
 
 
 

 
 
 
 
 

Ekonomiska bedömningar 
 

Finanskris – lågkonjunktur 
Svensk industri och arbetsmarknad 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

April 2009 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facken inom industrin (FI) är ett samarbete mellan de sex fackförbund som omfattas av 
"Samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning", i dagligt tal kallat 
Industriavtalet. De sex förbunden är Industrifacket Metall, Skogs- och Träfacket, 
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, 
Sveriges Ingenjörer samt Unionen. Dessutom deltar Grafiska fackförbundet 
Mediafacket i det fackliga samarbetet. 
 
Denna rapport har tagits fram av en grupp ekonomer tillhörande FI Ekonomerna; Daniel 
Lind, Unionen, Torbjörn Dalin, Skogs- och Träfacket, Erica Sjölander, Industrifacket 
Metall, samt Tobias Brännemo och Göran Nilsson på Facken inom industrins kansli. 
Värdefulla bidrag har även lämnats av Christer Larsson, Pappers, Emma Tjärnback, 
Unionen samt Erik Adolfsson och Aleksandar Zuza, Industrifacket Metall. 
 
Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas av Helena Ek på e-postadress 
helena.ek@fikansli.se eller telefonnummer 08-786 85 13. Rapporten finns också att 
ladda ner från Facken inom industrins hemsida, www.fackeninomindustrin.se. 
 



Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING ......................................................................................................5 

2. FINANSKRISEN ...............................................................................................6 
VAD ÄR EN FINANSKRIS?.......................................................................................6 
DAGENS FINANSKRIS.............................................................................................8 
EFTER 15 SEPTEMBER FOKUS SVERIGE ...............................................................11 
REFORMERING AV DE FINANSIELLA MARKNADERNA...........................................13 
KONSEKVENSER FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN ............................................15 

3. KONJUNKTURLÄGE OCH UTSIKTER....................................................17 
GLOBAL EKONOMISK KRIS ..................................................................................17 
SVERIGE TVÄRBROMSAR.....................................................................................19 
SAMMANFATTNING.............................................................................................21 
FÖRDJUPNING: KONJUNKTUREN .........................................................................22 

4. SVENSK INDUSTRI.......................................................................................26 

DELBRANSCHER ...............................................................................................28 
MOTORFORDON ..................................................................................................29 
STÅL OCH METALL..............................................................................................31 
MASKIN- OCH METALLVARUINDUSTRIN..............................................................33 
KEMI OCH LÄKEMEDEL .......................................................................................35 
EL- OCH OPTIKBRANSCHEN.................................................................................37 
LIVSMEDELS-, DRYCKES- OCH TOBAKSINDUSTRIN..............................................41 
MASSA OCH PAPPERSINDUSTRIN.........................................................................43 
GRAFISKA INDUSTRIN .........................................................................................44 
TRÄVAROR OCH MÖBLER ....................................................................................46 

5 ARBETSMARKNAD .......................................................................................48 
RAS I SYSSELSÄTTNINGEN...................................................................................48 
FÄRRE LEDIGA PLATSER......................................................................................49 
VARSELSIFFROR PÅ REKORDNIVÅ .......................................................................50 
ARBETSLÖSHETEN ÖKAR SNABBT .......................................................................51 
FÖRSÄMRAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING GER LÄGRE INKOMSTER...................53 
HÖGRE AVGIFTER FÖR MEDLEMSKAP I A-KASSA .................................................55 

SAMMANFATTNING........................................................................................56 

 

 3



 4



1. Inledning 
 
Vi upplever just nu det största fallet i världsekonomin sedan andra världskriget. 
Den globala ekonomin beräknas att krympa under 2009. Dagens prognoser visar 
på ett BNP-fall på runt tre procent för OECD-länderna och runt fyra procent för 
Sverige. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Men det är ingen vanlig lågkon-
junktur. Det är en mycket kraftig konjunkturnedgång förstärkt av en global finan-
siell kris. Kredit- och likviditetsproblem på de finansiella marknaderna spär på 
efterfrågefallet. 
 
För förbundens medlemmar innebär krisen ökad osäkerhet, stigande arbetslöshet 
och att löner och arbetsvillkor sätts under press. Krisens bördor fördelas också 
väldigt olika. För flertalet stiger reallöner och disponibla inkomster under 2009 
men oron och våndan för framtiden känner nog de flesta. De som mister sina arbe-
ten och inte hittar ett nytt, risker också att tappa rejält i inkomst. Krisen blottläg-
ger trygghetssystemens brister. 
 

”Vi har försatt oss i en kolossal härva och 
misskött kontrollen av en ömtålig maskin, 
vars sätt att fungera vi inte förstår oss på.”    
 
 John Maynard Keynes, omkring 1930. 

 
Att försöka beskriva och förstå vad som idag händer i världsekonomin är inte lätt. 
Att göra träffsäkra prognoser om utvecklingen på något års sikt är en omöjlighet. 
Dagens kris är så pass omfattande att den med stor säkerhet kommer att ändra på 
många invanda föreställningar och etablerade sanningar. Det sviktande förtroen-
det på de finansiella marknaderna sprider sig också till andra områden. Det finns 
risk för ökade spänningar och konfrontation inom och mellan länder. Men det är 
också möjligt att nya institutioner och samarbeten kommer att växa fram. 
 
Syftet med denna rapport är att ge fakta och en del bedömningar av det ekonomis-
ka läge vi befinner oss i, givet den osäkerhet som råder. Finanskrisen, Konjunk-
turläget, Svensk Industri och Arbetsmarknaden ägnas var sitt kapitel. Förhopp-
ningsvis kan rapporten också vara ett underlag, bland fler, för fortsatta diskussio-
ner om krav på ett mer robust finansiellt system.  
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2. Finanskrisen 
 
Världen skakas nu av en global finanskris. Det finns tecken som pekar på något 
mer normala förhållanden samtidigt finns det en överhängande risk för nya bak-
slag. Inget lands ekonomi klarar sig obemärkt även om alla länder inte drabbas 
lika hårt. De konkreta konsekvenserna för människor och verksamheterna skiljer 
sig också åt inom länderna. Fortfarande finns behov av akuta åtgärder för att däm-
pa finanskrisens effekter på sysselsättning och produktion. Det behövs också åt-
gärder som tar sikte på att reformera de nationella och internationella finansiella 
systemen för att förhindra att liknande kriser uppstår i framtiden. Diskussionerna 
om detta har redan börjat.   
 
Dagens finanskris är inte den första. Finanskriser har uppstått förr och under de 
senaste decennierna finns många exempel. Den ekonomiska kris Sverige gick ige-
nom i början på 1990-talet innehöll en finanskris. IMF1 har i en databas samman-
ställt uppgifter från 42 bankkriser med systempåverkande effekter under perioden 
1970 till 2007. Omfattningen av dagens finanskris är emellertid betydligt större. 
Vill man hitta finanskriser vars spridning och omfattning kan jämföras med da-
gens får man gå tillbaka till 1920- och 1930-talet.  
 
Vad är en finanskris? 
Det finansiella systemets uppgift är att förmedla betalningar, omvandla sparande 
till investeringar och hantera risk. Man kan dela upp de finansiella marknaderna i 
aktie-, ränte- och valutamarknaden. På dessa marknader hanteras betalningar, spa-
rande, lån samt köp och försäljning av olika värdepapper. Det finns flera olika 
typer av företag, som har som affärsidé att arbeta som mellanhand på de finansiel-
la marknaderna. Till dessa finansiella företag hör banker, bolåneinstitut, försäk-
ringsbolag, pensionsfonder, fondbolag och värdepappersinstitut.  
 
De finansiella företagen köper och säljer tjänster som i många fall innebär att de 
måste bedöma olika former av risk. En riskbedömning innebär att man måste upp-
skatta sannolikheten för att en viss negativ händelse inträffar och konsekvenserna 
av händelsen om den inträffar. Det finns olika typer av risk. Om man exempelvis 
handlar med aktier måste man bedöma risken för att aktiekurserna sjunker. För-
säkringsbolag som säljer en bilförsäkring måste räkna på risken för olyckor, stöld 
med mera. Hela idén med ett försäkringsbolag är att sälja tjänster som fördelar 
risk.  
 
I en finanskris figurerar ofta två olika former av risk i debatten, nämligen kredit- 
och likviditetsrisk. En bank, och andra kreditföretag, måste bedöma risken för att 
lån och andra krediter företaget lämnar ut inte betalas igen. Om en kredit inte be-
talas igen uppstår en kreditförlust. Kreditförluster ingår i verksamheten men om-
fattningen får inte bli för stor. Vid en finanskris stiger kreditförlusterna i regel 
långt över de normala.  
 

                                                 
1 International Monetary Fund, dvs Internationella valutafonden 
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Företag och inte minst finansiella företag löper också en likviditetsrisk. Likviditet 
är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Hur mycket kontanter ett 
företag snabbt kan få fram. Alla företag har behov av en viss likviditet för att klara 
de löpande betalningarna. Men företagen vill inte ha för mycket likviditet efter-
som avkastningen på pengar som man omedelbart kan lyfta är låg. För att öka 
betalningsförmågan kan ett företag ta lån eller emittera nya aktier eller obligatio-
ner.  
 
För den som handlar mycket med värdepapper ingår att göra en bedömning av hur 
likvida värdepappren är. Hög omsättning är ett mått på god likviditet. Vid en fi-
nanskris kan handeln med ett värdepapper plötsligt helt upphöra. Det finns bara 
säljare men inga köpare. Det är vad som hänt med vissa värdepapper under den nu 
aktuella finanskrisen, exempelvis CDO2 som är ett komplext finansiellt värdepap-
per med kopplingar till den amerikanska bolånemarknaden. Även om värdepapp-
ret inte är totalt värdelöst på lite sikt blir det, när det inte är likvit, också svårt att 
värdera.   
  
De svenska bankernas likviditetsproblem under dagens finanskris berodde fram-
förallt på att interbankmarknaden för ett tag nästan upphörde och att det blev mer 
eller mindre stopp på bankernas möjlighet att emittera värdepapper på den inter-
nationella marknaden. En bank kan också få problem med likviditeten om många 
som satt in sina pengar på en bank plötsligt samtidigt vill ha tillbaka sina pengar3.  
 
Om de som satt in pengarna börja misstro bankens förmåga att betala igen vad de 
satt in kan en sådan situation uppstå. Situationen förvärras av att en bank ofta lå-
nar ut de insatta pengarna på längre tid och därmed inte kan begära att omedelbart 
få igen pengarna de lånat ut. De som satt in pengarna kan däremot ofta kräva att få 
tillbaka pengarna omgående. Även om banken har tillgångar som täcker de insatta 
medlen kan för liten del av tillgångarna vara tillgängliga snabbt. Banken kan då 
hamna i en likviditetskris.  Under depressionen på 1920- och 30-talet hände detta. 
För banken Northern Rocks i England uppstod en sådan situation i september 
2007. För att förhindra denna typ av händelser garanterar staten insättningar upp 
till en viss nivå (insättningsgaranti).   
 
När det finansiella systemet fungerar normalt förses marknaderna med likviditet 
och krediter så att en balans uppnås. En finanskris kännetecknas av olika obalan-
ser på de finansiella marknaderna med ökade kreditförluster och brist på likviditet 
som följd.  
 
Vid en finanskris skapar aktörernas agerande ofta ett händelseförlopp som gör att 
obalanserna förstärks i olika former av negativa spiraler. Placerare flyr värdepap-
per med hög risk och söker sig till värdepapper med låg risk. Priset på riskfyllda 
värdepapper sjunker, vilket i sin tur leder till att värdet på de finansiella företagens 
tillgångar sjunker. Det belastar företagens balansräkningar och gör att de kan låna 
ut mindre. Minskat utbud av krediter och högre riskpremie leder till kraftigt höjda 
kreditkostnader. Alla aktörer blir mer försiktiga och rädda om sina likvida till-

                                                 
2 CDO = Collateralized debt obligations 
3 En s.k. bankrusning 

 7



gångar. Sparandet ökar. Sammantaget innebär det en kraftig kreditåtstramning 
som påverkar produktion och sysselsättning negativt.  
  
Eftersom bankerna lånar ut till varandra kan en bankkris lätt sprida sig till andra 
banker. Bankerna är dessutom en viktig del i hela betalningssystemet i samhället. 
En kris i en bank som sprider sig till andra banker kan därmed orsaka ett sam-
manbrott i hela det finansiella systemet. Om en kris i en bank eller något annat 
finansiellt företag innebär en fara för att hela det finansiella systemet kollapsar 
kommer regeringar och/eller riksbanker att vidta olika former av åtgärder. Utan de 
massiva åtgärder som under dagens finanskris vidtagits från olika regeringar sida 
hade med stor sannolikhet hela det internationella finansiella systemet brutit sam-
man.  
 
Bakom en finanskris döljer sig ofta en kraftig kreditexpansion och en onormal 
uppgång av värdet på olika tillgångar såsom aktier och fastigheter. En finanskris 
inleds ofta när de högt uppskruvade värdena på dessa tillgångar börjar falla. Man 
talar då om bubblor som spricker.  
 
En finanskris kan också ha sin upprinnelse i en bristande tilltro till värdet på ett 
lands valuta. Man talar då om en valutakris. En valutakris kan också vara en del 
av en finanskris som även har andra inslag. Den ekonomiska krisen som Sverige 
gick igenom i början av 1990-talet ledde också till en valutakris som slutade med 
att Sverige tvingades överge den fasta kronkursen. 
 
