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Ett stort antal bankkriser sedan 1970 

Källa: Laeven & Valencia, IMF, WP/12/163. 



Samspelet mellan kapitalets 
rörlighet och bankkriser 

Andra orsaker: 
 
• Stora  

kapital- 
inflöden 
 

• Husprisfall 
 

• Finansiell 
avreglering 
och dålig 
uppföljning/ 
reglering 

 
 

 



Bankkrisers inverkan på 
industrin 
 
• Produktion, sysselsättning och 

industrins betydelse 
 

• Produktivitetsutveckling – i företagen 
och via övriga investeringar 
 

• Tillgång till krediter och riskkapital 
 



 

 

 

Erica Sjölander 

Industrins utveckling i Sverige 



Produktionen 



Sysselsättningen 
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Tillväxt i förädlingsvärde 
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Industrins tillväxt per delbransch 2007-2012 

Gruv  

Anställda +16% 
Förädlingsvärde +30% 

 

Skog 
Anställda +18%  
Förädlingsvärde -18% 

 

Papper o Massa 
Anställda -9% 
Förädlingsvärde +17% 

 

Läkemedel 
Anställda -25% 
Förädlingsvärde -37% 



Investeringarna 



Vilka faktorer har varit avgörande eller viktigast gällande 
ökad produktion i Sverige? 

Efterfrågan 
i Norden 

Komplicerad 
tillverkning 

Kompetens 

Utveckling 

Produktionskvalité 

Kostnadseffektivitet 

Produktionseffektivitet 

Ökad efterfrågan Närhet till FoU 

Konsoliderad 
Volym 

Malmpriser 

Tillgänglig 
kapacitet 

Miljötillstånd 

Kapital 

Allmän 
kapacitetsökning 

Omställningsmöjlighet 

Kostnad 

Förändrat 
produktionsbehov 



Industrin - några av våra utmaningar 

• Svag investeringsutveckling 

• Omstruktureringar som leder till färre jobb 

• Industrins framtida kompetensförsörjning 

• Teknikutvecklingens möjligheter 





Allt större tjänsteinnehåll i 
industrin 

Lena Hagman, chefekonom Almega 



Branscher som genererar 
jobb inom företagstjänster 



Globala värdekedjor 

 Specialisering och fragmentering av 
företagens produktion. 

 Nödvändig för konkurrenskraften. 



Ökad specialisering:  
 
 Ökat tjänste- och importinnehåll. 
 Industrins underleverantörer är i 

växande grad kunskapsintensiva 
tjänstebranscher. 

 
 

 



Hur många jobb skapar 
efterfrågan på industriprodukter? 



Hur ser 
fördelningen ut? 



Industrin utgör: 
 24 procent av BNP (jmf 16 procent) 
 
 21 procent av Sveriges totala 

sysselsättning (jmf 14 procent)  
 
 Varje jobb direkt i industrin skapar lite 

mer än ett till jobb indirekt (1,14) 



Exporten har ett ökat 
tjänsteinnehåll 



Ökat importinnehåll 
 
Importerade insatsprodukter som andel av total insatsförbrukning, Sverige 



Företagstjänster har störst 
andel av importen av 

insatsprodukter 
 Och 46 procent av importen av 

insatstjänster för sig. 
 Den andel som ökat mest. 



Specialiseringen har 
 Ökat samspelet mellan industrin och 

industrinära tjänster. 
 Ökat sysselsättningen i tjänstesektorn. 
 Ökat efterfrågan på kunskapsintensiv 

arbetskraft. 
 Ökat importen av insatsvaror och tjänster. 
 Höjt förädlingsvärdet i industrin. 
 Ökat konkurrensen och prispressen, även 

för tjänsteföretag. 
 

 



Tack för 
uppmärksamheten! 

Mer information finns på almega.se  
eller kontakta oss 

 
lena.hagman@almega.se 
linnea.kvist@almega.se 
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