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Sammanfattning
Detta examensarbete har fokuserat på frågan: vilka branscher kommer att investera i
produktionskapacitet mellan åren 2010 och 2015 samt vad som påverkar de olika branscherna
att investera.
Analysen visar att energibranschen kommer att investera under hela perioden. Denna bransch
är mycket beroende av politiska beslut. Fordonsbranschen kommer antagligen att investera i
slutet av perioden. Branschen är till stor del beroende av det allmänna konjunkturläget då de
säljer direkt till konsument och även till företag. Inom branschen infrastruktur kommer de att
investera under hela tidsperioden och de påverkande faktorerna är vilka politiska beslut som
tas. Inom livsmedelsbranschen kommer det möjligtvis att byggas nya lager och
köttförpackningsfabriker. Läkemedelsbranschen kommer troligtvis inte att genomföra några
investeringar, då den är beroende av nya läkemedelsupptäckter och Sveriges attraktions
förmåga. Inom olje- och gasbranschen kommer vissa företag att investera. Skogsindustrin
kommer troligen inte göra några investeringar eftersom det finns en överkapacitet i branschen.
Stål- och gruvindustrin kommer att slutföra de projekt som pågår och eventuellt öppna nya
gruvor. Inom branschen för verkstadsindustrin ger analysen inga entydiga svar.
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Abstract
This master thesis has focused on the question of which sectors that will invest in
manufacturing capacity between the years 2010 and 2015 and which factors influences on
whether or not they will invest.
The analysis shows that the energy sector will invest during the entire period. This sector is
highly dependent on political decisions. The vehicle industry will probably invest at the end
of the period and they are to a large extent depending on that general state of the market as
they sell directly to the consumer, as well as to companies. In infrastructure there will be
investments during the entire period and they act only from the political decisions that are
taken. The food industry will possibly build new storages. The medicine sector will probably
not make any investments, since it is depending on new medical breakthroughs, and if it gets
more popular to invest in Sweden. Within the oil and gas sector certain companies will make
investments. The wood-processing industry is not likely to make any investments. The steels
and mining industries will complete the projects that are taking place and possibly open new
mines. The manufacturing industry gives no unambiguous answers.
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1 Inledning
I detta kapitel beskrivs problem bakgrunden till arbetet, syfte och mål samt avgränsningarna
av studien.

1.1 Problembakgrund
Ett ledande företag idag måste ha koll på hur företagets omgivning ser ut och kunna agera
efter sin kunskap. Bara för att ett företag är ledande i dag betyder det inte att företaget är det i
morgon. Det går också att se det omvänt. Det finns en möjlighet att bli det ledande företaget
om ledningen gör de rätta valen, tillvara tar sina resurser, både ekonomiska och mänskliga.
Här nedan kommer två exempel på hur det kan gå fel.
Företaget IBM var på 1970-talet och början på 1980-talet marknadsledande på så kallade stora
”mainframe”-datorer, med imponerade 60 procent av marknaden. Dessa datorer hade en egen
standard som gjorde dem inkompatibla med övriga datorer på marknaden samt att det
behövdes ett helt rum bara för en dator. Eftersom deras marknadsandel var så hög, hade IBM
en överlägsen attityd och de ansåg att ”mainframe”-datorn var det enda rätta för företagens
datorbehov, trots att marknaden för mindre datorer PC:n (personal computer) hade växt med
nästan 100 procent vissa år vid den här tiden. Det var inte förrän år 1983 som IBM lanserade
en egen PC, men då hade redan andra företag tagit stora andelar av marknaden. Detta
resulterade i att IBM var tvungna att göra stora omstruktureringar för att rädda företaget
(Lynch 2003).
Det andra exemplet är det svenska företaget Facit. De gjorde kontorsmaskiner och framför allt
mekaniska räknemaskiner. På 1970-talet kom den elektriska miniräknaren, men Facits
ledargestalt Gunnar Ericson vägrade att se att den förändrade marknaden för kontorsmaskiner.
Detta ledde till att förtaget fick ekonomiska problem och övertogs av Electrolux år 1973
(Petterson 2004).

1.2 Syfte och mål
Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vilka branscher som kommer att
investera i produktionskapacitet mellan åren 2010 och 2015. Detta görs genom att utforska
olika indikationer samt att studera de mönster som finns. Vad det är som skiljer sig åt hos de
olika branscherna och vilka faktorer som är lika.
Detta arbete ska undersöka om det finns investeringar som ligger utanför ordinarie
investeringar när det gäller produktionskapacitet inom den givna tidsperioden.
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Målet är att med en djupanalys ge ett svar eller påvisa vilka branscher som kommer att
investera och vilka faktorer som påverkar.

1.3 Avgränsningar
Det är de nio branscher som presenteras nedan som har studeras och enbart de företag som har
tillverkande verksamhet inom Sverige. De branscher som har studerats är: energi, fordon,
infrastruktur, livsmedel, läkemedel, verkstadsindustri, järn och stål, skog och papper, samt
olja och gas. Detta är ett önskemål från uppdragsgivaren och det kan uppfattas som många
branscher, men det är helheten och olikheterna mellan branscherna som är intressanta.
Det är bara företag som nämns i arbetet som har undersökts och deras investeringar i sin
produktionskapacitet i Sverige. Företagen är valda på grund av sin storlek och hur välkända
de är i Sverige.
Studien av de olika branscherna är ett utredningsunderlag och såldes inte en fullvärdig
omvärldsanalys.
Den empiriska undersökningen avslutades helt den 30 oktober 2008.
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2 Metod
I detta kapitel beskrivs vilken vetenskaplig utgångspunkt som arbetet har, val av metod, hur
forskningen har genomförts samt en kritisk granskning av metoden.

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt
Frågorna har besvarats genom kvalitativ forskning. Enligt Bryman och Bell (2005) är det en
metod som innebär att forskaren lägger tyngden vid ord och inte siffror vid insamling och
analys av data.
Det som är viktigt när det gäller kvalitativa undersökningar är trovärdighet och äkthet.
Trovärdighet delas in i fyra underkategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt
styrka och bekräfta. Äktheten delas in i rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. När det gäller trovärdigheten och
äkthet måste examensarbetet besvara följande frågor. Har studien genomförts på ett
tillförlitligt sätt? (tillförlitlighet) Kan den användas i andra miljöer? (överförbarhet) Finns
råmaterial kvar och går det att finna den röda tråden? (pålitlighet) Påverkar författaren sitt
material? (styrka och bekräfta) Intervjuas rätt personer? (rättvis bild) (Bryman & Bell 2005)

2.2 Val av metod
Den metod som har används för denna rapport är en kvalitativanalys. Genom att göra en
systematisk insamling av information om de olika branscherna har en omvärldsanalys
genomförts. Meningen för denna undersökning var att få grepp om vilka branscher som
kommer att investera i produktionskapacitet i framtiden och vad som påverkar om branschen
investerar.
Ett flertal individer har intervjuats med kunskap om hur investeringar och investeringscykler
ser ut, dels i sitt egna företag men även i branschen i stort.
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) var
generellt hållna med möjlighet till att ställa följdfrågor (Bryman & Bell 2005). Den metoden
är vald för att den passar problemformuleringen ovan samt att det kan komma upp nya
intressanta frågor under intervjuns gång. För att få en helhetsbild av vad intervjupersonerna
uppgett har även de underliggande orsakerna till vad de uppger analyseras.
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Enligt Ryen (2004) bör forskaren vid en intervju berätta vem denne är, var ifrån forskaren
kommer och vem som ska ta del av resultatet. Forskaren ska även upplysa om ungefär hur
lång tid intervjun kommer att ta, att intervjun är frivillig, att forskaren har tystnadsplikt och att
intervjupersonen har rätt att vara anonym. Det får inte ställas ledande frågor där intervjuaren
påvisar vad denne vill ha för svar (Ibid.).

2.3 Genomförande
För att göra en relevant omvärldsanalys behövs aktuella uppgifter. För detta ändamål gjordes
ett antal databassökningar. Dessa sökningar skedde till största del i databasen AffärsData.
Skälet till att denna databas valdes var för att den är lätt att använda i jämförelse med andra
befintliga databaser. AffärsData är ett varumärke inom Newline Group som är en del av
Bisnodkoncernen. Den har över tusen olika källor som uppdateras kontinuerligt och den
innehåller även årsredovisningar och företagsfakta. Sökorden har varit företagets namn &
invest*, företagets namn & framtid eller endast företagets namn.
En annan informationskälla har varit företagens egna interna tidningar. Dessa nyhetsblad
finns på Kungliga biblioteket i Stockholm om de sprids utanför företaget (Hedin & Sandström
2006). Denna källa granskades, men det visade sig att mängden material var för omfattande
för att kunna genomgå en relevant bearbetning.
Ett antal intervjuer har genomförts med personer som jobbar på företag inom de olika
branscherna. I de fall det finns branschorganisationer har även representanter för dessa
intervjuats. För att få en bild av hur företagen själva ser på sig har företagets egen information
som finns på företagets hemsida utforskats. Även företagens respektive årsredovisningar har
studerats, för att utröna vad som står mellan raderna.
Analysen har gjorts med så kallad triangulering, vilket innebär att all information
sammanvägts för att ge en fylligare bild. Utfallet av dessa metoder kan antingen sammanfalla
eller peka åt olika håll (Patel & Davidson 2003). Triangulering passar bäst då olika källor
används för att sammanväga informationen på ett vetenskapligt sätt.
Hermeneutik använder tolkning för att få djupare förståelse av människors handlande. En
hermeneutisk fråga kan vara: Vad innebär det att vara människa? Den hermeneutiska spiralen
innebär att varje gång forskaren går igenom sitt material får denne ny kunskap och ett nytt sätt
att tolka materialet på (Patel & Davidson 2003). Arbetet innehåller hermeneutiska tolkningar
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dels för att materialet har analyseras gång på gång och dels för att få en djupare förståelse
mellan ord och handling.