Dagens finanskris 
Dagens finanskris har sin speciella bakgrund och sitt händelseförlopp. Samtidigt 
finns många gemensamma kännetecken med tidigare finanskriser. Till de gemen-
samma kännetecknen hör att finanskrisen har föregåtts av en kraftig kreditexpan-
sion i många länder, att värdet på aktier och fastigheter också stigit kraftigt och 
därefter fallit ännu snabbare. Det har bildats ”bubblor” av övervärderade tillgång-
ar. 
 
Diagram 2.1 Börsutveckling, Index, 1999-01-04 = 100 
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När bubblorna spricker har det uppstått akuta likviditetsproblem och stigande kre-
ditförluster. Därefter när krisen är ett faktum sprider sig rädslan och osäkerheten 
och sparandet ökar. Allt detta leder till ett kraftigt fall i efterfrågan med effekter 
på produktion och sysselsättning.  
 
Diagram 2.1 visar utvecklingen av aktiekurserna Sverige, USA och Euroområdet 
från 1999 fram till början av 2009. Två tydliga toppar kan identifieras. En topp är 
kring millenniumskiftet och en under 2007. Svängningarna i Sverige är de krafti-
gaste vid båda topparna. 
 
Diagram 2.2 Huspriserna i några länder 
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Källa: Riksbanken, Reuters Ecowin 
 
Diagram 2.2 visar utvecklingen av huspriserna i några länder fram till början av 
hösten 2008. Som framgår av diagrammet har priserna i USA och Storbritannien 
fallit mer än i Sverige och Tyskland. I USA och Storbritannien kan man tala om 
bubblor som brustit. I Sverige har huspriserna inte fallit på samma sätt trots en 
stor uppgång under en följd av år. I Sverige har huspriserna haft en svag utveck-
ling och fallit något under hösten 2008. Utvecklingen i Tyskland avviker markant 
från den i övriga länder.  
 
Bland de nordiska länderna har huspriserna i Danmark och Norge varit de som 
ökat snabbast under 2005-2007 och sedan också fallit snabbast.   
 
Även utveckling av sparandet följer det vanliga mönstret vid en finanskris. Exem-
pelvis har de svenska hushållens sparande ökat snabbt under det senaste halvåret.  
Det är till en del ett vanligt fenomen i en lågkonjunktur men finanskrisen gör spa-
randet ännu större. Dels blir det svårare att låna dels blir hushållen mer försiktiga 
när oron och osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen ökar.  
 
Hushållens sparkvot4 uppgick under 2008 till omkring 12 procent (se diagram 3.2 
i nästa kapitel). Konjunkturinstitutet räknar med ett ännu högre sparande runt 14 

                                                 
4 Sparande i förhållande till disponibel inkomst. 
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procent under 2009 och 2010. Senast sparkvoten var i närheten av dessa nivåer 
var 1993, under 1990-talskrisen, då sparkvot uppgick till 11 procent.    
 
I många länder har det under längre period pågått en kraftig expansion av kredit-
volymerna. Att kreditvolymerna är större om ett lands ekonomi är större är rim-
ligt. Därför brukar man relatera kreditvolymernas storlek till BNP för respektive 
land. Ett av de länder som haft en kraftig kreditexpansion är USA. Av diagram 2.3 
framgår hur stora skulderna är i USA i förhållande till BNP. Som framgår av dia-
grammet hände inte mycket under 1970-talet men därefter har det skett en omfat-
tande kreditexpansion. Den är särskilt kraftig under 1980-talet och från slutet av 
1990-talet och fram till idag. 
 
Diagram 2.3 Totala skulder i procent av BNP i USA5  
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Många bedömare anser att en grundläggande förklaring till dagens problem på de 
finansiella marknaderna är den stora kreditexpansionen. Orsaken till den kan i sin 
tur vara flera. Uppenbarligen har det varit möjligt och bedömts attraktivt att låna 
allt mer. Förklaringar till det kan vara avregleringar på kreditmarknaderna som 
gjort det möjligt för kreditinstitut att låna ut mer, att kreditinstitutens tänjt på sina 
egna värderingar av säkerhet och risk, på för låga räntor från centralbankernas 
sida. En annan faktor som tas fram är felställda förväntningar i form av en över-
drivet optimistisk syn på länders och världsekonomins tillväxtförmåga. 
 
Det finns också andra faktorer som lyfts fram som orsaker till dagens kris. En är 
det stora obalanserna i världsekonomin. USA:s dubbla underskott i både bytesba-
lans och statsfinanser samt Kinas och de oljeproducerande ländernas stora över-
skott. Andra förklaringar är utvecklingen av nya finansiella instrument. 
 
En av de utlösande faktorerna, för dagens finanskris, var utvecklingen på den 
amerikanska bolånemarknaden. När huspriserna började falla för ett par år sedan 
samtidigt som konjunkturen mattades av fick allt fler låntagare problem med att 
                                                 
5 Totala skulder = Skulder för hushåll, inhemsk finansiell sektor, företag och offentlig sektor. 
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betala räntor och amorteringar. I fokus kom de så kallade subprime lånen, lån till 
låntagare med svag betalningsförmåga. Dessa lån har också i stor omfattning pa-
keterats tillsammans med andra värdepapper i vad som kommit att kallas ”struktu-
rerade produkter” som i sin tur sålt vidare runt om i världen. 
 
Den 7 september 2008 hade den amerikanska regeringen tvingats ta över de två 
stora bostadslåneinstitutet Fannie Mae och Freddie Mac. När investmentbanken 
Lehman Brothers, måndagen den 15 september ansökte om konkursskydd valde 
den amerikanska regeringen att inte gå in. Ska man hitta en händelse som kom att 
utlösa den akuta fasen i den världsomspännande finanskrisen är nog de flesta 
överens om att det just är denna händelse.  
 
Två dagar senare, den 17 september, tog dock Fed över kontrollen över det stora 
försäkringsbolaget AIG. Ett försäkringsbolag som led enorma förluster på grund 
av att de hade en omfattande verksamhet som bestod av att försäkra kreditrisker.  
Idag finns ingen av de större investmentbankerna i USA kvar i sin gamla form och 
de stora bostadslåneinstituten är under statlig kontroll.  
 
Efter 15 september fokus Sverige 
Oron på de globala finansmarknaderna hade inga allvarligare effekter på det 
svenska finansiella systemet förrän efter sommaren 2008. Men efter den 15 sep-
tember inleddes en allvarlig utveckling också i Sverige med ett flertal akuta in-
grepp från regering och olika myndigheter som följd. Investmentbanken Lehman 
Brothers fall förde med sig att ett kraftigt ökat misstroende riktades mot alla ban-
ker runt om i världen. Bankerna misstrodde också varandra och den normala utlå-
ningen banker emellan minskade och priset, interbankräntan, steg kraftigt. Place-
rare sökte säkra statspapper och flydde värdepapper med hög risk.  
 
Bankerna fick också stora problem med att låna på den internationella kapital-
marknaden. I betalningsstatistiken kan man se ett utflöde av kapital från den 
svenska banksektorn på 400 miljarder under perioden september till november. 
Det lär i första hand handla om lån som löpt ut och inte kunnat förnyas. Flertalet 
banker fick problem med likviditeten, en likviditetskris uppstod. Detta ledde till 
att svenska myndigheter blev tvungna att agera för att öka likviditeten på de fi-
nansiella marknaderna.  
 
Riksbanken, Riksgälden och regeringen vidtog under hösten 2008 en rad akuta 
åtgärder för att försöka normalisera förhållandena på de finansiella marknaderna. 
Riksgälden genomförde ett antal extra emitteringar av statskuldväxlar. Riksban-
ken gjorde det lättare för bankerna att låna av Riksbanken genom att helt enkelt 
låna ut mer och också ändra reglerna för säkerhet. I december 2008 hade de 
svenska storbankerna lånat över 400 miljarder kronor av Riksbanken varav unge-
fär hälften i utländsk valuta, främst dollar.  
 
Regeringen höjde insättningsgarantin och utvidgade den till fler konton. Ett garan-
tiprogram och en stabilitetsfond infördes i syfte att stödja bankerna och bostadslå-
neinstitut. För att hindra konkurs i Kaupting Bank Sverige och Carnegie Invest-
ment bank gav Riksbanken särskilt likviditetsstöd. Senare tog Riksgälden över 
Carnegie. Ytterligare åtgärder har vidtagits under 2009.  
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Flera åtgärder har också varit internationellt samordnade. Andra länder regeringar 
och myndigheter har tvingats till liknande åtgärder för att säkerställa de finansiella 
systemen. I ett antal länder har situationen för bankerna varit betydligt värre än i 
Sverige. I Storbritannien är en stor del av banker nationaliserade. Det stora och 
mäktiga amerikanska bankerna, många med säte på Wall Street, är i händerna på 
den amerikanska staten. Och utan alla dessa åtgärder från regeringar och myndig-
heter hade det globala finansiella systemet kollapsat. 
 
Penningpolitiska lättnader 
I början av september höjde Riksbanken reporäntan från 4,25 till 4,75 procent. 
Skälet var att Riksbanken, åtminstone dess majoritet, i det läget fortfarande var 
rädda för att prisökningarna på framförallt livsmedel och olika råvaror skulle spri-
da sig och leda till varaktigt högre inflationsförväntningar. Den rädslan var större 
än oron för att en högre ränta skulle förvärra den annalkande lågkonjunkturen.  
 
Sedan kom finanskrisen till Sverige och under hösten 2008 genomförde Riksban-
ken en serie räntesänkningar för att stimulera efterfrågan och på så sätt mildra 
finanskrisens effekter på den reala ekonomin. Idag är räntan 1,0 procent och det 
pågår en diskussion om hur Riksbanken ska kunna agera för att stimulera ekono-
min även om räntan hamnar nära noll.  
 
Den europeiska centralbanken, Fed i USA och andra länders centralbanker har på 
samma sätt som Riksbanken sänkt räntan till mycket låga nivåer.  
 
Svårare och dyrare att låna 
När finanskrisen blev akut blev det svårare och dyrare att låna. Det gällde för 
bankerna men också för företag och hushåll. Många företag, framförallt de större, 
har en omfattande egen finansiell verksamhet. I den kan ingå att hantera behovet 
av likviditet via företagsobligationer och certifikat. Finanskrisen gjorde det betyd-
ligt svårare. Den internationella marknaden för företagsobligationer krympte 
snabbt ihop. När lån tagna i utlandet löpte ut och skulle behöva förlängas gick det 
inte längre.  
 
De flesta större företag har så kallade kreditlinor i bankerna. En rätt att vid behov 
låna betydande belopp om de inte själva kan hitta finansiering på annat sätt. När 
det blev svårare eller näst intill omöjligt att få tillgång till likviditet via företags-
obligationer kom de större företagen att använda sina kreditlinor. Det pressade å 
andra sidan bankerna ytterligare och trängde undan mindre och medelstora företag 
i behov av lån. En åtgärd med syfte att mildra denna effekt är att Riksbanken gjort 
det möjligt för banker att i större utsträckning använda företagscertifikat som sä-
kerhet. Almi och Svensk exportkredit fick mer pengar av regeringen för att kunna 
bistå företag med krediter. 
 
Kreditförluster 
Det är normalt att kreditförlusterna ökar i lågkonjunktur. Men förlusterna denna 
gång kommer att bli betydligt högre än normalt. Hur stora vet ingen ännu. En upp-
rinnelse till finanskrisen brukar tillskrivas de växande kreditförluster på den ame-
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rikanska bostadsmarknaden som finansieras med subprimelån. I ett globalt per-
spektiv är den marknaden och dess potentiella kreditförluster små.  
 
I dagens situation med fallande tillgångspriser visar det sig att värde på många 
värdepapper och andra tillgångar är osäkra. Olika bedömningar har gjorts av de 
potentiella förlusterna globalt. Belopp på 2000-3000 miljarder dollar har angetts 
men även väsentligt högre. En del av kreditförlusterna är redan tagna men en stor 
del är fortfarande inte synliga utan kommer att belasta framtida balansräkningar.  
 
Kreditförlusterna i det svenska banksystemet är ännu så länge förhållandevis små 
även om de stigit under senaste halvåret. Det är normalt vid lågkonjunktur. Fi-
nanskrisens effekter på den reala ekonomin kommer att öka antalet konkurser. Det 
slår också mot banksektorn. För att stärka sin ställning har ett par av de svenska 
storbankerna valt att öka på det egna kapitalet. Flera europeiska bankers (inklusi-
ve några svenska) exponering mot de östeuropeiska länderna har lyfts fram som 
en särskild fara. De svenska bankerna har fodringar i Baltikum och Ryssland på 
cirka 1 000 miljarder kronor.  
 
Kreditförluster tär på bankernas kapital och gör att de kan låna ut mindre. Risken 
för ökade kreditförluster gör bankerna mer försiktiga. Det leder till en stramare 
kreditmarknad.    
 
Finanspolitiska stimulanser 
Finanskrisen berör inte enbart de finansiella marknaderna utan för också högst 
påtagliga effekter på produktion och sysselsättning6. För att lindra dessa effekter 
har den svenska regeringen liksom regeringar runt om i världen beslutat om extra 
finanspolitiska åtgärder. De har varit riktade mot arbetsmarknaden, kommunerna 
och företagen.  
 
