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Om konjunkturindex för Västra Götaland
I undersökningen har ett särskilt konjunkturindex, med både bransch och regional uppdel-
ning tagits fram. Syftet med ett konjunktur index är att ge ett sammanfattande mått på 
konjunkturen, dvs. det ekonomiska läget, i en bransch eller en region vid en viss tidpunkt. 
Konjunkturindexet för en region är en sammanvägning av det aktuella konjunkturläget för 
de olika branscher som ingår och undersöks i regionen. 

Konjukturläget för varje bransch är i sin tur grundat på företagens egna bedömningar 
vid en viss tidpunkt. Konjunkturindexet har en möjlig variationsbredd från –100 till +100. 
Värdet 0 med en toleransgräns på ca ±15 enheter anger läget för en så kallad normal-
konjunktur, –100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad hög-
konjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till 
index –40 respektive +40.

Om undersökningen
Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till drygt 1 000 företag 
inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, 
bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersök-
ningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra 
delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätningar 
– där svaren från företagen samlats in under mars och april – avser utfall för andra halvåret 
2016, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för andra halvåret 
2017.
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DEN GLOBALA KONJUNKTUREN är på uppgång. 
Återhämtningen fortsätter i Europa och i USA räk-
nar prognosmakarna med något ökad tillväxt i år. Den 
kinesiska ekonomin fortsätter att växa i rask takt, liksom 
den indiska. Samtidigt är andra stora tillväxtländer som 
Brasilien och Ryssland på väg ur recession.

På kort sikt finns därför mycket att glädja sig åt när 
det gäller efterfrågan från omvärlden. På längre sikt finns 
det dock en betydande osäkerhet kring världshandelns 
utveckling. Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, är nu formellt påbörjad vilket kan 
ställa till med problem för handeln mellan svenska och brittiska företag framöver. Den 
ökade protektionismen, framförallt från amerikanskt håll, är ett annat orosmoln på 
himlen för närvarande.

SVERIGES EKONOMI går fortsatt starkt. Fjärde kvartalet i fjol ökade 
BNP-tillväxten något och under inledningen på 2017 har de flesta indi-
katorer fortsatt uppåt. Den främsta orsaken till uppgången fjärde kvartalet 
var ökad export. Den svenska ekonomin är mycket handelsberoende och 
en stark utveckling för exportföretagen är därför mycket betydelsefullt för 
ekonomin som helhet.

VÄSTRA GÖTALAND bidrar till stor del till att det går bra för Sverige 
för tillfället. Vårens konjunkturbarometer visar glädjande nog att närings-
livet i länet går mycket starkt och allt fler branscher befinner sig i högkon-
junktur.

Industrin, byggbranschen och företagstjänster sticker ut men överlag 
ser det mycket positivt ut. Det enda negativa är en ökad pessimism inom 
sällanköpshandeln.

En nyhet i vårens rapport är att vi presenterar tidsserier för samtliga 
branscher som undersöks i barometern. På detta vis ser man tydligare konjunktursväng-
ningarna inom de respektive branscherna. Historiska genomsnitt för konjunkturindexen 
har beräknats från 2005 och de visar att så gott som samtliga branscher i vårens mätning 
befinner sig över sina historiska genomsnitt. Jag hoppas att rapporten kommer att ge dig 
som läsare en god insikt i konjunkturutvecklingen för näringslivet i Västra Götaland. 

Vårens undersökning hade en svarsfrekvens på 80 procent av de tillfrågade företagen. 
Det är mycket högt för att vara en frivillig undersökning och innebär som vanligt att 
resultaten är tillförlitliga. Stort tack till alla företag som har ställt upp med sin tid och 
lämnat uppgifter till undersökningen.

URSTARK KONJUNKTUR PÅ MÅNGA 
FRONTER

FÖRORD n
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Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan 
starka konjunkturläget från i höstas stärktes ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher-
na. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter.

n SAMMANFATTNING

K onjunkturen i Västra Götaland har 
fortsatt uppåt det senaste halvåret. 
Förväntningarna från i höstas har 

infriats i de flesta branscherna och inom in-
dustrin har utvecklingen varit starkare än 
förväntat. Läget kan betecknas som högkon-
junktur eller på gränsen till högkonjunktur i 
samtliga delregioner.

KONJUNKTURINDEX för Västra Götaland, 
som kan variera mellan –100 och +100, ligger 
våren 2017 på +42. Det är en uppgång från 
+34 som uppmättes i höstens undersökning 
och åttonde mätningen i rad med en ökning. 
Senast ett högre konjunkturindex noterades 
för Västra Götaland var hösten 2007.

Det är främst en uppgång för tillverknings-
industrin och byggbranschen som ligger bak-
om. Industrikonjunkturen drivs fortsatt i för-
sta hand av transportmedelsindustrin men så 
gott som samtliga av industrins delbranscher 
noterar uppgångar och flera av dessa befin-
ner sig i högkonjunktur. Även inom företags-
tjänster, där delbranschen för IT-tjänster drar 
upp, råder högkonjunktur. Detsamma gäl-
ler byggbranschen samt bilhandeln även om 
konjunkturläget i den sistnämnda branschen 
inte förbättrats jämfört med hösten.

Konjunkturen har stärkts något för företa-
gen inom transport och logistik men befinner 
sig fortsatt inom normalkonjunktur. För par-
tihandeln är läget närmast oförändrat jämfört 
med höstens undersökning medan sällan-
köpshandeln försvagats något.

Skillnaderna mellan delregionerna har 
jämnats ut något. I början av uppgångsfasen 
som inleddes för tre–fyra år sedan var det tyd-
ligt att Göteborgsregionen var ledande. De 
senaste mätningarna har visat en brant upp-
gång i samtliga fyra delregioner och i vårens 
barometer noterade både Fyrbodal och Gö-
teborgsregionen ett konjunkturindex på +43. 
Sjuhärad och Skaraborg ligger dock endast ett 
par enheter efter och befinner sig således i ett 
läge som är klart starkare än normalt. Samt-
liga delregioner räknar med fortsatt uppgång 
till hösten. 

SYSSELSÄTTNINGEN i Västra Götaland 
har stigit jämfört med hösten. Inom företags-
tjänster och byggbranschen har det varit mas-
siva nyrekryteringar, i linje med prognoserna. 
Även tillverkningsindustrin har nyanställt 
personal och det är en större andel av företa-
gen som har rekryterat än vad prognosen in-
dikerade i höstas. Sällanköpshandeln har dä-
remot skurit ner på personalstyrkan.

Prognoserna pekar på att sysselsättningen 
fortsätter att öka till hösten. Mest positiva är 
företagstjänster och bygg men även övriga 
branscher räknar med ökad eller oförändrad 
sysselsättning.

TILLVERKNINGSINDUSTRIN stod för en 
markant uppgång jämfört med hösten. Kon-
junkturindex steg med 19 enheter och upp-
mättes till +43. Förstärkningen gäller de 
flesta delbranscherna och det är framförallt 

storföretagen som gör en 
mycket stark bedömning 
för närvarande. Orderin-
gången och produktionen 
stiger och sysselsättning-
en har ökat i flertalet av 
delbranscherna.

Fortfarande sticker 
transportmedelsindustrin 
ut med ett historiskt starkt 
konjunkturläge. Även den 
kemiska industrin, elek-
tronikindustrin samt me-
tallvaruindustrin befinner 
sig i högkonjunktur.

Kommande halvår räknar industriföreta-
gen med fortsatt uppgång. En ökad expor-
torderingång väntas driva utvecklingen och 
särskilt storföretagen räknar med ökad efter-
frågan från utlandet. 

BYGGBRANSCHEN har gått mycket starkt 
under ett par år och befinner sig fortfarande 
i högkonjunktur. Konjunkturindex steg från 
+56 i höstas till +75 i vårens mätning vilket 
betyder att konjunkturläget nu kan betraktas 
som glödhett.

Byggandet och värdet på antagna anbud 
har ökat kraftigt och sysselsättningen likaså. 
Andelen företag som upplever arbetskrafts-
brist ökar samtidigt, vilket kan bli ett hinder 
för den framtida tillväxten.

Prognoserna pekar starkt uppåt även kom-
mande halvår. Byggaktiviteten väntas öka yt-
terligare och behovet av att rekrytera personal 
väntas fortsatt vara stort.

SÄLLANKÖPSHANDELN försvagades jäm-
fört med hösten. Konjunkturindex backade 
med 25 enheter till –6 där en oväntat svag 
försäljning drog ner stämningsläget. Lön-
samheten har sjunkit något och företagen har 
tvingats minska antalet anställda. Till hösten 
väntas dock en återhämtning där den tappade 
försäljningen tas igen med råge.

Bilhandeln befinner sig fortsatt i högkon-
junktur med ett konjunkturindex på +46. 
Försäljningen har ökat det senaste halvåret 
och vart fjärde företag har utökat personal-
styrkan. Till hösten väntas den goda konjunk-
turen bestå. 

FÖRETAGSTJÄNSTER är fortsatt en av de 
starkaste branscherna i näringslivet. Kon-
junkturindex steg i vår från +63 till +67. Här 
ingår branschen IT-tjänster som bidrar starkt 
med ett index på +77. Omsättning och lön-
samhet fortsätter att stiga och en majoritet 
av företagen har rekryterat personal sedan i 
höstas. 

Efterfrågan väntas stiga kraftigt även 
kommande halvår, i synnerhet för IT-tjänste-
företagen. Personalbehovet fortsätter således 
att öka men en stegrande arbetskraftsbrist ris-
kerar att sätta käppar i hjulet för den framtida 
utvecklingen. n

KONJUNKTURINDEX FÖR VÄSTRA GÖTALAND
Röd linje=genomsnitt 2005–2017
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Konjunkturindex utgörs av s.k. nettotal, som i sin tur bildas av saldot mellan de företag som 
uppgivit bra respektive dålig konjunktur.

HÖGTRYCK I NÄRINGSLIVET
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KONJUNKTURLÄGET I VÄSTRA GÖTALAND n
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REGIONAL KONJUNKTUR Konjunkturindex 2005–hösten 2017
Röd linje=genomsnitt 2005–2017

n Konjunkturindex för Västra Götaland, 
som kan variera mellan –100 och +100, 
ligger våren 2017 på +42. Det var åttonde 
mätningen i rad med en uppgång och är 
det starkaste läget sedan hösten 2007.

n Skillnaderna mellan de olika delregionerna 
i länet har fortsatt att minska. Göteborgsre-
gionen och Fyrbodal delar förstaplatsen i vår 
med index på +43. Sjuhärad och Skaraborg 
ligger dock inte långt efter med index på 
+39 respektive +37.

n Tillverkningsindustrin stärktes rejält och 
noterar ett konjunkturindex på +43 vilket 
betyder att det råder högkonjunktur. Även 
företagstjänster, med IT-tjänsteföretagen 
i spetsen, byggbranschen och bilhandeln 
ligger över gränsen för högkonjunktur. 
Sällanköpshandeln gör den svagaste be-
dömningen av samtliga branscher.

n Företagens anställningsplaner från i 
höstas har i stort sett uppfyllts och i vissa 
fall överträffats. I synnerhet inom industrin 
har nyrekryteringarna varit större än väntat. 
Störst andel företag som har ökat perso-
nalstyrkan finns inom företagstjänster och 
inom byggbranschen. Kommande halvår 
räknar företagen med att sysselsättningen 
fortsätter att öka.

n  Företagen ger positiva prognoser för kom-
mande halvår. Till hösten räknar samtliga 
branscher med oförändrad eller uppåtgå-
ende konjunkturutveckling. Optimismen är 
starkast bland företagen inom byggverk-
samhet samt IT-tjänster som precis som vid 
höstens och förra vårens mätningar räknar 
med betydliga konjunkturförstärkningar. 

n   Nyregistreringarna av personbilar ökade 
med knappt 5 procent första kvartalet i år 
jämfört med motsvarande kvartal i fjol. 
Under 2016 ökade nybilsregistreringen 
i Västra Götaland med drygt 7 procent 
jämfört med 2015.

n Bostadsbyggandet ökade med knappt 
31 procent under 2016 jämfört med året 
innan. Framförallt påbörjades byggandet 
av flerbostadshus som ökade med 38 
procent. Antalet påbörjade småhus steg 
med 14 procent.

n  Omsättningen inom näringslivet i Västra 
Götaland ökade fjärde kvartalet 2016 med 
4 procent jämfört med kvartalet innan. I 
årstakt var ökningen drygt 5 procent vilket 
var betydligt högre än riksgenomsnittet. 
Lönesumman i den privata och offentliga 
sektorn ökade med nästan 6 procent fjärde 
kvartalet jämför med motsvarande kvartal 
året innan. 

