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Sammanfattning av Bolagsindikatorn april 2016 

• För Unionen är det naturligt att bevaka och analysera utvecklingen för företagen i Sverige. Börs-
bolagens centrala position i den svenska ekonomin gör att deras utveckling är en viktig signal om 
utvecklingen även för näringslivet och ekonomin i stort. 

• Utvecklingen under 2015 var, liksom under 2014, positiv för de svenska börsbolagen vad gäller 
både omsättning och lönsamhet. Detta kan jämföras med utvecklingen under 2011-2013 som ge-
nerellt sett var svag, framför allt vad avser lönsamheten som 2013 var nästan lika låg som under 
krisåret 2009. Den mer positiva utvecklingen under 2014 och 2015 stämmer väl överens med den 
allmänna bilden av snabbare tillväxt i Sverige, samt med en tydlig, om än svag, återhämtning i 
Europa.  

• För 2016 väntas tillväxten bli fortsatt positiv men dämpas. Bolagsindikatorn för april 2016 visar 
att omsättningen i börsbolagen växte med 7 procent under 2015 men att tillväxten väntas sakta in 
till 2 procent under innevarande år. Detta stämmer väl med de senaste månadernas internationella 
statistik som domineras av osäkerhet, oro på de finansiella marknaderna och en viss nedjustering 
av tillväxtprognoserna, framför allt i tillväxtekonomierna. 

• Rörelsemarginalen steg till 11,4  procent under 2015, jämfört med 11,1 procent 2014. Förvänt-
ningarna för 2016 avseende lönsamheten är försiktiga, i enlighet med de lägre tillväxtprognoser-
na. Marginalen väntas gå ned något till 11,2 procent, som dock är en högre nivå än 2014. 
Prognoserna indikerar också en fortsatt tuff konkurrens på den internationella marknaden. 

• Lönsamheten i börsbolagen ligger fortsatt avsevärt lägre än de år som närmast föregick finanskri-
sen. Detta ska dock ses i ljuset av att avkastningen på alternativa riskfria placeringar under 
samma period sjunkit kraftigt. 2015 var differensen mellan börsbolagens rörelsemarginal och den 
10-åriga statsobligationsräntan 10,7 procentenheter, vilket var större än under högkonjunkturåren 
2006-7. 

• Utvecklingen skiljer sig mellan industrin och tjänstesektorn, framför allt vad gäller lönsamheten. 
Medan marginalerna i tjänstesektorn sjönk 2015 och väntas fortsätta sjunka 2016, sannolikt i hög 
grad beroende på stigande internationell konkurrens, ser utvecklingen i industrin något starkare 
ut. Förhoppningsvis skapar den goda reala lönsamheten utrymme i sektorn för nödvändiga och 
växande investeringar i forskning och utveckling (FoU), maskiner och inte minst kompetensut-
veckling.  

 

2013 2014 2015 2016* 2013 2014 2015 2016*
Totalt 1 10 7 2 11,0 11,1 11,4 11,2

Tillverkningsindustri -2 12 5 0 11,0 11,3 12,0 11,8
Tjänsteföretag 11 7 11 4 12,7 13,1 12,2 11,6
Övriga -2 5 8 2 5,8 3,6 5,2 5,8
* Prognos
Källa: Thomson Reuters
Företag verksamma inom finans & försäkring är exkluderade i analysen

Omsättning, förändring jfr föreg år, procent Rörelsemarginal, procent
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Bolagsindikatorn och börsbolagen 

När vi nu gått in i april har den övervägande de-
len av bolagen på Stockholmsbörsen offentlig-
gjort sina resultat för 2015. Med detta som grund 
har även analytikernas prognoser för 2016 uppda-
terats. I Bolagsindikatorn sammanställs dessa 
nulägesbeskrivningar för vart och ett av bolagen 
till en total och aktuell bild av konjunkturen för 
börsbolagen som grupp.1 

Rapporten baseras på finansmarknadens progno-
ser för varje börsbolag, prognoser som uppdate-
ras kontinuerligt.2 Antalet börsbolag som 
analyseras i denna rapport är 247,3 och de senaste 
uppdateringarna av prognoser som ingår i ana-
lysen är gjorda i mars.4 

De 247 börsbolagen kan ställas mot de cirka 
285 000 bolag i Sverige som har minst en an-
ställd.5 Trots att börsbolagens antal i en sådan 
jämförelse är litet är deras tyngd i näringslivet 
mycket stor, både sett till omsättning, antalet 
anställda och påverkan. Prognoserna i rapporten 
avser börsbolagens utveckling på koncernnivå, 
alltså inklusive de verksamheter som återfinns i 
andra länder än i Sverige. Hur börsbolagen ut-
vecklas totalt sett är intressant eftersom de i hög 
grad genom sina led av underleverantörer funge-
rar som motorer för övriga näringslivet, men 
också eftersom deras tillväxttakt är en signal om 
hur den internationella konjunkturen utvecklas. 