2.4 Kritisk granskning av metoden
Val av databas ska inte påverka resultatet, då de uppgifter som har framkommit om de olika
branscherna och deras investeringar är publika och skall finnas i alla nyhetsdatabaser. Dock
kan valet av intervjuperson påverka på det sättet att ju högre uppsatt personen är inom
företaget, desto mer vet denne och kanske främst vågar berätta. Intervjuperserna har valts av
företagen själva utifrån de förutsättningar och frågor som forskaren har haft. Detta kan
medföra att det inte är den mest lämpliga som har intervjuats. Valet av företag borde inte ha
påverkat resultatet då helheten av branschen har analyseras.
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel beskrivs teorin bakom examensarbetet. Detta ska i det första underkapitlet ge
läsaren en djupare förståelse om vad omvärldsanalys är, hur den kan genomföras och varför
den bör genomföras. I det andra underkapitlet beskrivs vad en investering är,
investeringsbedömningar, varför de genomförs, olika klassificeringar av investeringar samt
varför det är bra att investera i Sverige.
3.1

Omvärldsanalys

Att skanna informationen i omvärlden är grundläggande för ett företags strategi
(Yunggar 2005).
En omvärldsanalys är en sammanfattande benämning på de aktiviteter ett företag eller en
organisation genomför för att förstå sin omgivning samt för att upptäcka förändringar som
sker. Omvärldsanalysen kan ha olika fokus. Antingen fokuseras det på nuläget eller så
används analysen för långsiktiga bedömningar, en så kallad strategisk omvärldsanalys. Man
skiljer även på spontan omvärldsanalys, som görs fortlöpande av organisationens anställda,
och på systematisk omvärldsanalys, som genomförs samordnat och med ett givet syfte och
mål (Florén 2008).
Enligt Kendra Albright är en omvärldsanalys den interna kommunikationen av extern
information rörande frågor som kan påverka en organisations beslutsfattandeprocess. Då ges
möjligheten att identifiera situationer och potentiella fallgropar som kan påverka
organisationens framtid (Albright 2004).
Det finns ett antal skäl till varför en omvärldsanalys är viktig. På grund av dagens
föränderliga marknad och till följd av att det bildas allt fler företag kan det vara lätt att hamna
på efterkälken genom att inte följa med inom områden som teknologi, regleringar och olika
uppkommande trender. Omvärldsanalysen reducerar arbetet som sker i blindo och resulterar i
en mer föregripande ledning (Albright 2004). Samtidigt blir det allt svårare att förutse vad
som komma skall. Det som är dagens svaga viskningar kan bli morgondagens rop och då
gäller det att urskilja viskningarna från det dagliga informationsbruset (Lindgren & Jegers
1993). Vidare hävdar Kelly i en artikel skriven av Lönnqvist (2006) att den genomsnittliga
återbetalningen för en väl utförd omvärldsanalys är 310 procent av kostnaden. Fast i samma
journal skriver de dock att det kan vara svårt att mäta den precisa ekonomiska vinningen av
omvärldsanalysen.
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En framgångsrik organisation har även fokus på att lära och inte bara vara flexibel och
mottaglig. Processen med en omvärldsanalys är alltså inte något statiskt utan något som sker
fortlöpande för att hela tiden vara beredd på vad omvärlden har att erbjuda. Genom ständig
övervakning av omvärlden ges ledningen möjligheten att göra nödvändiga förändringar som
kan vara skillnaden mellan misslyckande och framgång (Albright 2004).
Ett sätt att genomföra en omvärldsanalys är att använda Future Management och TAIDAmetoden.
Future Management handlar om att hantera sin framtid och förstå vad som händer runt
omkring och att kunna gestalta sina drömmar och visioner för att ha möjligheten att kunna
välja rätt väg mot framtiden. Detta kan göras genom att spåra förändringar som ger
indikationer på vart utvecklingen är på väg. Med indikationerna kan verkligheten analyseras
och möjligheterna som står tillbuds kan identifieras. Då kan de mest gynnsamma strategiska
besluten fattas. Sedan går det att gå från tanke till beslut och från beslut till handling
(Lindgren & Jegers 1993).
TAIDA består av fem steg;
1. Tracking: Att spåra förändringar
2. Analyzing: Analys
3. Imaging: Inre bildskapande av möjligheter
4. Deciding: Beslut
5. Acting: Handling
Tracking: betyder att spåra och i detta fall handlar det att spåra förändringar i omvärlden
samt inom den egna organisationen. Med ett öppet sinne går det att registrera trender och
tendenser. Signalerna finns där ute, man måste bara lägga märke till dem och förstå dess
konsekvenser (Lindgren & Jegers 1993).
Enligt Gregory Bateson är det förändringarna som ska uppmärksammas. Det måste vara för
sammanhanget relevanta signaler, men för att veta vad som är väsentligt måste det finnas
något att jämföra med. För att kunna spåra förändringarna i omvärlden måste det finnas en
referenspunkt. Att veta vad önskas få ut av sin omvärldsbevakning gör det enklare att söka
efter den rätta informationen (Ibid.).
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Det som bör bevakas är nyckeltrender, nyckelfenomen och nyckelscenarion. Nyckeltrenderna
är de trender som är viktiga för organisationens centrala områden. Nyckelfenomen är nya
fenomen som kan få betydande inflytande på sikt. Nyckelscenarion är tänkbara
framtidsscenarion som bör bevakas (Ibid.).
Analyzing: här ska det insamlade materialet från trackingen analyseras. Då behöver
företagets analytiska förmåga för att nya mönster ska upptäckas. Dessa nya mönster kan med
analysens hjälp bedöma och utveckla. I den här fasen gäller det att finna framtida
konsekvenser av förändringar i nuet. Det som behövs studeras är vad som verkligen är en
förändring av framtiden och vad som endast är en tillfällig hype. Frågor som kan ställas under
denna fas är: Vilka är förutsättningarna för att detta scenario ska kunna bli verklighet? Hur
hållbar är denna modell? Vilka är de svaga punkterna och vilka är styrkorna? (Ibid.).
För att kunna göra en bra analys måste fokus vara på helheten och system. Systemtänkande är
kontextuellt, vilket innebär att en företeelse betraktas i sitt sammanhang. Avgörande för att
detta ska bli framgångsrikt är att sätta rätt avgränsningar (Ibid.).
Ska företagets framtidmöjligheter studeras blir den centrala frågan vad som påverkar
företagets överlevnad på lång och kort sikt. Svaret på denna fråga blir en lång lista av olika
faktorer. Dessa faktorer kan vara både påverkbara och opåverkbara, interna och externa. Vissa
av faktorerna är mer kritiska än andra och kan vara helt avgörande för hur det kommer att gå
för företaget (Ibid.).
Nästa steg är scenariobeskrivning, vilket ger ökad förståelse i samspelet mellan olika faktorer
i omvärlden och den egna organisationen. Det bästa är om tre till fyra scenarion bearbetas och
en plan läggs upp om något av scenariona skulle inträffa. När det gäller att bygga scenarion
används nyckelfaktorer. Ytterfaktorer har stor betydelse för verksamheten på sikt, men även
drivkrafter är viktiga, då de visar vilka övergripande förändringar som driver utvecklingen åt
olika håll. Detta kan även kallas för nyckeltrender. Vidare ska utvecklingsmönster studeras,
det vill säga vilka grundläggande mönster som följer utvecklingen (Ibid.).
Imaging: är det inre bildskapande av alternativ. I denna fas är huvudfunktionen intuition och
det som ska uppnås är en vision om var företaget ska vara på några års sikt. Det som ska
skapas här är inte endast en intellektuell förståelse utan en emotionell bild av vad som ska ske.
Man levandegör alternativa framtidsscenarion. Detta kan upplevas som lite flummigt, men
många framgångsrika idrottsutövare använder sig av denna metod. Genom imaging kan man
13

bygga och utforska framtiden samt olika vägar dit. När medvetenhet finns om de olika
alternativen finns även kunskapen om vad som kan göras annorlunda (Ibid.).
Deciding: är att bestämma vad som ska göras. Efter informationssökning, analys och
bearbetning av en framtidsvision måste det bestämmas vad som skall göras. Målet för varje
beslut är att åstadkomma resultat, agera och göra detta på bästa möjliga sätt. Besluten i sig
åstadkommer inga resultat, men det gör agerandet (Ibid.).
Acting: är att agera efter taget beslut. Handlingarna måste vara i enlighet med visionen och
besluten. Det som inte får missas här är kommunikation. Misslyckanden får ske, men inte
oreflekterat. Missarna ska ses som en del av en stigande spiral av handling – reflektion –
klokare handling (Ibid.).
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3.2

