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UNIoNeNS BolagSINDIkaTor SePTeMBer 2015

Börsbolagen under 2015/16: 

Tjänstesektorn – snabb tillväxt men tuffare konkurrens 
Industrin – fortsatt stigande lönsamhet



Sammanfattning av Bolagsindikatorn september 2015 
 

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

• För de svenska börsbolagen var åren 2011-2013 generellt sett svaga. Omsättningen utvecklades 
trögt, medan lönsamheten efter uppgången 2010 sjönk tre år i rad till en nivå nästan lika låg som 
under krisåret 2009. De senaste Bolagsindikatorerna visar dock på en något bättre utveckling 
2014 och 2015, både vad gäller omsättning och lönsamhet. Detta stämmer väl överens med den 
allmänna bilden av tillväxten i världsekonomin där framför allt återhämtningen i Europa, även om 
den går långsamt, är viktig för de svenska bolagen. 

• Bolagsindikatorn för september 2015 visar att omsättningen i börsbolagen växte med 10 procent 
under 2014 samt att tillväxten väntas bli 8 procent under innevarande år och 4 procent 2016. 
Bolagsindikatorn pekar därmed på en fortsatt förbättring av den internationella konjunkturen, 
även om tillväxttakten dämpas nästa år. 

• Rörelsemarginalen väntas stiga till 11,3 procent under 2015, jämfört med 10,9 procent 2014. För-
väntningarna för 2015 avseende lönsamheten är alltså försiktigt positiva, även om de har skrivits 
ned marginellt sedan i februari. För 2016 pekar förväntningarna på en fortsatt förbättring av lön-
samheten i takt med att den internationella återhämtningen fortsätter. Prognoserna indikerar dock 
en fortsatt tuff konkurrens på den internationella marknaden. 

• När bolagens försäljning växer och lönsamheten gradvis förbättras ökar förhoppningsvis möjlig-
heterna till stigande sysselsättning och större investeringar i forskning och utveckling (FoU), ma-
skiner och inte minst kompetensutveckling. Det är nödvändigt för att långsiktigt stärka bolagens 
konkurrenskraft, lyfta Sveriges produktivitet och för att skapa nya jobb i Sverige.  

 

2013 2014 2015* 2016* 2013 2014 2015* 2016*
Totalt 1 10 8 4 11,0 10,9 11,3 12,1

Tillverkningsindustri -2 12 6 3 11,0 11,2 11,7 12,5
Tjänsteföretag 11 7 11 6 12,8 12,9 12,3 12,6
Övriga -2 5 11 6 5,8 3,6 6,4 8,2
* 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 september har den största delen 
av bolagen på Stockholmsbörsen offentliggjort 
sina resultat för det första halvåret 2015. Med 
halvårsrapporterna som grund har analytikernas 
prognoser för 2015 och 2016 uppdaterats. I 
Bolagsindikatorn sammanställs dessa nulägesbe-
skrivningar 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 242,3 och de senaste 
uppdateringarna av prognoser som ingår i ana-
lysen är gjorda 27 augusti.4 

De 242 börsbolagen kan ställas mot de cirka 
290 000 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 politik, opinion 
och påverkan. 

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 

Snabb tillväxt och lönsamhet långsamt uppåt 
Diagram A Börsbolagens omsättning och rörelsemarginal7 

 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

När 2014 nu slutgiltigt kan summeras visar sam-
manställningen att börsbolagens omsättning un-
der 2014 ökade med 10 procent (diagram A). Det 
innebär att bolagen under 2014 nådde den högsta 
tillväxttakten sedan 2008. Omsättningen väntas 
fortsätta stiga i god takt (8 procent) under inneva-
rande år, men långsammare (4 procent) under 
2016. 

Omsättningsökningen ska dock ses i ljuset av att 
omsättningen mer eller mindre stod still under 
2012 och 2013, efter ideliga besvikelser om den 
internationella konjunkturutvecklingen. Därefter 
har tillväxten tagit hygglig fart i Nordamerika, 
och även i Europa har en återhämtning, om än 
svag, inletts. Denna har vare sig knäckts av 
Ukrainakrisen eller av de återkommande Grek-
landskriserna. 