KONJUNKTURINDIKATORER
PRODUKTION OCH ANSTÄLLDA INOM NÄRINGSLIVET
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Konjunkturindex för varje bransch 
och region är grundat på företagens 
bedömningar av konjunkturen – bra/
normal/dålig – vid en viss tidpunkt.

Konjunkturindex bör inte förväxlas 
med de konfidensindikatorer som 
används i exempelvis Konjunkturinsti-
tutets konjunkturbarometer. Konjunk-
turindex är endast ett mått på nuläget 
medan konfidensindikatorerna är en 

sammanvägning av flera indikatorer 
avseende både nuläge och prognos. 

Prognos för konjunkturindex är 
 baserat på företagens bedömning av 
konjunkturläget om ett halvår och ut-
går från konjunkturindex innevarande 
halvår. I övriga diagram innebär prog-
nos förändring jämfört med nuläge 
eller utfall kommande halvår jämfört 
med innevarande halvår.

OM KONJUNKTURINDEX
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PROGNOS
INFÖR HÖSTEN 2017

I ndustrikonjunkturen i Västra Götaland har varit 
på uppgång under de senaste fyra åren. Det senaste 
halvåret förbättrades stämningsläget ytterligare 

och konjunkturindex steg från +24 till +43. Det var till 
och med starkare än vad prognoserna indikerade i hös-
tas. Så gott som samtliga delbranscher har stärkts sedan 
höstens mätning och ett flertal av dem befinner sig i 
högkonjunktur. I synnerhet bland storföretagen råder 
en utbredd optimism angående konjunkturläget.

Transportmedelsindustrin befann sig redan i hög-
konjunktur för ett år sedan men utvecklingen har trots 
det fortsatt uppåt även det senaste halvåret. Även inom 
den kemiska industrin och inom metallvaruindustrin 
råder ett mycket positivt stämningsläge. Största lyf-
tet jämfört med hösten står dock elektronikindustrin 
för. Efter ett antal mätningar med relativt dämpade 
konjunkturomdömen steg konjunkturindex från +10 
till +53. Produktionen i branschen har dock inte höjts 
nämnvärt men den förbättrade konjunkturen märks 
framförallt i en stigande efterfrågan från utlandet.    

För den grafiska industrin och livsmedelsindustrin 
var stämningsläget i stort sett oförändrat jämfört med i 
höstas. Grafisk industri fortsatte att öka produktionen 
från en låg nivå och trots att konjunkturindex ligger 
strax under nollstrecket så befinner sig delbranschen 
klart över det historiska genomsnittet.

Industrikonjunkturen har förbättrats i samtliga fyra 
delregioner sedan i höstas. Störst uppsving noteras i 
Sjuhärad och Skaraborg. Allra mest tillfreds med kon-
junkturläget är dock för närvarande industriföretagen 
i Fyrbodal.

Ökad industriproduktion 
Den totala orderingången till industrin har ökat under 
första halvåret i år från både exportmarknaden och från 
hemmamarknaden. Ökningstakten var dock något hö-
gre andra halvåret i fjol. Det har lett till produktionsök-
ningar men även det i måttligare takt än produktions-
tillväxten som noterades i slutet av fjolåret. Både små 
och stora företag har ökat orderingången och produk-
tionen men när det gäller orderstocksomdömet finns 
ett större missnöje bland småföretagen där fortfarande 
ungefär en tredjedel av företagen anser att orderstock-
en är för liten i förhållande till produktionskapaciteten. 
Även när det gäller lönsamheten är småföretagen mer 
missnöjda men det var ingen större förändring jämfört 
med hösten. 

Sysselsättningen fortsätter att stiga inom industrin 
och både små och stora företag rapporterar om en po-
sitiv utveckling. Den upplevda arbetskraftsbristen på 
såväl yrkesarbetare som tekniska tjänstemän har ökat 
något jämfört med hösten. 

Nyanställningar väntas kommande halvår
Industriföretagen räknar med att konjunkturupp-
gången fortsätter till hösten. Man ser särskilt positivt 
på efterfrågan från utlandet, åtminstone storföretagen 
räknar med bra drag på exportmarknaden. De små- 
och medelstora företagen väntar sig ungefär samma 
ökningstakt av orderingången från hemmamarknaden 
som från exportmarknaden.

En fortsatt uppgång av produktionsvolymerna vän-
tas leda till att sysselsättningen inom industrin stiger. 
Transportmedelsindustrin ser fortsatt stort behov av att 
rekrytera men det gäller inom flertalet av branscherna, 
exempelvis metallvaruindustrin och textilindustrin. 
Även livsmedelsindustrin, som minskat personalstyr-
kan senaste halvåret, väntas nyanställa till hösten. n

Det senaste halvåret har industrikonjunkturen förbättrats markant och befinner 
sig nu över gränsen för högkonjunktur. Bilden gäller de flesta av delbranscherna 
och det är särskilt storföretagen som gör en positiv konjunkturbedömning. Or-
deringång och produktion ökar i de flesta branscherna och sysselsättningen har 
stigit. Prognoserna inför hösten är fortsatt positiva och en bidragande orsak är 
att företagen räknar med en stark utveckling av exportorderingången.

HÖGKONJUNKTUR INOM
INDUSTRIN

n TILLVERKNINGSINDUSTRI, TOTALT

”Starkare 
än vad 
prognoser-
na indike-
rade.”
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var dock ännu större missnöje för ett halvår sedan då 
drygt hälften av företagen ansåg att orderstockarna var 
för små.

Fortsatt uppgång väntas
Såväl stora som små företag ger positiva prognoser om 
kommande halvår. Rådande konjunkturläge med kon-
junkturindex på +17 är det starkaste på sex år och skulle 
prognosen för hösten infrias skulle det betyda det star-
kaste läget sedan våren 2008. Det klart främsta hindret 
för expansion är enligt drygt hälften av företagen ef-
terfrågeläget. Företagen räknar med ett fortsatt lyft av 
produktionsnivån kommande halvår till följd av stärkt 
orderingång. n

Konjunkturindex för transportmedelsindustrin 
slår nytt rekord i vårens mätning. Företagen har 
skruvat upp produktionstakten ytterligare några 
snäpp och antalet anställda har ökat synnerligen 
kraftigt. Det starka konjunkturläget väntas bestå 
även till hösten.

A tt det råder stark högkonjunktur inom den 
tungt vägande transportmedelsindustrin i 
Västra Götaland finns det ingen tvekan om. 

Efter höstens toppnotering har konjunkturindex sti-
git ytterligare i vårens mätning och ligger nu på +81 av 
maximala 100. Produktionsvolymerna har ökat mått-
ligt under våren efter fjolårets synnerligen starka pro-
duktionsökningar och efterfrågan har fortsatt att öka. 
Ökningstakten av såväl produktion som orderingång 
har dock dämpats efter den mycket starka utvecklingen 
under förra året. Det gäller främst för de stora företagen 
där orderingången från export- och hemmamarknaden 
i det närmaste ligger på samma höga nivå som i höstas 
medan inflödet av order för småföretagen varit bety-
dande.

Det urstarka konjunkturläget speglas också i syssel-
sättningsutvecklingen som pekar skarpt uppåt. Beho-
vet att nyrekrytera finns särskilt hos företagen med fler 
än 100 anställda där fler än sju av tio företag har utökat 
personalstyrkan jämfört med i höstas. Det finns dock 

Konjunkturen för maskinindustrin stärks. Kon-
junkturindex som landar på +17, en ökning med 
16 enheter från i höstas, visar på ett läge som 
är något starkare än normalt. Uppgången drivs 
främst av de stora exportföretagen. Prognosen 
för hösten är positiv.

D en starkare konjunkturen för maskinindu-
strin visar en del ”klassiska” tecken på en be-
gynnande högkonjunktur. Exempelvis är det 

nu under våren främst de stora företagen som, i enlig-
het med tidigare prognos, ser ett bättre konjunkturläge 
jämfört med i höstas. Storföretagen rapporterar om 
en markant ökad orderingång från exportmarknaden 
medan motsvarande inte gäller för småföretagen. 

I höstas pekade prognosen på att produktion och 
orderingång från hemmamarknaden skulle utvecklas 
sidledes. Vårens bedömning är något starkare med be-
tydande ökningar av både produktion och orderingång 
under första halvåret i år. I takt med att konjunkturen 
stärks ökar också antalet anställda i företagen. Lön-
samheten har förbättrats något, framförallt bland de 
mindre företagen. Företagens orderstocksomdömen 
är fortsatt negativa och en tredjedel bedömer att order-
stockarna är för små i förhållande till kapaciteten. Det 

tecken på att rekryteringen av personal blir allt mer ut-
manande. Hälften av företagen uppger att det är brist 
på både yrkesarbetare och tekniska tjänstemän vilket är 
en högre andel än för ett halvår sedan.

Starka prognoser för exportorderingången
Branschen spår ett närmast oförändrat konjunkturläge 
till hösten. Bland de större företagen råder det dock en 
fortsatt stark tro på att exportorderingången stiger i 
mycket snabb takt vilket väntas leda till kraftiga pro-
duktionsökningar och nyrekryteringar. De mindre fö-
retagen är mer neutrala i sina prognoser. n
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Konjunkturen för den kemiska industrin har lyft 
markant sedan i höstas. Vårens mätning visar att 
branschen befinner sig i högkonjunktur och bak-
om uppgången finns en kraftigt ökad efterfrå-
gan. Det kommande halvåret räknar branschen 
med att det redan starka läget förbättras. 

E fter en kortvarig avmattning under förra våren 
vände konjunkturen inom den kemiska indu-
strin upp i höstas. Konjunkturuppgången har 

fortsatt efter årsskiftet och branschens konjunkturin-
dex har ökat med 36 enheter till +61 i vårens mätning. 
Det är det högsta uppmätta värdet sedan åtminstone 
2005 och indikerar en stark högkonjunktur. Det är 
framförallt bland de stora företagen som konjunkturen 
har lyft medan småföretagen redan i höstas bedömde 
läget som mycket starkt.

