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Förord 
 

FI Rådet har gett arbetsgruppen i uppgift att göra en uppdatering av rapporten ”Ekono-

miska bedömningar inför avtalsrörelsen 2013” från början av november 2012. Med an-

ledning av det har vi gått igenom nytt material som kommit sedan dess, analyserat detta 

och sammanställt denna nya rapport ”Ekonomiska bedömningar – en uppdatering av 

rapporten från november 2012”. 

 

I denna uppdatering följer vi samma kapitelindelning som i novemberrapporten. Varje 

kapitel inleds med en sammanfattning från novemberrapporten. Därefter gör vi en ge-

nomgång av ny information som tillkommit, sträcker ut tidshorisonten i olika prognoser 

till att också omfatta 2014 och lämnar en del egna kommentarer och slutsatser.  

 

Rapporten inleds med ett kapitel med sammanfattande bedömningar. Kapitlet inleds 

med en sammanställning av sammanfattningarna i kapitel 2 - 7. Följande avsnitt inne-

håller rapportförfattarnas egna kommentarer till rådande konjunkturläge och en del re-

sonemang omkring prognosers osäkerhet. Därefter görs en kortfattad genomgång av 

Facken inom industrins gemensamma utgångspunkter och förhållningssätt avseende 

lönebildningen. Något som behandlades mer utförligt i novemberrapporten. Avslut-

ningsvis gör en avstämning av de sex viktigaste slutsatserna vi drog i novemberrappor-

ten och vi ställer oss frågan om det finns skäl att ändra något i dessa slutsatser.  

   

De bedömningar vi gör i rapporten står vi som rapportförfattare själva för.  

 

I arbetsgruppen som arbetat fram denna rapport har ingått Tobias Brännemo och Gösta 

Karlsson, Unionen, Torbjörn Dalin, GS, Erica Sjölander, IF Metall, Alexander Guster-

man, Sveriges Ingenjörer, Nevena Gaco och Göran Nilsson, Facken inom industrin.  
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1. Sammanfattande bedömningar 

 

1.1 Sammanställning av sammanfattningarna i kapitel 2-7 

Omvärlden 

Under 2012 försvagades tillväxten i världsekonomin men mycket tyder på att botten i 

den globala nedgången passerades under hösten. De senaste månadernas ekonomiska 

indikatorer har visat prov på ljusglimtar och förbättrad framtidstro hos företag och hus-

håll. 

 

En långsam återhämtning förväntas under 2013 där åtstramningspolitik och en högre 

arbetslöshet i många länder bromsar hushållens och företagens konsumtion och investe-

ringar. Även om nedgången inte fortsätter har uppgången i flera länder senarelagts, det 

gäller framförallt i Europa. En fortsatt expansiv penningpolitik ger stöd till den globala 

återhämtningen. 

 

En högre tillväxttakt förutsätter att flera ekonomisk-politiska åtgärder vidtas och att nya 

politiska osäkerheter som uppkommer hanteras på ett bra sätt. År 2014 kan återhämt-

ningen av världsekonomin fortsätta med Kina och USA som viktigaste draglok.  

 

Konkurrenskraft 

Industriproduktionen har haft en svag utveckling under 2012 både i Sverige och i EU 

som helhet. Av de data som finns att tillgå så här långt kan man inte dra slutsatsen att 

utvecklingen av den svenska industriproduktionen avviker från den i EU i stort. Det går 

inte att utifrån de nya data som kommit dra någon slutsats om att svensk industris kon-

kurrenskraft har förändrats. Olika indikatorer tyder på att stämningsläget har förbättras i 

början av 2013 och att industrikonjunkturen därmed skulle ha bottnat och kunna börja 

stiga under 2013. Det gäller såväl för industrin i Sverige som inom EU i stort. 

 

I rådande lågkonjunktur har den svenska kronan stärkts i förhållande till andra valutor. 

Det är ett nytt fenomen som bestått även under de fyra månader som gått sedan rappor-

ten i november. Den starkare kronan ökar takten i strukturomvandlingen. Det för med 

sig en högre produktivitetsutveckling men ställer också ökade krav på svensk industris 

förnyelse- och omställningsförmåga. 

 

Det är vår bedömning att lönsamhet och vinster i industrin sjönk under 2012 jämfört 

med 2011 men att de ändå var förhållandevis höga utifrån rådande konjunkturläge. Un-

der 2013 kommer lönsamheten troligtvis att pressas i de företag som är känsliga för en 

hög värdering av den svenska kronan. Sker det en tydlig vändning med en ökad efter-

frågan finns däremot stor sannolikhet för att det leder till en högre lönsamhet och ett 

högre vinstläge, generellt sett för hela industrin, jämfört med 2012.  

 

Svensk ekonomi 

Den innevarande lågkonjunkturen förväntas bottna under första kvartalet 2013, för att 

sedan anträda en tillväxtbana som stegvis förstärks under 2013 och 2014. 

 

Hushållens konsumtion kan överraska positivt genom att hushållens sparande är högt 

och hushållen mycket väl kan byta fokus från sparande till konsumtion i takt med att 

synen på den svenska ekonomin blir allt mer positiv.  
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Prognoserna för 2013 visar på en svag exportutveckling. Först 2014 väntas exporten ta 

fart. Vissa indikatorer som kommit under 2013 visar på en mer positiv exportutveckling 

redan i år. 

 

Inflation 

Inflationen under 2012 blev 0,9 procent i jämförelse med 2,9 procent 2011. I snitt för 

åren 2011 och 2012 hamnade inflationen nära två procent.  

 

Den svenska penningpolitiken lär även under den närmaste tiden sammantaget vara 

stramare än den som förs i USA, inom euroblocket och i Storbritannien. 

 

De senaste månadernas debatt och oenighet inom Riksbanken om penningpolitikens 

utformning kan skada tilltron till Riksbankens inflationsmål. 

 

Inflationen hamnar sannolikt under två procent 2013. Enligt Riksbankens senaste pro-

gnos kommer inflationen 2014 att hamna nära inflationsmålet och under 2015 en bit 

över inflationsmålet. Erfarenhetsmässigt kan skillnaden mellan prognos och utfall bli 

stor.  

 

Sysselsättning 

Sysselsättningen fortsätter att öka svagt samtidigt som andelen i arbetsför ålder som har 

ett jobb minskar. Arbetslösheten förväntas öka under 2013 och överstiger då enligt de 

flesta prognosmakare åtta procent av arbetskraften. 

 

Varslen om uppsägning har minskat i antal under december 2012 och januari 2013 efter 

den kraftiga uppgången under oktober och november 2012. Industrins andel av varslen 

minskar något. 

 

Arbetsmarknadens funktionssätt blir kontinuerligt sämre. Andelen arbetslösa med långa 

arbetslöshetstider är konstant hög.  

 

Löner 

Löneutvecklingen inom industrin i Sverige under 2012 väntas bli ungefär fyra procent. 

Med en inflation på 0,9 procent väntas reallöneutvecklingen hamna på cirka tre procent. 

Vår bedömning av att löneökningstakten i Europa i genomsnitt ligger på 2,5–3,0 pro-

cent kvarstår. Det är stor spridningen i löneökningstakten mellan olika europeiska län-

der, med Norge i topp med 4,5 procent och Nederländerna i botten med nära noll pro-

cent.  

1.2 Några övergripande kommentarer angående konjunkturen 

Den ekonomiska utvecklingen under de senaste fem åren har i stor utsträckning påver-

kats av den globala finanskrisen och de följdverkningar den fått. Utvecklingen på de 

finansiella marknaderna och hur politiska beslutsfattare förmår hantera de utmaningar 

de ställs inför kommer även under de kommande åren att ha en dominerande inverkan 

på världsekonomin och därmed Sveriges utveckling.  

 

Konjunkturprognoser med brasklapp 

För att beskriva en tänkbar ekonomisk utveckling på ett par års sikt använder vi i denna 

rapport uppgifter från olika konjunkturbedömare. För den svenska ekonomins del är det 
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främst Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser som används. Det är flitigt 

använda material, men man ska ta dem för vad de är – prognoser – bland de bästa som 

finns att tillgå, men tyvärr långt ifrån säkra.  

