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Sveriges livsmedelsföretag, landets fjärde största industrigren, räknar med en ökad produktion 
under första halvåret 2010. Ett indexvärde på 70 markerar den enskilt mest optimistiska 
produktionsprognosen alltsedan 2002 då Li började sammanställa företagens syn på framtiden 
(se bild 2). Företagen räknar med modesta prisökningar trots att den viktigaste kostnadsposten - 
inköp av livsmedelsråvara - förväntas öka med i genomsnitt 3 procent under perioden. Fortsatta 
rationaliseringar kommer därmed att krävas för att livsmedelsföretagens lönsamhet skall ta sig 
upp till en stabil nivå. 
 
Livsmedelsföretagen i Sverige har en 
skakig resa bakom sig de senaste åren. 
Volymmässigt har inte produktionen 
rubbats ens under senare års konjunkturella 
dramatik. Dramatiken har snarare varit 
kopplad till livsmedelsindustrins olika 
kostnadsposter där framförallt råvaru-
priserna rusade under 2008, och som trots 
det senaste årets korrigeringar fortfarande 
ligger kvar på historiskt höga nivåer. 
 
Li:s konjunkturbarometer redovisar 
resultatet från 270 enskilda livsmedels-
företags framtidsutsikter innevarande 
halvår, men också hur utfallet såg ut de 
senaste sex månaderna. Deltagande företag 
representerar mer än halva omsättningen 
inom branschen.  
 
Produktion 
Livsmedelsföretagen summerar med index- 

talet 65,5 ett andra halvår 2009 med en 
svag volymtillväxt - något man också 
prognostiserade för i Li:s konjunktur-
barometer i augusti förra året. Data från 
SCB ger stöd år denna indikation med en 
angiven produktionsökning för hela 
livsmedelsindustrin på knappa 0,8 procent 
för helåret 2009.  
 
Innevarande halvår redovisas en ökad 
optimism om produktionsutvecklingen. 
Index 69,4 (bild 1 och 2) för produktionen 
signalerar en uppskattad produktions-
ökning med 1-2 procent.  
 
Fundamentala konsumtionsstimulerande 
makrovariabler såsom låg inflation och 
styrränta, en avtagande ökning av arbets-
lösheten och en expansiv finanspolitik talar 
samfällt för att livsmedelsindustrins 
prognos ligger inom räckhåll.  

 
Bild 1. Livsmedelsföretagens konjunkturbarometer: utfall andra halvåret 2009 och förväntningar över första halvåret 

2010. Index 50 markerar oförändrad nivå jämfört med motsvarande period året innan. Källa: Li 
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”Livsmedelsföretagens förväntningar 
på produktionen är höga. Nu hoppas 
vi att också lönsamheten kan följa 
med uppåt” 
Agneta Dreber 
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Bild 2. Livsmedelsindustrins utfall och förväntningar 
2002-2010 över produktionen. Index 50 = oförändrad 
utveckling. Källa Li 
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Utfall senaste halvåret Förväntan närmaste halvåret  
 
Utvecklingen inom svensk daglig-
varuhandel indikerar en tilltagande styrka i 
försäljningen de senaste 12 månaderna. 
Helåret 2009 ökade försäljningsvolymen 
med 1,3 procent (exklusive alkohol). 
Svensk dagligvaruhandel särskiljer sig 
därmed i förhållande till Eurozonens 
vikande försäljningsvolymer (bild 3). För 
2010 spår Handelns Utredningsinstitut, 
HUI, en försäljningstillväxt om 1,5 procent 
(volym). En god ökningstakt inom det 
svenska dagligvaruledet är naturligtvis den 
ojämförligt viktigaste faktorn för svenska 
livsmedelsproducenters möjligheter till 
ökad försäljning, även om exporten vuxit i 
betydelse över tid. 
 
Bild 3. Dagligvaruhandels volymutveckling i Sverige 
och Eurozonen. Procent i årstakt. 

 
Investeringar och sysselsättning 
Sensommaren 2009 räknade livsmedels-
företagen med att investeringarna skulle 
minska i årstakt för andra halvåret. Facit 
över denna period visar dock snarare på en 
svag ökning, enligt den omsättningsviktade 
barometern. Även för innevarande halvår 

väntar sig företagen att investeringstakten 
kan bli något högre än vid motsvarande 
period förra året (bild 1).  
 