Anledningen till konjunkturförstärkningen är 
främst en mycket starkare efterfrågan som tog fart re-
dan under andra halvåret i fjol. I efterhand visar det sig 
att orderingången ökade kraftigt i slutet av året, en stor 
skillnad mot vad företagen bedömde i september då 
branschen snarare räknade med minskade nivåer. Un-
der våren har orderingången fortsatt öka mycket kraf-
tigt både från utlandet och på den inhemska markna-

Konjunkturen för metallvaruföretagen i Västra 
Götaland når sitt starkaste läge sedan våren 
2007. Rådande högkonjunktur visar sig bland an-
nat i form av starkare faktisk och väntad orderin-
gång från hemmamarknaden. Företagen väntar 
sig att de goda tiderna fortsätter under hösten.

E n klar förbättring av konjunkturläget noteras 
sedan i höstas. Det visas av att konjunkturindex 
som hamnar på +42 ökade med 19 enheter. Man 

får gå tillbaka till perioden just före finanskrisen för att 
hitta ett lika starkt konjunkturläge som nu. Lägger man 
till de positiva prognoserna för hösten landar man i slut-
satsen att metallvarukonjunkturen är den starkaste på 
mycket länge.  Det är särskilt hemmamarknaden och de 
mindre företagen som visar styrka. Hälften av småföre-
tagen har ökat produktionen första halvåret i år medan 
de större företagen inte ökat i samma utsträckning. Or-
deringången har dock vuxit, både vad gäller order från 
utlandet och från den inhemska marknaden. 

En tredjedel av företagen uppger missnöje med lön-
samheten och lika stor andel är missnöjda med order-
stockens storlek. Andelarna är i stort sett oförändrade 
jämfört med i höstas. Storföretagen är dock något mer 
nöjda med lönsamheten än för ett halvår sedan.

den och sammantaget har orderstocken vuxit avsevärt 
sedan i höstas. Produktionen steg också under hösten 
och har fortsatt att öka i snabb takt första halvåret i år. 
Det har inneburit att branschens kapacitetsutnyttjande 
har stigit.

Det goda läget består till hösten
Till hösten räknar den kemiska industrin med att hög-
konjunkturen består och de stora företagen är mest op-
timistiska. Medan de större företagen räknar med att 
orderingången ökar måttligt, både från utlandet och 
den inhemska marknaden, ser de mindre företagen inte 
någon efterfrågeökning i sikte. n

Företagen räknar med att rekrytera   
Nära tre av fyra storföretag anger efterfrågeläget som 
det främsta expansionshindret, en klar ökning från 
höstens undersökning. Å andra sidan väntas storfö-
retagen rekrytera arbetskraft under hösten efter att ha 
minskat på personal under våren. Totalt sett väntas sys-
selsättningen inom branschen stiga.

Småföretagen är mest positiva vad gäller produk-
tion och orderingång kommande halvår. Storföretagen 
räknar med närmast oförändrad produktionsnivå till 
hösten. Orderingången från hemmamarknaden väntas 
öka i större utsträckning än orderingången från export-
marknaden. n
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Att tiderna är något sämre för de större företagen 
syns även genom att omfattande personalnedskärning-
ar genomförts under våren. Personalneddragningen 
kommer dock efter att företagen, framförallt de större, 
markant ökade personalstyrkan i höstas. 

Ökad efterfrågan i höst
Företagen är optimistiska inför hösten och tror på en 
betydande förbättring av konjunkturläget. Den bak-
omliggande faktorn är en väntad uppgång av order-
ingången. Det kommer att få genomslag i en kraftig 
produktionsökning vilket kommer att leda till att sys-
selsättningen i branschen stiger. n

Företagens prognos i höstas om oförändrat kon-
junkturläge har i stort sett infriats. Konjunktur-
index hamnar på –4 i vår vilket innebär att läget 
är fortsatt dämpat. Positivt är att prognoserna 
är fortsatt optimistiska om hösten, där företa-
gen förväntar sig en fortsatt uppgång för såväl 
produktion som orderingång. Någon ökning av 
sysselsättningen väntas däremot inte.

K onjunkturen för Västra Götalands grafiska in-
dustri står och stampar. Läget är bättre än det 
historiska genomsnittet sedan 2005 men det 

är fortfarande en större andel av företagen som uppger 
att konjunkturläget är dåligt än andelen som uppger att 
det är bra. Produktionen och orderingången fortsatte 
att öka men det sker från förhållandevis låga nivåer. Or-
derstocksomdömet är fortsatt dämpat där över hälften 
av företagen bedömer att orderstocken är för liten i för-
hållande till kapaciteten. Samtidigt försvagades lön-
samhetsomdömet jämfört med höstens mätning och 
det var framförallt storföretagen som låg bakom. Det är 
fortfarande efterfrågeläget som beskrivs som det främ-
sta hindret för expansion.

Ingen sysselsättningsökning väntas
I företagens prognoser för hösten uppger knappt ett 
enda företag att läget kommer att bli sämre. Det är 

Läget för livsmedelsindustrin är något starkare 
än normalt. De mindre företagen gynnas av en 
betydande ökning av orderingången från utlan-
det. Till hösten ser företagen en markant för-
bättring av konjunkturläget framför sig.

K onjunkturen i livsmedelsindustrin är i linje 
med vad företagen förutspådde i höstas. Kon-
junkturindex har minskat från +22 till +18 och 

konjunkturen i branschen är därmed något starkare än 
normalt. Det är även en bra bit över genomsnittet det se-
naste decenniet och konjunkturen har förbättras mar-
kant sedan våren 2016.

Orderingången på hemmamarknaden har varit när-
mast oförändrad sedan hösten 2016. Storföretagen be-
dömer även orderingången på exportmarknaden som 
oförändrad, medan de mindre företagen anger en be-
tydande ökning. För att tillgodose efterfrågan har de 
mindre företagen ökat sin produktion till viss del med-
an de större företagen endast höjt produktionsnivån 
marginellt. Att produktionen ökar snabbare än efter-
frågan för de större företagen leder till att lagren ökar. 
Trots ökningen bedömer en klar majoritet av både de 
mindre och större företagen att lagren befinner sig på 
en tillfredställande nivå i nuläget. 

bland småföretagen som den största optimismen råder. 
Av de större företagen med fler än 100 anställda tror en-
dast ungefär 10 procent att läget kommer att förbättras 
kommande halvår. Bland företagen med färre än 100 
anställda tror ungefär 40 procent på en konjunktur-
förbättring. Majoriteten av företagen räknar dock med 
oförändrad sysselsättning till hösten. Värt att notera är 
att drygt hälften av de större företagen väntar sig fär-
re anställda i höst samtidigt som knappt något av dem 
väntar sig fler anställda. n
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Läget är starkare än normalt för textil- och be-
klädnadsindustrin i Västra Götaland. Efterfrågan 
har stärkts sedan i höstas och företagen har höjt 
produktionen. Det kommande halvåret räknar 
branschen med en kraftig konjunkturförstärk-
ning och antalet anställda väntas öka i snabb 
takt.

K onjunkturbedömningen inom textil- och be-
klädnadsindustrin har förbättrats i vårens un-
dersökning till ett läge något starkare än nor-

malt. Branschens konjunkturindex har under det se-
naste halvåret stigit från +11 till +19 vilket är den högsta 
noteringen sedan hösten 2010. 

Hälften av företagen rapporterar om större produk-
tionsvolymer än i höstas samtidigt som drygt en tredje-
del uppger oförändrad produktionsnivå. Utvecklingen 
följer på en kraftig ökning av orderingången från hem-
mamarknaden medan inflödet av order från utlandet 
ökat mer måttligt. Trots att orderstocken växt synnerli-
gen starkt är det fler företag som anser att den är för liten 
än förhållandevis stor vilket indikerar att orderstocken 
ökat från en låg nivå.

Höstens prognoser för sysselsättningen visade på en 
kraftig ökning det kommande halvåret. Vårens under-
sökning visar att företagens bedömningar träffade rätt 

och mer än hälften av företagen har utökat personal-
styrkan.

Fortsatt optimism det kommande halvåret
Den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta även 
framöver och i takt med en stark konjunkturuppgång 
till hösten räknar företagen med att även antalet an-
ställda ökar. Företagen ser framför sig en kraftigt ökad 
efterfrågan där orderingången från både export- och 
hemmamarknaden spås öka starkt. För att möta den 
högre efterfrågan planerar företagen att höja produk-
tionen. Två av fem företag räknar med större produk-
tionsvolymer medan nästan samtliga resterande före-
tag förväntar sig oförändrade nivåer. n
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Konjunkturen inom elektronikindustrin har 
stärkts betydligt jämfört med i höstas. Order-
böckerna fortsätter fyllas på med order från 
utlandet och de större företagen uppger att lön-
samheten har förbättrats. Konjunkturen väntas 
fortsätta uppåt framåt hösten och framförallt de 
mindre företagen ser ljust på läget.

E fter att ha legat inom ramen för normalkon-
junktur sedan hösten 2013 skruvades kon-
junkturen upp rejält inom elektronikindustrin 

i Västra Götaland under våren och konjunkturindex 
landade på +53, vilket är en rekordhög notering. Den 
goda konjunkturen överträffade därmed företagens 
förväntningar från i höstas med råge. Nulägesbedöm-
ningarna tyder på att exportorderingången från utlan-
det har ökat måttligt första halvåret i år och kommer 
att ta rejäl fart kommande halvår. Orderingången från 
den inhemska marknaden har dock minskat svagt och 
spås förbli oförändrad framöver. Sammanlagt har or-
derstocken ökat något för de större företagen medan 
den är oförändrad för de mindre jämfört med hösten. 

Efter att ha ökat produktionen kraftigt under an-
dra halvåret 2016 ligger nu produktionen kvar på i stort 
sett samma nivå. Sysselsättningen har ökat måttligt för 

både de mindre och de större företagen. Trots detta lig-
ger lönsamheten stabilt för de mindre företagen medan 
de större företagen har ökat sin lönsamhet något.   

Optimistiska småföretag
När det gäller förväntningar inför hösten spår både 
de mindre och de större företagen att konjunkturen 
fortsätter att stärkas. Småföretagen är dock något mer 
optimistiska än storföretagen och räknar med ökad 
produktion till följd av en markant ökning av orderin-
gången från både export- och hemmamarknaden. De 
mindre företagen spår även att de kommer att behöva 
nyanställa för att möta den ökade efterfrågan. n
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PROGNOS
INFÖR HÖSTEN 2017

K onjunkturen för företagstjänster, som huvud-
sakligen består av konsultföretag och även in-
kluderar IT-tjänsteföretag, lyfte under förra 

året från ett redan gynnsamt läge. Redan under våren 
pekade branschbedömningarna på högkonjunktur och 
ett halvår senare hade temperaturen stigit flera grader. 
I vårens mätning har konjunkturindex ökat med ytter-
ligare 4 enheter till +67. Utvecklingen överensstämmer 
nära nog med företagens prognoser från i höstas som 
pekade mot en höjning, om än en något starkare sådan.

Mycket stark efterfrågeökning
I takt med att konjunkturen stärkts i Västra Götalands-
regionen har efterfrågan på företagstjänster ökat. Ut-
vecklingen av företagens omsättning har i och med det 
varit mycket god under ett antal år och fortsätter att 
öka. Utfallet för hösten visar att faktureringarna ökade 
synnerligen starkt och därmed överträffade företagens 
bedömningar i september. Under våren har omsätt-
ningen fortsatt att öka med oförminskad styrka och sex 
av tio företag uppger att faktureringsvolymerna är hö-
gre än i höstas. 