Investeringar

En investering kan definieras som en resursanskaffning som avses för varaktig användning
(Olsson 2005).
Inom industrin sker det ständigt investeringar. Beroende på ekonomiskt läge varierar
storleken på investeringarna. Till exempel är det just nu hög investeringsgrad inom
stålindustrin. Om man ser historiskt har nyinvesteringarna inom denna sektor legat på 3
miljarder/år åren 1990 – 1995, mellan 2 till 4 miljarder kronor/år åren 1995 – 2005 och åren
2005 – 2007 låg investeringarna på 6,5 miljarder kronor/år (Nilsson 2008).
Om det man ser till det höga elpriset leder det till ökade kostnader för basindustrin, men den
ger även en uppgång för dem som producerar och levererar energi. Det finns en upp- och en
nedsida på krisen, i alla fall så länge som det finns kunder som kan betala. En trend inom
energi är förnybar energi såsom vindkraft. Där behövs nya stödsystem och i vindkraftverk
behövs det även kullager, som till exempel SKF levererar. Kullager görs av stål som bland
annat produceras i svenska stålverk. Energisektorn är ett betydelsefullt kundsegment för den
svenska stålindustrin. Med höga energipriser blir det mer lönsamt att investera i och driva
energiproduktion. För om det går att tjäna pengar på att producera energi eller något annat, är
det ekonomiskt genomförbart att göra investeringar (Ibid.).
3.2.1 Syfte med en investering
En investering görs oftast i syfte att förbättra den långsiktiga lönsamheten. Detta görs
antingen genom att öka intäkterna eller minska kostnaderna. Ibland kan vissa investeringar
vara påtvingade av till exempel ny lagstiftning, politiska beslut, kunder eller krav från
personalen. Även den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på nyinvesteringar, detta
för att företagens konkurrenskraft inte ska försämras (Karlsson 1999).
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3.2.2 Investeringsbedömning
Företagets ekonomiska ställning är betydande när det gäller finansiering och för att attrahera
kapital. Är det en positiv stämning i branschen är det lättare att göra satsningar. Även om det
idag finns intresse betyder det inte att produkten har en framtid. Till exempel går det idag bra
att sälja SUV:ar, men kommer det att vara likadant om ett eller några år? Det finns även en
konkurrens inom företaget. Vad är nödvändigt och vad är lönsamt? När ett företag har
verksamhet i flera länder påverkar det den interna konkurrensen och vilken av
verksamheterna som det ska satsas på (Nilsson 2008).
Det som påverkar hur stora investeringar som görs är om det finns en god lönsamhet och en
framtidstro för företaget och dess produkter. Har företaget även en expansionsvilja kan det dra
till sig mer kapital. Positiv anda och att företaget lever upp till eller överträffar förväntningar
gör att de får ett större förtroende hos sina aktieägare och kanske även hos riskkapitalister
(Ibid.).
Ett företag har två huvudmål. Högsta möjliga lönsamhet och överlevnad på långsikt. Dessa
två mål kan ibland motarbeta varandra. Det alternativ som genererar störst intäkt i nuläget är
kanske inte det som ger de bästa framtidsutsikterna. Med ovanstående problematik formas en
beslutsprocess när ett företag skall göra en investering (Olsson 2005).
Problemanalys: Grunden till att ett företag måste investera är att ett behov måste uppfyllas.
Det kan röra sig om idéer om förbättringar eller förslag för att lösa rådande missförhållanden.
I det här tidiga skedet sker inga djupare utvärderingar på vad de långsiktiga effekterna kan
tänkas bli. Här fokuseras det på ett problem inom ett specifikt område. Hur följdeffekterna
blir inom andra delar av produktionsprocessen vägs inte in. Tyngdpunkten läggs på
kostnadsbesparingar och inte på intäktsökningar i den här fasen (Ibid.).
Analys av alternativ och konsekvenser: Här gäller det att fatta det beslut som företaget kom
fram till vid problemanalysen och ifrågasätta om investeringen är lönsam och om den
verkligen ska genomföras. Vidare ska även andra alternativ identifieras och granskas för att se
vilka konsekvenser de kan tänkas medföra. Dessa skall sedan sättas i relation till varandra för
att utryckas i monetära termer. De investeringsalternativ som ger högst avkastning är
följaktligen det intressantaste (Ibid.).
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Val av alternativ
Det är inte bara investeringens lönsamhet som är av intresse när man ska välja
investeringsalternativ. Andra faktorer måste också vägas in, till exempel arbetsmiljö. Den
bästa lösningen är en kompromiss av alla olika aspekter som bör vägas in. Detta kan kallas för
en satisfierad lösning (Olsson 2005).
3.2.3

Klassificeringar av investeringar

Beroende på skälet till satsningen finns det olika sorters investeringar. Dessa kan klassificeras
enligt följande.
Kapacitetsinvesteringar (nyinvesteringar) är strategiska investeringar som ska leda till
kapacitetsökning antingen av befintlig verksamhet eller genom ny inriktning av
verksamheten.
Kvalitetsförbättrande investeringar görs för att få bättre kvalité på produkten, för att möta
kundernas önskemål och krav, eller för att hålla jämna steg med konkurrenterna.
Ersättningsinvesteringar genomförs för att få ökad produktionseffektivitet, antingen genom
att byta en gammal men fungerande maskin mot en ny som är bättre och effektivare eller byta
ut en utsliten mot en ny.
Rationaliseringsinvesteringar görs för att öka effektiviteten genom att komplettera eller byta
ut befintlig teknik och/eller mänsklig arbetskraft.
Miljöinvesteringar är oftast en anpassning till ny lagstiftning eller till personalens krav
(Karlsson 1999).
Investeringar kan ske i utrustning (ny eller befintlig) eller genom att ett annat företag köps
upp. Det finns flera olika skäl till investeringar. Vissa måste företaget göra. Till exempel kan
industrin vara tvungen att byta ut gammal utrustning som inte längre är lönsam att underhålla,
typ ställverk eller traverser. Utrustningen kanske inte uppfyller gällande krav eller är
omoderna och måste därför bytas ut (ersättningsinvestering). Det kan också vara att företagets
miljötillstånd kräver det, till exempel en reningsutrustning. Miljödomstolen kan ha ålagt
företaget att genomföra förbättringar till exempel ett nytt reningsfilter (miljöinvestering). Det
kan också finnas krav på att man måste tillvarata restvärme och använda det i ett
värmekraftverk. Arbetsmiljölagen eller säkerhetsföreskrifter kan ändras och detta kan
innebära nya investeringar (Nilsson 2008).
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Det finns investeringar som företaget gör för att de vill få en ökad produktionskapacitet, en
kostnadsminskning eller en högre kvalitetsnivå. Vill företaget producera mer avancerade
produkter kan det dessutom behövas investeringar och det kan även krävas organisatoriska
investeringar såsom utbildning av personalen (kapacitetsinvestering, kvalitetsförbättrande
investering). Det finns också i samband med expansionsinvesteringar behov av att investera i
marknadsorganisationen, till exempel att företaget öppnar nya säljkontor (Ibid.).
Det som påverkar om företagen väljer att göra en investering är om de måste göra den, om de
vill utveckla företaget och/eller slutligen om de kan tjäna mer pengar på den (Ibid.).
När företaget väljer att göra sin investering är beroende på om det är en värdeökande
investering eller om den måste göras och således inte ger mervärde utan bara är en kostnad.
Är investering en ”måste göra” försöker företaget göra den så sent som möjligt, eftersom den
binder kapital. De investeringar som däremot ökar lönsamheten och/eller attraktionskraften
görs snabbare (Ibid.).
3.2.4

Investeringsplaner

Investeringar är oftast kapitalkrävande och deras planering är därför kopplad till företagets
finansiella och verksamhetsplanering. Investeringarnas tidpunkt och omfång sammanställs för
flera år framåt i en investeringsplan, medan investeringsbudgeten anger de finansiella
ramarna som ska hållas inom budgetåret. På grund av det begränsade utrymmet i budgeten
finns risken att en lönsam investering inte kan genomföras (Karlsson 1999).
3.2.5

Investera i Sverige eller i utlandet?

Det klagas på att Sverige är dyrt, men här finns det en fungerade infrastruktur och en väl
fungerande statsapparat samt att korruptionen är låg. Tilltron till det juridiska systemet är hög.
En annan aspekt är klimatet och utsläppsrätter. En avgörande betydelse för den europeiska
stålindustrins konkurrenskraft är hur handelssystemet kommer att utformas efter år 2012
(Nilsson 2008).
Vid investeringar i andra länder är förutsättningarna mycket olika. Till exempel är Rysslands
rättsapparat korrumperad, spelreglerna är inte transparenta och affärsriskerna stora. I Kina är
det inte tillåtet för utländska bolag att självständigt äga viss typ av verksamhet. Patentskyddet
är svagt och företagens kärnkompetens kan lätt komma i ”orätta” händer (Ibid.).
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4 Empirisk studie
I detta kapitel kommer den empiriska studien att presenteras branschvis i nio olika
underkapitel.