Sysselsättningen minskade det senaste 
halvåret enligt index på 43,2 (bild 1). Den 
officiella statistiken över antalet varslade 
inom livsmedelsindustrin bekräftar också 
bilden av att företagen dragit ner på 
personal. Helåret 2009 varslades knappt 
2400 personer inom livsmedelsindustrin, 
ett antal något över årsgenomsnittet räknat 
från 1999 (se bild 4).  
 
Bild 4. Antal varslade inom livsmedelsindustrin 1999-
2009. Källa: Arbetsförmedlingen 
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Inget talar för att varseltrenden bryts under 
första halvan av 2010. Index 44 över 
sysselsatta ligger med marginal under 
index 50 som markerar en oförändrad 
utveckling (bild 1).  
 
Bild 5. Antalet sysselsatta inom livsmedelsindustrin, 
samt årlig förändring (procent, höger skala) i svenska 
livsmedelsföretag. Källa: SCB, RAMS 
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Krasst visar detta att den långsiktiga 
trenden med en personalreducering om 
cirka 1,4 procent per år fortsätter. De 
senaste årens lönsamhetspress bland 
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livsmedelsföretagen verkar självklart 
påskyndande i en sådan process. 
 
Problemet är att det finns gränser för hur 
slimmade företagen kan bli. Produktion 
och utveckling kan drabbas negativt vid 
fortsatta personalneddragningar, men 
endast stabilt ökande lönsamhet kan ändra 
på detta förhållande. 
 
Priser och kostnader 
Livsmedelsföretagens priser ökade mycket 
svagt under andra halvåret 2009 med ett 
index på 55,5 (bild 1). Enligt den officiella 
statistiken över prisutvecklingen i SCB:s 
ITPI-serier (prisindex för inhemsk tillgång) 
för livsmedelsindustrin visas till och med 
på prissänkningar alltsedan september 
månad 2009 (se bild 6).   
 
En närmare granskning av detta index visar 
att priserna inom producentled och 
konsumentled (KPI) rör sig parallellt, med 
en eftersläpning i konsumentledet. En 
indexserie med basår 2007 signalerar en 
något starkare prisökning i konsumentledet 
än i producentledet. Prisutvecklingen på 
livsmedel i slutledet bör dock, enligt ovan 
visade samband, komma ner ytterligare 
något de närmaste månaderna.  
 
Bild 6. Index över prisutvecklingen inom 
livsmedelsindustrin på den svenska marknaden samt 
på livsmedel inom dagligvaruhandeln. Basår 2007 

 
För innevarande halvår pekar förvänt-
ningarna enligt Li:s konjunkturbarometer 
på en fortsatt tydligt återhållsam 
prisökningstakt. Många företag inom 
livsmedelsindustrin skulle behöva öka sina 

priser betydligt mer för att kompensera sig 
för egna kostnadsökningar. I genomsnitt 
räknar företagen med att kostnaden för den 
enskilt största kostnadsposten, inköp av 
livsmedelsråvara, kommer att öka med tre 
procent. I genomsnitt står råvaru-
kostnaderna för 60 procent av företagens 
omsättning. Endast en mycket liten del av 
den förväntade råvarukostnadsökningen 
innevarande halvår förs således vidare till 
dagligvaruledet, enligt producenternas 
bedömning.  
 
Bild 7. Procentuell prisförändring på två 
råvarukorgar (årstakt) samt inom livsmedelsindustrin 
(ITPI) och dagligvaruhandeln (del av KPI) 

 
Allmänt blir ryckigheten i prisutvecklingen 
större ju närmare råvaran man kommer. 
Det visas tydligt av bild 7 där två 
råvaruindex tillförts ITPI och KPI kurvan 
från bild 6. Råvaruprisets andel av den 
förädlade produkten är med självklarhet 
som lägst i dagligvaruledet, och det är 
således fullt rimligt att slagigheten är som 
lägst där. Samtidigt visar bilden att 
producentledet möter en högst volatil 
råvarumarknad vilket i många fall borde ge 
producenterna möjlighet att med större 
frekvens än idag korrigera sina priser mot 
slutkund – vanligen dagligvaruhandeln.  
 