Även lönsamhetsomdömet har förbättrats och i lik-
het med andra halvåret i fjol anser fler än nio av tio fö-
retag att lönsamheten är god eller normal. Skillnaden 
mot bedömningen i september är dock att andelen före-
tag som finner lönsamheten bättre än normalt har stigit. 
Detta trots att den starka efterfrågeutvecklingen även 
har lett till en mycket kraftig sysselsättningsutveckling 
i branschen och ökade personalkostnader. Nästan två 
tredjedelar av företagen har nyanställt sedan i höstas.

God lönsamhet bland IT-tjänsteföretagen
Bryter man ut IT-tjänsteföretagen utkristalliseras en 
bild som visar på en ännu starkare utveckling. Redan 
för ett år sedan klättrade konjunkturindex över den 
schablonmässigt satta gränsen för högkonjunktur. 
Därefter har stämningsläget fortsatt att stärkas och 
konjunkturindex har stigit från +70 i höstas till +77 i 
vårens mätning. Det högst uppmätta värdet sedan åt-
minstone 2005 och markant över genomsnittet på +26.

Utfallet för andra halvåret 2016 visar att faktu-
reringarna ökade i en snabbare takt än vad företagen 
bedömde i september. För åtta av tio företag var fak-
tureringsvolymen större än under första halvåret i fjol. 
I vårens undersökning rapporterar två tredjedelar om 
ökade faktureringsvolymer medan endast ett av tio 
företag uppger att de minskat. För att möta den högre 
efterfrågan har IT-tjänsteföretagen nyrekryterat i en 
rasande fart. Fler än sju av tio företag har utökat perso-
nalstyrkan sedan i höstas och behovet att nyanställa ser 
inte ut att mattas av det kommande halvåret.

Arbetskraftsbrist riskerar 
konjunkturförstärkning
Framåtblickande mot det kommande halvåret väntas 
efterfrågan på företagstjänster att öka mycket kraf-
tigt och i synnerhet gällande IT-tjänster. Sju av tio IT-
tjänsteföretag räknar med högre efterfrågan och för 
övriga företagstjänster är motsvarande andel knappt 
hälften. Samtidigt kalkylerar branschen med att fak-
tureringarna stiger mycket kraftigt.

Sex av tio företag har för avsikt att rekrytera till hös-
ten, men en stegrande arbetskraftsbrist riskerar att sät-
ta käppar i hjulet. Fler än åtta av tio företag uppger att 
de redan i nuläget har svårt att hitta branschkompetent 
personal, och andelen företag som anger tillgången på 
arbetskraft som det största hindret för expansion har 
ökat från 60 till 70 procent. Tittar man isolerat på IT-
tjänsteföretagen är andelen ännu högre. n

Utvecklingen för företagstjänster har varit gynnsam den senaste tiden. I vår har 
den redan starka högkonjunkturen stärkts ännu några grader och konjunktur-
index ligger nu på det högsta uppmätta värdet sedan åtminstone 2005. Efter-
frågan på företagens tjänster är mycket hög och till hösten går inte någon av-
mattning att urskilja. Bryter man ut IT-tjänsteföretagen ser både nuvarande och 
kommande utveckling till och med ännu lite starkare ut. 

MYCKET HÖG EFTERFRÅGAN
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Hjulen rullar allt snabbare i byggbranschen. De 
positiva prognoserna från i höstas har infriats 
och prognoserna för kommande höst skruvas 
nu upp ytterligare. Konjunkturläget är kort och 
gott glödhett. Sedan i höstas har anbuden och 
byggandet utvecklats mycket starkt. Företagen 
väntas behöva fortsätta anställa. Det enda tyd-
liga problemet i branschen är att brist på arbets-
kraft är det främsta tillväxthindret.

K onjunkturindex på +75 för byggbranschen 
tyder på en mycket stark konjunktur. Lägger 
man till att företagens förväntningar om det 

närmaste halvåret pekar fortsatt uppåt kan det kon-
stateras att det är fråga om ett exceptionellt starkt läge 
där så gott som alla företag upplever goda tider. Både 
delbranschen bygg- och anläggningsarbeten och del-
branschen installationer och slutbehandling uppger att 
läget är mycket starkt. Den förra är relativt mer positiv 
om nuläget medan den senare delbranschen är relativt 
mer positiv om den närmaste framtiden. Det starka nu-
läget yttrar sig bland annat i att nio av tio företag är 
nöjda med orderböckernas storlek. 

Arbetskraftsbrist hinder för expansion
Den del av konjunkturen där optimismen är som störst 
inför hösten är arbetsmarknaden. Hela tre fjärdedelar 
av företagen inom bygg och anläggning uppger att de 
kommer att öka arbetsstyrkan kommande halvår. För 
företag inom installationer och slutbehandling är mot-
svarande siffra ungefär hälften av företagen. Denna 
optimism är logisk givet det starka efterfrågeläget men 
måste också ställas mot företagens upplevda hinder för 
fortsatt expansion. Två tredjedelar av företagen uppger 
nämligen att tillgång på arbetskraft utgör det främsta 
tillväxthindret. Det råder exempelvis mycket stor brist 
på tekniska tjänstemän i delbranschen bygg och an-
läggning. n

EXCEPTIONELLT HET BYGGBRANSCH
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Det goda läget för bilhandeln består och bran-
schen befinner sig fortsatt i högkonjunktur. För-
säljningen har ökat det senaste halvåret och vart 
fjärde företag har utökat personalstyrkan under 
våren. Den starka konjunkturen väntas hålla i 
sig och vartannat företag väntas nyrekrytera till 
hösten. 

D et starka konjunkturläget inom bilhandeln 
fortsätter. Efter toppnoteringen i höstas för-
väntade sig bilhandlarna ett oförändrat läge 

till våren.  Konjunkturindex har dock minskat från +59 
i höstas till +46 i vårens mätning. Detta trots att hand-
larnas farhågor från i höstas om svagt minskade för-
säljningsvolymer inte inträffade och nästan hälften av 
företagen istället har rapporterat om ökad försäljning 
under våren. Branschen har fortsatt att utöka personal-
styrkan och ungefär vart fjärde företag har nyanställt 
under våren. 

Trots den stigande försäljningen är lönsamhetsom-
dömet något mer återhållsamt än tidigare och merpar-
ten av företagen betecknar nu lönsamheten som nor-
mal. Varulagren har byggts upp det senaste halvåret och 
vart fjärde företag anser att lagren i nuläget är för stora, 
vilket kan ha påverkat lönsamheten negativt. Det finns 

även en viss oro angående kompetensförsörjningen då 
nästan vart tredje företag anser att tillgången på arbets-
kraft sätter käppar i hjulet för fortsatt expansion. 

Försäljningen fortsätter öka till hösten
Tre av fyra företag väntar sig ett oförändrat konjunk-
turläge framåt hösten, vilket innebär att det gynn-
samma läget består. Bilhandlarna spår att den redan 
höga försäljningen kommer att öka svagt under hösten. 
Även lönsamheten bedöms fortsätta öka svagt till hös-
ten. Trots nyrekryteringarna under det senaste halvåret 
väntas personalstyrkan fortsätta att utökas kraftigt i 
höst. n

HÖGKONJUNKTUREN BESTÅRPROGNOS  
INFÖR HÖSTEN 2017
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Återhämtning till hösten
Efter regn kommer som bekant solsken och åtminstone 
är det vad företagen nu förväntar sig inför hösten. Både 
försäljningsvolym, lönsamhet och antalet anställda 
väntas vända uppåt vilket bara kan tolkas som att före-
tagen ser försäljningstappet som temporärt. 

Den svängiga utvecklingen i branschen kan kopp-
las till vilka hinder företagen ser för fortsatt expansion. 
Drygt en tredjedel av företagen uppger efterfrågelä-
get som främsta hinder. Men nästan lika många före-
tag tycker att expansionshinder saknas. I motsats till 
många andra branscher är personalbrist knappt något 
problem alls för sällanköpshandeln. n

Transport- och logistikföretagen tar ett försiktigt 
kliv uppåt men befinner sig fortfarande inom 
ramen för normalkonjunktur. Konjunkturindex 
på +12 är en förbättring med 14 enheter jämfört 
med i höstas. Under ytan är bilden dock mer 
splittrad. Transportvolymerna fortsätter att öka 
markant men sysselsättningen i branschen är i 
stort sett oförändrad jämfört med hösten. Lön-
samheten bedöms dock inte vara lika svag som 
företagen ansåg i höstas.

K onjunkturen i transport- och logistikbran-
schen har under de senaste två åren känne-
tecknats av stabilitet runt ett normalläge. Det 

positiva inslaget i vårens konjunkturbarometer är att 
företagen ser mer positivt på konjunkturläget i stort. 
Det beror till största delen på ett nyansskifte där en läg-
re andel företag nu ser ett neutralt konjunkturläge och 
en högre andel ser ett bra konjunkturläge. 

Skrapar man under ytan ser man inte något tydligt 
uppsving. Ungefär hälften av företagen anger dock att 
transportvolymerna ökat senaste halvåret. Detta trots 
att det var en stor uppgång även andra halvåret i fjol. 
Den tidigare positiva utvecklingen av sysselsättningen 
och negativa utvecklingen av lönsamheten har däremot 
svängt om något. Nu uppger exempelvis fler företag att 

Konjunkturläget för sällanköpshandeln försvaga-
des oväntat sedan i höstas. Den bakomliggande 
orsaken till det försämrade stämningsläget var 
att försäljningsvolymerna inte infriade förvänt-
ningarna. Prognoserna pekar dock på att försälj-
ningstappet tas igen med råge till hösten.

D et svänger snabbt inom sällanköpshandeln. I 
höstas ökade försäljningen markant och fö-
retagen räknade med att åtminstone kunna 

bibehålla försäljningsvolymen första halvåret i år. Det 
visar sig dock inte riktigt vara fallet, närmare hälften 
av företagen rapporterar istället att de har minskat för-
säljningen jämfört med föregående halvår. Lönsamhe-
ten har följt med nedåt och det är nu en större andel av 
företagen som bedömer den som svag än som anser att 
den är god.

Branschens konjunkturindex sjönk med 25 enhe-
ter jämfört med höstens mätning till –6. Det betyder 
att sällanköpshandeln gör den svagaste konjunktur-
bedömningen av samtliga branscher och är den enda 
av branscherna med ett konjunkturindex under noll-
strecket.

antalet anställda har minskat än ökat under det senaste 
halvåret. Lönsamheten stärktes något från i höstas men 
det är fortfarande en större andel som anser att lönsam-
heten är svag än som anser att den är stark.

Oförändrat till hösten
Konjunkturläget förväntas vara i stort sett oförändrat 
till hösten. Transportvolymerna fortsätter öka något 
men i lugnare takt än första halvåret i år. Personalstyr-
kan väntas dock ligga kvar på nuvarande nivåer. Värt att 
observera är att företagen pekar på brist på chaufförer 
samtidigt som tillgång på arbetskraft ses som det främ-
sta expansionshindret. n
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Konjunkturläget har mattats något sedan i 
höstas men fortsätter vara starkare än normalt. 
Försäljningen på exportmarknaden är stabil och 
försäljningen på hemmamarknaden fortsätter 
att öka måttligt. Företagen har nyrekryterat och 
har även lyckats förbättra lönsamheten. 