 

Prognoser om framtiden är alltid osäkra och ju längre tidshorisonten är desto större blir 

osäkerheten. Dessutom har finanskrisen visat att de traditionella prognosmodeller som 

används har ett flertal brister. Kopplingen mellan utvecklingen på de finansiella mark-

naderna och den reala ekonomin är bristfälligt utvecklad i dessa modeller. Det saknas 

också erfarenhet av den form av extremt expansiv penningpolitik som idag förs i många 

länder. Många prognosmakare tvingas därför i högre utsträckning än tidigare revidera 

sina prognoser med kort mellanrum. De konjunktursvängningar vi sett under de senaste 

fem till sju åren följer inte gamla mönster. 

 

Utvecklingen med snabba förändringar i synen på konjunkturutsikterna under senaste 

dryga halvåret är illustrativ. I juni trodde Konjunkturinstitutet att BNP för 2012 skulle 

bli 1,0 procent. I augusti, då mindre än ett halvår återstod av 2012, skrev de upp pro-

gnosen till 1,7 procent. Sedan föll olika förtroendeindikatorer snabbt och statistik över 

utvecklingen i den reala ekonomin visade på en avtagande tillväxt. Det ledde till att 

Konjunkturinstitutet i december 2012 skrev ner sin prognos för BNP tillväxten i Sverige 

för år 2012 till 1,2 procent. Prognosen för 2013 föll samtidigt från 1,8 procent i augusti 

till 0,8 procent. Regeringen tvingades göra en ännu större revidering av sina prognoser 

under hösten.  

 

Ovanstående understryker den osäkerhet som finns. Med den reservationen gjord, lyfter 

vi i följande tre stycken fram några av de slutsatser vi dragit av den uppdatering vi har 

gjort.     

 

Risken för en sämre utveckling har minskat 

Under det senaste dryga halvåret har tillväxttakten sjunkit i en rad länder, däribland 

Sverige. Parallellt har förhållandena på de finansiella marknaderna stabiliserats och 

riskpremierna sjunkit.  

 

Industrins ekonomiska råd framhäver i sin rapport
1
 inför 2013 års avtalsrörelse fyra 

stora risker som skulle kunna innebära att den ekonomiska utvecklingen skulle bli 

sämre än huvudalternativet. Det som nämns är risken för en fördjupad kris i eurozonen, 

risken för misslyckanden med att nå nödvändiga uppgörelser omkring den amerikanska 

finanspolitiken, risken för en ”hårdlandning” för den kinesiska ekonomin och risken för 

kraftigt stigande råvarupriser till följd av politisk oro. Sannolikheten för att någon av 

dessa stora risker kommer att inträffa har blivit mindre.  

 

En serie beslut i enskilda EU länder, i EU och av ECB har haft en lugnande effekt på de 

finansiella marknaderna och den nödvändiga förstärkningen av eurons institutionella 

ramverk har tagit stora steg framåt. Sannolikheten för en totallåsning inför kommande 

beslut angående USAs budget ter sig allt mindre. Kinas tillväxt ser nu åter ut att öka. 

Risken för kraftigt stigande oljepriser har också minskat.  

 

                                                 
1
 ”Inför 2013 års avtalsrörelse”, oktober 2012. 
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Det är troligt att det även framöver kommer tillfällen då oron på de finansiella mark-

naderna tillfälligtvis ökar med konsekvenser också för den reala ekonomin. Fortfarande 

kan dessa risker förorsaka bakslag men risken för totala haverier får anses vara mindre.  

 

Återhämtning fortfarande beroende av en extremt expansiv penningpolitik 

Ännu är efterfrågan starkt beroende av en mycket expansiv penningpolitik och omfat-

tande utfästelser om lån till låg ränta från olika centralbanker. Fed
2
 signalerar att det blir 

fortsatt låg ränta tills arbetslösheten kommit ner på lägre nivåer.  ECB annonserade i 

början på september ett ”obegränsat” program för stödköp av statspapper i krisländer 

(”Outright Monetary Transactions”). I Japan har den nye premiärministern deklarerat att 

det måste bli ett slut på deflationspolitiken och inflationsmålet har höjts. Tidigare var 

målet formulerat som en ambition att nå en procent. Nu gäller ett nytt inflationsmål på 

två procent. Bank of Japan kommer att genomföra obegränsade köp av värdepapper till 

det att målet är nått.  

 

Justeringar har gjorts i tidsplanen för införandet av de tuffare kraven på kapitaltäckning 

och likviditet enligt Basel III
3
 så att vissa krav träder ikraft senare. Detta gör att den 

åtstramande effekt dessa regler får blir mindre under de närmaste åren. 

 

Den samlade finanspolitiken i världen verkar å andra sidan kraftigt åtstramande, i syfte 

att få kontroll på statsskuldernas ökning.  IMF uppskattar effekten till ungefär en pro-

cent av BNP 2013 och även 2014 blir effekten betydande.  

 

Fler tecken på vändning och ökad chans till en bättre utveckling 

Det finns kvarstående risker för en sämre ekonomisk utveckling men det finns också 

chans för en bättre utveckling. Det är fullt möjligt att den ekonomiska utvecklingen efter 

finanskrisen inom de närmaste åren är mogen för att gå in i en ny fas. En fas präglad av 

en mer uthållig återhämtning, som inte är beroende av centralbankernas konstgjorda 

andningar.  

 

Under de senaste månaderna har flera förtroendeindikatorer börjat ge en mer positiv bild 

över utvecklingen, både i Sverige och i Europa i övrigt. En del statistiska utfall har inte 

heller varit så dåliga som man har befarat. Om förväntningarna på en mer positiv ut-

veckling får fäste kan det vara inledningen på en serie händelser som utvecklas till en 

positiv spiral. Många hushåll och företag har idag ett högt sparande. Det utgör en pot-

ential som kan höja konsumtionen och leda till ökade investeringar den dag förvänt-

ningar ställer in sig på att krisen går att hantera, eller rent av är över. Det kan få fart på 

efterfrågan samtidigt som räntorna på statsobligationer för de mest utsatta länderna kan 

sjunka och därmed kan också det statsfinansiella läget i underskottsländerna förbättras 

och finanspolitiken bli mindre åtstramande.  

 

Vad vi beskriver är en möjlig utveckling på ett till två års sikt men det får naturligtvis 

inte dölja dagsläget. Sverige befinner sig i lågkonjunktur, arbetslösheten är alldeles för 

hög och investeringarna för låga. I många andra europeiska länder, inte minst i Sydeu-

ropa, är den ekonomiska situationen mycket bekymmersam.  

 

                                                 
2
 Fed= Federal Reserve, centralbanken i USA. 

3
 Den finansiella krisen visade att bankernas regelverk inte fångade upp riskerna i tillräcklig utsträckning.  

Ett nytt regelverk, Basel III, har därför arbetats fram. Basel III innebär att bankerna måste ha mer kapital 

av bättre kvalitet samt att helt nya krav på bankernas likviditet införs.  
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1.3 Lönebildningen – fackliga utgångspunkter och förhållningssätt 

I novemberrapporten gör vi en relativt utförlig genomgång av, för Facken inom indu-

strin, viktiga utgångspunkter och förhållningssätt avseende lönebildningen. En bedöm-

ning av vad den ekonomiska utveckling, under de senaste månaderna, kan ha för konse-

kvenser för lönebildningen måste relateras till dessa utgångspunkter och förhållnings-

sätt. Därför gör vi här en kort summering. 

 

Facken inom industrin är överens om vikten av att Industrin upprätthåller sin lönenor-

merande roll. Industrins parter har att bedöma de ekonomiska förhållandena inom den 

konkurrensutsatta sektorn och ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna i hela den 

svenska ekonomin. Det är viktigt att parterna agerar som om Riksbanken når sitt inflat-

ionsmål och inte försöker följa tillfälliga svängningar i inflationstakten. En lönepolitik 

som stärker svensk industris konkurrenskraft ökar förutsättningar för tillväxt och reala 

löneökningar i Sverige. Sverige har en rörlig växelkurs som gör att värdet på den 

svenska kronan kan öka eller minska. Parterna varken kan eller bör ta hänsyn till dessa 

svängningar när de uppskattar löneutrymmet. Ansvaret för den ekonomiska politiken 

och för lönebildningen ska hållas isär. Det är inte parternas uppgift att via lönebildning-

en bedriva ”stabiliseringspolitik”.  