Export  
Den svenska livsmedelsexporten visade sig 
motståndskraftig i den allmänna djup-
dykningen av varuexporten under 2009. 
Livsmedelsföretagen gick in i 2009 med en 
förväntad exportökning om 5 procent på 
helåret vilket också blev facit enligt den 
officiella statistiken. Det totala
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exportvärdet av livsmedel tangerade 50 
miljarder kronor. I förhållande till 
exportökningen 2008 på 15 procent var 
fjolårets utveckling klart beskedligare (bild 
8). I ljuset av en total varuexport som 
minskade med 16,5 procent under 2009 är 
det en prestation. Dessutom var 
jämförelseperioden stark och daglig-
varuhandeln inom Eurozonen tappade i 
försäljningsvolym under 2009. En ökad 
svensk livsmedelsexport indikerar således 
ökade marknadsandelar för svenska 
producenter på en i övrigt krympande 
marknad.   
 
Bild 8 . Utvecklingen av livsmedelsexporten jämfört 
med den och totala varuexporten . Procent i årstakt. 
Källa: SCB    
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Företagen som ingår i underlaget till Li:s 
barometer hade en svagt vikande 
orderingång på exportmarknaden under 
andra halvan av 2009. Samma företags-
underlag (drygt 50 procent av branschen) 
pekar på en uppskattad svagt växande 
orderingång första halvåret 2010. Förhåller 
sig hela branschen positiv till denna nivå 
borde exporten kunna växa under aktuell 
period.  
 
En starkare krona verkar i detta 
sammanhang som en bromskloss för ökad 
export. Samtidigt är en stor del av 
livsmedelsföretagens insatsråvaror im-
porterade, varför en kronkursförstärkning 
också innebär kostnadslättnader för de 
exporterande företagen. Exakt vilken effekt 
som får störst genomslag på företagens 
lönsamhet beror på individuella faktorer 
som andelen importerad insatsråvara, 
förädlingsvärde och exportandel etc. 

Svensk ekonomi  
 
Botten är passerad i nuvarande 
konjunkturförlopp och vägen någorlunda 
utstakad för en förhållandevis stabil svensk 
tillväxt för innevarande år. Det preliminära 
utfallet för fjolårets sista kvartal kom in 
svagare än väntat med minus 1,8 procent i 
årstakt, och med minus 0,6 procent jämfört 
med det tredje kvartalet. För helåret 2009 
kontrakterade därmed Sveriges BNP med 
4,9 procent, den största nedgången sedan 
1940 (bild 9). Det är mot denna svaga 
jämförelse som svensk ekonomi enligt 
konsensus bör kunna växa med cirka 3 
procent under 2010.  
 
Bild 9. BNP-utveckling i procent, årstakt. 

 
 
Även om BNP-fallet för 2009 placerar 
Sverige i den nedre hälften i en jämförelse 
med samtliga OECD länder, står svensk 
ekonomi relativt stark och behovet av 
finanspolitisk åtstramning i närtid 
förefaller liten (bild 14-15). Det faktum att 
det är valår talar dessutom för att den 
sittande regeringen drar på med 
stimulanser snarare än åtstramningar. Det 
överraskande svaga fjärde kvartalet 
understödjer också en fortsatt expansiv 
finanspolitik. 
 
Den globala återhämtningen, om än 
stapplande, resulterar troligtvis i en ökad 
svensk industriexport, i en annars hårt 
drabbad näringsgren. Från historiskt 
mycket låga produktionsnivåer kan en 
procentuell tillväxt komma att se 
imponerande ut.  
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Hemmamarknaden är fortsatt stabil, driven 
till stora delar av hushållens konsumtion. 
De dryga 90 procent av den arbetsföra 
befolkningen som fortfarande är i 
sysselsättning (bild 10) kan dra nytta av det 
fjärde steget i jobbskatteavdraget, fortsatt 
låga räntor och en avmätt inflations-
utveckling för en ökad konsumtion. 
 
Bild 10. Utvecklingen av den svenska sysselsättningen, 
(höger skala) samt av arbetslösheten (procent av 
arbetskraft 16-74 år i procent, vänster skala).  

 
Hushållen är dock klart försiktiga med sina 
inköp. Tillväxten i den privata 
konsumtionen slutade 2009 med en ökning 
på 1,8 procent, vilket i ljuset av hushållens 
ökade köpkraft är en försiktig tillväxt (bild 
11).  
 
