryteringsbehov 
för de närmaste åren som motsvarar 20 procent av den nuvarande 
personalstyrkan. 

Inom industrin har det också skett en viss återhämtning när det 
gäller antalet anställda. Hälften av företagen har ökat sin personal 

Diagram 5. Omdöme om sysselsättningen
Nettotal

sep 07 dec 07 maj 08 sep 08 dec 08 maj 09 sep 09 dec 09 maj 10 sep 10 jan 11

Närmaste 3 månaderna 
Senaste 3 månaderna 

Anm. Viktade nettotal baserade på antalet anställda i Sverige hos de intervjuade företagen. Frågan 
avser hur antalet anställda har respektive kommer att utvecklas de senaste och de kommande tre må-
naderna. Nettotalen i diagrammet är saldot mellan andelen företag som uppgett att antalet anställda 
ökat (förväntas öka) respektive minskat (förväntas minska).

Källa: Riksbanken
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och ser ut att fortsätta att göra så det kommande kvartalet, man 
t alar om att ”Det fi nns en underliggande produktionsökning som 

kommer att innebära nya anställningar”.
Inom tjänstenäringarna fi nns det också en majoritet som har ökat 

sin personal under senare tid och som har planer på att fortsätta att 
öka. I enstaka fall råder det dock tvivel om den rådande marknads-
situationen är tillräckligt bra för att tillåta nyrekryteringar, vilket 
återges av en av respondenterna på följande sätt ”Det fi nns tryck i 

organisationen på att nyanställa men ledningen håller koll på pro-

duktivitetssiffror och är mycket återhållsam”. 
En del företag planerar att i ökad utsträckning använda sig av 

bemanningsföretag. Utvecklingen bekräftas av bemanningsföretagen 
som uppger att deras verksamhet har haft en kraftig ökning under 
senare tid för både tjänstemän och yrkesarbete.

LÖNERNA PÅ VÄG UPP EFTER KRISÅREN

Alltfl er uppger att lönekostnaderna kommer att öka under det när-
maste året (se diagram 6). Till en viss del förklaras detta av att löne-
ökningarna har varit låga under krisåren, då olika typer av ”krisavtal” 
tecknades för att säkra sysselsättningen, vilket medför ett större tryck 
på att höja lönerna nu när konjunkturen förbättras. Denna tendens 
verkar vara utbredd över samtliga branscher. En vanlig be dömning 
bland företagen är en ökning av lönekostnaderna på två till tre 
p rocent 2011.

Diagram 6. Omdöme om lönekostnaderna
Nettotal

maj 08 sep 08 dec 08 maj 09 sep 09 dec 09 maj 10 sep 10 jan 11

Anm. Viktade nettotal baserade på antalet anställda i Sverige hos de intervjuade företagen. Frågan 
avser företagens bedömning av hur lönekostnaderna kommer att utvecklas kommande 12 månader. 
Nettotalen i diagrammet är saldot mellan andelen företag som uppgett att lönekostnaderna förväntas 
öka mer än tidigare respektive öka minde än tidigare.

Källa: Riksbanken
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I byggsektorn förväntar sig företagen nu att både löneglidningen 
och kostnaderna för underentreprenader ökar. Löneglidningens andel 
av de totala lönekostnaderna beräknas stiga till nivåer som rådde före 
krisen. 

Även inom tjänstesektorn, där det fi nns större inslag av individu-
ella avtal, är det troligt att löneglidningen kommer att öka i samband 
med nyrekrytering av specialistkompetens och att konjunkturen för-
bättras. 

Ett generellt problem för många är att kunna behålla rätt kompe-
tens i företaget. Ett företag utryckte detta med orden ”Löneglidning-

en kommer att bli högre på grund av den ökade konkurrensen om 

arbetskraften. Vi måste se över lönestrukturen för att kunna behålla 

nyckelpersoner”.

STORA FÖRETAG HAR FÅ BEKYMMER MED FINANSIERINGEN

Liksom i september uppgav en mycket stor andel av företagen i 
j anuari att förhållandena på fi nansmarknaderna har normaliserats 
för det egna företaget. En kommentar var att fi nansmarknaderna 
f ungerar normalt för det egna företaget men att det för kunders 
k under (medel stora och mindre kunder) inte är lika enkelt att få till-
gång till kapital. De få företag som fortfarande inte anser att förhål-
landena är normala menar att det tillgången på kapital från bankerna 
försämras så fort diskussionen kring statsfi nansiella problem i Europa 
kommer upp. 
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