4.1 Energi
De tre ledande elbolagen i Sverige är Vattenfall, E.ON och Fortum (Bergsell 2008).
Under hela 2000-talet har investeringarna ökat för att år 2008 nå 34,2 miljarder kronor, vilket
är en tredubbling sedan år 1999 (Lindholm 2008).
Ingen av respondenterna tror att det är någon närstående lågkonjunktur inom elbranschen,
eftersom det alltid kommer att behövas el. Det är dessutom energiunderskott i Sverige och
Norden (även vid normalår), vilket leder till att Sverige får importera el från Ryssland och
Polen. De påverkande faktorerna för investeringar inom denna bransch är politiska beslut,
lagar och regler, subventioner samt efterfrågan på marknaden. För att genomföra en
investering måste den förväntas bli lönsam.
Idag finns det ungefär 900 vindkraftverk som sammanlagt producerar 1,4 TWh per år.
Riksdagen har ett mål på 10 TWh per år 2015 och energimyndigheterna ser gärna en nivå på
30 TWh/år. Om ett vindkraftsprojekt har fått alla tillstånd som behövs för att bygga och driva
är det inget problem att få det finansierat. Enligt Svensk Vindenergi behövs investeringar på
130-150 miljarder kronor för att Sverige ska nå en elproduktion på 25 TWh/år (Baltscheffsky
2008).
De vindkraftprojekt som byggs eller har alla tillstånd motsvarar idag 3,35 TWh/år. Av dem
som miljöprövas för tillfället finns det planer på ytterligare på 8,98 TWh/år. Trots att det finns
många aktörer på marknaden går meningarna isär om huruvida riksdagens mål om 10 TWh
per år kommer att nås. Det största problemet är att det kan ta upp till fyra år att få alla tillstånd
för att bygga ett vindkraftverk, då både miljöprövning och bygglov kan komma att överklagas
(Kulle 2008).
Vattenfall avser att investera 175 miljarder kronor på utbyggnad av kraftverk de närmaste fem
åren. Fram till år 2016 ska Vattenfall investera 82 miljarder kronor i nyproduktion och
uppgradering av kraftverk. Fördelningen av investeringarna är 51 procent till vindkraft, 30
procent till kärnkraft, 7 procent till vattenkraft och 12 procent till biobränsleeldade
värmekraftverk (Djurberg 2008).
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E.ON är med och bygger ut mindre värmekraftverk som drivs med biomassa. Företaget
arbetar också med uppgraderingen av kärnkraftverket i Oskarshamn. Det finns även planer på
ett nytt gaskraftverk i Malmö som ska ha en kapacitet på 400 MW/år. Investeringsbudgeten
ligger i år (2008) på drygt 2 miljarder kronor (Björk 2008 b). E.ON:s vd Wulf Bernontat tror
inte att elpriserna kommer att gå ned i Europa, men att E.ON:s elpriser troligtvis kommer att
stabiliseras på grund av företagets ökade produktion. Bernontat har däremot märkt en ökad
efterfrågan på el då intresset för elbilar har ökat (Bergsell 2008).
Under den kommande tioårsperioden planerar elbranschen att satsa 300 miljarder kronor,
varav 200 miljarder kronor för utbyggnad av själva elproduktionen. Ur den sistnämnda ska
hälften satsas på en snabb utveckling av vindkraft och den andra delen på en effekthöjning av
kärnkraftverk, investeringar i vattenkraftverk och utbyggnad av värmekraftverk. Idag är
Öresundsverket i Malmö den största nu kända investeringen inom värmekraftverk. De
resterande 100 miljarderna kronor ska investeras i elnät. Det som behövs göras där är
vädersäkring av elledningarna (gräva ner) samt förstärkning av stamnät, regionalnät och
lokalnät. Där det byggs vindkraftverk behövs även en utbyggnad av näten. Investeringarna i
elnäten innefattar också byte av elmätare, som innebär att kunden har en egen elmätare som
kan fjärravläsas så att kunden bara behöver betala för den el kunden förbrukar (Lindholm
2008).
Det är en stor efterfrågan på elutrustning i hela världen, vilket leder till att priserna stiger och
att leveranstiderna ökar. Ett annat problem är bristen på kvalificerad personal. Elbranschen
skulle behöva nyanställa 1 000 personer om året för att klara både nysatsningarna och
pensionsavgångarna, samtidigt som det inte utbildas tillräckligt många inom området energi och elektroteknik (Ibid.).
Om investeringarna ska kunna komma i den takt som politikerna kräver behövs det en
snabbare tillståndsprocess. Idag tar det oftast flera år innan företaget får alla tillstånd de
behöver. Detta är ett politiskt problem (Ibid.).
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4.2 Fordonsindustrin
För tillfället är det väldigt oroligt inom fordonsbranschen. Under hösten har Volvo
Personvagnar och AB Volvo varslat över 4 000 anställda. Saab varslar inte, men det beror att
ägarna General Motors har ett avtal med facket på Europanivå, som innebär att företaget inte
får säga upp någon personal (Stenberg 2008).
Det som behövs investeras för framtiden i fordonsbranschen är nya bilar som kan drivas på ett
miljövänligt sätt. Tre typer sådana typer presenteras nedan: elbilen, etanolbilen och
vätgasbilen. Mercedes kommer våren år 2009 att släppa sin nya batteribil, S400 BlueHybrid.
Den är utrustad med ett kraftfullt batteri. Bilen tros inte bli något försäljningshot mot Toyotas
elhybrid Prius. Etanolbilen, är redan nu populär, men om ägaren ska tjäna på att köra på
etanol istället för bensin, måste bensinen vara minst 30 procent dyrare än etanolen.
Vätgasbilen har en stor potential och de stora biltillverkarna satsar på dessa. Det finns
förhoppningar om att det ska finnas vätgasbilar på marknaden någon under perioden år 2012 –
år 2020 (Zachrison 2008). När det gäller miljövänlighet kräver både allmänheten och
myndigheter kraftigt minskade utsläpp. I ett EU-förslag, som kan bli verklighet år 2012,
kommer det maximala tillåtna koldioxidutsläpp vara på 120 gram per kilometer.
Bilproducenterna vill snabbt få ut bränslesnåla modeller och nya modeller kräver nya
produktionslinor (Thulin 2008).
Saab Automobil sålde förra året (2007) drygt 125 000 bilar i världen. Detta är en minskning
med ungefär 7 800 bilar. Företaget har minskat förlusterna med 0,8 miljarder från 2,9 år 2006
till 2,1 miljarder år 2007. Saab Automobils vd Jan-Åke Jonsson är nöjd med att resultatet har
förbättrats trots att försäljningen har minskats. Detta skedde genom högre marginaler och
minskade kostnader. Saab Automobils strategi är nu att få ut sina modeller som planerat, i rätt
tid och till rätt pris. De följande tre-fyra åren kommer att vara de mest kritiska i Saab
Automobils historia. Då ska fyra helt nya modeller lanseras. År 2009 kommer den nya 9-5
modellen och den ska tillverkas i Rüsselsheim. Även den nya suven 9-4X lanseras år 2009
och den ska tillverkas i Mexico. År 2011 kommer den nya 9-3 modellen och år 2012 kommer
den lilla 9-1 modellen som båda ska tillverkas i Trollhättan. Det är framförallt slutfasen av
utvecklingen av nya modeller som kostar pengar. Då måste företaget investera i produktionen
(Strandberg 2008).
Lastbilstillverkarna har haft en mörk höst. Volvos orderingång föll från 41 970 till 115
stycken lastbilar för det tredje kvartalet år 2008. För Scanias del har orderingången fallit med
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51 procent under de nio första månaderna i år (2008). Volvo säljer vidare drygt 10 procent av
sina lastbilar på den amerikanska marknaden, vilket gör att företaget ligger sämre till än
Scania. Därför har Volvos varslat en stor del av sin personal. Scania i sin tur kommer att göra
sig av med sin visstidsanställda personal. Positivt är servicemarknaden, som inte alls har
minskat. Scania har till och med fått en ökad vinst det tredje kvartalet år 2008. Lastbilar
kommer alltid att behövas, frågan är i sådant fall vilken av tillverkarna som kunden kommer
att köpa ifrån (Fröberg 2008).

4.3 Infrastruktur
I detta fall är det de svenska vägnäten och dess investeringar som har studerats.
Det är till stor del statliga anslag som finansierar Vägverkets verksamhet. Vägverkets
investeringsplaner är normalt tioåriga och de arbetar nu med den kommande
investeringsplanen för år 2010-2019. Våren 2009 kommer det att beslutas om exakt hur
planerna ser ut för dessa tio år. Planerna revideras varje år och nya beslut tas av Riksdagen.
Om anslagen inte räcker, och det är viktiga investeringar, kan staten gå in med lån till bra
ränta. Vid lågkonjunktur kan det till och med satsas på infrastruktur för att få i gång
sysselsättningen. Det som ytterst påverkar Vägverkets investeringar är transportpolitiska mål.
Det vägverket vill uppnå med investeringarna är högre trafiksäkerhet, bättre framkomlighet,
samt miljöförbättring genom bullerminskning. Vid tillfällen då de statliga anslagen inte räcker
till, kan det hända att kommunerna själva går in och finansierar delar av vägnätet inom
kommunen. Även privata företag kan gå in och finansiera vägar och dylikt som staten inte har
råd med eller vill finansiera.
I storstadsregionerna orsakar köer och trängsel samhällsekonomiska mångmiljardförluster. All
trängsel är inte möjlig att bygga bort, men det går att minska antalet flaskhalsar. I Stockholm
har man infört trängselskatt för att minska trafiken, men all trafik kan inte skattas bort. Vill
man att storstäderna skall fortsätta växa, kommer det även att bli en ökad trafik (Vägverket
2007).
Med en förbättrad infrastruktur kan samhället motverka att människor dör eller skadas i
trafiken, ge bättre resmöjligheter för trafikanterna och stödja en ekonomisk utveckling.
Samtidigt kan en förbättring leda till fler transporter. Dagens utveckling ger allt större utsläpp
av klimatpåverkande gaser och då främst koldioxid. Samtidigt som andra samhällssektorer har
minskat sina utsläpp har utsläppen från vägtransporterna ökat med 10 procent. Vägverket fick
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därför i uppdrag av regeringen att utforma en klimatstrategi. För att klara målen som sätts upp
i strategin krävs det kraftiga energieffektiviseringar vid byggande av samt drift av
infrastruktur, fordon och trafiken. Förutom detta krävs också transporteffektivare
samhällsplanering med fler miljövänliga drivmedel (Ibid.).
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mångmiljardklassen. Ombyggnation av väg 73 som genomförs för tillfället är även det ett
stort projekt. Vägen är en tvärled i Stockholms län. Det finns också ett stort behov av
Södertörnsleden (ca 2,5 miljarder kronor) och Förbifart Stockholm (25 miljarder kronor). Den
senare är svår att rymma i de ordinarie investeringsplanerna varför den måste finansieras med
andra medel. Vägverket har identifierat 37 olika ”stora projekt” (se bilaga 2). Ett stort projekt
har motsvarande investeringskostnad på en miljard kronor eller mer. Totalt omfattar detta en
investeringsvolym på drygt 100 miljarder kronor. Två tredjedelar av pengarna kommer att
satsas inom Stockholms län. Tre av de 37 projekten är påbörjade och för fyra av projekten
tittar man på alternativa investerare. Förutsättningar för dessa projekt är beroende av vad som
anses viktigast och ger mest mervärde för användarna (Ibid.).

4.4 Livsmedelsindustrin
Enligt en av respondenterna kommer det en lågkonjunktur inom njutningsmedel om sju år,
eftersom de har en nu och de brukar komma vart sjunde år. Enligt Cloettas årsredovisning
påverkas inte njutningsmedel av lågkonjunkturer och enligt en annan respondent finns det en
teori om att vid lågkonjunktur tröstar sig folk med godis. Det som är ett problem för just
njutningsmedel är de har svårt att höja sina priser i butik, då det finns en syn att godis ska vara
billigt, men även njutningsmedel drabbas av de ökande livsmedelspriserna.
Allt fler dagligvaruföretag väljer att lägga färskvarucentraler i Mälardalen. Då regionen har
bra infrastruktur, när det gäller både flyg-, väg-, tåg- och båttrafik. Till exempel har Västerås
Sveriges största insjöhamn med havsförbindelse. Det spelar även in att det bor drygt tre
miljoner invånare i området (Callius 2008).
Mälardalen har växt stort ur logistiksynpunkt. Susanne Hertz, logistikprofessor vid
Handelshögskolan i Jönköping, tror att logistiken kommer att delas in mer i kluster, där södra
Sverige tar stora båt- och containerleveranser, området kring Kronoberg och Jönköping tar
teknik och sällanköpsvaror och Mälardalen med Örebro tar hand om livsmedel och färskvaror.
Hela logistikkedjan utvecklas och överhuvudtaget ökar den här typen av livsmedelslager.
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Mycket handlar om att vi idag tar in mer varor från utlandet som har ett annat krav på lagring
(Ibid.).
Det finns inga stora kända investeringar i Sverige, men ett av respondentföretagen ska bygga
en ny lina i sin fabrik i Slovakien. Det är inga problem med längre transporter då produkten
inte påverkas av det.
Efter köttfärsskandalen, då SVT:s Uppdrag granskning avslöjade att några Ica Maxi i
Stockholmstrakten märkte om kött och köttfärs, har Hilton Food Group fördubblat
produktionen i sin färslinje. Det är inte bara Ica som satsar på centralpackat utan även Coop
och Axfood (Österlind 2008).
Vad gäller livsmedel, vill många grossister ha ett stort lager i Mälardalensregionen. Detta för
att lätt kunna serva Stockholm och dess omnejd, till exempel Ica i Västerås, Menigo i
Strängnäs och Lidl i Eskilstuna (Jacobsson 2008).