 

Parterna bör beakta att lönebildningen kan påverka utvecklingen av arbetslöshet och 

sysselsättning. Såväl för höga som för låga löneökningar kan leda till lägre sysselsätt-

ning och högre arbetslöshet. Bedömningarna av löneutrymmet bör inte göras utifrån 

tillfälliga svängningar i produktivitetsutveckling, utan ta sin utgångspunkt i utveckling-

en över flera år. När de kortsiktiga svängningarna tilltar är det ännu viktigare att parter-

na söker vägledning i de långsiktiga trenderna. På så sätt kan lönebildningen bidra till 

en stabil samhällsekonomisk utveckling.  

 

1.4 Håller slutsatserna från november? 

Målet för Facken inom industrin är att träffa avtal som ger reallöneökningar på en lång-

siktigt hållbar nivå. Det innebär att avtalen bör leda till bibehållen eller förstärkt konkur-

renskraft, vara förenliga med inflationsmålet och bidra till en förbättrad sysselsättnings-

utveckling.  

 

Vilken är då denna ”bästa möjliga” löneökningstakt?  

 

I novemberrapporten gjorde vi bedömningen att löneutrymmet under de kommande åren 

var lägre än genomsnittet under Industriavtalsperioden. Genomsnittet för industriavtals-

perioden angavs till 3,5 procent. Vår bedömning gällde både om man utgick från pris- 

och produktivitetsutvecklingen i det svenska näringslivet och om man utgick från för-

väntad ökning av löne- och arbetskraftskostnader i Europa. Vi menade att med en lö-

neökningstakt något under det historiska genomsnittet under Industriavtalsperioden 

skulle parterna inom industrin kunna kombinera kraven på reala löneökningar med kra-

ven på bibehållen konkurrenskraft. Det skulle också vara en löneökningstakt som var 

väl förenlig med Riksbankens inflationsmål och inte utgöra något hinder för Riksbanken 

att föra en expansiv penningpolitik (se utdrag ”De viktigaste slutsatserna i november-

rapporten i sex punkter.) 
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Finns det då något i de senaste månadernas ekonomiska utveckling som gör att det 

finns skäl att ändra på dessa bedömningar?  

 

Facken inom industrins gemensamma avtalskrav är ställda utifrån att det träffas ett ettå-

rigt avtal. Med en sådan tidshorisont ger de senaste månadernas utveckling inga skäl till 

att förändra de bedömningar som gjordes i november. Fackens avtalsplattform innehål-

ler också en öppning för längre avtal ifall det underlättar lösandet av för Facken inom 

industrin principiellt viktiga frågor. Nu förs diskussioner mellan parterna om ett avtal 

som är längre än ett år - det leder till nästa fråga. 

 

Blir slutsatserna annorlunda om man drar ut tidperioden på ett avtal till två eller tre 

år?  

 

Vårt första svar på den frågan är att osäkerheten om löneutrymmets storlek ökar och ju 

längre avtal desto större blir osäkerheten. I dagsläget finns betydligt fler tecken på att 

konjunkturen har bottnat och att en vändning i konjunkturen har inletts än vad som var 

fallet i november. Riskerna för en betydligt mer negativ utveckling har minskat och 

chanserna för en starkare återhämtning har ökat. Att konjunkturen borde vända fanns 

också med i vår bedömning i november. Men om vi under flera år får en mer stabil till-

växt med måttlig prisutveckling och en högre produktivitetsutveckling ökar också löne-

utrymmet. Vår bedömning är att slutsatserna från november kan komma att stå sig bra 

under flera år men att sannolikheten är större för att vi, om ett eller två år, kommer att 

bedöma löneutrymmet som något högre snarare än lägre. 
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De viktigaste slutsatserna i novemberrapporten i sex punkter: 

 

 Tillväxten och produktivitetsutvecklingen i det svenska näringslivet har varit 

lägre under de senaste fem åren jämfört med de tio första åren med Industriav-

talet. Utsikterna för den närmaste tiden visar att tillväxten och produktivitetsut-

vecklingen under de närmast kommande åren också kommer att vara lägre än 

under de första tio åren med Industriavtalet. Fortfarande växer dock den 

svenska ekonomin och tillväxten i Sverige är högre än i flertalet jämförbara 

länder. 

 

 Svensk industri har inte tappat i konkurrenskraft mot våra viktigaste konkur-

rent-länder i Europa. Den svaga utvecklingen av industriproduktionen och 

dämpningen av exportutvecklingen beror istället på den låga efterfrågan i om-

världen.  

 

 Löner och arbetskraftskostnaderna i Sverige har under Industriavtalsperioden 

stigit med i genomsnitt 3,5 procent per år. Bedömningar av det tillgängliga ut-

rymmet under de kommande åren visar på att utrymmet nu är lägre. Det gäller 

såväl om bedömningarna utgår från pris- och produktivitetsutvecklingen i det 

svenska näringslivet som om de utgår från förväntad ökning av löner- och ar-

betskraftskostnader i Europa. Vår bedömning är att löner och arbetskraftskost-

nader i Europa under de närmaste åren kommer att öka med mellan 2,5 och 3 

procent per år.  

 

 Partena bör när de förhandlar om nya löner utgå från att Riksbanken gör sitt 

jobb och att inflationen hamnar kring inflationsmålet och inte försöka följa till-

fälliga svängningar i inflationstakten. 

  

 För att varaktigt få ner arbetslösheten till de nivåer som rådde före finanskrisen 

krävs omfattande utbildningssatsningar framförallt riktade gentemot grupper av 

arbetslösa som har en kortare och bristfällig utbildning. Parterna kan och bör 

satsa betydligt mer på kompetensutveckling för att bättre hantera de match-

ningsproblem som finns. Därutöver behövs kraftfulla satsningar inom arbets-

marknads- och utbildningspolitikens områden. 

 

 Med en löneökningstakt något under det historiska genomsnittet under Industri-

avtalsperioden, kan parterna inom industrin kombinera kraven på reala löneök-

ningar med kraven på bibehållen konkurrenskraft. Det är samtidigt en löneök-

ningstakt som är väl förenlig med Riksbankens inflationsmål och utgör inget 

hinder för Riksbanken att föra en expansiv penningpolitik.   
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2. Omvärlden 

Sammanfattning från november 2012 

Fortfarande lider världsekonomin av sviterna efter den globala finanskrisen och under 

2012 inträffar en förnyad försvagning av tillväxten. 

 

Det råder osäkerhet om utvecklingen framöver. En långsam återhämtning förväntas 

under 2013. En högre tillväxttakt förutsätter att flera ekonomisk-politiska åtgärder vid-

tas. Det handlar framförallt om den politiska hanteringen av eurokrisen både på EU-

gemensam nivå och i respektive land, men också om USAs finanspolitik där beslut 

måste fattas för att undanröja kraftiga åtstramningseffekter. 

 

Statsskulderna ökade kraftigt i flera euroländer delvis som en följd av hanteringen av 

den globala finanskrisen. Eurokrisen beror också på strukturella problem i flera länder 

och obalanser mellan länder. Balans och timing i den ekonomiska politiken krävs för 

att skapa en finansiell stabilitet i euroområdet, komma till rätta med budgetunderskot-

ten och bidra till strukturella förbättringar i ekonomierna. De negativa effekterna på 

tillväxt och sysselsättning måste begränsas. 

 

Även om svensk export till regioner utanför Europa har ökat över tid är de europeiska 

länderna fortsatt de viktigaste handelsparterna för svenskt vidkommande. De ekono-

miska utsikterna på våra viktigaste exportmarknader medför en svag exportutveckling i 

år men möjligheter till en bättre utveckling under 2013. 