P artihandlarna i Västra Götaland fortsätter att 
gynnas av en konjunktur som är något starkare 
än normalt. Konjunkturindex har minskat 3 

enheter sedan i höstas och landar i vår på +19, vilket är 
en bit över snittet sedan 2005. Försäljningen på export-
marknaden ligger kvar på en hög nivå efter en kraftig 
ökning i höstas. På hemmamarknaden har däremot för-
säljningen ökat måttligt under våren. Att försäljningen 
går bra syns även i omdömet av varulagren då nio av tio 
företag är nöjda med lagerstorleken.  

Sysselsättningen i branschen har ökat något, i linje 
med förväntningarna, och fyra av tio företag uppger att 
de har nyrekryterat under senaste halvåret. En större 
andel än tidigare upplever samtidigt att det råder brist 
på personal. Trots de ökade personalkostnaderna anser 
vartannat företag att lönsamheten är god. 

En högre andel än tidigare nämner även tillgång på 
arbetskraft som det främsta hindret för fortsatt expan-
sion. Andelen som uppger efterfrågeläget som ett ex-

pansionshinder har sjunkit jämfört med i höstas men 
fyra av tio företag bedömer fortfarande att efterfråge-
läget är det största hindret. Vart tredje företag ser dock 
inga expansionshinder alls.

Ökad försäljning framåt hösten
Inför kommande höst spår partihandlarna oförändrad 
konjunktur. Handlarna bedömer dock att försäljning-
en på både hemmamarknaden och på exportmarkna-
den kommer att öka kraftigt. För att möta den ökade 
efterfrågan tror vart tredje företag att de kommer att 
behöva utöka personalstyrkan. Även en betydande ök-
ning av lönsamheten väntas. n
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EXPORTEN I VÄSTRA GÖTALAND
Varuexport, värden i miljoner kronor

 Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Västra Götaland
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Livsmedelsindustri 514 554 2 143 2 109 412 334 1 134 1 099 4 199 4 049
Textilindustri 49 61 163 159 1 832 2 019 23 29 2 054 2 254
Kemisk industri 26 401 21 077 22 940 23 378 1 000 1 007 1 176 1 296 51 426 46 682
Metallvaruindustri 1 064 1 084 1 454 1 487 597 658 1 466 1 355 4 563 4 567
El- och optikindustri 86 93 5 293 5 636 3 146 3 634 1 987 1 964 10 291 11 054
Maskinindustri 1 619 1 453 9 711 11 686 2 526 2 572 2 910 2 760 16 600 18 268
Transportmedelsindustri 4 197 4 789 34 800 48 837 3 176 3 606 11 520 14 925 53 662 72 126
Övrig tillverkningsindustri 3 931 3 998 5 343 5 438 947 958 4 211 4 025 14 243 14 227
Byggverksamhet 27 96 285 522 40 38 39 31 392 686
Partihandel 7 006 7 478 35 224 34 332 3 276 3 828 1 567 1 579 45 797 45 870
Övrigt 875 927 43 011 45 186 3 135 3 071 1 633 2 056 48 308 50 912
Totalt 45 768 41 610 160 367 178 770 20 087 21 725 27 666 31 119 251 535 270 695

VARUEXPORT
Varuexporten i Västra Götaland uppgick 
2015 till 271 miljarder kronor mätt i löpande 
priser, vilket var en ökning med 19 miljarder 
jämfört med 2014. Det var framförallt trans-

portmedelsindustrin som stod för uppgången 
vilket lyfte varuexporten i både Göteborgsre-
gionen och Skaraborg. I Fyrbodal minskade 
varuexporten något sedan exportförsäljning-
en för den kemiska industrin sjunkit tillbaka 
till nivån från 2013.

Uppgifterna för exportstrukturen i länet 
baseras på en regional fördelning av utri-
keshandelsstatistiken. Företagens export 
fördelas med antalet anställda på respektive 
arbetsställe och uppgifterna ska tolkas med 
försiktighet.

Totalerna för delregionerna summerar inte till totalen för Västra Götaland då även Kungsbacka ingår i Göteborgsregionen.

Försäljningsvolym 
hemmamarknad



15

malkonjunktur. Produktionen har ökat och 
orderstocken är betydligt högre än i höstas. 

Industriföretagen är optimistiska inför 
hösten och en majoritet av företagen tror att 
det goda läget består eller förbättras. 

Urstark byggkonjunktur
Högkonjunkturen för Fyrbodals byggföre-
tag fortsätter och konjunkturindex landade 
under våren på +70 och överträffar därmed 
företagens förväntningar från i höstas. Byg-
gaktiviteten ökar, dock i något lägre takt än 
vad företagen förväntade sig i höstas. Majori-
teten av företagen är fortsatt nöjda med order-
stockens storlek. Merparten av byggföretagen 
har utökat personalstyrkan vilket har innebu-
rit något ökad arbetskraftsbrist. Nästan sju 
av tio företag bedömer att det är tillgång på 
arbetskraft, framförallt tekniska tjänstemän 
och elektriker, som sätter käppar i hjulet för 
fortsatt expansion. Värdet på antagna anbud 
har ökat mycket starkt vilket banar vägen för 
att byggaktiviteten fortsätter vara hög även 
längre fram. Merparten av företagen tror på 
en ännu starkare byggkonjunktur till hösten 
med en väsentlig ökning av värdet på antagna 
anbud och en kraftig ökning av personalstyr-
kan. 

Försäljningen har minskat svagt för 
sällanköpshandeln
Konjunkturindex för sällanköpshandeln 
uppgår i vår till +17, vilket är lägre än i förra 
mätningen. Utvecklingen är därmed något 
sämre än vad handlarna förutspådde i höstas. 
Försäljningen har minskat svagt vilket har lett 
till kraftiga nedskärningar i personalstyrkan. 
Även lönsamheten har försämrats men nästan 
hälften av företagen betecknar lönsamheten 
som normal. Företagen ser ljusare på efter-
frågeläget då en lägre andel än tidigare anger 
detta som det främsta expansionshindret.

Till hösten tror handlarna på en svag för-
bättring av konjunkturläget. Försäljningsvo-
lymen tros öka kraftigt och nyrekryteringar 
väntas. n

UPPGÅNG FÖR INDUSTRIN

Industrikonjunkturen fortsätter att 
stärkas
Industrikonjunkturen, som gradvis har för-
stärkts sedan våren 2014, fick ett rejält upp-
sving mellan hösten och våren. Konjunktur-
index har stigit från höstens +30 till +49 i vår 
och branschen befinner sig därmed i högkon-
junktur.  I likhet med förra våren upplever de 
större företagen läget som mer gynnsamt än 
de mindre. Under hösten skruvades produk-
tionen upp och nulägesbedömningarna för 
innevarande halvår visar att produktionen 
fortsätter att öka måttligt under våren. Före-
tagen kan därmed möta den ökade efterfrågan 
från både hemmamarknaden och utlandet. 
Nästan hälften av företagen har nyrekryterat 
men trots detta har lönsamheten ökat. 

Högkonjunkturen fortsätter för trans-
portmedelsindustrin och produktionen har 
skruvats upp rejält för att möta en ökad order-
ingång, framförallt från den inhemska mark-
naden. Sysselsättningen i branschen har stigit 
väsentligt sedan höstens undersökning. Vart 
fjärde företag rapporterar nu om brist på tek-
niska tjänstemän men det råder fortfarande 
inte någon brist på yrkesarbetare inom trans-
portmedelsindustrin.

Läget har förbättrats för maskinindustrin 
som fortsatt befinner sig inom ramen för nor-
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Trycket i Fyrbodals näringsliv ökar och konjunkturindex på +43 visar att 
högkonjunktur råder. Byggbranschen gör den starkaste konjunkturbe-
dömningen och antalet antagna anbud har ökat kraftigt. Även industrin 
befinner sig i högkonjunktur. Inom sällanköpshandeln råder fortsatt nor-
malkonjunktur men företagen ser tecken på förbättring framåt hösten.
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tionen det kommande halvåret om man ser 
till företagens orderstocksomdöme. Sex av tio 
företag inom transportmedelsindustrin anser 
nämligen att orderstocken är förhållandevis 
stor medan nästan samtliga resterande företag 
anser att den ligger på en lagom nivå.

Även för den kemiska industrin och elek-
tronikindustrin ökade orderingången i en be-
tydligt snabbare takt under hösten. Men till 
skillnad från transportmedelsindustrin har 
ökningen fortsatt efter årsskiftet. Det syns 
också i företagens orderstocksomdömen som 
tydligt förbättrats. Företagen inom livsmed-
elsindustrin och maskinindustrin rapporte-
rar också om större orderingång under våren. 
Ökningarna har varit svaga till måttliga, med 
undantag för maskinindustrins orderingång 
från den inhemska marknaden, som ökat 
mycket kraftigt. Det verkar dock som att fö-
retagens marginaler har krympt och försäm-
rade lönsamhetsomdömen kan förklara del-
branschernas uteblivna konjunkturförstärk-
ningar.

Sammantaget har efterfrågeutvecklingen 
lett till att industrins totala produktionsvolym 
har ökat sedan i höstas och det kommande 
halvåret räknar företagen med att produktio-
nen skruvas upp ytterligare. Detsamma gäl-
ler orderingången som väntas öka, i synnerhet 

BYGGANDET ÖKAR

Starkare industrikonjunktur
Industrikonjunkturen i Göteborgsregionen 
har förbättrats sedan andra halvåret i fjol. 
Konjunkturindex har i vårens mätning stigit 
till +39 från +31 och snuddar därmed vid den 
schablonmässiga gränsen för högkonjunk-
tur som är satt vid +40. Störst lyft bland del-
branscherna redovisar den kemiska industrin 
och elektronikindustrin som gått från ett läge 
starkare än normalt till högkonjunktur. Sam-
tidigt består den starka högkonjunkturen för 
den tungt vägande transportmedelsindustrin 
som med ett konjunkturindex på +90 noteras 
för ett ”all-time-high”. För maskin- och livs-
medelsindustrin har inga större förändringar 
skett sedan föregående mätning och del-
branschernas lägen kan beskrivas som nor-
malkonjunktur.

Vårens mätning visar att industrins order-
ingång från både export- och hemmamark-
naden ökade mycket kraftigt under andra 
halvåret i fjol, speciellt för transportmedels-
industrin. För mer än nio av tio transportme-
delsföretag ökade inflödet av order från utlan-
det samtidigt som inflödet från hemmamark-
naden steg synnerligen kraftigt. Under våren 
har utvecklingen bromsat in och i mars var 
den totala orderstocken mindre än ett halvår 
tidigare. Det ska dock inte påverka produk-

Göteborgsregionens redan starka läge har stärkts ytterligare något sedan 
andra halvåret i fjol och konjunkturindex har klättrat tre enheter till +43. 
Byggbranschen gör den starkaste konjunkturbedömningen, följt av fö-
retagstjänster där stark högkonjunktur också råder. Även inom industrin 
har utvecklingen varit god. Sällanköpshandeln har gått från högkonjunk-
tur till ett läge knappt starkare än normalt medan partihandeln uppvisar 
ett oförändrat normalläge.
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från exportmarknaden. En tredjedel av indu-
striföretagen planerar att utöka personalstyr-
kan det kommande halvåret medan sex av tio 
företag räknar med att antalet anställda ligger 
kvar på en oförändrad nivå. Störst behov av att 
nyanställa finns inom transportmedels- och 
elektronikindustrin som räknar med kraftiga 
ökningar. Nära hälften av dessa företag upp-
lever dock brist på tekniska tjänstemän och 
inom transportmedelsindustrin är det en lika 
stor andel som uppger att det även är svårt att 
rekrytera yrkesarbetare.