Detta återspeglas i utvecklingen under 2015 för 
börsbolagens omsättning, vilken väl har följt de 
prognoser som lades tidigare under året. Skillna-
den mellan prognosen som lades i februari 
(prickad linje) och den nu aktuella (streckad 
linje) avseende börsbolagens omsättning under 
2015 är så pass liten att den inte framgår i dia-
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gram A. Det samma gäller för övrigt rörelsemar-
ginalen, mer om det nedan. 

Omsättningsprognoserna pekar sålunda mot fort-
satt positiv konjunkturutveckling på de viktiga 
svenska exportmarknaderna i Europa och Nor-
damerika under 2015-16. Den under augusti 
starkt ökade osäkerheten om utvecklingen i Kina 
vad gäller både konjunktur och finansmarknader 
kan dock komma att påverka förväntningarna 
framöver.  

En bidragande orsak till den starka omsättnings-
tillväxten under 2014 och förväntningarna om 
högre omsättning under 2015-16 är valutakurs-
förändringar. Gentemot flera av de viktigaste 
handelsvalutorna är kronan idag lägre värderad 
än vid årsskiftet 2013/14, vilket mätt i kronor har 
påverkat omsättningen positivt för de bolag som 
säljer i utlandet.8 Valutakurser är notoriskt svår-
prognosticerade, men flertalet bedömare räknar 
med en fortsatt relativt svag krona. 

Högre försäljning och bättre konjunktur medför-
de att de senaste årens nedgång i lönsamhet bröts 
under 2014. Totalt sett låg börsbolagens lönsam-
het (rörelsemarginal) kvar på samma nivå under 
2014 som under 2013, ca 11 procent. För 2015 
väntas lönsamheten stiga något, till 11,3 procent, 
för att sedan förbättras mer markant under 2016. 
2015 ser därmed ut att bli det första året sedan 
2010 med stigande rörelsemarginaler för börsbo-
lagen som helhet. 

Till lönsamhetsuppgången bidrar den svagare 
kronan (som påverkar de exporterande företagens 
marginaler positivt) liksom oljeprisnedgången.9 
Effekterna av en svagare krona varierar dock 
beroende på såväl hur export- som importbero-
ende verksamheten är, liksom givetvis gentemot 
vilken/vilka valutor kronan försvagas. Som Un-
ionen visade i senaste konjunkturprognosen från 
april 201510 är det exempelvis inte säkert att det 
är en större andel företag i näringslivet som gyn-
nas än som missgynnas av en svagare krona 
gentemot dollarn. 

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 svag krona gentemot euron där-
emot sammantaget ha en gynnsam inverkan på 
lönsamheten. I linje med detta är det också bety-
dande skillnader vad gäller lönsamhetsförvänt-
ningarna för 2015 mellan den i mycket hög grad 
exportinriktade industrin och den mer Sverigebe-
roende tjänstesektorn, där industrins marginaler 
väntas stiga och tjänsteföretagens sjunka (se ne-
dan). 

Jämfört med februariindikatorn har det skett en 
smärre nedrevidering av lönsamhetsförväntning-
arna för 2015. Kombinationen av uppreviderade 
tillväxtprognoser och nedreviderade lönsamhets-
förväntningar bekräftar bilden av en fortsatt tuff 
konkurrens, relativt svag tillväxt på många mark-
nader och strukturomvandling i flera sektorer.  

Det kan konstateras att nivån på rörelsemargina-
len, även om nuvarande prognoser om en positiv 
utveckling under 2015-16 skulle förverkligas, 
fortsatt ligger avsevärt lägre än innan finanskri-
sen. Samtidigt är det dock viktigt att peka på att 
avkastningen på alternativa riskfria placeringar 
(främst statsobligationer) under samma period 
sjunkit kraftigt. Ur detta perspektiv är det rimligt 
att även avkastningsmålet på kapital i börsbola-
gen sänks. 