Bild 11. Hushållens sparande som andel av disponibel 
inkomst (höger skala) samt hushållens totala 
konsumtionsutveckling i procent, årstakt. 

 
Jämfört med övriga Europa visar svenska 
hushåll dessutom på en större 
framtidsoptimism (bild 12) En större 
optimism bland svenska hushåll under hela 
det nuvarande konjunkturförloppet, 
parallellt med en av de högsta sparkvoterna  
En förklaring skulle kunna vara att svenska 
hushålls krismedvetenhet hållits på en 

konstant hög nivå alltsedan finanskrisen 
satte in. Det stora antalet varslade och 
arbetslösa inom den breda exportberoende 
verkstadsindustrin har på ett mycket 
påtagligt sätt tydliggjort krisens allvar och 
verkat återhållande på konsumtionen, även 
för grupper utan egentlig risk och oro för 
att hamna i arbetslöshet.  
 
Bild 12. Hushållens framtidsförväntningar. Nettotal, 
nivåer över 100 indikerar fler positiva än negativa. 

 
När orderingång och produktion inom den 
exportberoende industrin åter tar fart och 
sysselsättningen återigen vänder upp, då 
finns det helt klart en oanad reserv i 
hushållens konsumtionsutrymme. Osäker-
hetsdimman, ledande indikatorer till trots, 
måste skingras för att konsumtionshjulen 
skall börja snurra snabbare.  
 
Samtidigt har regering och riksbank 
tveklöst en framtida utmaning framför sig 
när stimulanspaket- och räntor skall 
återställas till en mer normal konjunk-
turcykel. Alltför snabba ”hemtagningar” 
riskerar att dämpa återhämtningen i 
ekonomin. Denna risk förefaller dock 
betydligt mindre överhängande i Sverige 
relativt omvärlden. 
 
Den svenska kronan har återerövrat fjolåret 
värdefallet som satte in under hösten 2008  
mot de stora handelsvalutorna Euro och 
USD (se bild 13). Förväntningarna på 
marknaden är att SEK kan försvara sin 
position under innevarande år med risker 
på uppsidan värderingsmässigt. Stabila 
svenska finanser, en ökad svensk export 
och   Riksbankens   räntebana,  som  ligger 
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något före både ECB och Federal Reserve, 
talar för en fortsatt appreciering av SEK. 
Osäkerheten i växelkursprognoser är dock 
omvittnat stora.  
 
En starkare krona, en stor kapacitetsreserv 
inom tillverkningsindustrin och en hög 
arbetslöshet är samtliga nyckelfaktorer 
bakom den försiktiga syn ekonomer har på 
KPI-utvecklingen innevarande år på 1,3 
procent (konsensus). Samtidigt bör det i 
sammanhanget betonas att råvaruprisernas 
utveckling framöver är det stora 
frågetecknet som kan stjälpa denna 
försiktiga prognos. Den generella 
uppfattningen bland ekonomer är att 
trenden de närmaste åren är en svag 
prisuppgång på ett brett spektrum råvaror. 
 
Bild 13. SEK vs USD och EUR. 

 
Det kan ändå vara värt att påminna om att 
priserna faktiskt inte kommit ned med mer 
än att de ligger över genomsnittet som 
gällde under 2005-06. Det är en signal om 
en mycket stor underliggande global 
efterfrågan och ett utbud som inte riktigt 
hunnit anpassa sig till den nya 
världsordningen med en växande och 
konsumtionsvillig medelklass i de 
snabbväxande BRIC-länderna. Det 
implicerar   således  att  en  snabbt  ökande 
konsumtionstillväxt globalt kommer att få 
genomslag i tydligt ökande världs-
marknadspriser på råvaror. Det blir i så fall 
en inflationsimpuls som sedan skall leta sig 
hela vägen genom ekonomin till slutkund. 
 