Rapporten redovisar utvecklingen sammanlagt 
för alla börsbolag, samt uppdelat på tillverknings-
industrin och tjänstesektorn. 

Bolagsindikatorn är skriven av Jon Tillegård och 
Lars Jagrén, Unionens enhet för avtal och politik. 

Börsbolagens konjunktur 

Nedan analyseras börsbolagens utveckling och 
framtidsutsikter gällande omsättning och rörel-
semarginal. Detta görs för börsbolagen som hel-
het och nedbrutet på näringslivssektor.6 

Svagare omvärld och starkare krona ger ned-
revideringar 
Diagram A Börsbolagens omsättning och rörelsemarginal 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

När 2015 summeras visar sammanställningen att 
börsbolagens omsättning under året ökade med 7 
procent (diagram A). Det innebär att tillväxten 
blev något lägre än 2014, vilket också var i linje 
med förväntningarna inför året. Tillväxttakten 
2015 var därmed den tredje högsta sedan fallet 
under 2009 i samband med finanskrisen. Omsätt-
ningen väntas fortsätta stiga under 2016, om än i 
betydligt långsammare takt. Prognoserna pekar 
på endast två procents ökning av omsättningen 
under innevarande år. 

Den förväntade svaga omsättningstillväxten, 
liksom det faktum att förväntningarna gradvis 
skrivits ned under hösten/vintern, avspeglar den 
ökade osäkerheten i världsekonomin. Som vi 
varnade för i Bolagsindikatorn för september 
2015 har således först den svagare utvecklingen i 
Kina med en dämpad industriproduktion, djupare 
recession i Ryssland och Brasilien bidragit till 
detta. Så har även de fortsatt låga oljepriserna 
som dels tyder på svagare efterfrågan, dels – och 
kanske framför allt – skapar osäkerhet på finans-
marknaderna kring banksektorns utlåning till 
oljeinvesteringar och till oljeproducerande län-
der.7 
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Den ökade osäkerheten påverkar investeringarna 
negativt, vilket i sin tur slår relativt kraftigt mot 
den investeringsvarutunga svenska exporten. 
Detta återspeglas i att prognoserna för tillväxten 
2016 nu är lägre än vid den senaste Bolagsindika-
torn från september 2015. Skillnaden mellan 
prognosen som lades i september (prickad linje) 
och den nu aktuella (streckad linje) avseende 
börsbolagens omsättning under 2016 framgår av 
diagram A. Det samma gäller för övrigt även 
rörelsemarginalen, mer om det nedan. 

En bidragande orsak till den starka omsättnings-
tillväxten under 2014 och även under 2015 var 
valutakursförändringar. Mätt som KIX-index 
försvagades kronan med drygt 10 procent mellan 
januari 2014 till april 2015. Därefter har dock 
kronan åter stärkts med 3-4 procent. Totalt för 
helåret 2015 var dock genomsnittskronkursen ca 
5 procent svagare än 2014. Mätt i kronor har 
detta påverkat omsättningen positivt för de bolag 
som säljer i utlandet, vilket gäller för en stor del 
av börsbolagen. 

Valutakurser är notoriskt svårprognosticerade, 
men flertalet bedömare räknar med att kronan i 
genomsnitt stärks något 2016 jämfört med 2015. 
För detta talar bland annat att den svenska till-
växten väntas bli avsevärt högre än EU-
genomsnittet. En delförklaring till att tillväxttak-
ten skrivits ner sedan i september och nu förvän-
tas sjunka under 2016 hittas alltså i dessa 
prognoser om en stärkt kronkurs.  

Högre försäljning och bättre konjunktur medför-
de att lönsamheten för börsbolagen totalt sett 
förbättrades under 2015. Totalt sett steg börsbo-
lagens lönsamhet (rörelsemarginal) till 11,4 pro-
cent, jämfört med 11,1 procent 2014. 