Omsättningstillväxt följer förväntningar 
Diagram B Börsbolagens omsättning efter sektor 

 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

I diagram B visas hur utvecklingen av börsbola-
gens omsättning delas upp efter näringslivssek-
tor.11 Särskilt efter 2011 har kurvorna för tjänste- 
respektive tillverkningsföretagen följt olika ba-
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nor. Tjänstebolagens omsättning utvecklades 
starkt 2011-14 med en genomsnittlig årlig om-
sättningsökning på 8 procent. Samtidigt krympte 
omsättningen för bolagen inom tillverkningsin-
dustrin under 2012-2013 med sammataget 6 pro-
cent, för att sedan öka snabbt 2014 med 
förväntningar i nuläget om en fortsatt hygglig 
ökningstakt för helåret 2015.  

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, medan 
producentpriserna för varor faller. Detta påverkar 
givetvis förväntningarna vad gäller omsättningen 
i löpande priser, vilket är det som redovisas i 
bolagens rapporter och prognoser. 2014 växte 
tjänstesektorn med 7 procent, medan industrin 
gick från negativ till starkt positiv tillväxt (-2 
procent 2013 till +12 procent 2014). Prognosen 
för 2015 är en tillväxt i tjänstesektorn på 11 pro-
cent, följt av 6 procent 2016. För industriföreta-
gen är förväntningarna 6 procents tillväxt 2015 
och 3 procent 2016. 

Det är överlag små skillnader mellan de nu aktu-
ella prognoserna för omsättningen 2015 och de 
som gjordes i februari. Industrin har reviderats 
ned knappt 2 procent, medan tjänstesektorn skri-
vits upp i motsvarande grad. 

Lönsamhet på väg upp i industrin men skrivs 
ner i tjänstesektorn 
Diagram C Börsbolagens rörelsemarginal efter sektor 

 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

Som framgår i diagram C utvecklades börsbola-
gens lönsamhet generellt sett svagt mellan 2010 – 
2013 (se även ovan). Under 2014 bromsades 
fallet i lönsamhet upp och totalt sett är förvänt-
ningarna en stigande lönsamhet under 2015 och 
2016.  

Det är tillverkningsbolagen som väntas stå för 
förstärkningen under 2015. Deras rörelsemarginal 
vände efter ett treårigt ras uppåt 2014 och beräk-
nas i år stiga från 11,2 till 11,7 procent. För tjäns-
tesektorn väntas rörelsemarginalen sjunka i 
motsvarande grad, från 12,9 procent 2014 till 
12,3 procent innevarande år. Uppgången i indu-
strin väntas fortsätta 2016 då rörelsemarginalen 
blir 12,5 procent. Tjänsteföretagens lönsamhet 
bedöms vända uppåt igen 2016, även om det 
förväntade tappet under 2015 inte helt återtas. 
Liksom tidigare år ligger lönsamheten mätt som 
rörelsemarginal högre i tjänstesektorn än inom 
industrin, men avståndet mellan kurvorna väntas 
krympa påtagligt. Här bör dock påpekas att di-
rekta jämförelser haltar eftersom bolagens kapi-
talstruktur varierar kraftigt mellan olika 
branscher.  

Sedan februari har lönsamhetsprognoserna i stort 
sett varit oförändrade för tillverkningsindustrin 
medan de däremot reviderats ned för tjänstesek-
torn. Det är främst för de industrinära tjänsterna – 
inkluderat exempelvis tekniska konsulter och 
bemanningsföretag – och telekomoperatörerna 
som lönsamhetsprognoserna har skruvats ner 
under året. Sett till de tio senaste åren går det att 
urskilja en trendmässigt sjunkande lönsamhet för 
tjänsteföretagen. Den uppdaterade prognosen för 
2015 följer detta mönster och är möjligen ytterli-
gare ett tecken på en hårdnad konkurrens för 
tjänstesektorn i globaliseringens och digitali-
seringens spår. 
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Diagram D Börsbolagen fördelade efter andel som återfinns i 
olika lönsamhetsintervall 