Hög efterfrågan på byggföretagens 
tjänster
Byggkonjunkturen i Göteborgsregionen 
dämpades från en hög nivå i höstas. I vårens 
mätning har läget åter stärkts. Konjunktur-
index har stigit till +81 från höstens +54 och 
nästan nio av tio företag tycker att konjunk-
turen för tillfället är starkare än normalt. Fö-
retagen möter för närvarande en mycket hög 
efterfrågan, vilket kan avläsas i en synnerligen 
kraftig ökning av antalet antagna anbud. Det 
har resulterat i att orderstocken är större än 
för ett halvår sedan. Som en följd av den ökade 
efterfrågan har byggandet stigit mycket kraf-
tigt och mer än hälften av företagen rappor-
terar om högre byggaktivitet. Utvecklingen 
har fört med sig en synnerligen stark syssel-
sättningstillväxt, och med förväntningar om 
en konjunkturförstärkning till hösten, väntas 
antalet anställda fortsätta öka i snabb takt. 
Byggföretagen har dock redan nu svårt att 
hitta arbetskraft. Sju av tio företag uppger att 
tillgången på arbetskraft är det främsta hin-
dret för expansion.

Dämpad konjunktur för 
sällanköpshandeln
Hösten 2015 stärktes konjunkturen kraftigt 
för sällanköpshandeln, som även inkluderar 
bilhandeln. Branschens konjunkturindex pe-
kade på högkonjunktur och det starka läget 
höll i sig fram till andra halvåret i fjol. I vårens 
mätning har konjunkturindex sjunkit med 31 
enheter till +17, trots allt ett läge något star-
kare än normalt. Bakom nedgången återfinns 
ett svagare lönsamhetsomdöme som gått 
emot handlarnas förväntningar för ett halvår 
sedan. Det är framförallt andelen som anser 
att lönsamheten är bättre än normalt som har 
minskat medan andelen som tycker att den är 

dålig ligger kvar på en oförändrad nivå. Det 
betyder att mer än åtta av tio företag ändå är 
nöjda med marginalerna. Troligen kan det 
förklaras av att försäljningen i vår ligger kvar 
på en oförändrad nivå när prognoserna för ett 
halvår sedan pekade mot minskade volymer.

Det kommande halvåret räknar sällan-
köpshandeln med en starkare konjunktur. 
Kraftiga försäljningsökningar väntas leda till 
både nyanställningar och något bättre lön-
samhet.

Högre försäljningsvolymer för 
partihandeln
Konjunkturindex för partihandeln har i vå-
rens mätning sjunkit med en enhet och tang-
erar med ett värde på +15 gränsen för normal-
konjunktur. Försäljningsvolymen har ökat 
väsentligt på hemmamarknaden, och därmed 
överträffat företagens förväntningar, medan 
försäljningen till utlandet istället överraskat 
på nedåtsidan och endast ökat svagt. Sam-
mantaget har försäljningsutvecklingen ändå 
varit positiv vilket lett till att varulagren har 
minskat sedan i höstas.

Till hösten väntas försäljningsvolymerna 
på export- och hemmamarknaden öka kraf-
tigt. Företagen räknar dock inte med att det 
blir någon större förändring av konjunktur-
läget.

Stark högkonjunktur för 
företagstjänster
Konjunkturen för företagstjänster, som ut-
görs av konsultföretag och även inkluderar 
IT-tjänster, har varit stabil den senaste tiden. 
För ett år sedan klättrade konjunkturindex 
över gränsen för högkonjunktur och har där-
efter fortsatt att stiga. I vårens mätning upp-
går konjunkturindex till +70. Det är främst 
bland IT-tjänsteföretagen som konjunkturen 
har stärkts medan läget bland övriga före-
tagstjänster i stort sett är oförändrat. Faktu-
reringarna har ökat mycket kraftigt både för 
IT-tjänster och övriga företagstjänster, men 
det är endast IT-tjänsteföretagen som rappor-
terar om stigande lönsamhet. Lönsamheten 
är dock god i hela branschen och fler än nio 
av tio företag anser lönsamheten vara god el-
ler normal.

Det kommande halvåret väntas konjunk-
turen stärkas ytterligare vilket leder till att ef-
terfrågan på företagens tjänster stiger mycket 
kraftigt.
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INDUSTRIN VÄXLAR UPP

Lyft för industrin
Industrin i Sjuhärad har haft ett rejält upp-
sving sedan i höstas och konjunkturindex har 
lyft med 34 enheter till +46. Utvecklingen har 
med andra ord varit mycket god och industrin 
har rört sig från ett normalläge till högkon-
junktur. Vårens enkät visar att uppgången 
med trevande steg startade redan innan års-
skiftet med starkare orderingång från ex-
portmarknaden än företagen bedömde i sep-
tember. Ökningen har fortsatt under våren 
och exportorderingången har ökat kraftigt, 
samtidigt som inflödet av order från den in-
hemska marknaden har fortsatt att strömma 
in i en betydande takt. Det har inneburit ett 
mer positivt orderstocksomdöme där tre fjär-
dedelar av företagen tycker att orderstocken 
är lagom eller förhållandevis stor. Efterfrå-
geutvecklingen har också resulterat i kraftiga 
produktionsökningar och nästan hälften av 
företagen har trappat upp takten.

För både textil- och maskinindustrin har 
läget stärkts sedan i höstas. För maskinindu-
strin har orderingången från både export- och 
hemmamarknaden tagit ordentlig fart och 
överträffat höstens prognoser, medan företa-
gen inom textilindustrin är mer återhållsam-
ma i sina bedömningar.

Till hösten räknar industriföretagen med 
att det redan starka läget stärks ytterligare. 

Konjunkturen i Sjuhärad har stärkts sedan i höstas. Konjunkturindex har 
ökat från +26 till +39 och noteringen är den starkaste sedan hösten 2007. 
Bakom uppgången står framförallt industrin där stämningsläget förbätt-
rats samtidigt som den starka högkonjunkturen för byggbranschen legat 
kvar. För sällanköpshandeln har dock läget försvagats något.

KONJUNKTURLÄGET I OLIKA BRANSCHER 
VÅREN 2017 OCH HÖSTEN 2017
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Efterfrågan från utlandet väntas öka kraftigt 
men även orderingången från den inhemska 
marknaden stiger vilket leder till väsentliga 
produktionshöjningar.

Fortsatt starkt läge för 
byggbranschen
I höstas förbättrades byggkonjunkturen kraf-
tigt och uppgången har fortsatt efter årsskif-
tet men inte fullt ut motsvarat förväntning-
arna. Konjunkturindex har stigit från höstens 
+64 till +69. Utfallet för hösten visar att vär-
det på de antagna anbuden ökade synnerligen 
starkt och att utvecklingen fortsatt i nästan 
samma takt under våren. Trots det har byg-
gandet inte ökat i den omfattning som före-
tagen bedömde i höstas. Istället för en mycket 
kraftig ökning har utvecklingen endast varit 
måttlig och kanske beror det på den höga kon-
kurrensen om arbetskraften som just nu råder. 
I höstas räknade byggföretagen med massiva 
nyrekryteringar det kommande halvåret men 
vårens enkät visar att antalet anställda inte 
ökat alls. En stigande andel uppger samti-
digt att tillgången på arbetskraft är det största 
hindret för expansion vilket kan komma att 
bromsa den förväntade konjunkturförstärk-
ningen till hösten.

Svagare försäljning för 
sällanköpshandeln
Konjunkturindex för sällanköpshandeln har i 
vårens mätning sjunkit med 7 enheter till +5. 
Försäljningen steg kraftigt i höstas men ef-
ter årsskiftet har utvecklingen stannat av och 
till och minskat något. Det har lett till att fler 
handlare än vad höstens bedömningar peka-
de mot har dragit ner på personal. Samtidigt 
brottas branschen med minskade marginaler 
och trots färre anställda har lönsamhetsom-
dömet försvagats.

Till våren räknar handlarna med att för-
säljningen ökar mycket kraftigt men det 
väntas inte leda till någon konjunkturför-
stärkning. Med oförändrade nivåer för sys-
selsättningen hoppas handlarna dock på en 
förbättring av lönsamheten. n
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SKARABORG n

för övriga industribranscher som tar in på 
transportmedelsindustrin, dels för livsmed-
elsindustrin som i några avseenden sackat 
efter industrin i stort. Exempelvis väntar sig 
livsmedelsindustrin en kraftig förstärkning 
av orderingången på hemmamarknaden och 
dessutom räknar företagen med att behöva re-
krytera personal i omfattande skala.

Glödhett i byggbranschen
Situationen i byggbranschen måste betecknas 
som glödhet även i Skaraborg. Redan i hös-
tas överträffades gränsen för högkonjunktur 
men trots det var byggkonjunkturen inte fullt 
lika stark i Skaraborg som i de övriga delregi-
onerna i Västra Götaland. Konjunkturindex 
hamnar i vårens mätning på +67, vilket var en 
uppgång från +47, och därtill väntas en fort-
satt uppgång till hösten. Det är mycket starka 
siffror. Byggande, antagna anbud och antal 
anställda utvecklas alla starkt. Det superstar-
ka läget i byggbranschen är ingalunda unikt 
för Skaraborg utan gäller över hela landet, un-
derstött av Riksbankens minusränta. Den an-
dra sidan av myntet är att det är svårt att få tag 
på rätt arbetskraft. Problemet existerar även i 
Skaraborg även om det är en klar majoritet av 
företagen som uppger att det inte råder brist 
på murare, träarbetare eller elektriker. Störst 
upplevs bristen av tekniska tjänstemän.

Trög sällanköpshandel
Läget i sällanköpshandeln är däremot trögt. 
Det är fler företag som tycker att konjunktur-
läget är dåligt än som anser att det är bra. För-
säljningsvolymerna har utvecklats svagare än 
förväntat och sysselsättningsökningen inom 
handeln har avstannat. Lönsamhetsomdömet 
har försvagats något och ett av tre företag be-
dömer att lönsamheten är dålig. Samtidigt är 
framtidstron stark även om konjunkturlyftet 
förväntas dröja något. Ett rejält omslag åt det 
positiva hållet väntas för försäljning, anställ-
ningar och lönsamhet till hösten. n

REJÄLT UPPSVING

Transportmedelsindustrin fortsatt 
industrimotor
Industrikonjunkturen i Skaraborg har stärkts 
ytterligare sedan i höstas och det är återigen 
transportmedelsindustrin som driver övriga 
industrin utifrån ett glödhett konjunktur-
läge. Konjunkturindex för industrin hamnar 
på +42, vilket är en uppgång med 24 enheter. 
Det är fråga om rejäla förbättringar för trans-
portmedelsindustrin beträffande produktion, 
anställningar samt orderingång på både hem-
ma- och exportmarknaden.  

För övriga industribranscher är konjunk-
turen stark men varken livsmedelsindustrin 
eller maskinindustrin når riktigt upp till 
högkonjunktur. Produktionen har utveck-
lats starkt medan exportefterfrågan och i viss 
mån den inhemska efterfrågan varit svagare. 
Maskinindustrin har ökat arbetsstyrkan och 
bedömer att lönsamheten är god. Detta står i 
kontrast till livsmedelsindustrin som har ge-
nomfört vissa personalminskningar och ang-
er att lönsamheten är svag. 