4.5 Läkemedelsindustrin
Pfizer håller nu på att bygga en ny fabrik i Strängnäs. Bygget kostar 1,5 miljarder kronor och
är en av de största investeringarna i Sverige just nu (2008). Det är tänkt att fabriken ska
provköras år 2009 och starta sin produktion i årsskiftet 2010/2011. När den nya fabriken är
klar kommer den gamla, som ligger bredvid, att läggas ner. Fabriken är utformad på det sättet
att det finns en möjlighet att vid behov öka produktionen (Levin 2008).
Ett annat företag som genomför stora investeringar är Octapharma. Enligt egna uppgifter har
de redan investerat en miljard kronor och planerar de kommande åren att investera ytterligare
en miljard i fabriken på Kungsholmen i Stockholm (Hellbom 2008). Skälet till att
investeringarna sker är att företaget vill fördubbla sin tillverkning. Hela volymförändringen
ska vara klar år 2012. Det som bromsar upp investeringen är byggloven. Det är
miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen som ger tillstånd. Ur miljösynpunkt är
Octapharmas verksamhet snäll mot sin omgivning. Det enda känsliga är det buller som
kommer från den kraftiga ventilationsanläggningen. Skälet till den kraftfulla ventilationen är
att produktionen måste ske i renrum (Branschnyheter 2008).
Sverige är väldigt sårbart genom sitt stora beroende av AstraZeneca. Studeras företagets
utveckling under senare år finns det risk för neddragningar av den svenska
forskningsverksamheten. Idag kan inte den övriga läkemedelsindustrin täcka upp för ett
eventuellt bortfall av forskningsverksamhet från AstraZeneca (Hulten 2008).
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När det gäller nyinvesteringar har svensk läkemedelsindustri tappat i förhållande till den
internationella konkurrensen. Detta visar en rapport från Invest in Sweden Agency (ISA).
Sveriges position som forskningsnation har försvagats. Sverige har en bra forskning och en
dynamisk innovationsstrategi, men attraherar inga nya utländska nyinvesteringar. Det som
saknas från svenskt håll är att det inte finns något politiskt engagemang enligt Carl Morath,
ansvarig för läkemedelsforskning på ISA. Svensk läkemedelforskning är fortfarande
respekterad internationellt, men när det gäller ny etablering är andra länder mer attraktiva.
Studeras Kanada och Irland, som för tjugo år sedan inte hade läkemedelsindustri, har de med
sina målmedvetna satsningar, gjort att de idag slår Sverige när det gäller nyinvesteringar inom
FoU och produktion. Sverige är fortfarande populärt när det gäller förvärv och
forskningssamarbeten. Pfizer och GE Health Care har gjort stora expansionsinvesteringar,
men det kommer inga nya. Pfizer har valt att bygga en ny anläggning på Irland, en investering
som uppgår till 190 miljoner euro (Hulten 2008).

4.6 Olja och gas
Ett tecken i tiden är att företaget Preemraff skjuter upp sin investering i Lysekil. Onsdagen
den 22 oktober 2008 fick Preemraff klartecken från Miljööverdomstolen. Denna satsning
skulle ha blivit en av de största industrisatsningarna på flera år. Skälet till att Preemraffs
ledning stoppade den kommande investeringen är den ekonomiska turbulensen i världen.
Enligt Preems vd och koncernchef Michael G:son Löw och ska företaget avvakta
händelseutvecklingen, se över projektets lönsamhet för att kunna uppdatera beslutsunderlaget.
Vidare säger Preems presschef Thomas Ögren att avsikten är att investeringen ska bli av, men
att det handlar om rätt förutsättningar och tajmning för den. Situationen i världen är just nu
turbulent. Det är först under våren eller sommaren år 2009 som beslut kommer att tas i frågan
om utbyggnaden (TT Nyhetsbanken 2008 a).
Kraven för tillverkning av däck håller på att skärpas i Europa. Företagen kommer inte längre
att få använda aromatiska HA-oljor från år 2010. De som producerar ett bra alternativ
kommer att få en marknad. Vid Nynas Petroleum i Nynäshamn tillverkas miljövänlig
processolja som ska användas till däcktillverkning. Nynas Petroleum har idag tillstånd att
producera 530 000 ton specialoljor. Detta ska ökas till 1,2 miljoner ton. Detta förslag innebär
att ett tiotal nya anläggningar kommer att byggas för vätgasproduktion, hydrering, rening av
oljeproduktion samt svavelåtervinning. Totalt när hela anläggningen är klar år 2020, kommer
den ha kostat fyra miljarder kronor (Svensson 2008 a).
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Hittills har en stor del av den svenska biogasen använts för att göra värme och el. Nu planeras
dock nya anläggningar för att göra bränsle till bilar, bussar och lastbilar. Nästa steg är att
framställa flytande biogas. År 2007 gav biogasen 1,3 TWh energi i Sverige. Enligt Svenska
gas och biogasföreningen kommer den siffran att mer än fördubblas de närmsta fem åren. Idag
finns det 227 stycken anläggningar som producerar biogas. Det är främst kommunala
reningsverk, deponier och samrötningsanläggning, men det har dykt upp fler privata företag i
branschen (Hållén 2008 a).
Eftersom biogasen är av biologiskt ursprung bidrar den inte till nettotillskotten av koldioxid
till atmosfären. Med biogasdrift fås lägre utsläpp av bland annat kväveoxider och partiklar, än
vid drift med diesel. I Östergötland körs mer än 95 procent av tätortstrafiken i Linköping med
biogasbussar och även delar av tätortstrafiken i Norrköping (Östgötatrafiken 2008).

4.7 Skogsindustrin
Den svenska skogsnäringen har i decennier kunnat förlita sig på låga energipriser och bra
tillgång till billig råvara. Detta håller på att ändras. Som utvecklingen är nu urholkas de
fördelar Sverige haft. De kraftiga besparingar som industrin har genomfört tidigare har
försvunnit på grund av kostnadsökningar och därtill en svag dollarkurs. Papper och massa är
en energitung bransch som även behöver kemikalier, som även de har ökat i pris (Cervnka
2007).
Ett annat stort problem för skogsindustrin är att Ryssland har lagt tull på virke med
15 euro per kubik och hotar med höjningar upp till 50 euro per kubik i januari år 2009. År
2006 exporterade Ryssand sammanlagt 53 miljoner kubikmeter virke, varav 20 miljoner till
Finland och Sverige (Cervnka 2007). Stora Ensos vd Jouko Karvinen anser att det råder ”full
storm” i branschen. Kostnadsinflationen har spridit sig från vedråvara och returpapper till
energi och kemikalier (Pöysä 2008). Stora Enso tror att kostnaderna kommer att fortsätta att
öka med 4 procent under hösten år 2008. Även SCA räknar med ökade kostnader för energi
och gas under tredje kvartalet år 2008 (Maurizon 2008).
För närvarande har pappersbranschen en överkapacitet. Detta leder till konkurrens om virket
och om kunderna. Detta har påverkat Stora Enso som har valt att stänga Norrsundets
pappersbruk. Stora Enso vill dock inte sälja fabriken. Det är inte endast Stora Enso som
aviserar om besparingar, utan även stora bolag som M-real och UPM-Kymmene (finländsk
skogsindustrikoncern). Detta gör att det spekuleras i om sammangåenden inom branschen
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(Cervnka 2007). Om Ryssland höjer sina virkestullar ytterligare, ökar sannolikheten att det
kommer att bli fusioner, där antagligen Stora Enso och UPM-Kymmene sannolikt kommer att
vara drivande (Maurizon 2008).
Den enda papperskvalitet som det går bra för är finare journalpapper LWC (Light Weight
Coated). Holmen har därför valt att konvertera sin pappersmaskin i Hallstavik till LWC
(Ibid.).
När det gäller sågverken började deras försäljningskurvor att plana ut hösten år 2007. Detta
beror på att deras kunder tidigare har köpt på sig virke i rädsla för att bli utan och nu står med
en buffert. Minskningen beror även till viss del på nedgången av nybyggnation i USA. Främst
de som levererar gran av lägre kvalité har märkt av en nedgång, vilket beror på att det finns
stora mänger stormfällt timmer ute i Europa (Lövgren 2007).
Massamarknaden har för tillfället en medelgod konjunktur. Trots att det har genomförts
prisökningar i US-dollar har massapriset i svenska kronor minskat på grund av fallande dollar
kurs. I januari år 2008 var PIX – priset 5 590 kronor (USD 870) per ton för långfibrig massa
och den 30 juni 2008 var priset 5 420 kronor (USD 940) per ton för densamma (Hanssen
2008).
Skogsindustriernas vd Maria S Arwidsson håller med om att det är fortsatt tuffa tider för
branschen. Den omstruktureringsprocess som sker är nödvändig och det finns risk för fler
nedläggningar på grund av den kostnadsbild som nu finns. Men Arwidsson vill hellre tala om
pappersindustrin som en framtidsbransch som på sikt har stora möjligheter. Råvaran är
förnyelsebar och bra för klimatet. Både skogen och produkterna binder koldioxid och det är
möjligt att öka produktionen utan att miljön påverkas (Hugo 2008).
Det förväntas inga vinster i framtiden, utan skogsbolagen kommer att behöva använda sitt
egna kapital. Det är en svår situation, de nordiska skogsbolagen har redan effektiviserat sin
verksamhet under flera år. När det äntligen sågs en ljusning på marknaden kom det en
avmattning av världsekonomin, samtidigt som Ryssland höjde tullarna på ved (Pöysä 2008).
Bengt Kriström på SLU har studerat tongångarna inom svensk skogsindustri från 1950-talet
och framåt. Han konstaterar att det som är konstant inom industrin är pessimismen, men idag
finns det mer grund för den än tidigare. De negativa drivkrafterna är väldigt långsiktiga.
Kriström tror även att vi i större utsträckning kommer att använda skogen för vedmaterial
(Cervnka 2007).
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Vid en runtfrågning angående framtiden och investeringar på skogsindustrikvällen på KTH
den 8 april 2008 framkom det att nästan alla företag kommer att göra små investeringar, men
att ingen ville prata om några stora investeringar.