Reformering av de finansiella marknaderna 
Den finansiella krisens effekter på produktion och sysselsättning visar att det fi-
nansiella system världen idag lever med är ytterst farligt. Förutom de akuta åtgär-
derna behöver de finansiella marknaderna reformeras för att minska riskerna för 
att en ny finanskris uppstår och om det uppstår gör världens länder bättre rustade 
att möta den. Här följer en genomgång av inom vilka områden förändringar be-
hövs och bedömningar av åt vilket håll förändringarna behöver gå. 
   
Reglering av finansmarknaderna 
De mer omfattande och rigorösa reglerna som idag gäller för traditionella affärs-
banker måste utsträckas till att omfatta fler finansiella företag, exempelvis olika 
fondbolag och hedgefonder. Ett antal åtaganden som banker har men som idag 
inte syns i balansräkningarna måste lyftas fram och göras synliga. Det gäller ex-
empelvis olika garantier, borgensåtaganden och risker med olika derivat. Reglerna 
kan idag vara olika mellan länderna men genomgående gäller att här finns brister 
som behöver åtgärdas.  
 

                                                 
6 Se kapitel 3-5  
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En lösning på problemet med alltför komplicerade och riskfyllda värdepapper 
vore att det krävdes någon form av certifiering av nya finansiella instrument. Up-
penbarligen har marknadens aktörer inte själva förmått att åstadkomma en till-
räcklig reglering.  
 
Ratinginstitutens roll och oberoende har ifrågasatts och är ett annat område för 
tänkbara reformer. Idag är det de företag som ska värderas som betalar ratinginsti-
tuten. Dagens bokföringsregler kan också ha betydelse. Med nuvarande regler 
följer banker och andra finansiella företags värdering av sina tillgångar konjunk-
turcyklerna. Det gör att de följer tillgångspriserna upp i högkonjunktur och ner i 
lågkonjunktur och kan därmed förstärka konjunkturcyklerna. 
 
En annan fråga som finanskrisen väcker nytt liv i är frågan om den väldiga ök-
ningen av de snabba kapitalrörelserna över nationsgränserna gör att det behövs 
någon form av regleringen av de internationella kapitalrörelserna. 
 
Tillsyn och kontroll 
En följd av att de mer strikta bankreglerna bör utsträckas och omfatta fler finansi-
ella aktörer blir att också tillsyn och kontroll måste utökas. Det finns också ett 
stort behov av ökat internationellt samarbete och även inrättande av internationel-
la tillsyns- och övervakningsinstitut. Det kräver i sin tur bättre, relevantare och 
mer internationellt jämförbar statistik.  
 
Belönings- och incitamentsprogram 
Att finansföretagens belöningsprogram bidragit till krisens omfattning är idag en 
vedertagen uppfattning. De flesta finner storleken på ersättningarna stötande men 
därtill har belöningsprogrammen lett till oönskade beteenden. Ökat risktagande 
och kortsiktighet har premierats. Exempelvis har de som haft att hantera olika 
värdepapper kunnat vinna mycket på stigande kurser men inte riskerat att förlora 
på sjunkande kurser.  
 
Systemen med bonus- och andra belöningssystem har kommit i vanrykte och ska-
dar allmänhetens tilltro till företagens ledningar. I de fall regeringen tvingats gå in 
med kapital i olika finansföretag har det samtidigt ställts krav på att företagens 
ledningar ska ta bort bonusprogrammen. En reformering av finansmarknaden 
måste också innefatta bonus- och incitamentsprogrammen. 
 
Stärka de globala demokratiska institutionerna 
Finanskrisen har tydligt visat på behovet av gemensamma globala institutioner 
som har demokratisk legitimitet och också kan fatta beslut som verkligen genom-
förs. I en värld med globala ekonomiska marknader behövs också gemensamma 
globala spelregler. De regler som idag finns har inte visat sig räcka till.  
 
Det uppenbara behovet av gemensamt agerande har gjort att krisen har fört värl-
dens ledare samman. Beslutsfattare i regeringar av olika färg och ledningarna för 
olika centralbanker har också kunnat ena sig i flera frågor. Men de finns också 
olika uppfattningar och intressen om vad som är bra för tillväxt och välfärd. Möj-
ligen kan finanskrisen innebära ett steg framåt i byggandet av effektiva demokra-
tiska institutioner på global nivå.    
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Konsekvenser för den ekonomiska politiken 
Finanskrisen ställer den ekonomiska politiken på nya prov. Det väcker nya frågor 
om den ekonomiska politikens utformning. Finanspolitiska åtgärder, i gammal 
keynesiansk anda, har åter kommit på modet och penningpolitikens brister och 
begränsningar lyfts fram av allt fler. Om det kommer att leda till några bestående 
förändringar återstår att se. Debatten har helt klart startat. 
 
Finanspolitiken 
Den akuta krisen har visat på behovet av mer omfattande och samordnade finans-
politiska åtgärder mellan länderna. Vi är i Sverige som i många andra länder måna 
om att kunna utforma och bestämma över ”vår egen” finanspolitik. Det faktum att 
många finanspolitiska stimulansåtgärder läcker ut ur landet gör att den typen av 
åtgärder undviks även om de i sig har gynnsamma effekter. Med mer av samord-
nande finanspolitiska stimulansåtgärder minskar läckageproblemet. Läckage från 
det ena landet blir en stimulans i ett annat land.   
 
En annan fråga som dykt upp är om det bör införas globala finanspolitiska ram-
verk som omfattar alla länder i stil med de regler som idag finns inom EU. De 
skulle kunna förhindra att det uppstår så stora globala obalanser i sparandet mel-
lan olika länder som varit fallet under 2000-talet.     
 
Finanskrisen visar också på värdet av så kallade automatiska stabilisatorer, det vill 
säga system som är utformade så att efterfrågan ökar i lågkonjunktur och minskar 
i högkonjunktur. Arbetslöshetsförsäkringen är ett bra exempel på ett system som 
jämnar ut efterfrågan över konjunkturcyklerna. Det är också viktigt att försöka 
undvika system som är procykliska, det vill säga system som ökar efterfrågan i 
högkonjunktur och minskar efterfrågan i lågkonjunktur. Tyvärr är delar av parter-
nas avtalade försäkringar och pensionssystem av det slaget. Rabatter har getts ut i 
goda tider och sedan fattas det pengar eller företagen får betala mer i sämre tider. 
 
Penningpolitiken 
För närvarande förs en mycket expansiv penningpolitik runt om i världen. Cen-
tralbankernas räntor är på en mycket låg nivå och olika finansiella institut har er-
bjudits lån i stor omfattning. Det har förhindrat likviditetsbrist och bidragit till att 
hejda fallet i tillgångspriserna och därmed kreditförlusterna. Under normala för-
hållanden skulle en sådan politik anses vara kraftigt inflationistisk. Men nu anses 
den nödvändig. 
 
Samtidigt anser flera bedömare att penningpolitiken, inte minst i USA, under en 
stor del av 2000-talet varit alltför expansiv och att det är en av orsakerna till den 
kraftiga kreditexpansionen som i sin tur utpekas som en av orsakerna till dagens 
finanskris. Kan det ligga ett problem i att svängningarna blir så stora? Här kan 
också skönjas olika uppfattningar om hur penningpolitik bör bedrivas, både nu 
och under normala förhållanden, mellan ECB7 å ena sidan och FED och Bank of 
England å den andra sidan.   

                                                 
7 Europeiska centralbanken 
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Den nuvarande penningpolitiken, i Sverige och flertalet andra länder, är inriktad 
på prisstabilitet mätt som stabila konsumentpriser. Men är det också önskvärt med 
mer stabila tillgångspriser? Om det vore önskvärt vad har det för konsekvenser för 
Riksbankernas penningpolitik? Är det så att penningpolitiken inte bör ta någon 
sådan hänsyn men att det behövs andra verktyg, och i så fall vilka och hur bör de 
användas? Behövs det nya former av kreditrestriktioner och bokföringsregler som 
förhindrar en för kraftig kreditexpansion? 
 
Underlag för de ekonomiska besluten 
Även de ekonomiska prognosmakarnas har drabbats av förtroendekrisen. De har 
inte kunnat förutse krisen och dess förlopp. Det kommer också att medföra för-
ändringar. Dagens beslutsfattare kommer att beställa nya fakta och data som bättre 
svara mot alla de frågeställningar som krisen väckt. De ekonometriska modellerna 
som finns idag kommer att behöva byggas om och kalibreras utifrån nya erfaren-
heter och nya data. Dagens läge är så exceptionellt att alla prognosmodellers re-
sultat måste förses med extra stora varningsetiketter, ”stor osäkerhet råder”. 
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3. Konjunkturläge och utsikter  
 
Efter det snabba konjunkturfallet under 2008 befinner sig större delen av världs-
ekonomin i recession i år. Det är dessutom svårt att i nuvarande situation hitta 
faktorer som på kort sikt kan häva nedgången. Det råder fortfarande stor osäkerhet 
om hur djup nedgången kommer att bli, när konjunkturen vänder och hur snabb 
återhämtningen i världsekonomin och i Sverige blir. De omfattande ekonomisk-
politiska stimulanser som sjösätts världen över, den tydliga samvariationen i kon-
junkturen och den fallande inflationstakten kan enligt de flesta bedömare bidra till 
en vändning uppåt i konjunkturen igen under loppet av 2010. Tidpunkten för 
vändningen har dock senarelagts i takt med att olika prognoser för ekonomin pub-
licerats. 
 
Detta kapitel behandlar den senaste tidens ekonomiska utveckling internationellt 
och i Sverige med prognoser för 2009 och 2010. När det gäller framtidsutsikterna 
baseras de i huvudsak på Konjunkturinstitutets senaste rapport om Konjunkturlä-
get mars 20098.  
 
Global ekonomisk kris 
Från en positiv inledning på året i många länder skedde en tvär omsvängning och 
den globala tillväxten minskade tvärt under andra halvåret 2008. Den eskalerande 
finanskrisen under hösten 2008 utlöste den tvära nedgången i efterfrågan världen 
över. Nu sker en bred nedgång som i år drabbar hela världsekonomin även om 
industriländerna är relativt hårdast drabbade. 
 
Tabell 3.1 BNP-andelar och BNP-utveckling i världen  
 Andel av 

världs-BNP
2008 2009 2010 

Världen 100 3,1 -0,9 2,1 
OECD 61 0,9 -3,1 0,7 
     
Kina 10,8 9,1 6,0 7,0 
Indien 4,6 7,0 5,0 6,7 
     
Japan 6,6 -0,7 -4,7 0,7 
USA 21,4 1,1 -3,0 1,0 
Euroområdet 16,1 0,7 -3,3 0,0 
Tyskland 4,3 1,0 -4,3 0,1 
Storbritannien 3,3 0,7 -3,0 0,6 
     
Finland  0,9 -3,8 0,0 
Norge  2,0 -1,0 1,1 
Sverige  -0,2 -3,9 0,9 
Danmark  -1,3 -2,5 0,5 
Källa: IMF och Konjunkturinstitutet 

                                                 
8 Konjunkturinstitutet antar bl.a. att Riksbanken sänker räntan ytterligare till nära noll och att be-
slut fattas om nya finanspolitiska åtgärder på 8 miljarder i år och ytterligare 50 miljarder 2010. 
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BNP minskar nu samtidigt i stora delar av världen och utvecklingen är den sva-
gaste på flera decennier. Den internationella finanskrisen medför en synkroniserad 
nedgång med kraftiga minskningar av investeringar och konsumtion som följd. 
Världshandeln har minskat dramatiskt.  
 
Lågkonjunkturen väntas pågå under 2009 och tillväxten kan långsamt vända uppåt 
igen under 2010. Inget land slipper undan helt, men motståndskraften i de tidigare 
snabbväxande ekonomierna håller ändå deras tillväxt på plussidan. För att mot-
verka den snabba nedgången bedriver flertalet länder i varierande grad en expan-
siv ekonomisk politik. 
 
Tabell 3.2 Inflationsutveckling i världen (sorterad efter inflation år 2008) 
 2008 2009 2010
Indien 8,3 4,8 4,5 
Kina 5,9 0,5 1,5 
Finland 3,9 1,0 1,4 
USA 3,8 -0,9 1,0 
OECD 3,6 0,1 1,1 
Storbritannien 3,6 1,0 0,9 
Danmark 3,6 1,2 1,4 
Sverige 3,4 -0,3 0,8 
Norge 3,4 1,5 1,7 
Euroområdet 3,3 0,6 1,0 
Tyskland 2,8 0,4 0,8 
Japan 1,4 -0,8 -0,2 
Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Inflationen i världen var hög 2008 men har fallit kraftigt de senaste månaderna. 
Trots mycket låga räntor väntas inflationen förbli låg så länge den djupa krisen 
pågår. 
 
Svag utveckling i USA 
Effekterna på den reala ekonomin blev 2008 kanske mest markant i USA, där ock-
så finanskrisen har sitt ursprung. Utvecklingen på de finansiella marknaderna i 
USA förstärker konjunkturnedgången. De amerikanska hushållens konsumtion har 
utvecklats svagt och nedgången på arbetsmarknaden blivit starkare än förväntat. 
Priserna på bostäder har fallit kraftigt och problemen på bostads- och bolåne-
marknaden påverkar både konsumtion och investeringar, som också hämmas av 
att bankerna fortsätter att vara återhållsamma i sin kreditgivning. Viss ljusning 
kan dock skönjas i statistik som visar en uppbromsning i fallet på bostadsmarkna-
den och en liten förbättring av detaljhandelns omsättning. 
 