Jämfört med september 2015 har det skett en 
nedrevidering av lönsamhetsförväntningarna för 
2016. För innevarande år väntas lönsamheten åter 
försvagas något, till 11,2 procent. Detta är i linje 
med mer dämpad omsättningstillväxt, ökad osä-
kerhet och fortsatt tuff konkurrens på flertalet 
marknader. 

Till lönsamhetsuppgången 2015 bidrog den sva-
gare kronan (som påverkar exporterande företags 

marginaler positivt, se ovan) liksom oljeprisned-
gången. Effekterna av en svagare krona varierar 
dock beroende på såväl hur export- som import-
beroende verksamheten är, liksom givetvis 
gentemot vilken/vilka valutor kronan försvagas. 
Som Unionen visade i konjunkturprognosen från 
april 20158 är det exempelvis inte säkert att det är 
en större andel företag i näringslivet som gynnas 
än som missgynnas av en svagare krona gentemot 
dollarn. Detta eftersom importen i dollar, inte 
minst av programvaror och IT-lösningar, är bety-
dande. Effekterna varierar också mellan olika 
företagstyper, där framför allt mindre företag 
generellt sett har svårare att hantera valutafluktu-
ationer. 

Med tanke på att den svenska exporten till EU är 
mångdubbelt större än den till USA (inklusive till 
andra länder med vilka handeln primärt bedrivs i 
dollar) torde en lite starkare svensk krona gente-
mot euron som förväntas under 2016 sammanta-
get ha en negativ inverkan på lönsamheten.  

Det kan konstateras att nivån på rörelsemargina-
len fortsatt ligger avsevärt lägre än de år som 
närmast föregick finanskrisen. Samtidigt är det 
viktigt att peka på att avkastningen på alternativa 
riskfria placeringar under samma period sjunkit 
kraftigt. Ur detta perspektiv är det rimligt att även 
avkastningsmålet på kapital i börsbolagen sänks.  

Som ett exempel kan noteras att den genomsnitt-
liga 10-åriga statsobligationsräntan i Sverige 
gradvis sjönk från 2,1 procent 2013 till 1,7 pro-
cent 2014 och 0,7 procent 2015. Relativt denna 
riskfria ränta förbättrades därmed börsbolagens 
rörelsemarginal under 2015 med 1,3 procenten-
heter, med 1,8 procentenheter jämfört med 2013 
och låg under 2015 faktiskt högre än under hög-
konjunkturåren 2006-7.9 
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Nolltillväxt väntas inom industrin 
Diagram B Börsbolagens omsättning efter sektor 

 Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

Utvecklingen för tjänste- respektive tillverk-
ningsföretagens omsättning skilde sig kraftigt åt 
2012 och 2013.10 Tjänstesektorn växte stabilt, 
medan industrin minskade omsättningen två år i 
följd. 2014 och 2015 redovisade båda sektorerna 
snabba omsättningsökningar. 2015 växte tjänste-
sektorn med 11 procent, medan industrins om-
sättning ökade med 5 procent. För 2016 pekar 
prognoserna på en återigen betydligt mer dämpad 
utveckling för industrin i den svagare omvärlds-
tillväxtens spår. Även tjänstesektorns omsätt-
ningstillväxt dämpas, men väntas fortsätta vara 
positiv, 4 jämfört med 0 procent i industrin.  

Tjänsteföretagens snabbare tillväxt under de sen-
aste åren förklaras i hög grad av att den svenska 
hemmamarknaden, där relativt sett fler av tjänste-
företagen verkar, har utvecklats betydligt bättre 
än flertalet exportmarknader. En andra delförkla-
ring är att tjänstepriserna generellt stiger, om än 
svagt, medan producentpriserna för varor faller. 
Detta påverkar givetvis omsättningen i löpande 
priser, vilket är det som redovisas i bolagens 
rapporter och prognoser. 

De största nedrevideringarna av omsättningspro-
gnoserna har skett inom industrin. Sedan septem-
ber har prognosen för 2016 sänkts från 3 till 0 
procent för industrin, motsvarande förändring för 
tjänstebolagen är en sänkning från 6 till 4 pro-
cents tillväxt. 

Lägre marginaler i båda sektorerna 2016 
Diagram C Börsbolagens rörelsemarginal efter sektor 

 Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

Börsbolagens lönsamhet steg under 2014, efter 
tre svaga år 2011–2013 (se även ovan). Under 
2015 fortsatte uppgången totalt sett. Detta förkla-
ras i huvudsak av stigande marginaler i industrin, 
som dessutom översteg förväntningarna så som 
de såg ut innan rapportsäsongen, medan lönsam-
heten försvagades i tjänstesektorn. Industrisek-
torn noterade 2015 en rörelsemarginal på 12,0 
procent, att jämföra med 11,3 procent 2014. 
Tjänstesektorn föll från 13,1 procent 2014 till 
12,2 procent 2015. 