4.8 Stål och gruvindustrin
På 1970-talet tog det svenska stålindustriföretagen det strategiska beslutet att nischa sig.
Studerar man hur de svenska produkterna står sig i den internationella konkurrensen visar det
sig att detta var ett riktigt beslut. Den svenska stålindustrin producerar idag legerade
högförädlade produkter. Där den största råvaruförädlaren i Sverige är SSAB som gör olika
slags plåt. Idag ligger investeringarna för stålindustrin på rekordhöga nivåer och enligt Rikard
Qvarfort, ordförande för Jernverksföreningen, är det ett tecken på optimistisk framtidssyn,
även i ett längre perspektiv (Wäingelin 2008). För fem år sedan vände det för stål och
gruvnäringen. Priserna på metallråvaror och färdigt stål steg som följd av den kinesiska
efterfrågeexplosionen (Ollevik 2008).
Skälet till att metallpriserna på världsmarknaden har stigit så mycket är att efterfrågan
överstiger tillgången. Med dagens höga priser blir det mer lönsamt att investera i gruvor. Det
är även intressant för LKAB att återvinna gamla bergstippar. Undersökningar har visat att den
så kallade Tingvallatippen i Malmberget innehåller 25-30 procent av järnmalmsmineralen
magnetit. LKAB har därför fått tillstånd att tillvarata 150 000 ton ur tippen (TT Nyhetsbanken
2008 b).
Inom gruvbranschen finns också kanadensiska Northland Resorces. De planerar gruvbrytning
i Pajala. Kunskapen har funnits om att det finns järnmalm på den här platsen sedan 1960-talet,
men det är först nu, med de rekordhöga priserna på järnmalm som det har blivit högintressant
att bryta malmen. Bolaget vill bryta malm på tre olika platser. Tapuli och Stora Sahavaara i
Pajala kommun och Hannukainen i Kolari (Finland). Brytningen inleds i Tapuli. Därefter ska
de andra gruvorna öppnas inom en femårsperiod. Svårigheten för företaget är dock att hitta
arbetskraft (TT Nyhetsbanken 2008 c).
Med stigande världsmarknadspriser på främst järnmalm och även andra metaller blir det mer
lönsamt att öppna nya, relativt små gruvor. Ett exempel på det är Dannemoragruvan i
Uppland som lades ner för 13 år sedan på grund av dålig lönsamhet, men som nu ska startas
upp igen och beräknas var i gång i december år 2009 (Sempler 2008).
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SSAB har valt att investera i det nya härdverket Oxelösund. Tanken är att kunna behålla deras
allra mest nischade produkter kvar i Sverige och lägga produktionen av volymprodukterna i
Nordamerika och Asien. De nischade produkterna är de tunnaste, tjockaste och mest hållfasta
plåtarna. SSAB har 25 procent av världsmarknaden av härdat stål och över 50 procent av
världsmarknaden av härdat slitplåt (Hållén 2008 b).
Vidare kommer SSAB att satsa fem miljarder kronor på kylda stål, en investering som näst
intill fördubblar produktionen. Detta sker med hjälp av ny teknik och fler härdlinjer.
Satsningen sker både i Sverige och i USA. SSAB kommer däremot inte att öka sin totala
produktion, utan specialisera sig på kylda stål. Kylda stål används bland annat inom
tillverkning och verkstadsindustrin i produkter där det krävs högre hållfasthet, slitstyrka och
seghet än vad vanliga stål kan erbjuda. Den nya tekniken gör att SSAB kan producera sitt stål
både snabbare och billigare. SSAB kommer att använda direkthärdning för att härda tunn plåt.
Detta innebär att härdningen sker direkt efter valsning, med följden att det spar energi samt
minskar koldioxidutsläpp (Hållén 2008 c).
I Borlänge innebär den nya investeringen att den årliga volymen av härdad tunnplåt kommer
att öka till 300 000 ton, med möjlighet att expandera i framtiden. I Oxelösund kommer
produktionen av härdad grovplåt ökas från nuvarande 600 000 ton/år till närmare 800 000
ton/år (Ibid.).
Outokumpu investerar över fem miljarder kronor i stålverket i Avesta. År 2010 ska
produktionen ha ökat till 650 000 ton/år. Det duplexa rostfria stålet ger en möjlighet till att ha
tunnare plåt i tankar, tryckkärl, rör och bärande konstruktion som till exempel broar. Eftersom
det går att göra stålet tunnare sparas både material och energi. Detta är en miljöbesparing på
flera sätt, mindre råvara går åt och mindre mängd stål måste transporteras. Outokumpus vision
är att bli ledande inom rostfritt stål vilket de redan är inom duplexa rostfria stål (Svensson
2008 b).
LKAB har också planer på att öppna en ny järnmalmsgruva i Gruvberget i närheten av
Svappavaara. LKAB har ansökt om tillstånd för att få provbryta. Provborrningar tyder på att
malmen är brytvärd. Det är tänkt att gruvan ska bli en så kallad dagbrottsgruva. I Svappavaara
hade LKAB tidigare en dagbrottsgruva som lades ner och vattenfylldes under lågkonjunkturen
1983. Den har de nu planer på att öppna igen, nu när priset på järnmalm är högt. Även om
metallpriserna har fallit tillbaka från sina toppnoteringar ligger priserna fortfarande på
historiskt höga nivåer. Analytiker berömmer att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög på
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grund av det stora råvarubehovet i ett flertal asiatiska länder (Ollevik 2008). Det som kan
skapa problem för investeringar i gruvor i framtiden är dock de långa leveranstider på
gruvutrusning. SSAB vill göra förvärv eller investeringar som möjliggör för bolaget att växa
inom nischprodukterna (Askåker 2008).
Här nedan presenteras stål och gruvindustrins största investeringar för år 2007
(Wäingelin 2008).
Värde,
Bolag

Köp/Investeringsort Mkr

SSAB

Ipsco

Outokumpu

Avesta

5 100

Outokumpu

Degerfors

1 700

Outokumpu

Långshyttan

500

Ovako

Hofors

300

55 000

Uddeholm Tooling Hagfors

250

Ovako

Smedjebacken

200

Boliden

Aitik

5 200

LKAB

Kiruna

6 500

LKAB

Svappavara

450

Det som är ett framtida problem för den här branschen är de koldioxidutsläpp som företagen i
branschen orsakar. I dag har företagen fått utsläppsrätter gratis av Naturvårdsverket som
tilldelar dem. Överskrider företaget sin tilldelade mängd får de betala 28 euro per ton.
Utsläppsrätterna kommer inte att vara gratis i framtiden, därför finns det ett projekt hos
LKAB som ska resultera i att minska deras utsläpp upp till 95 procent. Projektet är nu bara i
utvecklingsstadiet, det är därför svårt att säga när tekniken kan tas i bruk (Liedholm 2008).
Den europeiska stålindustrin har gått samman med gruvbolag och universitet och startat
forskningsprojektet Ulcos vars syfte är att ta fram en energisnålare, klimatvänligare och där
igenom lönsammare stålproduktion. Ulcos högt satta mål är att minska koldioxidutsläppen
med 50 procent (Malmborg 2008).
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4.9 Verkstadsindustrin
Verkstadsindustrin är en bred bransch med många segment. De stora verkstadsförtagen är ofta
diversifierade för att bli är motståndskraftiga mot svängningar. Självklart påverkas de av en
global lågkonjunktur. När det gäller investeringar genomför företagen kapacitetsökande
investeringar och ersättningsinvesteringar. Vid investeringar använder företagen sitt egna
kapital enligt respondenterna.
Av de bolag, som hittills har klarat av att hålla sina marginaler bäst, är de dem som erbjuder
produkter och tjänster som förbättrar produktiviteten hos kunderna eller de som är inriktade
mot tillväxtmarknader, exempelvis Atlas Copco, Hexagon och SKF (Neurath 2008).
När det gäller ABB går hela kraft- och automationsdelen för högtryck. Deras orderingång
växer snabbare än omsättningen. Enligt Per Haugeland, divisionschef på ABB Power System,
har det aldrig sett så här bra ut. Det är flera stora marknader som drar. På tillväxtmarknaderna
Kina och Indien byggs infrastrukturen samt elnäten ut i rask takt. Även Afrika börjar ta fart
och i Sydamerika kommer en ny våg av investeringar. Samtidigt måste Europas och USA:s
elnät moderniseras. Utöver detta finns diskussionen om miljö och klimatfrågor samt
utbyggnaden av nya förnybara energikällor som ställer krav på elöverföring. När det gäller
förnyelsebar energi tillverkas den ofta långt ifrån konsumenten vilket kräver långa ledningar,
något som gynnar ABB (Lindsten 2008).
När det gäller Sandvik har orderingången stadigt minskat för de två största affärsområdena
Tooling och Mining & Construction (M&C) trots att de har gynnats av den höga tillväxttakten
i regioner som Asien. För deras tredje och minsta affärsområde, Sandvik Materials
Technology (SMT), har vinsterna ätits upp av fallande priser på nickel. Därtill kommer
kursförluster på grund av en svag dollarkurs. Sandvik har en ogynnsam geografisk
exponering. Ungefär två tredjedelar av försäljningen finns i Europa och Nordamerika där en
nedgång i konjunkturen pågår. Samtidigt har företaget historiskt sett klarat lågkonjunkturer
bra (Isskander 2008). Sandviks vd Lars Pettersson uppger att trots att de har dragit ner sin
bemanning med 600 tjänster finns det ingen avmattning i efterfrågan (Lindsten 2008).
Atlas Copco gynnas för närvarande av en mycket god efterfrågan inom samliga
produktområden. Företaget har i god tid vidtagit åtgärder för att parera för en kommande
nedgång. Företaget har sålt av sin uthyrningsverksamhet i USA, vilket har medfört att hat de
minskat sin exponering i Nordamerika med 20 procent. Atlas Copco har stärkt sin ställning i
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Asien, som är en snabbväxande marknad, och 40 procent av koncernens försäljning kommer
från regioner med expanderande industristruktur och stark framtidstro (Hårde 2008).
Atlas Copcos orderingång ökade under första halvåret av 2008. Divisionen Anläggning – och
gruvteknik ökade med 40 procent och kompressorsteknik med 5 procent. När det gäller
marknadsutsikter på kort sikt är den fortsatt hög främst för att det är en fortsatt stark
efterfrågan på utvecklingsmarknader och från gruvindustrin (Östlund 2008).
SKF ska investera 400 miljoner kronor i Göteborg för att öka produktionskapaciteten. Det är
en produktionslinje för stora lager som främst kommer att levereras till den europeiska
marknaden. Denna investering ska stå klar till år 2010. Redan tidigare har en investering på
600 miljoner aviserades. Denna ska vara klar till årsskiftet 2008/2009. Båda dessa
investeringar syftar till att öka tillverkningskapaciteten (SKF 2008).
En av utmaningarna inför framtiden är råvarukostnaden. Det företag som kan föra vidare sina
kostnader till sina kunder, kommer att bli en vinnare. Vilket kanske inte alls blir det företaget
som tidigare har klarat lågkonjunktur bra (Granström 2008).
Enligt Patric Lindquist, verkstadsanalytiker på HQ Bank, är det geografi och typ av slutkund
som avgör. Bakom ABB:s och Alfa Lavals framgång är att de är exponerade mot energi och
processrelaterad verksamhet som har stark tillväxt just nu. Marknaden ligger till stor del i
Asien. Atlas Copco har sin gruv- och anläggningsutrustning som går starkt för tillfället (Ibid.).
När det gäller boomen inom gruvindustrin gynnar det naturligtvis de företag som har fått
order från gruvbolagen. Även med sjunkande råvarupriser finns det ett fortsatt stort
investeringsbehov inom världens gruvindustri. Gruv- och anläggningsindustrin är dessutom
sencyklisk av sin karaktär, vilket innebär att deras lågkonjunktur kommer senare
(Hårde 2008).
Det finns företag som kan tjäna på krisen inom fordonsindustrin. Med en omställning till mer
miljövänliga bilar kan verkstadsföretaget Atlas Copco och mätteknikskoncernen Hexagon dra
nytta av förändringarna inom fordonstillverkningen, då nya linor behöver nya verktyg (Thulin
2008).
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5 Analys
I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet, dels översiktligt och dels
branschvis.