 

 

2.1 Internationell utblick  

Som vi skrev i vår rapport i november så fanns det en stor osäkerhet om hur djup och 

långvarig inbromsningen i världsekonomin skulle bli. Idag kan vi dra slutsatsen att 

mycket tyder på att botten i den globala konjunkturnedgången passerades under hösten 

2012. Till stöd för den mindre pessimistiska framtidssynen på världsekonomin har det 

de senaste månaderna i flera länder redovisats ett antal indikatorer, som pekat på en 

förbättrad framtidstro och en stabilisering eller en gryende uppgång av orderingång och 

produktion. 

 

I de senaste prognoserna för de närmaste åren förväntas en period av långsam återhämt-

ning istället för en fortsatt nedgång. Huvudscenariot utgår från att de politiska beslut 

som behövs för att ge understöd till att återhämtningen kommer på plats. Det är hante-

ringen av skuldkrisen i euroområdet men också finanspolitiken i USA som är fortsatt 

aktuell. Den mycket expansiva penningpolitiken väntas fortsätta att ge ett stöd för åter-

hämtningen.  

 

Världstillväxten 2012 förväntas landa på dryga tre procent. Världsekonomin kommer 

även 2013 att ha en relativt svag tillväxt. De prognoser om tillväxten som kommit de 

senaste månaderna har senarelagt uppgången i många länder och medför att utsikterna 

för 2013 har försvagats jämfört med tidigare bedömningar. Utsikterna för 2014 pekar på 

en fortsatt återhämtning med en lite högre och mer normal tillväxttakt, men i många 

länder fortsätter man ytterligare en tid att brottas med stor skuldsättning, vilket lägger 

en hämsko på tillväxtmöjligheterna. 
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Diagram 2.1 BNP-utveckling 2001-2014, procent 

 
Källa: Konjunkturinstitutet december 2012 

 

Ekonomisk-politiska åtgärder i både tillväxtländer och OECD-länder kan bidra till att 

tillväxten blir något starkare i år. Om vi får ett ökat förtroende hos hushållen och företa-

gen och en vilja att börja konsumera och investera kan återhämtningen förstärkas ytter-

ligare under 2014. En sådan utveckling som leds av ett starkare USA och Kina än vad 

som i nuläget är förväntat är den viktigaste uppåtrisken för världsekonomin.  

 

Den viktigaste nedåtrisken handlar om att osäkerheten kring nödvändiga ekonomisk-

politiska beslut ökar och/eller att dessa beslut inte kommer på plats. En instabil fram-

tidstro bland företag och konsumenter kan bromsa den gryende uppgången. En fördju-

pad politisk och ekonomisk kris i euroområdet skulle försena och försvåra det globala 

återhämtningsscenariot.  

 

Tabell 2.1 BNP i vissa länder och regioner 
  2012 2013 2014 
  KI dec KI dec IMF jan KI dec IMF jan 

USA 2,2 1,9 2,0 2,7 3,0 

Euroområdet -0,5 0,0 -0,2 1,4 1,0 

Tyskland 1,0 0,9 0,6 2,1 1,4 

Storbritannien -0,1 1,0 1,0 1,9 1,9 

Norge 3,2 2,5 
 

2,0 
 Danmark -0,6 0,9 

 
1,8 

 Finland -0,1 0,4 
 

2,1 
 Kina 7,7 8,2 8,2 8,6 8,6 

Världen 3,2 3,5 3,5 4,2 4,1 

  
     Exportvägd BNP* 1,1 1,4  2,3  

*Egna beräkningar i huvudsak baserade på Konjunkturinstitutets (KI) prognos i december. 

Källa: Konjunkturinstitutet december 2012, IMF januari 2013 och egna beräkningar 

 

För att få en bild av hur BNP utvecklas i länder som är viktiga för svensk export har vi 

vägt ihop BNP-prognoser för Sveriges 15 största exportmottagare med vikter som base-
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ras på hur stor andel av svensk varuexport som går till respektive land.
4
 Denna upp-

skattning ger att BNP i de länder som är viktiga för svensk export kommer att växa med 

1,4 procent 2013 och med 2,3 procent 2014. Jämfört med BNP-prognoserna i tabell 2.1 

är denna prognos betydligt högre än för euroområdet men lägre än för världstillväxten. 

 

Kina 

År 2012 växte Kinas ekonomi med mindre än åtta procent, vilket var en svag utveckling 

jämfört med tidigare. Men redan fjärde kvartalet 2012 har tillväxttakten ökat och in-

köpschefsindex steg i januari till den högsta nivån på två år och pekar på ökad produkt-

ion i industrin.  

 

Under 2013 väntas tillväxttakten bli drygt åtta procent. Ekonomisk-politiska stimulanser 

väntas kunna upprätthålla tillväxten på en god nivå. Möjligheterna att öka exporten är 

dock inte så goda när världskonjunkturen är svag. Kina står för ungefär hälften av den 

globala tillväxten de kommande åren. Kinas ekonomi får en allt större betydelse för 

världsekonomin i takt med att landets tillväxt är så snabb relativt andra stora länder. Om 

utvecklingen med en tillväxttakt på över åtta procent fortsätter i ett längre perspektiv 

kommer det inte att dröja många år innan den kinesiska ekonomin är större än USA. 

 

USA 

BNP steg med drygt två procent 2012 vilket visar att återhämtningen fortsatte under 

året. Den långsamma tillväxten är en följd av den åtstramande finanspolitiken och den 

svaga arbetsmarknadsutvecklingen som gjorde att hushållen sparade. Arbetslösheten 

minskade dock i slutet av 2012. Bostadsmarknaden har också börjat visa på en ljusning 

då bostadsbyggandet har ökat och priserna har börjat stiga igen, men från en mycket låg 

nivå. Inköpschefsindex har stigit och visar på ökad produktion och en högre tillväxt de 

senaste månaderna. 

 

Fjärde kvartalet 2012 var mycket svagt och en viktig förklaring är de minskade för-

svarsutgifterna, men också den osäkerhet som rådde kring hanteringen av finanspoliti-

ken och väntan på en politisk uppgörelse som dröjde ända in på nyåret kan förklara det 

förväntade hacket i kurvan. 

 

Den underliggande tillväxttrenden väntas bli starkare framöver och får stöd av den ex-

pansiva penningpolitiken som ligger fast under de närmaste åren. Fed har knutit en 

framtida åtstramning av penningpolitiken till att den amerikanska arbetslösheten först 

ska sjunka under 6,5 procent (i december 2012 var den 7,8 procent). 

 

De skattehöjningar som politikerna kom överens om vid årsskiftet kommer att få en 

negativ effekt på drygt en procent av BNP. Detta genom en långsammare ökning av 

konsumtionen när disponibelinkomsten minskar. Åtstramningspaketet sker huvudsakli-

gen genom beskattningen av de högre inkomstskikten, men också genom högre arbets-

givaravgifter.  

 

Osäkerheten om hanteringen av finanspolitiken kvarstår under våren då det är tre frågor 

som återstår att lösa. 1) En höjning av skuldtaket, som kommer att passeras under feb-

ruari, är nödvändig för att USA ska kunna betala sina räkningar, tidpunkten för detta 

                                                 
4
 2012 och 2013: Konjunkturinstitutet december för 10 länder. IMF januari för Ryssland. IMF oktober för 

Nederländerna, Belgien, Polen och Australien. 2014: Konjunkturinstitutet december för 10 länder. IMF 

december för Ryssland. Ingen prognos för övriga länder. 
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beslut har senarelagts till maj. 2) En uppgörelse om ytterligare besparingar för att und-

vika budgetstupet som annars träder i kraft från den första mars. 3) En uppgörelse om 

innevarande års budget. Nuvarande budgetår löper ut den 27 mars.  

 

Ett visst mått av ytterligare åtstramande effekter kan alltså förväntas. Det är ändå rimligt 

att tro att de amerikanska politikerna lyckas hantera de akuta finanspolitiska deadlines 

som uppkommer framöver utan att låta ekonomin hamna i recession. Huruvida man 

mäktar med att fatta beslut som ger mer långvarigt lugn i finanspolitiken är dock mer 

osäkert. Den underliggande oron över konstanta budgetunderskott och ökande skuld-

sättning kommer att finnas kvar även på längre sikt. 