För 2016 väntas rörelsemarginalen totalt sett 
sjunka med 0,2 procentenheter. För tjänstesektorn 
är prognosen att marginalen sjunker till 11,6 pro-
cent innevarande år, medan industrins marginal 
hålls uppe bättre men ändå sjunker med 0,2 pro-
centenheter till 11,8 procent. 

Sedan september har lönsamhetsprognoserna 
skrivits ned avsevärt, vilket i diagram C syns som 
att de streckade linjerna (aktuell prognos) gene-
rellt både ligger lägre och pekar i annan riktning 
än de prickade (prognos i september). Detta av-
speglar, som beskrevs ovan, sannolikt både valu-
taeffekter i form av förväntat starkare krona, 
svagare omvärldskonjunktur, ökad osäkerhet 
samt en fortsatt ökande och hård konkurrens.   

Enligt prognoserna kommer rörelsemarginalen 
under 2016 alltså bli högre inom industri- än 
inom tjänstebolagen på börsen. Senast detta 
hände var 2007, sedan dess har lönsamhetsglap-
pet mellan sektorerna som mest varit 3,5 procen-
tenheter.11 Detta väntade lönsamhetsskifte är ett 
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resultat av en trend av sjunkande lönsamhet för 
tjänsteföretagen de tio senaste åren. Trenden är 
sannolikt ytterligare ett tecken på en hårdnad 
konkurrens för tjänstesektorn i globaliseringens 
och digitaliseringens spår. 

Diagram D Börsbolagen fördelade efter andel som återfinns i 
olika lönsamhetsintervall 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

Ett alternativt och kompletterande mått på lön-
samheten är andelen företag som redovisar 
mycket låga rörelsemarginaler. Totalt sett var det 
2015 drygt 25 procent av antalet börsbolag som 
hade en rörelsemarginal på under fem procent 
(blå eller lila fält i diagram D). Andelen hade 
sjunkit från närmare 40 procent år 2013. En fort-
satt nedgång till under 20 procent väntas inneva-
rande år. 

Ett alternativt, och sannolikt mer rättvisande, 
mått på hur konjunkturen förändras är att vikta 
företagen lönsamhet efter deras omsättning. Detta 
redovisas i diagram E. Mätt på detta sätt framträ-
der samma utveckling med en lägre andel med 
låg lönsamhet efter 2013. Andelen med negativ 
lönsamhet blir påtagligt lägre med denna metod, 
men noterbart är att den gruppen ändå växte un-
der 2015. 

Diagram E Börsbolagen fördelade i lönsamhetsintervall viktat 
efter storlek på omsättning 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

Utvecklingen är dock inte entydig, eftersom an-
delen höglönsamma företag (mer än 10 procents 
rörelsemarginal) samtidigt ökade under 2015. 
Den grupp som främst minskade var de med en 
marginal på 5-9 procent. 2015 innebar alltså en 
utveckling mot en mer tudelad lönsamhetsbild. 

För 2016 väntas en förbättring, och lite drygt 20 
procent av omsättningen i börsbolagen beräknas 
återfinnas i bolag med en marginal på under fem 
procent, medan andelen i företag med negativ 
marginal i stort sett förväntas bli noll. 

Det faktum att en såpass liten del av företagen 
väntas uppvisa en mycket låg lönsamhet skapar 
förhoppningsvis, i kombination med de låga rän-
torna, bättre förutsättningar för en ökning av 
investeringarna i maskiner, FoU samt kompe-
tensutveckling. Detta är i sin tur en helt nödvän-
dig ingrediens för en fortsatt god utveckling av 
näringsliv och arbetsmarknad i Sverige. 
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Referenser 

1 Med detta menas bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Nordics Stockholmsmarknad, vilket vid analystill-
fället var 284 stycken. Observera att bolag inom finans eller försäkring (SNI2007-kod 64-67, 26 st i februari 
2016) är exkluderade i analyserna i denna rapport, eftersom den analysmetod som används i rapporten inte lämpar 
sig för deras verksamhet. 