I företagens spådomar om höstläget av-
tecknar sig mönstret att eftersläpande delar 
kommer i kapp starkare delar. Det gäller dels 
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Konjunkturen i Skaraborg har förbättrats markant sedan i höstas i linje 
med vad företagen förutspådde då. Konjunkturindexet landar på histo-
riskt mycket höga +37, vilket är en uppgång med 13 enheter. Styrkan är 
i stort koncentrerad till industrin och byggbranschen och enligt progno-
serna pekar pilarna upp inför hösten. Läget inom handeln är däremot 
fortsatt trögt.
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NÄRINGSLIVSSTRUKTUREN I VÄSTRA GÖTALAND VÅREN 2017
Näringsgren  Göteborgsregionen Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Västra Götaland

Jord- , skogsbruk, jakt o fiske Arbetsgivare 8 222 9 257 8 508 10 840 35 530
 Anställda 815 1 013 762 1 960 4 397

Tillverkningsindustri Arbetsgivare 4 638 1 735 1 500 1 825 9 189
 Anställda 47 256 13 070 16 058 23 552 98 160

El-, gas-, värme- och vatten Arbetsgivare 486 199 108 464 1 172
 Anställda 3 602 1 080 639 901 6 039

Byggverksamhet Arbetsgivare 9 153 3 623 2 618 2 498 16 697
 Anställda 33 015 8 341 6 520 6 241 51 887

Partihandel och detaljhandel Arbetsgivare 13 978 3 603 3 464 3 374 22 571
 Anställda 60 430 13 156 14 145 11 828 93 732

Transport och magasinering Arbetsgivare 3 129 916 649 782 5 199
 Anställda 28 606 4 836 4 421 5 076 42 231

Hotell- och restaurangverks. Arbetsgivare 3 196 935 510 702 5 096
 Anställda 17 945 4 064 1 888 2 839 26 291

Informations- och Arbetsgivare 7 138 765 828 762 8 923
kommunikationsverks. Anställda 24 456 1 199 1 554 1 596 29 141

Finansiell verksamhet Arbetsgivare 2 615 350 371 289 3 392
 Anställda 7 636 956 1 067 868 10 304

Fastighets- och uthyrnings- Arbetsgivare 35 051 6 724  5 380 6 040 49 689
verksamhet, företagstjänster Anställda 93 053 11 161 11 003 8 200 121 089

Offentlig förvaltning  Arbetsgivare 67 39 21 32 108
 och försvar Anställda 12 281 2 577 1 274 5 371 21 642

Utbildning Arbetsgivare 3 146 546 450 504 4 286
 Anställda 44 374 5 670 4 370 1 897 47 955

Hälso- och sjukvård, sociala  Arbetsgivare 4 029 671 603 658 5 570
tjänster, veterinärverksamhet Anställda 96 230 35 569 27 663 36 090 193 681

Övrigt Arbetsgivare 13 537 2 969 2 467 3 183 21 085
 Anställda 15 996 3 006 2 208 3 201 23 583

Bransch okänd Arbetsgivare 644 226 149 157 1 109
 Anställda 145 16 18 25 186

SUMMA Arbetsgivare 109 029 32 558 27 626 32 110 189 616
 Anställda  485 840 105 714 93 590 109 645 770 318

MARKANT ÖKNING AV SYSSEL-
SÄTTNINGEN
I likhet med riket som helhet, har sysselsätt-
ningen utvecklats positivt i Västra Götaland de 
senaste åren. Tredje kvartalet i fjol ökade sys-
selsättningen endast svagt men fjärde kvartalet 
steg åter ökningstakten. Under innevarande års 
första kvartal ökade antalet sysselsatta markant 
och sysselsättningen steg med knappt 34 000 
jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt 
SCB:s arbetskraftsundersökningar. Detta motsva-
rar en ökning på drygt 4 procent i årstakt, vilket 
är den högsta ökningstakten sedan åtminstone 
2009. Inom industrin steg sysselsättningen med 
8 procent jämfört med första kvartalet i fjol. 
Inom tjänstebranscherna, som står för drygt tre 
fjärdedelar av antalet sysselsätta i Västra Göta-
land, ökade sysselsättningen med mer än 3 pro-
cent jämfört med första kvartalet i fjol. 

Arbetsgivare = antalet representerade företag i respektive region. En arbetsgivare 
(ett företag eller myndighet) kan bestå av flera arbetsställen med olika 

branschklassificeringar. Arbetsgivare och anställda fördelas på bransch utifrån 
klassificeringen för företagets största arbetsställe. För kommuner klassificeras de 

anställda utifrån kommunens branschklassificering.

SYSSELSÄTTNINGEN I VÄSTRA GÖTALAND
Förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, tusental
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n STRUKTURDATA

ANTAL SYSSELSATTA PER BRANSCH, TUSENTAL
 kv 1 2013 kv 1 2014 kv 1 2015 kv 1 2016 kv 1 2017

Industri (inkl bygg och jordbruk) 175,4 173,2 177,0 174,7 188,4

Privat tjänstesektor 352,6 356,9 353,8 367,2 380,0

Offentlig tjänstesektor 249,4 260,5 266,8 269,0 277,1

Totalt antal sysselsatta 778,9 792,0 799,6 812,3 846,1

Källa: AKU
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ANTAL GÄSTNÄTTER I VÄSTRA GÖTALAND
  2012 2013 2014 2015 2016

Fyrbodal Hotell 817 090 849 339 826 119 889 933 890 295
 Stugbyar och vandrarhem 147 697 168 383 179 640 186 292 157 491
 Camping 1 649 171 1 672 989 1 791 268 1 874 902 1 824 986
 Gästnätter totalt 2 613 958 2 690 711 2 797 027 2 951 127 2 872 772

Göteborgs- Hotell 3 376 033 3 513 239 3 787 845 4 105 525 4 323 801
regionen Stugbyar och vandrarhem 233 508 240 571 294 837 353 474 372 788
 Camping 448 495 454 039 455 233 437 023 428 931
 Gästnätter totalt 4 058 036 4 207 849 4 537 915 4 896 022 5 125 520

Sjuhärad Hotell 221 155 220 556 221 626 240 451 251 791
 Stugbyar och vandrarhem 48 536 42 606 55 763 74 501 42 447
 Camping 184 721 172 174 184 089 216 128 191 841
 Gästnätter totalt 454 412 435 336 461 478 531 080 486 079

Skaraborg Hotell 438 697 463 016 446 953 484 675 474 030
 Stugbyar och vandrarhem 119 501 118 759 106 569 109 541 93 278
 Camping 475 230 530 922 615 774 616 208 621 841
 Gästnätter totalt 1 033 428 1 112 697 1 169 296 1 210 424 1 189 149

Västra Hotell 4 852 975 5 046 150 5 282 543 5 720 584 5 939 917
Götaland Stugbyar och vandrarhem 549 242 570 319 636 809 723 808 666 004
    Stugbyar 86 761 100 472 99 849 108 451 92 456
    Vandrarhem 462 481 469 847 536 960 615 357 573 548
 Camping 2 757 617 2 830 124 3 046 364 3 144 261 3 067 599
 Gästnätter totalt 8 159 834 8 446 593 8 965 716 9 588 653 9 673 520

Andel av Hotell 17,0 17,1 17,0 17,1 16,8
riket, % Stugbyar och vandrarhem 9,2 9,9 10,3 11,1 10,6
    Stugbyar 3,0 3,8 3,5 3,6 3,2
    Vandrarhem 15,0 15,1 16,2 17,3 16,7
 Camping 19,6 19,5 20,2 20,2 19,6
 Totalt 16,8 17,0 17,1 17,2 16,9

IGÅNGSÄTTNING AV NYA BOSTÄDER
Värden i antal lägenheter

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fyrbodal
Småhus 317 389 285 187 230 325 303 391
Flerbostadshus 126 289 242 177 375 276 323 703
Totalt 443 678 527 364 605 601 626 1 094

Göteborgsregionen
Småhus 983 1 108 878 561 809 882 1 428 1 439
Flerbostadshus 1 150 2 366 2 358 2 611 2 598 3 144 3 611 4 716
Totalt 2 133 3 474 3 236 3 172 3 407 4 026 5 039 6 155

Sjuhärad
Småhus 153 190 140 97 142 103 233 287
Flerbostadshus 77 141 307 459 264 380 520 602
Totalt 230 331 447 556 406 483 753 889

Skaraborg
Småhus 235 247 275 115 150 154 193 348
Flerbostadshus 37 204 413 144 217 68 484 773
Totalt 272 451 688 259 367 222 677 1 121

Västra Götaland, totalt 
Småhus 1 688 1 934 1 578 960 1 331 1 464 2 157 2 465
Flerbostadshus 1 390 3 000 3 320 3 391 3 454 3 868 4 938 6 794
Totalt 3 078 4 934 4 898 4 351 4 785 5 332 7 095 9 259

ANTAL NYREGISTRERADE PERSONBILAR
 2014 2015 2016 2017
 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Fyrbodal 2 111 2 551 1 915 2 718 2 402 2 563 2 225 2 996 2 409 3 292 2 174

Göteborgsreg. 8 643 9 764 9 454 10 870 9 972 11 816 10 238 12 805 10 004 11 870 10 787

Sjuhärad 1 907 1 998 1 921 2 424 1 971 2 455 2 040 2 536 2 079 2 311 2 202

Skaraborg 1 925 2 201 1 872 2 434 2 119 2 643 2 280 2 833 2 228 2 561 2 390

V Götaland 14 586 16 514 15 162 18 446 16 464 19 477 16 783 21 170 16 720 20 034 17 553

STRUKTURDATA n

FORTSATT UPPGÅNG FÖR BIL-
FÖRSÄLJNINGEN
Under fjolåret nyregistrerades närmare 
75 000 personbilar i Västra Götaland vilket 
var drygt 7 procent fler än under 2015. 
Framförallt under första halvåret var ök-
ningstakten mycket stark för att sedan plana 
ut något tredje och fjärde kvartalet. Första 
kvartalet 2017 ökade antalet nyregistrerade 
personbilar med knappt 5 procent jämfört 
med motsvarande kvartal året innan.

KRAFTIGT ÖKAT BOSTADSBYG-
GANDE
Bostadsbyggandet fortsatte att öka kraftigt 
i Västra Götaland under 2016. Jämfört med 
föregående år ökade antalet påbörjade bo-
städer med knappt 31 procent. Nybyggandet 
av flerbostadshus ökade med 38 procent 
medan uppgången för småhus landade på 
14 procent. Uppgångar skedde i samtliga 
delregioner jämfört med 2015. I likhet med i 
fjol, stod Göteborgsregionen för den största 
ökningen sett i antal. Procentuellt utmärkte 
sig dock Fyrbodal och Skaraborg och fram-
förallt flerbostadsbyggen stegrades kraftigt i 
Fyrbodal under 2016. 