Recessionen fortsätter under 2009 och först nästa år inleds en långsam återhämt-
ning. Finanspolitiska stimulanser som motsvarar över 5 procent av BNP i år och 
nästa år väntas bidra till en återhämtning av ekonomin och det gör även den ex-
pansiva penningpolitiken. En gradvis normalisering av förhållandena på finans-
marknaderna kan också bidra till en ljusning i de ekonomiska utsikterna. 
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Snabb nedgång i Europa 
Utfallen i statistiken för 2008 visar en snabb omsvängning av konjunkturen i Eu-
ropa. Inte förrän under 2010 kan en vändning till positiva tillväxttal förväntas i 
EU. 
 
I euroområdet föll BNP under fjärde kvartalet 2008. Hushållens köpkraft minskar 
och finansieringen av investeringar blir dyrare. Tillväxten blir negativ i år men 
kan börja återhämta sig nästa år. De finanspolitiska stimulanserna väntas bli mind-
re än i USA, men de automatiska stabilisatorerna i ländernas budgetar kommer att 
utnyttjas och kan bidra till att dämpa nedgången. Även Storbritannien är hårt 
drabbad av konjunkturfallet i spåren av landets utsatthet i den internationella fi-
nanskrisen. Stora stimulanspaket och långsam stabilisering av finansmarknaden 
bidrar till en långsam återhämtning. 
 
Våra viktiga handelspartners i övriga Norden befinner sig också i en lågkonjunk-
tur där framförallt Danmark redan haft en mycket svag utveckling med fallande 
BNP 2008, men även Norge får i år problem och minskad BNP. Norge verkar 
dock kunna klara krisen bättre delvis till följd av stimulansåtgärder. 
 
Övriga världen dras också ned 
Tillväxtekonomier som Indien och Kina väntas fortsätta ha positiv tillväxt vilket 
motverkar det globala tillväxtfallet något. Den svaga efterfrågan från OECD-
länderna har markant försämrat tillväxtutsikterna. Stora ekonomisk-politiska sti-
mulanspaket i Kina kan bidra till att hålla efterfrågan uppe i viss utsträckning.  
 
Sverige tvärbromsar 
Svensk ekonomi är starkt kopplad till omvärlden vilket gör det oundvikligt att 
konjunkturen snabbt försvagas även här. BNP föll rekordstort det fjärde kvartalet 
2008.  
 
Diagram 3.1 Konjunkturinstitutets barometerindikator och BNP 
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De viktigaste orsakerna till BNP-fallet är exportraset till följd av förlorad om-
världsefterfrågan och konsumtionsnedgången till följd av fallande tillgångspriser 
och osäkrare arbetsmarknad. Investeringarnas ökningstakt bromsade också in un-
der året. Även indikatorer som mäter företagens och hushållens syn på läget i 
ekonomin har fallit till rekordlåga nivåer. 
 
Svensk BNP fortsätter att minska under 2009. Det är en bred nedgång på nästan 
alla delar av BNP, det är bara offentlig konsumtion som ökar svagt. Bristen på 
internationell efterfrågan och problemen på den finansiella marknaden medför att 
raset i exporten fortsätter och investeringarna minskar kraftigt. Nästa år blir något 
bättre under förutsättning att återhämtningen i efterfrågan i omvärlden kommer 
igång.  
 
Tabell 3.3 Prognos för svensk ekonomi, årlig ökning respektive år 
 2008 2009 2010 
BNP -0,2 -3,9 0,9 
Kalenderkorrigerad BNP -0,5 -3,8 0,6 
Hushållens konsumtionsutgifter -0,2 -1,8 1,5 
Offentliga konsumtionsutgifter 1,3 1,2 1,5 
Investeringar 3,5 -10,2 -5,4 
Export 1,7 -10,5 2,7 
Import 3,0 -10,4 1,9 
Bytesbalans, % av BNP 8,2 5,1 5,0 
Arbetskostnad i näringslivet 3,0 3,2 1,9 
Inflation, KPI, årsgenomsnitt 3,4 -0,3 0,8 
Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Även hushållens konsumtion fortsätter att påverkas negativt av dystra framtidsut-
sikter på arbetsmarknaden och hushållen väntas i år istället öka sitt sparande kraf-
tigt. För att mildra effekterna av den djupa lågkonjunkturen förväntas ekonomin 
fortsätta att stimuleras både av penning- och finanspolitik.  
 
Diagram 3.2 Svenska hushållens sparkvot9  
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9 Sparkvot = Sparande i procent av disponibel inkomst 
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De svenska hushållens sparkvot har stigit kraftigt. Diagram 3.2 visar helårssiffror-
na som för 2008 preliminärt landar på knappt 12 procent att jämföra med runt 9 
procent för 2007. Siffrorna för fjärde kvartalet 2008 visar på en ännu kraftigare 
ökning av hushållens sparande. Sparandet under fjärde kvartalet motsvarar ett 
bortfall i konsumtion på omkring 4 procentenheter.  
 
Det ökande sparandet drog därmed ner BNP med uppskattningsvis en procenten-
het under fjärde kvartalet. Minskad upplåning och möjligen ökad amortering låg 
bakom det ökande sparandet. Konjunkturinstitutet räknar med en sparkvot på om-
kring 14 procent under 2009 och 2010.  
 
Liksom i omvärlden har inflationen fallit snabbt i Sverige de senaste månaderna. 
Det svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka löneökningar och den svaga efter-
frågan gör att inflationen förväntas bli negativ i år. Riksbankens räntesänkningar 
drar också ned KPI under 2009. Inflationsmålet kommer att underskridas både i år 
och nästa år.  
 
Effekterna på arbetsmarknaden har hittills främst visat sig i extremt höga varseltal 
inom industrin men börjar nu bli synliga även i arbetslösheten, dock såg helåret 
2008 fortfarande bra ut. Arbetslösheten väntas stiga snabbt under 2009 och 2010 
och sysselsättningen väntas falla kraftigt. 
 
Sammanfattning 
Den globala ekonomiska krisen 2009 påverkar svensk ekonomi. Läget och fram-
tidsutsikterna är markant sämre idag jämfört med det läge vi befann oss i inför 
avtalsrörelsen år 2007.  
 
År 2009 blir den svenska tillväxttakten negativ. Svensk ekonomi är inne i en ut-
veckling med fallande export, investeringar och konsumtion. Inflationen har fallit 
snabbt och väntas vara låg även framöver. Industrikonjunkturen är exceptionellt 
svag, industriinvesteringarna faller och industrisysselsättningen rasar.  
 
De globala tillväxtutsikterna omges av flera osäkerhetsmoment som i de flesta fall 
riskerar att påverka den svenska ekonomin negativt och ge en djupare och längre 
kris än vad prognoserna säger idag. En förvärrad eller förlängd finanskris kan ge 
ytterligare negativa konsekvenser. Effekterna av de ekonomisk-politiska åtgärder-
na är också svåra att bedöma. Därmed är osäkerheten om när återhämtningen av 
ekonomin verkligen kommer igång mycket stor.  
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Fördjupning: Konjunkturen 
 
Konjunktursvängningar 
Det samlade värdet av vad som produceras och används i hela samhället ökar 
normalt från ett år till ett annat. Ökningen är inte lika stor år för år, utan varierar 
över tiden. När tillväxten är högre än vad den i genomsnitt brukar vara talar vi om 
högkonjunktur och när tillväxten är lägre talar vi om lågkonjunktur. Den genom-
snittliga ökningen av tillväxten över ett antal år utgör den trendmässiga tillväxten. 
Uppskattningar av den trendmässiga tillväxten är en viktig utgångspunkt för sam-
hällsekonomiska bedömningar och prognoser. 
 
Diagram 3.3, Illustration av svängningarna i årlig BNP-tillväxt 
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Nu är verkligheten inte så enkel att variationerna i de ekonomiska aktiviteterna 
låter sig fångas och beskrivas som en kurva som svänger i jämn takt runt en trend. 
Storleken på svängningarna varierar och likaså avståndet mellan de olika sväng-
ningarna. Det gör att två frågor som alla prognosmakare idag ställer sig är; hur 
djup och hur långvarig blir lågkonjunkturen?  
 
Ibland sker också större förändringar i ekonomin som leder till förändringar av 
den genomsnittliga tillväxttakten. Det sker trendbrott. Det extraordinära med da-
gens situation gör att man också måste ställa sig frågor som; Innebär dagens kris 
att det skett ett trendbrott? Om det skett ett trendbrott, vad innebär i så fall detta? 
Bör vi ställa in oss på en lägre trendmässig tillväxt framöver, innebär dagens kris 
bara ett hack i kurvan (nivån sjunker men sedan kommer tillväxten att bli den-
samma) eller kommer det en rekyl och sedan är vi tillbaka på samma nivå och 
samma långsiktiga tillväxt? 
 
Diagram 3.4a visar hur tillväxten i BNP faktiskt har varierat mellan olika år i Sve-
rige. Som diagrammet visar förekommer det svängningar hela tiden och mönstret 
är inte lika enkelt och entydigt som i diagram 3.3. I genomsnitt har BNP ökat med 
2,9 procent per år under perioden 1951 till 2008 (trendlinjen i diagram 3.4a). Ök-
ningstakten tycks inte bara svänga mellan olika år utan den genomsnittliga nivån 
verkar också variera mellan olika perioder. Under 1950- och 1960-talet var årstak-
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ten nästan alltid över och under 1970-talet fram till första delen av 1990-talet näs-
tan alltid under genomsnittet för hela perioden. 
 
Diagram 3.4a, Årlig BNP tillväxt i Sverige 1951-2008 
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Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Efter mitten av 1990-talet verkar tillväxten hamnat på en något högre nivå igen. 
Det tycks som att det skett ett större trendbrott någon gång kring 1970 och ett nytt 
mindre trendbrott under 1990 –talet. Hur det ser ut om vi delar in hela perioden 
1951-2008 i tre perioder 1951-1970, 1971-1995, 1996-2008 och räknar fram den 
trendmässiga tillväxten för varje period, framgår av diagram 3.4b. Snittet för 
1951-1970 är 4,2 procent, för 1971-1995 1,9 procent och för 1996- 2006 3,1 pro-
cent. 
 
Diagram 3.4b, Årlig BNP tillväxt i Sverige 1951-2008 
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Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Den trendmässiga tillväxten kan variera över tiden. Det är därför en viktig uppgift 
för prognosmakare att försöka avgöra vilken den trendmässiga tillväxten är. Det 
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avgör nämligen i sin tur hur långt ifrån trenden man befinner sig för dagen, vad 
man tror om framtiden och vilka policyrekommendationer som bör lämnas.  
 
Orsaker till konjunktursvängningarna 
Det finns olika förklaringar till varför tillväxten i ekonomin uppvisar konjunktu-
rella svängningar. Olika ekonomer lyfter fram olika faktorer som de viktigaste. En 
del söker förklaringar framförallt i utvecklingen av efterfrågan10. De anser att ök-
ningar respektive minskningar i efterfrågan tenderar att skapa kedjeeffekter som 
förstärker upp respektive nedgång. Exempelvis skapar en stigande efterfrågan i 
sig ytterligare efterfrågan i en uppåtgående spiral. Det fortsätter tills dess att det 
börjar bli knappt på resurser. Då stiger priserna varvid efterfrågan ”slår i taket” 
och dämpas. Å andra sidan tenderar ett fall i efterfrågan att också skapa kedjeef-
fekter som förstärker fallet. 
 
Andra ekonomer lägger särskilt stor vikt vid investeringscykler. Ytterligare andra 
söker förklara konjunktursvängningar med förändringar av förutsättningarna för 
produktionen (utbudsfaktorer) exempelvis tekniska förändringar eller kraftiga 
höjningar av priset på olika råvaror, exempelvis olja. Det finns också de som läg-
ger stor tonvikt vid förväntningarnas betydelse.  
 
På några års sikt har utvecklingen av demografiska faktorer och andra faktorer 
som påverkar antalet arbetade timmar i samhället stor betydelse för den totala 
tillväxtens utveckling. Det gör att det också är intressant att studera tillväxttakten 
per capita och per arbetad timme.  
 
De olika teorierna om vad som orsakar konjunktursvängningar har inte bara bety-
delse för att förklara vad som sker i ekonomin. Det har också stor betydelse för 
vilken ekonomisk politik som är lämplig. Keynes teorier kring vad som orsakade 
depressionen på 1930-talet kom att bli startskottet för den aktiva konjunkturpoliti-
ken. Under 1950- och 1960-talet kom nästan alla staters regeringar att stimulera 
efterfrågan i lågkonjunktur och bromsa efterfrågan i högkonjunktur. 
 