 

Europa 

2012 var ett dystert år för euroländerna med en negativ tillväxt på omkring en halv pro-

cent för hela regionen. Även fjärde kvartalet 2012 bjöd på en dyster bild i många länder. 

Samtidigt har det de senaste månaderna kommit signaler om en stabilisering och viss 

ljusning i de konjunkturbarometrar och inköpschefsindex som redovisats. Slutsatsen 

man kan dra är att det verkar som att man har lämnat den mest akuta krisen bakom sig. 

 

Ett annat uttryck för en ökad framtidstro är olika uttalanden från politiker. Tysklands 

finansminister Wolfgang Schäuble sa exempelvis vid en konferens i början på februari 

”Eurokrisen är inte över, men vi är i ett mycket bättre läge än vi var för ett år sedan". 

Han sa vidare att det skett stora framsteg i alla länder, men att det vore fel med förnöj-

samhet till följd av det förbättrade sentimentet. 

 

De ekonomiska utsikterna för de europeiska länderna präglas även framöver i stor ut-

sträckning av effekterna av skuldkrisen i euroområdet. En svag tillväxt och en ökad ar-

betslöshet karaktäriserar utvecklingen 2013 i många länder. Även om nedgången har 

bromsats in har uppgången för flera av euroländernas ekonomier senarelagts. När kri-

sens effekter gradvis lättar kommer en långsam återhämtning i Europa under senare 

delen av 2013 eller först under 2014. 

 

Diagram 2.2 månadsnoteringar 10-åriga statsobligationer 

 
Källa: Macrobond 
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Det har rått ett relativt lugn på finansmarknaderna i Europa de senaste månaderna. Obli-

gationsräntorna har under hösten sjunkit en aning i de euroländer som är hårdast drab-

bade av skuldkrisen. Risken för att länder ska lämna eurosamarbetet har minskat. Att 

också obligationsräntorna stigit något i mer stabila länder tyder på att det finns en viss 

optimism om en kommande uppgång i ekonomin. Det är dock för tidigt att blåsa faran 

över och ytterligare oro kan uppkomma under våren, t.ex. i samband med det pågående 

parlamentsvalet i Italien. 

 

Tysklands ekonomi försvagades 2012 men till skillnad från många andra länder i euro-

området kunde man undvika recession. En ljusning är på gång om man studerar de sen-

aste månadernas inköpschefsindex och IFO-index
5
 som steg mer än förväntat i januari 

och februari 2013. Det gällde både för tillverkningsindustrin och hela näringslivet.  

 

Tysklands BNP väntas växa med knappt en procent i år. Hushållens reala disponibla 

inkomster har stigit men privat konsumtion är försiktig. Sysselsättningen fortsatte länge 

att öka men har vänt ned även om den ligger kvar på en hög nivå. Exporten visar fortfa-

rande på tillväxt och betydligt bättre utfall än för konkurrentländer. Tysk konkurrens-

kraft gynnas av att tillhöra euron men den svaga efterfrågan från exportmarknaderna 

inom euroområdet inverkar negativt.  

 

2.2 Sammanfattning 

Under 2012 försvagades tillväxten i världsekonomin men mycket tyder på att botten i 

den globala nedgången passerades under hösten. De senaste månadernas ekonomiska 

indikatorer har visat prov på ljusglimtar och förbättrad framtidstro hos företag och hus-

håll. 

 

En långsam återhämtning förväntas under 2013 där åtstramningspolitik och en högre 

arbetslöshet i många länder bromsar hushållens och företagens konsumtion och investe-

ringar. Även om nedgången inte fortsätter har uppgången i flera länder senarelagts, det 

gäller framförallt i Europa. En fortsatt expansiv penningpolitik ger stöd till den globala 

återhämtningen. 

 

En högre tillväxttakt förutsätter att flera ekonomisk-politiska åtgärder vidtas och att nya 

politiska osäkerheter som uppkommer hanteras på ett bra sätt. År 2014 kan återhämt-

ningen av världsekonomin fortsätta med Kina och USA som viktigaste draglok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Publiceras av IFO-institutet i Tyskland.  
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3. Industrins konkurrenskraft 

Sammanfattning från november 2012 

Industriproduktionen i Sverige föll kraftigt under finanskrisens akuta fas men återhäm-

tade sig sedan starkt och var i början av 2011 tillbaka på samma nivåer som innan kri-

sen. Därefter har industriproduktionen legat kvar på ungefär samma nivå eller minskat 

något. Trots den mediokra utvecklingen under 2011 och 2012 står sig utvecklingen av 

svensk industriproduktion bra i jämförelse med många andra europeiska länder. I 

många europeiska länder har industriproduktionen utvecklats svagare men i flera länder 

i Östeuropa och även i Irland har industriproduktionen ökat betydligt snabbare.  

 

Arbetskraftskostnaderna har ökat något mer i Sverige än i Europa sedan 2006, samti-

digt har produktivitetstillväxten varit starkare inom svensk industri. Tillsammans ger 

det ett förbättrat kostnadsmässigt konkurrenskraftsläge gentemot övriga Europa. Väger 

man in den förstärkning som skett av kronan under 2012 blir det kostnadsmässiga kon-

kurrenskraftsläget i stort sett detsamma 2012 som det var 2006.   

 

Vinstnivåerna i svensk industri har sjunkit under 2012 och förväntas ligga under ge-

nomsnittet för de senaste femton åren också 2013. Utvecklingen av svensk export följer 

marknadstillväxten relativt väl. Bytesbalansen visar fortsatt stora överskott men över-

skottet i handelsbalansen har minskat avsevärt sedan 2004. 

 

Sammantaget ger en genomgång av de olika konkurrenskraftsindikatorerna att svensk 

industri inte har tappat i konkurrenskraft mot våra viktigaste konkurrentländer i 

Europa. Den svaga utvecklingen av industriproduktionen och dämpningen av exportut-

vecklingen beror istället på den låga efterfrågan i omvärlden. 

3.1 Industriproduktionen 

Sedan rapporten i november har Industriproduktionsindex (IPI) publicerats för återsto-

den av 2012 (september till december) samt preliminära nationalräkenskaper för tredje 

kvartalet. Uppgifter för fjärde kvartalet blir tillgängliga i början på mars. För de flesta 

länder inom EU finns på motsvarande sätt ny data. Dessutom har ett antal indikatorer på 

stämningsläget (så kallade sentimentsindikatorer) inom industrin publicerats.  

Industriproduktion i Sverige 

Utfallsdata för 2012 visar på en fortsatt svag utveckling av den svenska industriprodukt-

ionen. Enligt IPI föll nivån på industriproduktionen med cirka fyra procentenheter i sep-

tember och sedan låg produktionen i stort sett kvar på den nivån under resten av året. 

Orderingången utvecklades också svagt med undantag för december då orderingången 

steg påtagligt. Enligt nationalräkenskaperna (NR) har industriproduktionen under de tre 

första kvartalen 2012 legat på en två till fyra procent lägre nivå än under motsvarande 

kvartal föregående år. Den säsongrensade serien visar dock på en i stort sett oförändrad 

nivå under året, t.o.m. någon liten ökning. NR ger således en något mer positiv bild av 

utvecklingen.  

 

Skillnaderna mellan IPI och NR beror på att de till viss del mäter olika saker. IPI mäter 

industrins leveranser och enbart för varuproduktion. Dessutom görs en omräkning till 

fasta priser med hjälp av producentprisindex. NR justerar för lagerförändringar och läg-
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ger till industrins tjänsteproduktion vilket inte görs i IPI
6
. Statistik över industrins lager-

utveckling visar på en betydande minskning av lagren under 2012. Det borde dra ner 

värdena på industriproduktionen enligt NR. Däremot kan utvecklingen av industrins 

tjänsteproduktion vara större vilket kan förklara att NR ger en mer positiv bild av ut-

vecklingen.  

