
Framtidens branscher: Här blir du rik i 
morgon 
Toni kommentar: 

Inte ett ord om att satsa pengar i bussbranschen – inte ens förmodligen för dom 

närmaste 100 åren? Vem vet vad som händer dylika prognosmakare har haft fel förut - 

här kommer en intressant artikel och var inte ledsen korvkiosken finns inte heller med – 

fast den heter numera Gatukök – och är nog det mest lönsamma man kan satsa i om 

man har ett rätt läge – jodå jag vet vad LASSE på Heden tjänade på sin korvkorre och 

hur många miljoner han fick när han sålde den. På fem år tjänade han mångdubbelt 
mer pengar än på sina 15 år på Stena Line – inte dåligt pinkat?    
 
 
 
Tidningen Fortune listar de sex tyngsta demografiska trenderna fram till år 2012. Och Svenskt 
Näringsliv pekar ut hetaste branscherna år 2017. Var ska du investera härnäst?  
Skräms du av kortsiktiga investeringar i just nu populära börsbolag?  
 
Varför i så fall inte byta strategi och i stället satsa i bolag som rider på vågen av demografiska förändringar i 
samhället. Eller företag där det väntas investeras och nyanställas allra mest de närmaste tio åren.  
 
Tipsen får du i tidningen Fortune och från Svenskt Näringslivs stora långtidsutredning som publiceras på tisdagen 
i Svenska Dagbladet.   
 
TIDNINGEN FORTUNE LISTAR sex skållheta demografiska trender de fem kommande åren. Den första är 
hemmabio där ome entertainment-haussen tycks fortsätta. Snart ska alla ha HTPC! Den amerikanska aktie som 
rekommenderas av Fortune är Dolby Laboratories. 
 
Olja är ett annat hett område och fortsatta oljeprisstegringar är att vänta. Hetaste aktietipset är kontraktsborraren 
Unit Corp som verkar i Oklaholma och Texas. "Perfekt beläget för ihållande tillväxt", skriver Fortune.  
 
Tredje området som tidningen tipsar om är äta ute. Allt fler stressade stadsbor äter färdiglagat och på restaurang. 
Fortunes stalltips på området är Middleby Corp. 
 
Glöm heller inte husbyggandet! Befolkningen växer samtidigt som äldre generationer vill bygga fritidshus. 
Rekommenderad aktie inom området: MDC Holding. 
 
Digitala sjukhus kommer att bli stort i framtiden, spår Fortune. Bara 10 procent av de amerikanska sjukhusen 
har i dag elektronisk journalhantering. Om tio år kommer vårdgivarna att ha omfamnat den digitala revolutionen, 
skriver Fortune och tipsar om aktien Quality Systems.     
 
Den sjätte och sista demografiska supertrenden är alternativa sporter. Både alternativa och traditionella sporter 
blir allt populärare, skriver tidningen. Aktien som Fortune tipsar om är Volcom. 
 
VIDARE PEKAR Svenskt Näringslivs långtidsutredning ut vilka branscher där det kommer att investeras och 
nyanställas mest under de kommande tio åren. Allra högst tycks temperaturen vara inom tjänstesektorn medan 
den svenska basindustrin är tämligen sval -.i alla fall på hemmaplan.  
 
Rapporten pekar ut omsorg- och vårdsektorn, energi och turistnäringen som särskilt intressanta branscher i 
framtiden.  
 
"Efterfrågan på vårdtjänster kommer att öka rent allmänt, avsett vem som står för dem. Dels har vi en åldrande 
befolkning och dels så efterfrågar vi allt mer vårdtjänster. Kraven på tillgänglighet och kvalitet ökar", säger Lena 
Hofsberger, vd på det privata vårdföretaget Aleris, till SvD. 
 
Även inom utbildning, fastighet, tjänster och bygg kommer man att anställa och investera mer i Sverige än 
utomlands. I alla fall om man får tro Svenskt Näringslivs rapport.  
 
Svalaste branscherna i SvD:s temperaturindikator hittar vi inom bland annat verkstad, skog och läkemedel. 
 
Våra tunga exportföretag kommer att investera och nyanställa utomlands, spår Svenskt Näringsliv.   
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