Under 1970- och 1980-talet tilltog kritiken mot denna politik. Stimulans av efter-
frågan skapade mer inflation och ökade statliga budgetunderskott men bidrog inte 
till någon ökad tillväxt. Flera förändringar i ekonomiernas sätt att fungera innebar 
tydligen att den under 1950- och 1960-talet framgångsrika ekonomiska politiken 
inte längre gav samma goda utfall. Land efter land övergav under 1980-talet den-
na politik. Finans- och kreditmarknaderna avreglerades. Penningpolitiken kom att 
inriktas på låg inflation och finanspolitiken försågs med mer långsiktiga mål. Den 
aktiva finanspolitiska konjunkturpolitiken begränsades och räntepolitiken blev det 
viktigaste konjunkturpolitiska verktyget. 
 
Dagens finanskris, som innebär ett kraftigt efterfrågebortfall, och har flera likheter 
med kriserna på 1920- och 1930-talet har i viss mån inneburit en renässans för 
mer av keynesiansk tänkande. Många av de mycket omfattande åtgärder som idag 
vidtas av olika länders regeringar för att tillföra de finansiella marknaderna likvi-
ditet och förhindra att banker går i konkurs stödjer sig på denna analys och syftar 

                                                 
10 Det stora genombrottet för ett sådant tänkande kom med J.M. Keynes på 1930-talet. 
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till att förhindra en depression av det slag som drabbade stora delar av världen i 
början av 1930-talet. 
 
Konjunkturmönster 
Ingen konjunkturcykel är den andra helt lik. Ofta påverkas vissa branscher, bran-
scher där behovet av mer omfattande ”strukturella” förändringar är stort, mer än 
andra. Under förra lågkonjunkturen efter millennieskiftet drabbades IT- och Tele-
combranschen väldigt omfattande. Denna gång kan man konstatera att behovet av 
strukturella reformer är stort i finanssektorn. Men även fordonsindustrin ser ut att 
drabbas hårdare än de flesta andra branscher.  
 
Även om ingen konjunkturcykel är den andra helt lik finns det mönster som ofta 
återkommer. Ofta går råvarupriserna upp i högkonjunktur och det sker överinve-
steringar i bostäder. Konsumtion av så kallade varaktiga konsumtionsvaror, ex-
empelvis bilar varierar mer än konsumtionen av icke-varaktiga konsumtionsvaror, 
exempelvis livsmedel.  
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4. Svensk industri 
 
Finanskrisen slår hårt mot svensk industri. Världshandeln minskar och efterfrågan 
på investeringsvaror och sällanköpsvaror11 har fallit extra mycket. Svensk indu-
strin upplever sin värsta kris sedan andra världskriget. Orderingång och produk-
tion har rasat och varslen om uppsägning stigit kraftigt. För svensk del är den 
ekonomiska kris, finanskrisen fört med sig, i hög grad också en industrikris. 
 
Kapitlet svensk industri innehåller först en kort genomgång av utvecklingen för 
svensk industri totalt och därefter en genomgång av utvecklingen och något om de 
närmaste utsikterna för de olika delbranscherna. 
 
Produktionen inom industrin har minskat med 23 procent från februari 2008 till 
februari 200912. Nedgången under perioden är bred och berör med något undantag 
alla branscher. Värst drabbad av nedgången är motorfordons-, stål- och metall-
verk, verkstads- samt trä- och möbelindustrin. 
 
Diagram 4.1, Industriproduktionen13, index 2005 = 100 
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Det betyder att industriproduktionen nu är tillbaks på den nivå som rådde för tio år 
sedan. Det finns ännu inga tecken på att nedgången har avstannat, snarare tvärt 
om. Industriproduktionen minskade med över 1,5 procent i augusti respektive 
september, med över 2,0 procent i oktober och sedan november har produktionen 
minskat med mellan 2,2 och 2,8 procent per månad.   
 
För industrin för investeringsvaror, som utgör en dryg tredjedel av svensk indu-
stri, är minskning 32 procent, februari 2008 till februari 2009. Bäst har den indu-
stri som producerar icke varaktiga konsumtionsvaror exempelvis livsmedelsindu-
strin klarat sig. 

                                                 
11 Varaktiga konsumtionsvaror 
12 Kalenderkorrigerade värden 
13Industriproduktionsindex, SNI2007 B + C, säsongsrensad och kalenderkorrigerad 
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Enligt Konjunkturinstitutet sjönk industriproduktionen med 3,3 procent för helåret 
2008. Prognosen för 2009 är att produktionen kommer att sjunka med 8,8 procent. 
 
Orderingången till svensk industri minskade med 30 procent i februari 2009 jäm-
fört med februari 2008. Nedgången är relativt sett större på exportmarknaderna 
(36 procent) än på hemmamarknaderna (22 procent). Den minskade orderingång 
drabbar i stort sett alla branscher. Undantaget är livsmedelsindustrin. Stål- och 
metallverk, verkstads- samt trä- och möbelindustri drabbas hårdare än andra bran-
scher. För stål- och metall är minskningen i orderingången relativt sätt större från 
exportmarknaden än från hemmamarknaden, medan det omvända gäller för verk-
stads- samt trä- och möbelindustrin.  
 
Diagram 4.2, Orderingång14 index 2005 = 100 
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Källa: SCB 
 
Minskningen i orderingången på hemmamarknaden stannade av i januari och vi-
sade till och med på en viss ökning i februari för första gången på över ett halvår. 
På exportmarknaderna fortsätter orderfallet även i februari.  
 
Totalt är minskningen i orderingång till industrin under de tre månaderna decem-
ber 2008 till februari 2009 jämfört med de tre månaderna september till november 
2008, 13 procent. Ännu syns således ingen förbättring i orderläget, nedgången 
fortsätter.  
 

                                                 
14 SNI2007 B + C, säsongsrensad och kalenderkorrigerad 
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Delbranscher 
 
Industrin i Sverige består av många olika branscher. Förutsättningarna skiljer sig 
åt och man påverkas i olika hög utsträckning av den ekonomiska kris som nu rå-
der. I detta kapitel redovisar vi utvecklingen i olika delbranscher inom industrin. 
Fokus ligger på utvecklingen från 2008 till idag samt hur utsikterna ser ut fram-
över. 
 
Diagram 4.3, Produktionsutveckling, jan-feb 2009 jmf med jan-feb 2008, kalen-
derkorrigerade siffror15
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 Källa: SCB 
 
Vid en jämförelse av produktionen under de två första månaderna 2009 med mot-
svarande period 2008 ser vi att produktionen har minskat i samtliga branscher. 
Skillnaden mellan olika branscher är dock stor. Den bransch som haft det största 
raset i produktionen är motorfordonsindustrin där produktionen sjönk med 58,9 
procent. Den bransch av dessa som haft den lägsta produktionsminskningen är 
livsmedelsindustrin. 
 
Nedan följer en mer utförlig genomgång av de olika branscherna. 
 

                                                 
15 Siffrorna i diagrammet är ett snitt av förändringstalen för januari respektive februari 2009 jäm-
fört med motsvarande månader 2008. 
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Motorfordon 
Antal anställda: 76 700 personer 
Produktion: 50,0 mdr kr 
 
Utveckling under 2008 
Produktionen av motorfordon sjönk med 40 procent under 2008. Produktions-
minskningen accelererade under året och minskade med över 30 procent under 
andra halvåret. Bara under tredje kvartalet minskade produktionen med 20 pro-
cent.   
 
Diagram 4.4, Produktion av motorfordon 
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Leveranserna sjönk med 46 procent under 2008. Nästan hela minskningen skedde 
under andra halvåret. Det faktum att leveranserna sjönk mer än produktionen led-
de till att lagren ökade med på 16 procent under året. Lageruppbbyggnaden sked-
de till största del under sista kvartalet.   
 
Exporten av vägfordon minskade med nästan 10 procent under 2008. Exporten av 
personbilar minskade med 21 procent medan lastbilsförsäljningen ökade med 9 
procent. Under sista kvartalet minskade försäljningen av personbilar och lastbilar 
med 52 respektive 6 procent.  
 
Antalet anställda minskade med 2 procent under 2008, trots att sysselsättningen 
ökade marginellt under första halvåret. Företagen höll emot under avmattningen 
under första halvåret och antalet anställda började minska först under tredje kvar-
talet.   
 

 29



Diagram 4.5, Antal anställda inom fordonsindustrin 
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Varseltalen ökade dramatiskt under 2008. Under första halvåret varslades 325 
anställda och under andra halvåret varslades 11 683 anställda inom fordonsindu-
strin. Flest varsel kom under oktober, då nästan 5 000 anställda varslades.    
 
Kapacitetsutnyttjandet inom fordonsindustrin minskade från 92 procent under 
första kvartalet 2008 till 86 procent under sista kvartalet. 
 
Utvecklingen under 2009 och framåt 
Nedgången inom fordonsindustrin har fortsatt under början av 2009.  Produktio-
nen minskade t ex med 59 procent under januari samtidigt som 3 800 anställda 
varslades. Varslena minskade visserligen till 751 anställda under februari, men var 
i mars över 2 000. 
 
Det stora orosmomentet är att det snart kan komma en konkursvåg inom fordons-
industrin. Saab Automobile befinner sig för närvarande i rekonstruktion och ett 
antal underleverantörer har redan gått i konkurs. Produktionen hos många under-
leverantörer ligger på så låga nivåer att nästa steg är nedläggning.     
 
Motorfordonsindustrin omfattar tillverkning av motorfordon för transport av pas-
sagerare eller godsbefordran. Innefattar även tillverkning av olika delar och tillbe-
hör, liksom tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar. 
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Stål och metall 
Antal anställda: 34 600 personer 
Produktion 2008: 36,0 mdr kr 
 
Utveckling under 2008 
Utvecklingen inom Stål och Metallbranschen har under det senaste halvåret varit 
mycket dyster. Orderläget har försämrats markant. Utvecklingen började redan 
under första halvåret 2008. Det riktigt kraftiga fallet i orderingången kom efter 
sommaren 2008. Någon vändning syns ännu inte i statistiken. Produktion och le-
veranser har följt efter neråt.    
 
Diagram 4.6 Stål och Metallbranschen, index januari 2008=100 
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Förutom att volymerna har minskat har också priset sjunkit vilket gör att lönsam-
heten också sjunker. Företagen upplever ingen försämring av konkurrenssituatio-
nen utan utvecklingen är likartad för konkurrenterna i andra länder. Det främsta 
skälet uppges vara brist på efterfrågan. Arbetskraft, anläggningskapacitet och rå-
varor finns.   
 
 
Utvecklingen under 2009 och framåt 
Företagens egen uppfattning om framtiden mäts varje månad av SCB (på uppdrag 
av Konjunkturinstitutet) i form av en så kallad konfidensindikator som bygger på 
ett antal olika uppgifter på produktionsvolym, kapacitet, priser, order, konkurrens-
situation med mera. Svaren sammanställs i form av nettotal. Konfidensindikatorn 
för Stål- och Metallbranschen föll kraftigt från september månad fram till decem-
ber och har därefter legat på en mycket låg nivå.  
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Diagram 4.7, Konfidensindikator för Stål- och Metallbranschen  
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Under perioden januari 2008 till augusti 2008 varslades 488 personer. Under peri-
oden september 2008 till mars 2009 varslades hela 4 942 personer. Antalet an-
ställda sjunker nu i branschen.  
 
Om väl efterfrågan på världsmarknaden återvänder finns gott om kapacitet i en till 
stora delar effektiv och konkurrenskraftig svensk stål- och metallverksindustri   
 
 
Stål och metallindustrin omfattar smältning och/eller raffinering av järn och icke-
järnmetaller från malm, tackjärn eller skrot. Produkten av smältning eller raffine-
ring används för valsning, dragning och strängpressning för att framställa plattor, 
plåt band, stång, tråd, rör och ihåliga profiler eller gjutgods och andra basmetall-
varor. 
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Maskin- och metallvaruindustrin  
Antal anställda: 179 200 personer 
Produktion 2008: 125,1 mdr kr 
 
Utveckling under 2008 
Produktionen i maskin- och metallvaruindustrin sjönk under hösten och sista kvar-
talet 2008 hade produktionen minskat med 13 respektive 23 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Produktionsvärdet för helåret 2008 landade på 
totalt 125 miljarder kronor, vilket är en minskning räknat i fasta priser jämfört 
med 2007.  
 
Huvuddelen av de anställda inom maskinindustrin jobbar i stora, ofta globala, 
industriföretag. På grund av finanskrisen har efterfrågan på flera av dessa kapital-
intensiva varor minskat drastiskt som en följd av förändrade investeringsplaner 
inom näringslivet i stort. Inom metallvaruindustrin finns ett stort antal små aktörer 
som är underleverantörer till bland annat byggnadsindustrin och övrig industri, 
och när kundföretagen fortsätter att anpassa sin produktion efter den minskade 
efterfrågan påverkas metallvaruföretagen. 
 
Enligt Konjunkturbarometern är brist på efterfråga det främsta hindret för företa-
gens produktion. Även om främst den exporttunga maskinindustrin får draghjälp 
av den svaga kronan hjälper det inte mycket när kunderna avvaktar med invester-
ingar.  
 
Konjunkturfallet påverkar också företagens lönsamhet. Från en period med myck-
et god lönsamhet har utvecklingen vänt. Sista kvartalet 2008 sjönk lönsamhetsför-
väntningarna drastiskt för båda delbranscherna.  
 