 
 

Internationell ekonomi 
 
Den internationella ekonomin visar på 
återhämtningstendenser efter att den mest 
kritiska fasen i finanskrisen tycks vara 
passerad, men som istället slagit rot i den 
reala ekonomin, med påtagliga effekter 
bland de utvecklade industrinationerna 
som stora produktionsminskningar, ökad 
arbetslöshet och en svag privat 
konsumtion. Framförallt märks 
återhämtningen ännu så länge i ett 
trendskifte i betydelsefulla ledande 
indikatorer såsom inköpschefsindex och 
hushållens förtroende. Det återstår för 
faktiska reala utfall att också vända mot 
stabil tillväxt. För innevarande år räknar 
IMF med att världens utvecklade 
industriländer kan växa med 2 procent 
(BNP) och världsekonomin i stort med 
cirka 4 procent. 
 
Men det är samtidigt en mycket skör 
prognostiserad tillväxt. Stora offentliga 
finansiella obalanser i nyckelekonomier 
runt om i världen kommer att kräva 
resoluta finanspolitiska åtstramningar, så 
snart ekonomisk styrfart åter uppnåtts.  
 
Länder som USA, Japan, Irland, Grekland 
Storbritannien och Spanien lider samtliga 
av växande budgetunderskott och skenande 
statsskulder (se bild 14 och 15). Grekland 
och Spanien är delvis offer för finanskrisen 
med har också egna hemsnickrade problem 
som nu bidrar till att ytterligare förvärra 
läget.  
 
Greklands mångåriga budgettrixande som 
dolt det faktum att landet nu är mer eller 
mindre konkursmässigt har kommit som en 
mycket ovälkommen överraskning för EU i 
allmänhet och Eurozonens länder i 
synnerhet. En alltför lättvindig utländsk 
räddningsinsats av den Grekiska ekonomin 
från Eurozonens länder, där framförallt 
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Tyskland pekas ut som räddaren i nöden, 
riskerar också att bidra till en olycklig 
dominoeffekt där andra utsatta ekonomier 
såsom Spanien och Irland ser möjligheter 
till utländska stödinsatser.  
 
Bild 14. Statsskuldens andel av BNP.  

 
Bild 15. Budgetunderskottens andel av BNP. 

 
Oron kring stabiliteten inom eurozonen 
och USA:s förmåga att hantera ett 
skenande budgetunderskott ger åter- 
verkningar på världens penning- och 
valutamarknader med svårprognostiserade 
räntor och växelkurser som följd. Osäker-
heter som verkar hämmande på den 
globala tillväxten. 
 
 
 

En nyckelkomponent i en global 
tillväxtekonomi är att hushållen ökar sin 
konsumtion. I nuvarande osäkra 
konjunkturläge väljer hushållen snarare att 
prioritera ett ökat sparande framför ökad 
konsumtion, som en del i ett riskaversivt 
och rationellt beteende. Under fjolåret 
noterades en snabb tillväxt i sparandet 
bland de flesta utvecklade länder. I USA 
låg andelen på knappt 4 procent, upp från 
1,7 procent endast två år tidigare. 
Storbritanniens andel gick från 2,2 procent 
till 5,3 procent under samma period. I 
Sverige, Österrike och Schweiz låg 
hushållens sparkvot på runt 14 procent 
under 2009.  
 
Framtidstilliten bland hushållen måste stå 
på stabila grunder för att konsumtionen 
skall ta ordentlig fart. Skenande 
budgetunderskott och statsskulder är inte 
faktorer som gynnar en sådan utveckling. 
Fortsatt låga räntor och en avtagande 
arbetslöshet inverkar dock gynnsamt på 
konsumtionsviljan. OECD räknar med att 
en vikande privat konsumtion 2009 i de 
flesta betydande ekonomier vänder mot 
tillväxt under 2010.  
 
För 2011 väntas ytterligare en stabilisering 
i världsekonomin. Men först mot slutet av 
året är de värden som utraderats i finans-
krisens spår återskapade och BNP tillbaka 
på nivån före Lehman Brothers fall.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

För frågor avseende Li:s konjunkturbrev 
vänligen kontakta:  

Carl Eckerdal, chefekonom Li 
08-762 61 96 

carl.eckerdal@li.se 
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Livsmedelsföretagen i siffror: 
Landets fjärde största industrigren 

Sysselsätter 58 000 personer 
Mest geografiskt spridda industrin 

Exporterar för 50 miljarder kronor 
Omsätter 160 miljarder kronor 

Drygt 2200 aktiva företag 
Mycket hög andel SME:s  

Andelen kvinnor cirka 35 procent 
Förädlar drygt 70 procent av  

svenska jordbruksråvaror 
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