2 Prognoserna sammanställs av Thomson Reuters. Antalet analytiker som följer ett bolag varierar från fall till fall, 
generellt gäller att ju större bolag desto fler analytiker som bevakar bolaget. Den totala mängden analyser som 
rapporten bygger på uppskattas till cirka 1800 st. Observera att rapporten baseras på nominell data så som den 
rapporteras i bolagens bokslut, alltså faktiska utfall och prognoser i löpande priser. Detta är viktigt att ha i åtanke 
när exempelvis omsättningens utveckling för tillverkningsindustrin beskrivs, en sektor som åtminstone i vissa 
branscher under en längre tid sett sjunkande försäljningspriser. 

3 Detta efter att de börsnoterade finans- eller försäkringsbolagen samt de bolag som saknar verksamhet i Sverige 
har exkluderats. 

4 Sedan den förra upplagan i september 2015 har nio bolag tillkommit genom börsintroduktion, samtidigt som 
fyra har fallit ifrån genom avnotering. Denna ständigt pågående förändring av börsens sammansättning påverkar 
jämförbarheten mellan olika upplagor av rapporten, men denna påverkan är i de flesta fall marginell. Metoden 
som används för indexberäkning i rapporten är kedjeindex. Denna har för en konjunkturindikator styrkan att den 
visar förändringen mellan två år hos de bolag som varit börsnoterade under båda de två år som jämförs. Metoden 
rensar alltså bort de förändringar som är en effekt av att bolag kommer till eller lämnar börsen. 

5 SCB:s Företagsregister via ekonomifakta.se, uppgiften gäller för år 2015. 

6 Aktuella prognoser markeras med streckade linjer i diagrammen. Prickade linjer markerar hur prognoserna låg i 
september 2015. 

7 Oljepriset (Brentolja) sjönk under hösten 2014 kraftigt, från drygt 100 till knappt 50 USD/fat. Därefter steg 
priset långsamt under våren 2015 för att under sommaren och hösten ånyo sjunka tillbaka till mellan 40-50 
USD/fat. 

8 Rapporten har titeln ”Fördel Sverige – med hjälp av Europa”, den beställs eller laddas ner från Unionens hem-
sida. 

9 Under 2006 och 2007 var den genomsnittliga räntan på den 10-åriga statsobligationen 3,7 procent respektive 4,2 
procent. Detta innebär att den genomsnittliga rörelsemarginalen för börsbolagen dessa år översteg statsobligat-
ionsräntan med 9,8 respektive 10,6 procentenheter. 2015 var denna differens 10,7 procentenheter. 

10 Indelning i branscher görs enligt SNI 2007. Tillverkningsindustri 10-33; tjänstesektor 45-82 & 85-96. Obser-
vera återigen att finans och försäkring (SNI 64-67) är exkluderat i analysen. Notera att börsbolag med SNI-koder 
1-9, 34-44, 83-84 och 97-99 därmed inte heller inkluderas i någon av de sektorer som särredovisas i diagrammen. 
(Bland dessa bolag väger byggbolagen absolut tyngst följt av gruvbolag, men gruppen innehåller exempelvis även 
en mängd energiproduktions/-utvinningsbolag.) Detta förklarar (exempelvis) hur både tillverkningsindustri och 
tjänstesektor under många år kunnat ligga på en högre lönsamhetsnivå än genomsnittet för samtliga bolag. 

11 Här bör dock påpekas att direkta jämförelser haltar eftersom bolagens kapitalstruktur varierar kraftigt mellan 
olika branscher. 
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Ett framgångsrikt svenskt näringsliv är en förutsättning för att Unionens med-
lemmar idag och i framtiden ska ha stimulerande, utvecklande, trygga och väl-
avlönade jobb. Samtidigt beror näringslivets framgång till stor del på de insatser 
som Unionens medlemmar gör. När Unionens medlemmar trivs och utvecklas 
finns förutsättningarna för ett starkt näringsliv.

För Unionen är det därför viktigt att bevaka och analysera utvecklingen för de 
svenska företagen. Bolagsindikatorn tar sitt avstamp i finansmarknadens bedöm-
ningar av börsbolagens nuläge samt av hur de kommer att utvecklas de närmaste 
åren. Börsbolagens centrala position i den svenska ekonomin gör att dessa be-
dömningar är en signal om tillståndet även för näringslivet och samhällsekono-
min i stort. De är därför av stort intresse även för de av Unionens medlemmar 
som inte har något av bolagen på Stockholmsbörsen som sin arbetsgivare.
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