Diagram 4.8, Lönsamhet enligt Konjunkturbarometern 
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Som en följd av drastiska produktionsminskningar är kapacitetsutnyttjandet lågt. 
Enligt SCB låg maskinindustrin på ett kapacitetsutnyttjande på 85 procent sista 
kvartalet 2008. Ännu lägre nivåer väntas framöver. Lagernivåerna var relativ 
oförändrade under 2008.  
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Antalet anställda i delbranscherna var 178 000 sista kvartalet 2008. Mellan tredje 
och fjärde kvartalet minskade antalet anställda med 2,5 procent. Under sista kvar-
talet 2008 varslades 9 600 personer i maskin- och metallvaruindustrin. Under de 
tre första månaderna 2009 varslades 8 500 personer. Totalt motsvarar det över 10 
procent av de anställda i branschen.  
 
Enligt Konjunkturbarometern uppger 18 procent av metallvaruföretagen brist på 
personal jämfört med 67 procent samma tid förra året. För maskinföretagen är 
motsvarande siffror 17 procent i nuläget respektive 58 procent för ett år sedan.  
 
Utvecklingen under 2009 och framåt 
Utsikterna för 2009 är dystra och utvecklingen har enligt KI:s konjunkturbarome-
ter försämrats under årets tre första månader. Utvecklingen bedöms mer negativ i 
metallvaruföretagen.  
 
Diagram 4.9, Produktionsvolym enligt Konjunkturbarometern 
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Orderingången stabiliserade sig något i januari 2009 efter en nedgång under hela 
hösten.  Trots detta ser inte minst metallvaruföretagen dystert på framtiden och 
bedömer minskade volymer, inte minst på exportmarknaden.  
 
Sysselsättningen i branscherna kommer att fortsätta minska under 2009 då många 
varsel faller ut i uppsägningar. Dessutom kan det tillkomma ytterligare varsel un-
der året. Det finns också ett mörkertal som inte fångas upp i varselstatistiken. Det 
består bland annat av tillfälliga anställningar som ej förlängs och inhyrd personal 
där uppdragen avslutas.  
 
Maskinindustrin omfattar tillverkning av maskiner som självständigt bearbetar 
material. Det kan röra sig om fasta eller rörliga anordningar avsedda för industrin, 
byggsektorn, jordbruket eller för hemmabruk. Metallvaruindustrin omfattar till-
verkning av ”rena” metallvaror såsom verktyg och redskap, rör och kedjor, cister-
ner och kar, nitar och skruvar etc. Även vapen och ammunition ingår. 

 34



Kemi och läkemedel 
Antal anställda: 38 900 personer 
Produktion: 60,7 mdr kr 
 
Kemi 
Utveckling under 2008 
Produktionsutvecklingen inom kemibranschen har under 2008 varit svagt mins-
kande, men med en markerad nedgång under årets sista månader. Nedgången var 
dock inte lika kraftig som många andra industribranscher. Värdet av lager i form 
av varor i arbete har varit tämligen konstant, även under årets sista månader. Nå-
gon anpassning den vägen av produktionsnivån nedåt under vikande efterfrågan 
ser inte ut ha ägt rum. Samtidigt har en avsevärd lageruppbyggnad ägt rum, något 
som även gäller i Europa med tryck på att begränsa produktionen. 
 
Antalet varslade förefaller att minska sedan en toppnotering under november må-
nad 2008. Antalet sysselsatta minskade rejält med början från tredje kvartalet 
2008. Antalet anställda bedöms av företagen fortsätta att minska framöver. 
 
Exporten minskade med en procent under sista kvartalet 2008, varav grundämnen 
och kemiska föreningar och plaster mera påtagligt. Kemikalier och kemiska pro-
dukter exporterades till ett värde av drygt 44 miljarder kronor år 2008. 
 
Orderingången sammanlagt för hemmamarknaden och exportmarknaden har 
trendmässigt minskat under hela året 2008, med en mera markerad nedgång i slu-
tet av året, men har återigen ökat vid ingången av år 2009.  
 
Diagram 4.10, Orderingång, industri för baskemikalier, gödselmedel och kväve-
produkter, plaster och syntetgummi i obearbetad form, 2005=100 
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Utvecklingen under 2009 och framåt 
I en undersökning bland Unionens förtroendevalda bedöms en inbromsning kom-
ma att ske för branschen uttryckt i minskad orderingång, försäljning, produktions-
volym och export under närmaste sex månaderna. Vinstutvecklingen bedöms bli 
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negativ. Konjunkturinstitutet bedömer i sin senaste konjunkturbarometer läget 
som svagt inom den kemiska industrin. Branschen räknar med oförändrad eller 
ökad produktionsvolym framöver.  
 
Läkemedel 
Utveckling under 2008 
Produktionsutvecklingen inom läkemedelsbranschen har varit relativt konstant, 
med en mindre uppgång under sista kvartalet 2008. Värdet av lager i form av va-
ror i arbete fortsatte att minska under slutet av år 2008, mindre som en anpassning 
till minskad efterfrågan och mer som resultatet av en långsiktigt minskad lager-
hållning i branschen. Varslen inom läkemedelsbranschen har hittills varit ytterst 
få.. 
 
Orderingången sammanlagt för hemmamarknaden och exportmarknaden har för-
ändrats relativt konstant under hela året 2008, med en svag nedgång som för-
stärkts vid ingången av år 2009. Orderingången från exportmarknaden har dock 
fallit kraftigt mot slutet av perioden. 
 
Diagram 4.11, Orderingång industri för farmaceutiska basprodukter och läkeme-
del, 2005=100 
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Utvecklingen under 2009 och framåt 
I en undersökning bland Unionens förtroendevalda bedöms branschen utvecklas 
svagt positivt den närmaste tiden uttryck i ökad orderingång, försäljning, produk-
tion och export. Vinstutvecklingen bedöms bli positiv. 
 
Inom kemibranschen tillverkas baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter 
samt plaster och syntetgummi i obearbetad form. Branschen rymmer också till-
verkning av mellan- och slutprodukter genom vidarebearbetning av baskemikali-
erna som t.ex. lösningsmedel, färg, tvättmedel, parfymer, sprängämnen m.m. 
 
Inom läkemedelsindustrin tillverkas farmaceutiska basprodukter, läkemedelske-
mikalier, näringssubstrat och läkemedel, inklusive biotekniska läkemedel. 
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El- och optikbranschen 
Antal anställda: 74 700 personer 
Produktion: 66,8 mdr kr 
 
Utveckling under 2008 
El- och optikbranschen är en av några få industribranscher som inte uppvisade en 
negativ produktionstillväxt för helåret 2008. För det totala aggregatet 30-33 upp-
gick tillväxten under 2008 till 3,3 procent i förhållande till 2007. Detta var ett re-
sultat av en snabb tillväxt kring 13 procent för både kontorsmaskiner och datorer 
(30) samt för annan elektroindustri (31-32). För precisions-, medicinska och op-
tiska instrument var produktionsvolymen för 2008 oförändrad i förhållande till 
2007. 
 
Som framgår av diagrammet nedan var det andra och tredje kvartalet som drog 
upp tillväxten under förra året. Året avslutades däremot med det sämsta kvartalet i 
produktionstermer sedan slutet av IT-krisen i början av 2000-talet. I termer av 
sysselsättning (arbetade timmar) har el- och optikbranschen utvecklats svagt un-
der en lång följd av år, men med en tillväxt i arbetade timmar om 0,3 procent un-
der 2008 var det ett av de bästa åren under 2000-talet.  
 
Diagram 4.12, Tillväxt i produktion och arbetade timmar, jmf samma kvartal fö-
regående år, el- och optikbranschen 
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Genom att studera utvecklingen månad för månad får man en bättre bild av kon-
junkturläget. Av diagram 4.13 framgår att ur detta perspektiv har produktionen 
pekat svagt nedåt under det senaste halvåret, men det handlar fortfarande om en 
mycket modest produktionsminskning i förhållande till andra industribranscher. 
En stor del av branschens produktion exporteras och den nedgång som skett under 
senare tid förklaras, enligt SCBs leveransstatistik, både av en minskad efterfrågan 
från hemmamarknaden och från omvärlden. Trots detta pekar kurvorna nedåt och 
det finns mycket som talar för att konjunkturen försvagas ytterligare innan det blir 
bättre igen. 
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Diagram 4.13, Produktionsindex, kalenderkorrigerad och säsongsrensad, el- och 
optikbranschen, 
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Att så är fallet kan utläsas av diagrammet över orderingången till branschen.16 
Den har fallit sedan slutet av 2007 (med en uppgång under mitten av 2008), men 
ligger fortfarande på en nivå som vi såg under 2005. Med andra ord är det inte 
fråga om något tvärstopp i inflödet av nya beställningar, men trenden är ändå tyd-
lig: den lägre orderstocken indikerar en lägre produktion under de kommande 
kvartalen. 
 
Diagram 4.14, Orderingång, el- och optikbranschen 
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16 I detta diagram definieras el- och optikbranschen enligt den nya SNI-definitionen (26-28). 
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Utvecklingen under 2009 och framåt 
Den negativa bilden blir än mer tydlig då företagen i el- optikbranschen ger en 
sammanfattande bedömning av läget i branschen. Som framgår har den samman-
fattande bedömningen fallit i branschen under det senaste året – fler företag svarar 
negativt och färre svarar positivt på frågor om läget i branschen. I dag ligger samt-
liga fyra branscher på en nivå med negativa nettotal. Fallet har varit störst för an-
nan elektronik och minst för kontorsmaskiner och datorer. 
 
Diagram 4.15, KI:s konjunkturindikator el- och optikbranscherna 
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De svaga bedömningarna om den framtida produktionen innebär att företagen i 
branschen kommer att minska personalen framöver – andelen företag som säger 
att de kommer att minska antalet anställda har ökat snabbt (nettotalet sjunker). Så 
gott som alla företag i telekom (samt instrument och ur) säger att de kommer att 
minska antalet anställda. Lika illa är det inte i de övriga två branscherna, men 
uppvisar ändå nettotal kring -50, det vill säga ungefär 75 procent av företagen 
säger att de kommer att minska personalen och 25 procent säger att de kommer att 
öka antalet anställda. Utifrån detta är det tydligt att vi kan förvänta oss en fallande 
sysselsättning under 2009 och kanske 2010. Särskilt tydligt blir detta också av att 
branschen under senare tid har uppvisat en svag produktivitetstillväxt. För att kla-
ra den globala konkurrensen kommer företagen att tvingas effektivisera sin verk-
samhet. På kort sikt ökar detta trycket på att minska antalet anställda. Under det 
senaste året har investeringarna i branschen varit höga och inga tecken kan i dag 
skönjas om att de ska minska markant framöver. Detta kan vara ett uttryck för en 
fortsatt positiv framtidstro, men kan också spilla över i lägre investeringar längre 
fram, då produktionen faller mer än vad företagen idag bedömer vara realistiskt. 
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Diagram 4.16, KI:s barometer, företagens anställningsplaner i el- och optik-
branschen 
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Summering 
Branschen är fortfarande en av industrins få ljuspunkter. Trots detta pekar kurvor-
na nedåt, men de har inte fallit så djupt (ännu). Orderingången signalerar svagare 
produktion framöver. Denna nedgång kan man också se i att sammanvägningen av 
olika faktorer pekar nedåt. Inte minst kan vi förvänta oss att sysselsättningen 
kommer att minska framöver (arbetade timmar har ännu inte riktigt börjat minska, 
förutom det allra senaste kvartalet). Nedgången i produktionen och de svaga fram-
tidsutsikterna har ännu inte resulterat i lägre sysselsättning. 
 
Hur lång denna nedgång blir är svårt att säga, men branschen har ändå en under-
liggande, strukturell potential där efterfrågan kanske inte i samma utsträckning 
påverkas av den globala nedgången. Detta kan tyda på att nedgången i den här 
branschen kommer att vara mindre negativ än i stora delar av övriga industrin. 
 
 
El- och optikindustrin omfattar tillverkning av datorer med tillbehör, kommunika-
tionsutrustning (till exempel mobiltelefoner) och liknande elektroniska produkter 
liksom tillverkning av komponenter för sådana produkter. Innefattar även tillverk-
ning av elektrisk belysning och elektriska hushållsapparater. 
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Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin 
Antal anställda: 55 600 personer 
Produktion: 45,3 mdr kr 
 
Utveckling under 2008 
Livsmedelsindustrin är inte lika konjunkturkänslig som många andra delbranscher 
och har heller inte drabbats lika hårt av rådande lågkonjunktur. Konsumtions-
mönstret för livsmedel har under senare år gått mot mer förädlade produkter vilket 
gynnar livsmedelsindustrin. Det har även skett en attityd- och värderingsföränd-
ring bland konsumenterna i Sverige där närproducerad och ekologiskt framställda 
livsmedel efterfrågas i allt högre utsträckning. Men även inom denna bransch 
märks nedgången av.  
 
Produktionen har varit relativt konstant under de senaste fem åren och den utveck-
lingen fortsatte under 2008, dock med något lägre siffror under andra halvåret. 
Under helåret 2008 ökade produktionen med 0,4 procent. Utvecklingen under 
fjärde kvartalet 2008 jämfört med fjärde kvartalet 2007 var –0,7 procent.  
 
Orderingången har inte visat på någon större nedgång. Utvecklingen för helåret 
2008 var -1,1 procent men i januari 2009 skedde en ökning med 5,4 procent jäm-
fört med januari 2008. 
 