 

Diagram 3.1 Produktion, leveranser och order, gruv- och  

tillverkningsindustrin 2012, index 2005=100 

 
Källa: SCB 

 

Stämningsläget inom industrin 

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer sjönk industriproduktionen tredje 

kvartalet 2012 men har i övrigt varit oförändrad under året. Barometern indikerar ett 

mycket lågt kapacitetsutnyttjande under tredje och fjärde kvartalet 2012, vilket innebär 

att det finns betydande ledig produktionskapacitet. Försäljningspriser på exportmark-

naderna har gått ner särskilt under tredje och fjärde kvartalet 2012 då kronan varit star-

kare. I februari steg konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin med sex enheter. 

Bland annat är bedömningen av lagersituationen inte lika negativ och produktionspla-

nerna ter sig mer optimistiska. Orderingången för exporten har slutat falla och bedöm-

ningen av orderstockens storlek är något mindre negativ än i januari 2013. Däremot har 

sysselsättningen minskat ytterligare och planerna tyder på fortsatta nedskärningar.  

 

Riksbankens företagsundersökning i januari 2013 visar att konjunkturen har försvagats 

under hösten och vintern. Försämringen är särskilt tydlig för exportföretagen medan 

läget i handeln är mer stabilt. Även om det finns hopp om att konjunkturen ska stärkas 

framemot sommaren, så finns det, enligt Riksbankens undersökning, idag få konkreta 

tecken på en uppgång. Efterfrågan från Europa upplevs som fortsatt svag och den starka 

kronan pressar lönsamheten för exportföretagen. Det finns dock vissa ljuspunkter i den 

internationella konjunkturen och en majoritet av företagen hoppas på ett bättre konjunk-

turläge framemot sommaren trots den svaga orderingången. Möjligheterna att dra ned 

arbetsstyrkan ytterligare genom att minska antalet visstidsanställda, vikarier och be-

manningsanställda uppges inom industrin vara i det närmaste uttömda. Företagens priser 

                                                 
6
 När fullständiga nationalräkenskaper föreligger, vilket brukar vara fallet efter ungefär två år, bygger 

industriproduktionen enligt NR på helt andra uppgifter än industriproduktionsindex, bland annat uppgifter 

från företagens ekonomi.   
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är fortsatt låga. Inom industrin räknar flera företag med att behöva sänka priserna under 

första kvartalet 2013 samtidigt som de hoppas kunna höja priserna senare under året.  

Swedbanks inköpschefsindex för tillverkningsindustrin som utkom i slutet av januari 

överraskade positivt. Det totala PMI-indexet ökade med 4,6 indexenheter till 49,2 i ja-

nuari från 44,6 i december. Den kraftiga uppgången i indexet innebär att den svenska 

industrikonjunkturen har stabiliserats efter fjolårets nedgång. Samtliga fem delindex 

steg i januari. Orderingången och produktionen svarade för de största positiva bidragen 

till att PMI-totalt ökade, men det var endast delindexen för produktionen och leveransti-

derna som befann sig i tillväxtzonen. Sysselsättningen i industrin fortsatte att sjunka, 

även om indexet steg marginellt. Enligt Swedbank reviderar industriföretagen upp sina 

produktionsplaner och indexet steg till 54,8 – den högsta nivån sedan i somras. Detta 

kan vara en tidig signal om en annalkande vändning i den svenska industrikonjunkturen. 

 

Sammanfattar man de olika sentimentsindikatorerna så visar de på en fortsatt svag ut-

veckling under början av 2013 samtidigt som allt fler tecken tyder på att läget har stabi-

liserats. Botten kan vara nådd och allt fler framåtblickande indikatorer signalerar en klar 

förbättring.    

 

Industriproduktion i Europa  

Industriproduktionen inom hela EU har haft en svagt nedåtgående utveckling under 

2012. Av diagram 3.2 framgår att det inte är några stora skillnader mellan industripro-

duktionens utveckling i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I Sverige utvecklades 

industriproduktionen något bättre inledningsvis men föll sedan tillbaka. 

 

Diagram 3.2 Industriproduktionen Europa, index 2012-02-01=100 

 
Källa: Datastream, industriproduktionsindex säsongrensade data  

 

I Norden (diagram 3.3) tycks Norge ha en svagt uppåtgående trend. I Sverige steg indu-

striproduktionen andra kvartalet och i Danmark i det tredje kvartalet men sedan föll 

produktionen tillbaka i båda länderna.  
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Diagram 3.3 Industriproduktionen i Norden, index 2012-02-15=100 

 
Källa: Datastream, bygger på industriproduktionsindex säsongrensade data  

 

Många sentimentsindikatorer visar också på ett förbättrat stämningsläge i Europa i bör-

jan på 2013. Det gäller EU totalt men också för enskilda länder som Tyskland, Dan-

mark, Spanien och Frankrike.  

 

3.2 Växelkurs 

I rapporten Ekonomiska bedömningar från november 2012 fick växelkursutvecklingen 

extra stort utrymme. Skälet var att kronan sedan sommaren 2012 stärkts och att det in-

nebar ett nytt mönster jämfört med tidigare perioder med fallande konjunktur då kronan 

i regel har försvagats. Detta gäller alltjämt. 

 

Diagram 3. 4 Utveckling av konjunktur och växelkurs 

 
Källa: Konjunkturinstitutet och Riksbanken 

 

Av diagram 3.4 framgår att det tidigare funnits ett starkt samband mellan konjunkturut-

vecklingen och utvecklingen av den svenska kronkursen.  Diagrammet visar också att 

detta samband bröts i mitten av 2012. Konjunkturutvecklingen representeras i diagram-
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met av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin (säsong-

rensade data). Växelkursen representeras av TCW-index där ett lägre tal innebär en 

starkare krona.  

 

Diagram 3.5 Svensk valutautveckling 2012 – feb 2013 

 
Källa: Riksbanken 

 

Efter att den svenska kronan förstärktes kraftig sommaren 2012, inte minst mot euron, 

försvagades den något under hösten. KIX-index rörde sig från som lägst runt 102 i au-

gusti/september till uppåt 106 under slutet av året. Under de sista en och en halv måna-

derna har kronan åter förstärkts.   

 

Den senaste tidens förstärkning beror framförallt på rörelser mot andra valutor än euron 

såsom amerikanska dollarn och det brittiska pundet. Exempelvis har pundet försvagats 

med nästan en krona sedan slutet av december och ligger idag under 10 kronor. Efter 

Riksbankens besked om oförändrad reporänta den 13 februari har kronan stärkts också 

mot euron. En euro kostade den 15 februari 8,45 svenska kronor och KIX-index låg på 

101. 

 

Utvecklingen under de senaste fyra månaderna innebär att det nya fenomenet med en 

stark krona trots lågkonjunktur består. Att kronan förstärkts i detta konjunkturläge kan 

ses som ett uttryck för att Sverige har en stark konkurrenskraft men det kan samtidigt 

skapa konkurrenskraftsproblem för många företag.  

 

Den starka kronan kan också vara en effekt av att penningpolitiken i Sverige är stramare 

än i andra länder. Dels är Riksbankens styrränta något högre och dels förs i de andra 

stora valutablocken en extremt expansiv penningpolitik där centralbankerna, på olika 

sätt, förser marknaden med ökad likviditet. Det gäller ECB, Fed och den brittiska 

centralbanken men också sedan en tid den japanska centralbanken.    
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Diagram 3.6 Svenska kronans kurs mot Euron, US-dollarn och pundet 

 
Källa: Riksbanken 

 

Den starkare kronan ökar takten i strukturomvandlingen. Det för med sig en högre pro-

duktivitetsutveckling men ställer också ökade krav på svensk industris förnyelse- och 

omställningsförmåga. De slutsatser om den starka kronkursens betydelse för lönebild-

ningen som vi drog i novemberrapporten gäller alltjämt.  

 

3.3 Lönsamhet och vinster 

Sedan rapporten i november har det utkommit preliminära uppgifter om företagens lön-

samhet under 2011 från SCB:s företagsstatistik. Konjunkturinstitutets konjunkturpro-

gnos och konjunkturbarometer innehåller också nya lönsamhetsbedömningar. Unionen 

har daterat upp sin bolagsindikator, en rad aktiebolag har redovisat sina bolagsrapporter 

för 2012 och exportchefsindex som också innehåller lönsamhetsbedömningar har publi-

cerats. 