FLER GÄSTNÄTTER I GÖTE-
BORGSREGIONEN
Efter att ha växt snabbare än riket under 
2014 och 2015 landade tillväxttakten för an-
talet gästnätter på drygt 1 procent 2016 och 
låg därmed under snittet för riket. Det var 
framförallt hotellnätter som steg i Västra Gö-
taland. Gästnätterna på camping, stugbyar 
och vandrarhem sjönk under 2016. Inom 
Västra Götaland övernattade flest gäster i 
Göteborgsregionen och det var även endast 
i denna delregion som gästnätterna ökade. 
Efter att ha stigit under både 2014 och 2015 
sjönk antal gästnätter i övriga delregioner. 
Den mest markanta minskningen under 
2016, procentuellt sett, ägde rum i Sjuhärad. 
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 Göteborgsregionen Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Västra Götaland 
 Oms1) Andel2) Konj- Konj- Oms1) Andel2) Konj- Konj- Oms1) Andel2) Konj- Konj- Oms1) Andel2) Konj- Konj- Oms1) Andel3) Bransch Konj- Konj-
 Mdr % index progn Mdr % index progn Mdr % index progn Mdr % index progn Mdr % andel4) index progn

Tillverkningsindustri 279 56 39 53 85 17 49 57 64 13 46 61 72 14 42 55 500 28 30 43 56

 - Transportmedelsind 119 72 90 72 12 7 62 75 6 4   28 17 90 90 165 52 10 81 76

 - Maskinindustri 18 58 5 29 3 9 –1 2 5 15 28 62 6 19 30 38 30 16 2 17 36

 - Elektronikindustri 17 31 57 82 0 1   33 62   3 6   53 32 3 53 71

  - Grafisk industri 2 67   0 5   1 22   0 7   3 16 0 –4 19

 - Kemisk industri 80 57 56 74 53 38   4 3   3 2   139 44 8 61 74

 - Metallvaruindustri 7 39   3 17   2 12   6 31   18 15 1 42 59

 - Textil- och beklädn.ind 1 17   0 5   3 73 22 61 0 4   4 39 0 19 52

 - Livsmedelsindustri 17 49 16 33 4 13   2 7   11 31 38 68 35 19 2 18 40

Byggverksamhet 79 68 81 90 15 13 70 90 13 11 69 90 11 9 67 88 117 17 7 75 90

Företagstjänster 129 85 70 83 8 5   8 5   8 5   153 15 9 67 80

- IT-tjänster 33 89 82 90 1 3   1 4   1 4   37 13 2 77 90

Bilhandel 78 80   7 7   6 6   6 6   97 23 6 46 45

Transport och logistik 40 73   4 8   4 7   6 12   54 20 3 12 13

Sällanköpshandel 5) 41 53 17 30 12 16 17 23 14 19 5 9 9 12 –4 –10 77 17 5 –6 7

Partihandel 244 79 15 17 13 4   28 9   25 8   311 18 18 19 20

Undersökta branscher, tot 891 68   145 11   137 10   137 10   1 309 21 78

Övriga näringslivet 257 69   50 13   26 7   39 11   373 15 22

Totala näringslivet 1 148 68 43 57 194 12 43 56 164 10 39 50 176 10 37 47 1 682 19  42 54

1) Omsättningsuppgifterna avser 2016 och är schablonmässigt beräknade     2) Andel av Västra Götaland     3) Andel av Sverige 

4) Branschandel av Västra Götaland     5) Konjunkturindexet inkluderar bilhandel i de fyra delregionerna däremot inte i Västra Götaland

K onjunkturutvecklingen i en region är 
givetvis intimt sammanlänkad med 
den totala ekonomiska  utvecklingen 

i landet. Trots det kan det finnas så stora skill-
nader i näringslivsstrukturen att konjunktur-
utvecklingen i landet inte alltid kan ligga till 
grund för en bedömning av  utvecklingen i re-
gionen.

Skillnader i näringslivsstrukturen kan 
bestå av olikheter avseende t.ex. bransch-
struktur, exportintensitet och graden av le-
gotillverkning hos företagen. Vid konjunk-
turanalys är det också av speciellt intresse att 
se på bransch statistiken grupperad efter slut-
användning. En sådan gruppering till sekto-
rer underlättar en analys av utvecklingen över 
tiden.

I Västra Götaland ligger exempelvis verk-
stadsindustrins andel av industrins föräd-
lingsvärde vanligtvis en bit över andelen i Sve-
rige som helhet. För de råvarubaserade bran-
scherna gruvor, trävaruindustri, massa- och 
pappersindustri samt stål- och metallindustri 
är andelen av industrins totala förädlingsvär-
de betydligt lägre än i riket som helhet. Detta 
leder till att en konjunkturuppgång för indu-
strin i Västra Götaland bör ligga en bit efter 
en konjunkturuppgång i landet och betydligt 
efter en uppgång i t.ex. Norrland. Förklaring-
en till detta är att råvaru industrin tenderar att 
leda utvecklingen i en internationell konjunk-
turuppgång samt att verkstadsindustrin nor-
malt ligger i en senare konjunkturfas.

Undersökningens uppläggning
Konjunkturbarometern för Västra Götaland 
omfattar följande branscher: tillverkningsin-
dustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, 
bilhandel, transport och logistik, partihan-
del, företagstjänster samt IT-tjänster. Den 
baseras på ett urval företag i fyra delregioner: 
Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och 
Skaraborg. Undersökningen är en post/web-
benkät som omfattar totalt drygt 1 000 före-
tag i hela Västra Götaland.

För tillverkningsindustrin är urvalet stra-
tifierat på bransch och storlek (antal anställ-
da). Urvalet är konstruerat så att god täckning 
fås ned till storleksgruppen med minst 10 an-
ställda. Detta görs för att kunna särredovisa 
små och medelstora företag. Företag med mer 
än 100 anställda totalundersöks. I undersök-
ningen ingår för Västra Götaland totalt ca 500 
industriföretag. För näringsgrenarna bygg-
verksamhet och sällanköpshandel baseras 
konjunkturbarometern på ett urval av ca 25 
företag per delregion i vardera branschen, och 
för de övriga branscherna ett urval av 30–50 
företag i Västra Götaland som helhet.

Urvalsramen utgörs av SCB:s företags-    
databas (FDB). Företagen tillfrågas via en 
enkät, där företagsledningen ombeds besvara 
ett antal frågor avseende den ekonomiska ut-
vecklingen för innevarande och kommande 
halvår. För varje fråga finns i regel tre svars-
alternativ: större/oförändrad/mindre.

Vid bearbetning av resultaten vägs svaren 
med ett storleksmått (förädlingsvärde alter-
nativt antal anställda), så att de större före-
tagen väger tyngre än de mindre. Resultaten 
presenteras som s.k. nettotal. Nettotalen ut-
görs av saldot mellan de företag som uppgi-
vit positiv respektive negativ utveckling eller 
omdöme. Materialinsamling och statistisk 
bearbetning görs av SCB.

Andel svarande bland tillfrågade företag 
uppgick denna gång till 80 procent.

Om konjunkturindex för Västra 
Götaland
Syftet med ett konjunkturindex är att ge ett 
sammanfattande mått på konjunkturen, dvs. 
det ekonomiska läget, i en bransch eller en re-
gion vid en viss tidpunkt. Konjunkturindexen 
för en region är en sammanvägning av det ak-
tuella konjunkturläget för de olika branscher 
som ingår och undersöks i regionen.

Konjunkturläget för varje bransch är i sin 
tur grundat på företagens egna bedömningar 
vid en viss tidpunkt. Konjunkturindexen har 
en möjlig variationsbredd från –100 till +100. 
Värdet 0 med en toleransgräns på ca ±15 enhe-
ter anger läget för en s.k. normalkonjunktur, 
–100 anger en nattsvart lågkonjunktur och 
+100 står för en överhettad högkonjunktur. 
Gränserna för lågkonjunktur och högkon-
junktur kan schablonmässigt sättas till –40 
respektive +40. n

n BRANSCHÖVERSIKT OCH KONJUNKTURINDEX

n UNDERSÖKNINGSMETODIK
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OmsättninG Och lönesumma n

U tvecklingen av omsättningen inom 
näringslivet i Västra Götaland fort-
sätter att stödja den positiva bild 

som konjunkturbarometern visar. Framfö-
rallt fjärde kvartalet uppvisade god tillväxt då 
omsättningen ökade med drygt 4 procent, sä-
songrensat och jämfört med kvartalet innan. 
Det är betydligt högre än riket som helhet och 
något högre än i Stockholms län där omsätt-
ningen i näringslivet ökade med drygt 3 pro-
cent under samma period.  

I årstakt uppvisade fjärde kvartalet en ök-
ning på 5,5 procent jämfört med motsvarande 

kvartal 2015, vilket är något högre än riksge-
nomsnittet på drygt 4 procent. I Stockholms 
län, där tjänstebranscherna står för en betyd-
ligt större andel av den totala omsättningen, 
växte omsättningen med knappt 8 procent. 
Under helåret 2016 låg tillväxttakten för om-
sättningen i det privata näringslivet i Västra 
Götaland på knappt 4 procent, vilket var un-
gefär samma takt som riket, men betydligt 
lägre än i Stockholm.

Den starka utvecklingen i Västra Göta-
land under andra halvåret 2016 beror framfö-

rallt på att omsättningen inom tillverknings-
industrin vänt upp efter ha minskat under 
första halvåret i fjol. Under både tredje och 
fjärde kvartalet ökade industrins omsättning 
med över 3 procent jämfört med föregående 
kvartal. Även tjänstesektorn har fortsatt att gå 
starkt och efter ha minskat under första kvar-
talet 2016 har omsättningen växt stadigt. En 
tillväxt på nästan 4 procent noterades för den-
na bransch under tredje kvartalet vilket följdes 
av en tillväxt på knappt 3 procent under fjärde 
kvartalet. n

stark ökning av lönesumman i slutet 
av 2016 
Även lönesumman fortsatte att öka under 
2016. I årstakt växte de egentliga lönerna 
inom den privata och offentliga sektorn starkt 
under samtliga kvartal 2016. Starkast siffror 
noterades dock fjärde kvartalet då lönerna 
steg med nästan 6 procent jämfört med mot-

OMSÄTTNING. VÄSTRA GÖTALAND
säsongrensade kvartalsvärden

OMSÄTTNING. HELA NÄRINGSLIVET
säsongrensade kvartalsvärden

LÖNESUMMA. PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR
säsongrensade kvartalsvärden

LÖNESUMMA. PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR
säsongrensade kvartalsvärden

IndUSTrIOMSäTTnInGEn FOrTSäTTEr aTT öKa

svarande kvartal föregående år, vilket var den 
starkaste löneutvecklingen på fem år. Under 
2016 växte lönesummorna i Västra Göta-
land snabbare än riksgenomsnittet men något 
långsammare än lönesummorna i Stockholm. 

Uppgången under fjärde kvartalet skedde 
med Göteborgsregionen i spetsen. Mätt i år-
stakt ökade lönesumman med över 6 procent 

i Göteborgsregionen, jämfört med samma 
kvartal år 2016. Lönesumman ökade med 
knappt 6 procent i både Fyrbodal och Sjuhä-
rad. I Skaraborg utvecklades dock lönesum-
man svagare än övriga delregioner. Fjärde 
kvartalet var lönesumman i Skaraborg 4 pro-
cent högre än samma kvartal föregående år. n
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Västra Götalandsregionen har ett utvecklings- och samordningsansvar för 
regionala utvecklingsfrågor. I ansvaret ingår bland annat omvärldsbevakning 
och analys, att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, 
infrastruktur, kompetensförsörjning, kulturaktiviteter samt för ett strategiskt 
och effektivt miljöarbete.

Kontaktpersoner för konjunkturrapporten är regionutvecklingsdirektör 
Helena L Nilsson och Mats Granér, enhetschef samhällsanalys. 
Rapporten kan hämtas på www.vgregion.se/konjunktur.

Telefon:  010 - 44 10 000 (vx)
Adress: Västra Götalandsregionen,
  Box 1091, 405 23 Göteborg
Epost:  fornamn.efternamn@vgregion.se
Webbplats:  www.vgregion.se