Diagram 4.17, Industriproduktion och orderingång, Livsmedel, dryck och tobak. 
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Livsmedelsexporten ökade med 15 procent under 2008 till en rekordnivå på 47,3 
miljarder kronor17 men ökningen stannade upp under årets sista månader. 70 pro-
cent av exporten går till EU och 10 procent till USA så livsmedelsexporten bör 
gynnas av att kronan har försvagats mot euron och dollarn. 
 

                                                 
17 Export redovisas per varugrupp och i livsmedelsexporten räknas även ej bearbetade jordbruks-
produkter in. 
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Antalet anställda var i genomsnitt 55 500 personer under 2008. Det är cirka 1000 
personer färre än under 2007 och störst förändring sker under det fjärde kvartalet. 
Det har under senare år skett en trendmässig minskning av antalet anställda så det 
är svårt att identifiera hur stor del av 2008 års nedgång som är en konjunktureffekt 
och hur stor del som är en fortsättning på en mer trendmässig minskning. 
 
Enligt arbetsförmedlingens siffror varslades 1 614 personer under 2008. Det är 
drygt 300 personer fler än under 2007 men färre än under åren innan. Flest varsel 
kom dock under årets sista fyra månader och 2009 ser ut att fortsätta på samma 
sätt med 100-200 varsel per månad. 
 
Utvecklingen under 2009 och framåt 
Produktionen har sjunkit något under första delen av 2009 jämfört med motsva-
rande period 2008. Från januari 2008 till januari 2009 var produktionsutveckling-
en -1,8 procent, motsvarande siffra för februari var -3,2 procent. 
 
I Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för mars 2009 är Livsmedels-, 
dryckes- och tobaksindustrin, tillsammans med livsmedelshandeln, de enda bran-
scher där läget anses vara bra. Av de företag som svarat tror 48 procent på en 
oförändrad och 43 procent på en ökad produktionsvolym under de närmaste tre 
månaderna. När det gäller antalet anställda är bilden mer negativ, 65 procent tror 
på oförändrat och 29 procent på minskat antal anställda.  
 
 
Livsmedelsindustrin bearbetar produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske till 
föda för människor och djur. I detta avsnitt innefattas även framställning av 
drycker och tobak i denna grupp. De största delbranscherna inom livsmedelsindu-
strin är slakt och chark-, mejeri- och bageriindustri.  
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Massa och Pappersindustrin 
Antal anställda: 35 200 personer 
Produktion 2008: 32,3 mdr kr 
 
Utveckling under 2008 
Produktionen av massa uppgick år 2008 till 12 071 tusen ton, en minskning från 
2007 med 2,7 procent. Produktionen av papper uppgick till 10 149 tusen ton, en 
minskning med 2,4 procent. En jämförelse mellan fjärde kvartalet 2008 med 
samma period 2007 visar på en nedgång med i snitt 8,45 procent, men för exem-
pelvis förpackningspapper var minskningen cirka 34 procent. För massaindustrin 
var nedgången 11 procent mellan fjärde kvartalet 2007 och 2008. Antalet syssel-
satta arbetare var den sista december 17 221 vilket var en minskning med 773 (-
4,3 %). Det mesta tyder på likartad minskning på tjänstemannaområdet. För när-
varande är antalet varsel få, men det kommer att ändra sig om inte efterfrågan 
vänder uppåt. 
 
Diagram 4.18, Produktion och orderingång, pappers och massaindustrin 
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Utvecklingen under 2009 och framåt 
Konkurrensläget mot omvärlden är relativt bra på grund av kronans låga värde. 
Efterfrågeläget under första delen av 2009 har dock varit mycket svagt. Fall i ef-
terfrågan i januari med mellan 20 och 30 procent beroende på produkt, för helåret 
2008 var minskningen 3–5 procent. Lageruppbyggnaden är betydande för exem-
pelvis pappersmassa. Finanskrisen håller branschen i ett järngrepp eftersom den är 
kapitalintensiv med stora lån som en normal del av verksamheten. Stopp för pro-
duktionen av marknadsskäl är vanligt och kommer så att vara framöver. Det finns 
risk för konkurser även för i grunden bra företag på grund av finanskrisen, framför 
allt där det är riskkapitalbolag som ägare. Alla aktörer har problem med likviditet, 
vilket gör att det inte blir några investeringar eller affärer.  
 
Massa och pappersindustrin omfattar tillverkning av massa, papper och pappers-
varor. Biprodukter används främst i energiframställning. 
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Grafiska industrin 
Antal anställda: 40 100 personer (inkl förlag) 
Produktion 2008: 24,0 mdr kr (inkl förlag) 
 
Utveckling under 2008 
Förpackningar upplevde en kraftigare nedgång under andra halvan av 2008 jäm-
fört med civiltryck och dagstidningar. Orderingången minskade med cirka 18 pro-
cent under januari 2009 jämfört med januari 2008. Motsvarande siffra för indu-
striproduktionsindex var cirka 10 procent.  
 
Diagram 4.19, Produktion och orderingång, 2005=100 
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Orderingången för civiltryck och dagstidningar hade en nedgång under april 2008 
vilken återhämtades de följande månaderna och var i slutet av 2008 och början av 
2009 ungefär på samma nivå som i början av perioden. Industriproduktionsindex 
visar däremot på en nedgång och minskade med cirka 7 procent från början av 
2008 till början av 2009. Dagspressens upplagor minskade med 2,8 procent under 
2008 och kvällspressen med 5 procent. 
 
Arbetsförmedlingens statistik visar att varslen inom förlagsverksamheten ökade 
kraftigt under andra halvan av 2008 och början av 2009 (se diagram 4.20). Grup-
peringen i varselstatistiken skiljer sig från ovanstående indelning då inte bara ci-
viltryck och dagstidningar ingår utan även förlagsverksamhet.  
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Diagram 4.20, Varsel förlagsverksamhet, arbetsförmedlingens statistik 
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Utvecklingen under 2009 och framåt 
För förpackning kommer marknaden fortsätta att vara svag under första halvan av 
2009 men branschen gör bedömningen att en uppgång kan komma redan under 
andra halvan av 2009. 
 
För dagspressen väntas en fortsatt nedgång under 2009. Orsaken är det ökade ut-
budet på alternativ till papperstidningen och att de yngre generationerna inte byg-
ger på prenumerationer av dagstidningar i samma utsträckning som tidigare. 
Dessutom läser en majoritet av svenskarna numera nyheter via webben.  
 
Bilagor, gratisdistribuerade tidningar och oadresserad direktreklam förväntas ligga 
kvar på samma nivå som tidigare medan en nedgång väntas för fackpress, katalo-
ger och adresserad direktreklam.  
 
Förpackning omfattar pappersvaror som tillverkas av papper och andra material 
med hjälp av olika tekniker. Det kan vara tryck på pappersvarorna (t.ex. tapeter, 
presentpapper o.d.) men tryckning är inte huvudsyftet. 
Civiltryck och dagstidningar omfattar tryckning av produkter såsom dagstidning-
ar, böcker, tidskrifter, blanketter för näringslivet, gratulationskort och annat mate-
rial och tillhörande stödtjänster såsom bokbindning, service i samband med tryck-
plåtar och digital bildbehandling.  
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Trävaror och möbler 
Antal anställda: 36 500 personer (exkl möbler) 
Produktion 2008: 45,2 mdr kr 
 
Utveckling under 2008 
Orderingång och industriproduktionsindex för trävaror sjönk under perioden janu-
ari 2008 till januari 2009 med 18 respektive 19 procent.  
 
De svenska tillverkarna lyckades hålla upp sina leveranser på en relativt hög nivå 
under 2008 trots att efterfrågan på sågade trävaror minskade i världen. Exporten 
steg med sex procent jämfört med år 2007. Särskilt stark var exportökningen till 
länder i Nordafrika och Mellanöstern. Försämrade priser medförde emellertid att 
exportvärdet sjönk. Produktionen av sågade trävaror sjönk med drygt 6 procent till 
17,5 miljoner kubikmeter.  
 
Diagram 4.21, Produktion och orderingång, Trävaror och möbler, 2005=100 
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En starkt bidragande orsak till nedgången var att byggandet stannade upp under 
2008. Detta kan illustreras med Boverkets prognoser som under året har revideras 
vid ett flertal tillfällen. I mars 2008 var prognosen 37 500 nya bostäder för 2008 
och 39 300 för 2009. Ett år senare bedömdes nyproduktionen av bostäder ha ham-
nat på 23 750 för 2008 och prognosen för 2009 var 18 000 bostäder. Under ett år 
mer än halverades prognosen för 2009. Detta trots att det finns ett stort behov av 
bostäder. Boverket bedömer att cirka 38 000 bostäder om året behöver färdigstäl-
las i genomsnitt under perioden 2008 – 2012, främst till följd av de stora ung-
domskullarna och invandringen.  
 
Vad gäller möbler har orderingången under perioden januari 2008 till januari 2009 
minskat med 28 procent och industriproduktionsindex har sjunkit med 22 procent. 
Sveriges export av möbler 2008 uppgick till 16,5 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med fyra procent jämfört med 2007. Produktionen av möbler uppgick till 
21,9 miljarder, vilket alltså betyder att endast 25 procent av produktionen stannar i 
Sverige. Av Sveriges totala export av möbler är 55 procent inom EU. Utöver des-
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sa 55 procent går 32 procent av möblerna till Norge, vilket är det land som Sveri-
ge exporterar mest möbler till. Sveriges import av möbler under samma period 
uppgick till 11,7 miljarder kronor, vilket alltså visar på en positiv handelsbalans. 
 
I diagrammet nedan redovisas antal personer berörda av varsel inom trä- och mö-
belindustrin. Arbetsförmedlingens statistik gäller varsel lagda vilka berör fem 
personer eller fler, såväl tjänstemän som arbetare, medan Skogs- och Träfackets 
statistik gäller varsel lagda, oavsett antal, och endast arbetare. Skogs- och Trä-
fackets statistik visar att cirka 93 procent av varslen leder till uppsägning. Dessut-
om visar statistiken att 15 procent av de varslade är så kallade ”tysta varsel”, det 
vill säga varsel som berör mindre än fem anställda. 
 
Diagram 4.22, Antal personer berörda av varsel inom trä- och möbelindustrin 
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Utvecklingen under 2009 och framåt 
Monteringsfärdiga hus är en av de delbranscher som drabbats hårdast av nedgång-
en och leveranserna minskade med 45 procent under januari-februari 2009 jämfört 
med samma period 2008.  
 
Då behovet av bostäder är stort är det rimligt att tro att när den ekonomiska situa-
tionen i världen stabiliseras kommer byggandet åter igång vilket självklart får 
positiva effekter för produktion av monteringsfärdiga hus, men även för produk-
tionen av dörrar, fönster, golv m.m. 
 
Den skakiga bostadsmarknaden påverkar även möbelindustrin och efter flera år av 
tillväxt har försäljningen kraftigt bromsat in. De tidigare höga räntorna bedöms 
vara en viktig förklaring till att möbelbranschen går sämre. Många köper möbler 
med lånade pengar och möbelhandeln är därför en av de första branscher att drab-
bas när konsumenterna blir försiktigare.  
 
Trävaror omfattar tillverkning av trävaror såsom sågat virke, kryssfaner, faner, 
träförpackningar, golvplattor, takstolar och monteringsfärdiga hus. Gruppen om-
fattar inte möbeltillverkning. Möbler omfattar tillverkning av möbler och tillhö-
rande produkter av alla slags material utom sten, betong och keramik.  
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5 Arbetsmarknad 
 
I en konjunkturnedgång drabbas arbetsmarknaden vanligtvis med viss eftersläp-
ning. Det tar en tid innan företagen hinner anpassa sig till de nya förutsättningar 
som råder. Men när efterfrågan och produktion minskar så kraftigt som under 
denna lågkonjunktur blir effekterna synliga snabbt även på arbetsmarknaden. Un-
der hösten 2008 minskade sysselsättningen, varslen om uppsägning sköt i höjden 
och arbetslösheten började stiga. Den utvecklingen har fortsatt under början av 
2009. 
 
Ras i sysselsättningen 
I början av 1990-talet var sysselsättningen i Sverige cirka 4,5 miljoner. Under den 
stora krisen i början på 1990-talet försvann över 500 000 arbeten på bara några år. 
Det tog fram till 2007 innan detta ras helt hade återhämtats. I och med den kris vi 
nu upplever kommer vi återigen att få se ett stort ras i sysselsättningen. Antalet 
sysselsatta började minska under andra halvåret 2008 och allt tyder på att utveck-
lingen kommer att fortsätta nedåt i ännu snabbare takt framöver. Under åren 2008-
2010 kommer antalet sysselsatta i Sverige att minska med uppskattningsvis 250 
000–300 000 personer.  
 
Diagram 5.1, Antalet sysselsatta, prognos enligt Konjunkturinstitutet 
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Industrin drabbas hårdast 
I den sysselsättningsnedgång vi nu är inne i är det industrin som kommer att drab-
bas värst. Antalet anställda inom industrin väntas sjunka med cirka 120 000 per-
soner, från 720 000 till 600 000. Det innebär att en sjättedel av de anställda inom 
industrin förlorar sitt arbete under loppet av tre år. 
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Diagram 5.2, Antalet industrisysselsatta, prognos enligt Konjunkturinstitutet 
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Färre lediga platser 
Antalet nyanmälda platser var rekordstort under 2007. Under början av 2008 var 
siffrorna fortsatt höga men från och med mitten av 2008 har det rasat. I december 
var antalet nyanmälda platser 27 069, den lägsta decembersiffran sedan 2004. Att 
kurvan vänder upp i januari och februari 2009 är med största sannolikhet endast 
en säsongseffekt. Jämfört med samma period 2008 har antalet nyanmälda platser 
minskat med cirka 35 procent. 
 