 

Enligt SCB:s undersökning Företagens ekonomi
7
 sjönk rörelsemarginal och nettomargi-

nal för industrin under 2011 efter att ha stigit kraftigt under 2010. Även om rörelsemar-

ginalen var lägre jämfört med 2010 var den högre än under perioden 1997-2003 och 

åren 2008 och 2009. Uppgifter för 2012 publiceras inte förrän i slutet av 2013.  

 

I Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för det fjärde kvartalet 2012 var företagens 

bedömning av lönsamhetsläget att det fortsatt var svagt. Mellan det tredje och fjärde 

kvartalet skedde ingen större förändring av nettotalet, vilket låg kvar på en låg nivå. 

Företagens bedömning av lönsamhetsläget tyder på att marginalerna har sjunkit ytterli-

gare under 2012 men att de möjligen fortfarande är högre än under lågkonjunkturen 

2001-2003. 

 

                                                 
7
 I Företagens ekonomi ingår inte företagens intäkter till följd av merchanting. 
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Diagram 3.7 Lönsamhet inom gruv- och tillverkningsindustrin, procent 

 
Källa: SCB, Företagens ekonomi 

 

Diagram 3.8 Lönsamhet industrin, nettotal, kv1 1998 – kv4 2012 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern, januari 2013 

 

Bolagsrapporterna för de stora börsnoterade industriföretagen ger inte intryck av att det 

har skett någon kraftig försämring av lönsamheten. Soliditeten i många företag är hög 

och flera stora industrikoncerner höjer sina utdelningar. Allt fler företag emitterar före-

tagsobligationer och i många fall till relativt låga räntor. Det har förmodligen sänkt före-

tagens kapitalkostnader under 2012 och bidragit till att företagen fått en finansierings-

struktur som är mindre beroende av kort upplåning. Eftersom flertalet av de stora indu-

striföretagen har en stor och växande del av sin verksamhet utomlands går det inte att 

direkt översätta den ekonomiska utvecklingen för hela koncernerna till hur lönsamma 

och vinstgivande de svenska verksamheterna är. 

 

Enligt Unionens bolagsindikator (diagram 3.9), som baseras på rapporterade resultat för 

75 börsnoterade bolag inom tillverkningsindustrin samt cirka 500 bolagsanalytikers 

bedömningar av den framtida utvecklingen i dessa bolag, fortsatte rörelsemarginalen 
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inom tillverkningsindustrin att sjunka under 2012
8
. För 2012 redovisas faktiska resultat 

för de bolag som rapporterat sina årsresultat senast januari 2013. För resterande bolag 

redovisas faktiska resultat så långt som dessa har offentliggjorts. 

 

Diagram 3.9 Omsättning-rörelsemarginal, börsnoterade bolag, 

tillverkningsindustrin, procent 

 
Källa: Unionen/ThomsonReuters 

 

Under 2013 väntas dock en vändning då bolagsanalytikernas prognoser pekar på att 

lönsamheten åter kommer att stiga. Industribolagens omsättning väntas öka både 2012 

och 2013. Prognosen för 2013 bygger på ett genomsnitt av bolagsanalytikernas 

prognoser, viktade efter hur träffsäkra bedömningarna varit historiskt.  

 

Konjunkturinstitutets prognos för vinstandelen inom industrin pekar på en lägre vinst-

andel under 2013 än under 2012 men att det vänder svagt uppåt under 2014 (se diagram 

3.10). Vinstandelen 2013-2014 hamnar då precis under den genomsnittliga nivån för 

perioden 1998-2012. 

 

Från 1 januari 2013 sänks bolagsskatten från 26,2 procent till 22 procent, vilket innebär 

en höjning av vinsten efter skatt. För vissa företag får sänkningen av bolagsskatten ef-

fekt redan i 2012 års bokslut p.g.a. av att den lägre skatten också räknas på uppskjutna 

framtida skatteskulder. Beräkningar som gjorts av näringsjournalister utifrån börsbola-

gens bokslut för 2012 visar att bolagen redan har kammat hem över tio miljarder kronor 

på bolagsskattesänkningen. I den beräkningen innefattas också bolag utanför industrin, 

exempelvis banker, som får stora skattelättnader.  

 

                                                 
8
 Unionens undersökning visar genomgående en högre nivå på rörelsemarginalen än i SCB:s statistik. En förklaring 

är att Unionens undersökning bygger på koncernernas resultat och inte bara på de svenska delarna av koncernerna. 

Utvecklingen av lönsamheten i de svenska delarna och i hela koncernerna brukar dock följa varandra väl även om 

nivåerna skiljer sig åt.   
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Diagram 3.10 Vinstandel i industrin, procent 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december 2012 

 

I exportchefsindex ingår ett delindex där exportcheferna ombeds bedöma exportens lön-

samhet. Dels bedömer de nuläget och dels gör de en bedömning för de kommande tre 

månaderna. Exportchefsindex för första kvartalet 2013 visar på en kraftig stegring av 

förväntningarna på lönsamheten under de kommande tre månaderna. Som framgår av 

diagram 3.11 finns historiskt ett tydligt samband där förväntningarna på framtiden har 

en hög överensstämmelse med nuläget ett till två kvartal senare.  

 

Diagram 3.11 Exportchefers omdöme om exportens lönsamhet, diffusionsindex 
9
  

 
Källa: Business Sweden 
 

En starkare krona och en svag efterfrågan från omvärlden håller priserna nere för många 

exportföretag. Det finns också stor ledig kapacitet, vilket är en faktor som rimligen sän-

ker industriföretagens lönsamhet under 2012 men det varierar mellan företag hur myck-

et lönsamheten sänks. Hur vinster och lönsamhet kommer att utvecklas under 2013 be-

ror i sin tur till stor del på hur efterfrågan utvecklas och till vilka priser företagen kan 

sälja sina produkter.  

 

                                                 
9
 Resultaten presenteras som ett diffusionsindex. Det betyder att värden över 50 innebär att det är fler som 

tror på en förstärkning än en försvagning och tvärtom. 
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Diagram 3.12 Rörelsemarginal och Kapacitetsutnyttjandet, procent 

 
Källa: SCB och egna bearbetningar 

 

Det finns ett tydligt samband mellan utvecklingen av kapacitetsutnyttjandet och företa-

gens lönsamhet. Det förefaller dock som att företagen nu lyckas hålla uppe marginaler-

na bättre än tidigare vid ett jämförbart konjunkturläge. Det kan bero på att företagen är 

ännu snabbare nu med att minska lager och göra sig av med anställda när de känner av 

en vikande efterfrågan. Kostnadsflexibiliteten verkar ha ökat och inom industrin har det 

bland annat tagit sig uttryck i en större andel inhyrd personal. 

 

Det låga kapacitetsutnyttjandet är samtidigt ett tecken på att det kan finnas en stor pot-

ential att höja lönsamheten om efterfrågan kommer tillbaka. Detta förutsatt att det då går 

att få tag på personer att anställa och att företagen har rätt produkter att erbjuda. Det 

låga kapacitetsutnyttjandet innebär samtidigt att investeringarna hålls tillbaka.   

 

3.4 Sammanfattning 
 

Industriproduktionen har haft en svag utveckling under 2012 både i Sverige och i EU 

som helhet. Av de data som finns att tillgå så här långt kan man inte dra slutsatsen att 

utvecklingen av den svenska industriproduktionen avviker från den i EU i stort. Det går 

inte att utifrån de nya data som kommit dra någon slutsats om att svensk industris kon-

kurrenskraft har förändrats. Olika indikatorer tyder på att stämningsläget har förbättras i 

början av 2013 och att industrikonjunkturen därmed skulle ha bottnat och kunna börja 

stiga under 2013. Det gäller såväl för industrin i Sverige som inom EU i stort. 

 

I rådande lågkonjunktur har den svenska kronan stärkts i förhållande till andra valutor. 