5.1 Översiktligt
Alla företag gör investeringar varje år, då en investering är en resursanskaffning för att
förbättra företagets konkurrenskraft.
Tanken med detta arbete är att ge en bild av vilka branscher som har ett behov och kan
genomföra

större

investeringar.

Dessa

investeringar

kan

vara

kapacitetsökande-,

kvalitetsförbättrande- eller miljöinvesteringar. Ur empirin framkommer det till exempel att
energibranschen visar ett stort intresse för att investera.
En teori som har framkommit efter analys av teorin och empirin är att ett företag inte kan göra
hur många stora investeringar som helst under en tidsperiod och detta fall har fem år varit
fokus. Där av kommer bedömningarna huruvida de olika branscherna kommer att investera.
En annan teori är att om företaget har råd, vill det gärna investera. Då företag i samma
bransch har likvärdig efterfrågan på sina produkter, bör vinster och investeringsvilja vara
analog.
Då stora delar av den svenska industrin hänger samman, som kunder eller leverantörer till
varandra. Det går att se och utläsa att de branscher som går bra också drar med sig andra
branscher, men även omvänt. Då fordonsindustrin går dåligt går det även sämre för deras
underleverantörer.

Vid

dåliga

tider

finns

det

inget

behov

av

någon

kapacitetsökandeinvestering.
Hotet från skogsindustrin och stålbranschen, att de tänker flytta från Sverige om de inte får
gratis utsläppsrätter, känns mer som ett hot för att få ett bättre förhandlingsläge än en reell
tanke som går att genomföra. Fast detta kan leda till att den bästa lösningen för miljön,
branscherna och statens ekonomi kan utkristalliseras. Det kommer även att vara nödvändigt
med miljöinvesteringar.

5.2 Energi
Energisektorn kommer att investera mångmiljardbelopp de närmste tio åren. Det som främst
påverkar vad som blir lönsammast att investera i är svenska och EU:s politikers beslut.
Branschen ser ljust på framtiden, då det alltid kommer att behövas el och eftersom Sverige har
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energiunderskott som bör försökas byggas bort, behövs nya investeringar Den heta trenden
inom energi är vindkraft. Det varnas förvisso om att det är en bubbla, men som med ITbubblan, visst den sprack, men Internet används fortfarande och växer år från år. Det finns en
risk att detta sker ske med vindkraften också, men den kommer antagligen att hämta sig. Även
andra alternativa energikällor är aktuella. Problemet med vindkraft är att det tar lång tid att få
de tillstånd som behövs för att bygga och driva. Det kan ta upp till fyra år innan allt är klart.
Till detta tillkommer att det är brist på delar till vindkraftverken som leder till lång väntetid.
Att det är brist på kraftkomponenter drabbar hela industrin och detta kan leda till förseningar
av olika kraftbyggen.

5.3 Fordonsindustrin
Fordonsindustrin är just nu i början av en nedgång och det kommer antagligen att se ut så de
närmsta åren. Det som behövs är energisnålare bilar och bättre elbilar. Fordonsindustrins
framtid är tillviss del beroende på om de lyckas ta fram en elbil/hybrid, som går att
massproducera till ett konkurrenskraftigt pris samt att vårt samhälle anpassas efter att ha
elbilar. Det som behövs är politiska beslut och subventioner som lockar till köp. Sker detta
kommer fordonsindustrin att behöva investera. De två stora bilbyggarföretagen SAAB och
Volvo är även tvungna att lyda sina ägare, GM och Ford. Vill ägarna lägga sin produktion i
Sverige? Är det lönsamt att producera här? Det är saker som politikerna måste tänka på. Vad
gäller lastbilar är det svårare att sia och både Volvo Lastvagnar och Scania har haft minskad
orderingång det senaste halvåret.
Investeringarna kommer i samband med nya modeller och nya produktionslinor.

5.4 Infrastruktur
Vägbyggen och underhåll av vägar kommer alltid att vara nödvändiga, eftersom vägarna slits.
Alltså kommer det att investeras inom denna bransch. Den viktigaste parametern när det
gäller infrastruktur och vägbyggen är politiska beslut till exempel hur mycket pengar
politikerna kan och vill lägga i budgeten. Det som avgör vilka projekt som genomförs beror
på vem som sitter i regeringsställning, men även hur Vägverket rekommenderar. Beslut om
vilka vägar och vägbyggen som det ska satsa på mellan åren 2010 och 2015 kommer att tas
under våren 2009.
Om en av de största kommande väginvesteringarna i Sverige studeras, Förbifart Stockholm,
framkommer att det finns det många hinder för denna väg. Den går igenom tätbebyggda
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områden, vilket leder till att de boende protesterar. Den ska dras i långa tunnlar, vilket är ett
dyrt alternativ. Vägen beräknas idag gå på cirka 25 miljarder kronor och det finns inte pengar
i budgeten för det. Det som däremot kan sägas om vägbyggen är att de alltid byggs, men det
kan ta mycket lång tid.

5.5 Livsmedelsindustrin
När det gäller njutningsmedel kommer det inte ske några stora investeringar i Sverige. Av
Livsmedelsbranschens 3 000 företag är det en knappt femtedel som har mer än 10 anställda.
Detta gör att det kanske inte blir så många stora investeringar i branschen. Under perioden
åren 2010 - 2015 kommer det antagligen att byggas nya köttförpackningsfabriker samt byggas
ut, då detta är ett mer hygieniskt sätt att förpacka kött på. Då Mälardalen både har bra
infrastruktur och stort antal invånare är det aktuellt med nya färskvarulager.

5.6 Läkemedelsindustrin
De senaste åren har ett flertal stora investeringar gjorts i Sverige, men en forskningsrapport
från ISA (Invest in Sweden Agency) påvisar att Sveriges dragningskraft för nyetableringar av
läkemedelsföretag har minskat och att länder som Irland och Kanada är betydligt mer
intressanta. Därför kommer antagligen inte ske några större investeringar i Sverige mellan år
2010 och 2015, om inte det blir väldigt förmånligt att vara här.
Det som är unikt för den här branschen är att även om det startas många forskningsprojekt är
det inte säkert att det leder någonstans i slutändan. Det går inte säkert att veta om det blir en
säljbar produkt när ett projekt startas.

5.7 Olja och gas
För oljeindustribranschen finns ett behov av investeringar, men som det allmänna läget ser ut
just nu kommer antagligen flertalet av de investeringar som inte verkligen behövs frysa inne
tills lugnat sig på finansmarknaden och det går att införskaffa kapital. Nynas har uttalat att det
är tveksamt om investeringen av ett tiotal nya anläggningar blir av just nu, för de sökte pengar
till själva investeringen. När det gäller investeringar inom biogas kommer det antagligen bli
flera små. Användningen av olja påverkar miljön, varav branschen är med om många
lagändringar, vilket påverkar behovet av investeringar. Denna bransch var svår att hitta någon
information om just investeringar. Detta kan tolkas som om det inte kommer att bli många
investeringar inom den närmsta tiden, vilket gör att det är svårt att analysera hur det kommer
att se ut mellan år 2010 och år 2015.
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Nynas Petroleums investering på cirka 20 miljarder kommer antagligen inte att genomföras
nu på grund av turbulensen på finansmarknaderna. Men eftersom investeringen behövs
kommer den antagligen att senareläggas.
Det kommer flera privata aktörer inom gasbranschen och beroende på vilket miljövänligt
drivmedel som blir standard, genom politiska, beslut kommer detta att skapa ett behov av
investeringar .

5.8 Skogsindustrin
Skogsindustrin behöver bli bättre på att överföra sina kostnader på kunden. Det som är
problemet för tillfället är att det finns en överkapacitet på marknaden och det gör att det är
kundens marknad. En viktig frågar för denna bransch är om Ryssand kommer att höja sina
virkestullar från 15 till 50 euro per kubikmeter virke. Inget av det analyserade materialet
indikerar på några stora satsningar inom skogsindustrin de närmaste åren. Skälen till detta är
dels att det ryktas om sammangåenden inom denna bransch och dels att branschen redan
tidigare har gjort flera stora investeringar.

5.9 Stål och gruvindustrin
Branschen genomför för tillfället stora inverteringar vilket gör att analytikerna förutspår att
det

kommer

att

vara

en

högkonjunktur

år

2015.