Diagram 5.3, Antalet nyanmälda lediga platser per månad, 6-månaders glidande 
medelvärde, jan 00-dec 08 
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Det kan vara värt att notera att även om antalet nyanmälda platser sjunker kraftigt 
så är de inte noll. Det har blivit färre platser i och med konjunkturnedgången men 
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det finns fortfarande företag som är i behov av arbetskraft och det sker fortfarande 
nyanställningar. 
 
Varselsiffror på rekordnivå 
Under hösten 2008 ökade antalet varsel om uppsägning i en hastighet vi inte sett 
tidigare. Fram till och med augusti var varseltalen under 5 000 per månad. I okto-
ber och november varslades nästan 20 000 personer per månad. Sedan dess har det 
skett en liten tillbakagång men varselsiffrorna ligger fortfarande på väldigt höga 
nivåer.  
 
Diagram 5.4, Antalet varsel per månad, jan 1990 - mars 2009 
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Mer än hälften av de varsel som lagts under senaste halvåret har berört anställda 
inom tillverkningsindustrin. Industrins andel av totala antalet sysselsatta är betyd-
ligt lägre än så. Industrin har alltså hittills drabbats hårdare än andra delar av eko-
nomin. Detta är ett vanligt konjunkturförlopp, varselvågen drabbar först industrin, 
sprider sig till tjänstesektorn och slutligen även till offentlig sektor. 
 
Andelen varsel som leder till uppsägning var under perioden 2002-2007 cirka 60 
procent. Det finns anledning att tro att den siffran kommer att vara högre i den 
kraftiga konjunkturnedgång vi är inne i nu. Vi har sett indikationer tidigare på att 
andelen varsel som realiseras varierar med konjunkturen18. Statistik som Skogs- 
och Träfacket samlar in visar att 93 procent av de varsel som hittills lagts på deras 
område har lett till uppsägning. Vad siffran blir för hela industrin vet vi inte, men 
med största sannolikhet kommer andelen varsel som leder till uppsägning vara 
betydligt högre än under mer normala omständigheter. 
 

                                                 
18 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december 2008 
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Arbetslösheten ökar snabbt 
Arbetslösheten började stiga under slutet av 2008 och har fortsatt att stiga i ännu 
högre takt under början av 2009. I februari var arbetslösheten 8,0 procent. Med 
den fortsatt svaga konjunkturutvecklingen och de höga varselsiffrorna kommer 
arbetslösheten fortsätta att stiga framöver. De varsel som lades under hösten bör-
jar nu slå in och nya varsel kommer att läggas. Vi har hittills bara sett början av 
ökningen av arbetslöshetssiffrorna.  
 
Diagram 5.5, Arbetslöshet, prognos enligt Konjunkturinstitutet 
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Enligt Konjunkturinstitutets prognos stiger arbetslösheten till 8,7 procent för hel-
året 2009 och till 10,7 procent för 2010. Om denna prognos slår in kommer över 
500 000 personer att vara arbetslösa år 2010. Det är en ökning med mer än 
 200 000 personer från 2008. 
 
Diagram 5.6, Arbetslöshet Internationellt 
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Det är inte bara i Sverige som arbetslösheten ökar. I USA, där konjunkturned-
gången inleddes tidigare än i resten av världen, har arbetslösheten stigit sedan 
mitten av 2007. I de europeiska länderna har utvecklingen varit mer lik den i Sve-
rige med en ökning som inleddes under 2008. I Tyskland skedde ingen ökning 
under 2008 sett till kvartalssiffrorna men under december och under de första må-
naderna av 2009 har arbetslösheten börjat stiga även där. I USA väntas arbetslös-
heten stiga till över 10 procent och i euroområdet till nära 11 procent under 2010. 
 
Arbetslösheten inom industrin 
Arbetslösheten drabbar industrin hårdare och snabbare än andra delar av ekono-
min. För att mäta arbetslöshet uppdelat på bransch kan man titta på hur stor del av 
respektive a-kassas medlemmar som är arbetslösa. Det arbetslöshetsmåttet ger en 
bild av hur arbetslösheten utvecklas inom en bransch och hur branscher förhåller 
sig till varandra. Nivåtalen ska dock inte jämföras med andra mått som redovisas 
av till exempel SCB och Konjunkturinstitutet och som avser hela ekonomin. Ar-
betslöshet per a-kassa ger genomgående ett lägre arbetslöshetstal än andra under-
sökningar. 
 
Diagram 5.7, Arbetslöshet per a-kassa inom industrin19
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Arbetslösheten stiger nu i alla förbund inom industrin. Störst ökning sker bland 
medlemmarna i IF Metalls och GS20 a-kassor. Det omfattande antalet varsel under 
det senaste halvåret gör att antalet arbetslösa kommer att fortsätta att stiga. 
 
Diagram 5.8 visar arbetslösheten, mätt som arbetslösa kassamedlemmar för för-
bunden inom industrin i februari 2009. Ovanpå stapeln som visar andelen arbets-
lösa visas också andelen personer som genomgår något arbetsmarknadspolitiskt 
program och har aktivitetsstöd. 
 

                                                 
19 I Unionens och Akademikernas a-kassor ingår även medlemmar som arbetar på andra delar av 
arbetsmarknaden. 
20 GS är Grafiska och Skogs- och Träs gemensamma a-kassa. 

 52



Högst är arbetslösheten inom GS a-kassa där över 12 procent av medlemmarna är 
arbetslösa eller genomgår arbetsmarknadspolitiska program. 
 
Diagram 5.8, Arbetslösa och personer i arbetsmarknadsprogram, feb -09 
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Försämrad arbetslöshetsersättning ger lägre inkomster 
Den borgerliga alliansregeringen har genomfört en rad förändringar av arbetslös-
hetsersättningen. Det rör sig om skärpta regler för att få a-kassa, högre avgifter för 
att vara med i a-kassan och sämre ersättningar vid arbetslöshet. Konsekvensen är 
att många, omkring en halv miljon löntagare lämnat a-kassan, att färre som är med 
i a-kassan idag är kvalificerade för a-kassa, att ersättningsnivåerna för de som blir 
arbetslösa är lägre både på grund av delvis nya regler för beräkning av ersättning 
och beroende på lägre tak i ersättningen.  
 
Sammantaget innebär försämringarna att de anställdas inkomstskydd vid arbets-
löshet nu är väsentligt sämre än tidigare. I diagram 5.9 visas hur arbetslöshetser-
sättningen utvecklats för en genomsnittlig industriarbetare under perioden 1990 
till 2009. I bilden har ingen hänsyn tagits till att den som är arbetslöshet inte får 
samma skattelindring som en som arbetar i form av jobbavdrag. Bilden förutsätter 
också att man inte påverkas negativt av de nya reglerna för beräkning av ersätt-
ningen. Skulle hänsyn tas till dessa två effekter skulle ersättningsnivån bli ännu 
lägre.  
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Diagram 5.9, Arbetslöshetsersättning i relation till genomsnittlig industriarbetar-
lön 
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Den heldragna svarta linjen (ex 1) visar nivån jämfört med en genomsnittlig indu-
striarbetarlön. I början av 1993 sänktes högsta möjliga ersättning i relation till lön 
från 90 till 80 procent. Det påverkade direkt ersättningsnivån för en genomsnittlig 
industriarbetare. Under perioden 1996 till 2000 hängde inte taket21 i arbetslös-
hetsersättningen med löneutvecklingen. Det innebar att ersättningsnivån kom att 
sjunka under 80 procent.  
 
År 2001 höjdes taket under de första 100 dagarna vilket gjorde att ersättningsni-
vån blev 80 procent fram till och med 2004. Från 2005 sjunker sedan ersättnings-
nivån då taket inte hänger med löneutvecklingen. År 2007 sänktes taket till 680 
kronor per dag och det har sedan legat kvar på den nivån. Det innebär att ersätt-
ningsnivån successivt urholkas och under 2009 kommer den att uppgå till om-
kring 64 procent för en genomsnittlig industriarbetare. 
 
Den streckade linjen (ex 2) visar ersättningsnivån om man lägger på 10 procent i 
lön utöver genomsnittet. Den nivån når många som arbetar lite skift och lite över-
tid. Den heldragna linjen med kvadrater (ex 3) visar ersättningsnivån om man 
tjänar 20 procent över genomsnittet. Det kan den göra som jobbar ”tunga skift”, 
mycket natt och helger, eller den som tjänar en bit över medellön och har lättare 
skift och en del övertidsarbete. För ex 2 är ersättningsnivån 2009 omkring 58 pro-
cent och för ex 3 omkring 53 procent. För en genomsnittlig industritjänsteman 
utgör arbetslöshetsersättningen idag omkring 43 procent av lönen. 
 
Den låga ersättningsnivån har gjort att flera förbund, framförallt bland tjänste-
männen tecknat kompletterande inkomstförsäkringar, som ger medlemmarna er-
sättning upp till 80 procent vid arbetslöshet. För flera LO förbund inom industrin 
skulle kostnaderna för en sådan försäkring bli mycket höga vilket gjort att de inte 

                                                 
21 Den högsta nivån av arbetslöshetsersättning som kan betalas ut oavsett inkomst.  
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tecknat någon kompletterande försäkring. Det gör att det blir stora skillnaderna i 
ersättningsnivå mellan olika grupper. 
 
Högre avgifter för medlemskap i a-kassa 
Utöver att ersättningsnivåerna har försämrats har också avgifterna för att omfattas 
av a-kassan förändrats och för det stora flertalet ökat högst betydligt. De nya reg-
lerna innebär att avgiften för arbetslöshetsförsäkringen utöver en grundavgift, som 
är relativt lika för alla, består av en arbetslöshetsavgift som beror på hur hög ar-
betslösheten är inom respektive a-kassa. Den avgiften stiger nu när arbetslösheten 
ökar.  
 
Av diagram 5.10 framgår avgiftens storlek för ett antal a-kassor med medlemmar 
inom industrin. Högst är avgiften för IF Metalls a-kassa med 384 kronor per må-
naden från den 1 maj 2009.  
 
Diagram 5.10, Avgifter för arbetslöshetsförsäkringen 
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Sammanfattning 
 
Utvecklingen av världsekonomin är den svagaste sedan andra världskriget. En 
viktig orsak till den svaga utvecklingen är att världen idag upplever den mest om-
fattande finanskrisen sedan 1920 och 1930 talet. Sammantaget leder den globala 
finanskrisen till ett omfattande efterfrågebortfall. 
 
Finanskrisen yttrar sig i likviditetsproblem och stigande kreditförluster. Till-
gångspriser faller, sparandet ökar och tillgången på pengar blir mindre på både 
kort och lång sikt. Regeringar och myndigheter har tvingats vidta en rad akuta 
åtgärder för att förhindra ett sammanbrott i hela det internationella finansiella sy-
stemet. För att förhindra liknande finanskriser i framtiden behöver det internatio-
nella finansiella systemet reformeras.  
 
Sverige som ett litet land med stort omvärldsberoende påverkas starkt av lågkon-
junkturen och den internationella finanskrisen. BNP väntas falla med omkring 4 
procent under 2009.  
 
Sverige har inga problem med inflationen och svensk industri har inga problem 
med konkurrenskraften gentemot omvärlden. Problemet idag är ett kraftigt fall i 
efterfrågan i Sverige och Världen. Svensk industriproduktion har fallit med över 
20 procent på ett år. De branscher som drabbats värst är motorfordon, stål- och 
metallverk, verkstads, trä- och möbelindustrin. 
 
Sysselsättningen faller och arbetslösheten ökar nu snabbt. Under perioden 2008-
2010 väntas sysselsättningen minska med 250 000 till 300 000 personer och ar-
betslösheten stiga till 11 procent. Fallet i sysselsättning och ökningen av arbets-
lösheten är särskilt stor inom industrin. 
 
Krisens bördor fördelas olika. För flertalet stiger reallöner och disponibla inkoms-
ter under 2009 tillföljd av låg inflation och skattesänkningar. De som blir arbets-
lösa riskerar däremot att tappa rejält i inkomst. Inkomstskyddet i arbetslöshetser-
sättningen är idag väsentligt lägre än tidigare. Samtidigt stiger arbetslöshetsavgif-
ten kraftig för de som är anställda i de mest utsatta branscherna.  
 
De globala tillväxtutsikterna omges av stora osäkerheter. Prognosmakarnas pro-
gnoser har fram till idag bara blivit sämre. Det finns fortfarande risk för en både 
djupare och längre kris än vad prognoserna säger idag. Vissa tecken finns på nå-
got mer normala förhållanden på de finansiella marknaderna samtidigt finns det 
en överhängande risk för nya bakslag.  
 
Riskerna för en sämre utveckling ligger framförallt i en underskattning av finans-
krisen effekter och i en förvärrad eller förlängd finanskris. Effekterna av de om-
fattande penning- och finanspolitiska åtgärderna runt om i världen är svåra att 
bedöma men skulle kunna tala för att botten snart är nådd och att en återhämtning 
skulle kunna inledas under 2010. 
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