 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

Den sammantaget stabiliserade, och prognostice-
rat något bättre, lönsamheten kan också belysas 
utifrån andelen företag som redovisar mycket 
låga rörelsemarginaler. Totalt sett var det 2014 
drygt 30 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 fortsatt ned-
gång till ca 20 procent väntas innevarande 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 nedan. Mätt på detta sätt 
framträder samma utveckling, men andelen före-
tag med negativ lönsamhet blir då lägre. För 2015 
väntas drygt 20 procent av omsättningen i börs-
bolagen återfinnas i bolag med en marginal på 
under fem procent, medan andelen i företag med 
negativ marginal i stort sett förväntas bli noll. 

Diagram E Börsbolagen fördelade i lönsamhetsintervall viktat 
efter storlek på omsättning 

 

Källa: Thomson Reuters, egna bearbetningar 

Den förbättring av lönsamheten som sammanta-
get väntas under 2015-16 är framför allt en ök-
ning av företagens omsättning med marginaler 
mellan 10 – 14 procent, samt i intervallet 20+ 
procent. Den förväntade ökade genomsnittliga 
lönsamheten under 2015 är alltså framför allt en 
fråga om en återgång till mer ”normala” lönsam-
heter för fler företag efter de senaste årens lång-
dragna efterdyningar av finanskrisen. Detta 
skapar i sin tur nödvändiga förutsättningar för en 
ökning av investeringarna i maskiner, FoU samt 
kompetensutveckling, som är en helt nödvändig 
ingrediens för en fortsatt god utveckling av nä-
ringsliv 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 279 stycken. Observera att bolag inom finans eller försäkring (SNI2007-kod 64-67, 26 st i augusti 2015) 
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 februari 2015 har 14 bolag tillkommit genom börsintroduktion (tre inom finans & 
försäkring exkluderade), samtidigt som fyra har fallit ifrån genom avnotering. Denna ständigt pågående föränd-
ring av börsens sammansättning påverkar jämförbarheten mellan olika upplagor av rapporten, men denna påver-
kan 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 kom-
mer till eller lämnar börsen. 

5 SCB:s Företagsregister, uppgiften gäller för år 2012. 

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

7 Anledningen till att inga februariprognoser för 2015 finns med i diagram A är att de endast marginellt skiljde sig 
från de nu aktuella prognoserna för 2015 – de går alltså inte grafiskt att urskilja. 

8 Mätt som månadsgenomsnitt hade kronan mot euron i augusti 2015 försvagats med drygt 6 procent jämfört med 
december 2013 och i genomsnitt över hela perioden legat knappt 3 procent under nivån i december 2013. Mot 
dollarn hade kronan i augusti försvagats med 31 procent jämfört med december 2013 och i genomsnitt försvagats 
med 14 procent. Motsvarande siffror mot det sk KIX-indexet var 8 respektive 5 procent. Svenska kronan hade 
gentemot den norska i augusti stärkts med knappt 3 procent jämfört med december 2013, men under 2014-2015 
som helhet i genomsnitt försvagats med knappt 2 procent sedan december 2013. Den mest markanta förändringen 
under 2015 är kronans försvagning gentemot dollarn. Som ett rakt månadsgenomsnitt har kronan under 2015 
försvagats med 11 procent gentemot dollarn jämfört med december 2014. (Källa: Riksbanken) 

9 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 inledningen av hösten ånyo sjunka tillbaka till mellan 40-50 
USD/fat. 

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

11 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 åren 2010-2011 och 2014 kunde ligga på en högre lönsamhetsnivå än genomsnittet för samt-
liga bolag. 
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Olof Palmes Gata 17
105 32 Stockholm
Tel +46 8 504 15 000
www.unionen.se

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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