Då

dessa

investeringar

är

kapacitetsinvesteringar för att kunna möta efterfrågan av företagens produkter visar analysen
att det inte kommer att ske några fler stora satsningar under åren 2010 till 2015, dock kommer
de påbörjade investeringarna göras klart. Ett av skälen till att investeringarna sker just nu
inom stål- och gruvindustrin är att de har gått med vinst i flera år och de har god tillgång på
eget kapital. Det som påverkar denna bransch är råvarupriset men även dollarkursen. För att
genomföra investeringar måste dessa vara lönsamma. Då priset på metall och mineraler har
stigit kraftigt de senaste åren har det blivit lönsamt att öppna nya/gamla gruvor. Nya gruvor
behöver arbetskraft och infrastruktur för att kunna få ut produkterna på marknaden. Detta
kräver att politikerna engagerar sig. När det gäller stålbolagen är det efterfrågan på deras
produkter som har betydelse. Både svensk stål- och skogsindustri kräver gratis utsläppsrätter i
EU:s handelssystem ”för minskat koldioxidutsläpp”, annars flyttar de sin verksamhet utanför
EU. En flytt skulle dock vara mycket kostsam och frågan är om en flytt verkligen är lönsam.
Dessutom är det inte säkert att landet företaget flyttar till inte kommer att införa egna
utsläppsrätter.
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5.10 Verkstadsindustrin
Verkstadsindustrin är en differentierad bransch. Beroende på vad företaget är fokuserat på ser
framtiden olika ut. De företag som är inriktade mot bilbranschen ser en neråtgående trend,
samtidigt som företag som är inriktade mot el och energi ser mycket ljust på framtiden. Den
här branschen säger själva att de investerar när de har en efterfrågan på sina produkter som
överstiger deras kapacitet att producera.
Beroende på hur de olika förtagen klarar den nuvarande krisen och om de klarar av att föra
vidare sina kostnader till sina kunder kommer de senare ha kapital för att kunna investera.
Med en långvarig uppgång inom någon bransch där verkstadsindustrin har sina kunder
kommer verkstadsindustriföretagen att behöva göra investeringar om kunderna efterfrågar
deras produkter. Det som verkar troligast just nu är att de företagen som är inriktade mot
energibranschen och inom gruvutrustning kommer att investera i ökad produktionskapacitet.
I ett senare skede kommer de verkstadsindustriföretagen som levererar till fordonsindustrin ha
ett behov av nyinvesteringar. Detta för att fordonsindustrin ska kunna tillgodose nya
miljökrav och den nya tidens bilar.
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6 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel kommer diskussion och slutsats att presenteras, men även kritisk granskning av
resultatet samt rekommenderat fortsatt arbete.
Om företaget använder sitt egna kapital innebär det att utan vinst i företaget kan det heller inte
avsätta några pengar till stora investeringar. Om företaget i stället lånar eller söker kapital på
annat sätt krävs det långivare som vill låna ut pengar.
För tillfället skakas världen av allmän lågkonjunktur, vilket leder till att många företag
försöker hålla i sitt egna kapital. Detta gör också att de investeringar som inte är absolut
nödvändiga kommer att frysa inne.
Då det både finns ett stort behov och en uttalad investerings vilja, kommer energibranschen
att investera. För denna bransch är det politiska beslut och subventioner som spelar en
avgörande roll om de investerar eller inte.
För fordonsindustrin ser det för tillfället väldigt dyster ut. Den närmsta tiden är avgörande för
framtiden för den svenska fordonsindustrin. Behovet av fordon kommer dock alltid att finnas.
Det som påverkar om bilar och lastbilar säljs är om folk och företag har råd att köpa dessa.
För fordonsindustrin är det viktigt vilket märke som konsumenterna väljer. Studeras tiden
efter krisen kommer företagen att behöva investera i helt eller delvis i nya produktionslinor
för att kunna producera nya modeller av bilar.
Inom branschen infrastruktur och i detta fall vägbyggen är detta en statlig verksamhet vilket
leder till att det vid ”sämre tider” satsas mer pengar på investeringar för att få i gång
sysselsättningen.
När det gäller livsmedelsbranschen består denna av många småföretag, vilket leder till att
deras investeringar inte är stora. Den branschunika faktorn för om denna bransch behöver och
kommer att investera, är nya lagar inom livsmedelshanteringen. Det som är på gång inom
livsmedelsindustrin är fabriksförpackad mat, där det kan behövas investeringar.
Det har redan gjorts flera stora investeringar inom läkemedelsbranschen och behovet av nya
fabriker kan anses mättat. Dessutom är andra länder betydligt mer intressanta att investera i än
Sverige.
Olje- och gas branschen är svår att sia om, dels för deras beroende av den allmänna
konjunkturen och dels vilka miljölagar som kommer att påverka behovet av investeringar.
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Inom skogsindustrin finns det inga indikationer om större nyinvesteringar. Det har dels
genomförts en hel del investeringar här och branschen har en överkapacitet, vilket gör att det
är svårare att få lönsamhet i verksamheten.
Stål- och gruvindustrin har haft goda tider och det har redan genomförts många investeringar.
Det som planeras är tilläggsinvesteringar och beroende på metallpriset kan det komma att
öppnas nya gruvor.
Verkstadsindustrin har en del av företagen gjort investeringar för att möta efterfrågan.
Beroende på vilka som är deras kunder ser framtiden olika ut.

6.1 Kritisk granskning av resultatet
En reflektion är att efter att den empiriska undersökningen helt avslutades, har mycket av det
som framkommit i rapporten besannats. Om resultatet av denna omvärldsanalys är riktig kan
endast framtiden avgöra. Det som är viktigt att tänka på är att analysen är gjord på de
uppgifter som finns tillgängliga i dag. En omvärldsanalys ska alltid bearbetas och omvärderas
för att kunna göra en korrekt analys och för att bedöma aktuella trender.
En annan kritik är att det går alltid att utvidga undersökningen och göra analysen djupare.
Dessutom spelar forskarens egna erfarenheter och kunskaper in i vad som fångas upp ur
empirin och extraheras i analysen och slutsatsen.

6.2 Rekommenderat fortsatt arbete
För energisektorn är det aktuellt att studera hur behovet av energi ser ut samt vilka
energiformer som kommer att subventioneras. Angående fordonsindustrin är det intressant om
de tänker gasa eller bromsa sig ur lågkonjunkturen. Det är även intressant att undersöka vilket
alternativt drivmedel som kommer att bli standard i Europa. När det gäller branschen
infrastruktur bör riksdagens beslut som kommer att tas under våren år 2009 beaktas.
Beträffande livsmedelsindustrin är det aktuellt att studera lagändringar gällande
livsmedelshantering samt nya trender inom livsmedel. Gällande nya läkemedelinvesteringar
kan man studera om Sverige har blivit attraktivare för de stora företagen att investera i. Oljeoch gasbranschen är en bidragande faktor hur det ser ut på finansmarknaden. För
skogsindustrins del är det intressant om Ryssland höjer sina virkestullar. Vad gäller stål- och
gruvindustrin är det priserna på råvaror och efterfrågan på slutprodukter som är intressant.
Verkstadsindustrin är beroende av hur det går med el och energiinvesteringarna i världen samt
hur det går för fordonsindustrin
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Bilaga 1
Framtidsfrågor bransch och företag
Bransch
1. När tror du att nästa lågkonjunktur inträffar i er bransch?
2. När tror ni att branschen kommer att göra nästa stora investering?
3. Hur ser branschens investeringscykel ut?
4. Vad finns det för behov av investeringar inom branschen?
5. Vad påverkar branschens investeringar?
6. Hur väljer branschen vad och när den ska investera?
7. Har branschen externa investerare?
Företag
1. När tror ni att nästa lågkonjunktur inträffar i er bransch?
2. När tror ni att er nästa stora investering kommer?
3. Hur ser er investeringscykel ut?
4. Vad påverkar era investeringar?
5. Hur väljer ni vad och när ni ska investera?
6. Har ni externa investerare?
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Bilaga 2
Miljardprojekt
Väg

Delen

Län

Kostnad
miljarder kr

E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4/12
E6
E6
E6.20
E6.20
E6.20
E18
E18
E20
E20
E20
E20
E20
E22
E22
E22
40
40
E45
E45
E45
E45
50
55
155
161
259

Södertälje – Hallunda
Förbifart Stockholm
Karlberg – Frösunda
Norrtull – Kista
Tomteboda - Haga Södra
Upplands Väsby - Arlandaavfarten
Sundsvall
Umeå
Malmö-Helsingborg
Rabbalshede – Hogdal
Angeredsbron – Mellbymotet
Ytterhamnsmotet - Klarebergsmotet
Åbromotet – Bräckemotet
Eriksbergsmotet - Ringömotet
Riksgränsen – Grums, Björkås - Bergvik
Hjulsta – Kista
Alingsås - Vårgårda (inkl genom Alingsås)
Vårgårda - Skara - Lundsbrunn
Holmestad - Hassle - T länsgräns
Norra länken
Sölve - Stensnäs, Björketorp - Nättraby
Hurva – Gualöv
Förbi Norrköping
Lackarebäcksleden
Rångedala/Dållebo – Hester
Falutorget - Marieholm - Angnesberg
Angeredsbron - Älvängen
Älvängen - Trollhättan
Vänersborg - Åmål
Skänninge - Motala och Förbi Motala
Norrköping - Enköping - Uppsala
Öckerö - Björkö - Amhult
Bro över Gullmarn
Södertörnsleden
Östlig förbindelse, Stockholm
Partihallsförbindelsen, Göteborg
Marieholmsförbindelse, Göteborg

AB
AB
AB
AB
AB
AB
Y
AC
LM
O
O
O
O
O
S
AB
O
O
O
AB
K
LM
E
O
O
O
O
O
O
E
D/C
O
O
AB
AB
O
O

4,2
25
8,5
1,4
1
1
2,7
1,4
1
1
1,5
1,3
1
1,5
1
3
2
2,6
1,6
5
1
1,6
2
1
1
1
1,5
1,5
1,8
1,2
3
1,3
1,3
2,1
13
0,7
2,7

Blå: påbörjade, återstående kostnad
grön: ev. privata investerare

http://www.vv.se/templates/page3____21
098.aspx
Del 1 sid 95
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