Det är ett nytt fenomen som bestått även under de fyra månader som gått sedan rappor-

ten i november. Den starkare kronan ökar takten i strukturomvandlingen. Det för med 

sig en högre produktivitetsutveckling men ställer också ökade krav på svensk industris 

förnyelse- och omställningsförmåga. 

 

Det är vår bedömning att lönsamhet och vinster i industrin sjönk under 2012 jämfört 

med 2011 men att de ändå var förhållandevis höga utifrån rådande konjunkturläge. Un-

der 2013 kommer lönsamheten troligtvis att pressas i de företag som är känsliga för en 

hög värdering av den svenska kronan. Sker det en tydlig vändning med en ökad efter-

frågan finns däremot stor sannolikhet för att det leder till en högre lönsamhet och ett 

högre vinstläge, generellt sett för hela industrin, jämfört med 2012.  
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4. Sveriges ekonomi 

Sammanfattning från november 2012 

Sverige befinner sig i en situation med svag ekonomisk tillväxt, vilken till stor del 

hänger samman med den svaga ekonomiska utvecklingen på Sveriges viktigaste ex-

portmarknader. Viktiga komponenter för att Sverige inte ska få en ännu svagare ut-

veckling än vad dagens prognoser anger är att hushållen håller uppe sin efterfrågan. 

Även företagens tro på framtiden genom att sätta planerade investeringsplaner i verket 

bidrar till att hålla uppe efterfrågan i ekonomin. 

 

Den faktor som framförallt håller uppe efterfrågan i ekonomin är hushållens konsumt-

ionsutgifter. Viktiga förutsättningar för att hushållen ska hålla uppe sin konsumtion är 

en tilltro till framtiden där balansen mellan konsumtion och sparande behålls.  

 

Det är oroande för framtiden att investeringsnivån i ekonomin är låg. Industrins inve-

steringar ligger i stort sett stilla och investeringarna i bostadssektorn ligger fortsatt på 

en mycket låg nivå. Bostadsbristen på vissa orter riskerar att bli ett hinder för rörlighet-

en på arbetsmarknaden. 

 

BNP per capita
10

 ökade med 37 procent under perioden 1998-2011. Tillväxten har dock 

avtagit och är väsentligt lägre under de senaste fem åren jämfört med de första tio åren 

med Industriavtalet. 1998-2007 växte BNP med 3,4 procent per år, under de senaste 

fem åren har BNP ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år. Fortfarande växer dock 

den svenska ekonomin och tillväxten i Sverige är högre än i flertalet jämförbara länder. 

 

Även produktivitetstillväxten i svensk ekonomi är lägre under senare år. 1998-2007 

ökade produktiviteten i näringslivet med 3,3 procent per år. Konjunkturinstitutet räknar 

med att den potentiella produktivitetstillväxten i hela näringslivet är cirka 1,7 procent 

per år under de närmaste åren. 

 

1998-2007 var produktivitetstillväxten i svensk industri 6,9 procent i snitt per år. Efter 

2007 har produktivitetstillväxten mattats av. Konjunkturinstitutets uppskattning är att 

produktivitetsutvecklingen inom industrin blir 3,2 procent per år 2011-2013. 

 

4.1 Nationell utblick  

Sedan rapporten i november har SCB publicerat de preliminära resultaten från tredje 

kvartalet 2012. Under detta kvartal uppmättes tillväxten till 0,7 procent på årsbasis och 

0,5 procent jämfört med kvartalet innan. De konjunkturrapporter som publicerades un-

der slutet av 2012 hade gemensamt att de innehåller nedrevideringar av tillväxttakten på 

kort sikt. Den uppgång som tidigare prognostiserats till 2013 ligger i de nuvarande pro-

gnoserna först 2014. Den första bank som publicerat en rapport under 2013 (SEB) har 

en i stort sett oförändrad prognos från närmast föregående rapport. Skillnaden består av 

en något mer pessimistisk syn på bruttoinvesteringarna under 2013. 

 

 

 

                                                 
10

 I fasta priser. 
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Diagram 4.1: Sveriges tillväxt till och med fjärde kvartalet 2014 

 
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet, december 2012 

 

I diagram 4.1 presenteras utfallen från första kvartalet 2011 till tredje kvartalet 2012, 

kompletterat med Konjunkturinstitutets prognoser från fjärde kvartalet 2012 till och 

med fjärde kvartalet 2014. Från diagrammet kan utläsas att den innevarande lågkon-

junkturen förväntas bottna under första kvartalet 2013, för att sedan anträda en tillväxt-

bana som stegvis förstärks under 2013 och 2014. 

 

I tabell 4.1 har vi lagt in de senaste prognoserna för både Konjunkturinstitutet och Riks-

banken fram till och med 2014. Som framgår av tabellen har Riksbanken en något mer 

positiv syn på den svenska ekonomin för både innevarande och nästa år än Konjunktur-

institutet. Hade man i analysen kunnat bortse från de relativt kraftiga lagerneddragning-

arna under 2012, så framträder 2013 som ett svagare år än 2012. Nu är lagervariationer 

en påtaglig del av förändringarna i produktionen. Båda prognoserna innebär ändå ett 

svagt 2013 med en tillväxt runt en procent. För 2014 indikerar både Konjunkturinstitutet 

och Riksbanken på en tillväxt runt 2,5 procent.   

 

Tabell 4.1: Försörjningsbalans för Sverige enligt Konjunkturinstitutet (KI) och Riks-

banken (RB) 
 2012 2013 2014 
 KI RB KI RB KI RB 

Hushållens konsumtionsutgifter 1,6 1,4 2,0 1,4 3,2 2,7 

Offentliga konsumtionsutgifter 1,0 0,4 0,9 0,9 0,8 0,7 

Fasta bruttoinvesteringar 3,8 3,2 0,7 0,1 3,8 4,5 

Lagerinvesteringar -0,8 -0,9 -0,2 -0,1 0,0 0,2 

Export 0,8 0,0 1,1 1,3 4,4 5,4 

Import 0,2 -1,0 2,1 0,7 5,4 5,8 

Bruttonationalprodukt 1,2 0,9 0,8 1,2 2,4 2,7 

Källor: Konjunkturinstitutet, december 2012 och Riksbanken, februari 2013 

 

Produktionsindex över näringslivet
11

 ökade i december 2012 med 1,1 procent jämfört 

med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med december 2011 

ökade produktionen med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Den starkaste ökningen 

var inom byggsektorn. 

                                                 
11

 Produktionindex över näringslivet är ett nytt index som publicerades för första gången december 2012.  
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4.2 Hushållens konsumtion   

Det framgår att Konjunkturinstitutet är mer positivt kring hushållens konsumtionsvilja 

medan Riksbanken har en mer positiv syn på framför allt exportutvecklingen. Hushål-

lens konsumtion är central för den samlade tillväxten, inte minst eftersom den utgör 

närmare halva bruttonationalprodukten. Hushållen har i mätningar om tilltron till eko-

nomin, konsumentkonfidensindex, de senaste månaderna angett en mer positiv känsla. 

Indexet ligger dock under det långsiktiga medelvärdet. Konjunkturinstitutets februari-

mätning visar på en stigande tilltro bland hushållen till Sveriges ekonomiska framtid. 

Fortfarande är dock hushållens tilltro till det egna hushållets framtid starkare.  

 

I diagram 4.2 nedan har dels uppmätta värden på hushållens konsumtion lagts in, men 

också Konjunkturinstitutets prognoser kvartal för kvartal fram till slutet av 2014. Kon-

junkturinstitutet tror alltså på ett svagt första kvartal 2013, men därefter kommer enligt 

institutet hushållens konsumtion att öka stegvis över året för att under 2014 ligga strax 

över tre procent i årstakt. 

 

Diagram 4.2: Hushållens konsumtionsutveckling kv1 2011 – kv4 2014 

 
Källa: Macrobond, SCB, KI, egna beräkningar 

 

I Konjunkturinstitutets prognos för en ökad konsumtion ligger dock en prognos om ett 

fortsatt ökat hushållssparande. Den statliga åtgärd som införts för att öka sparandet, 

krav på 15 procent i kontantinsats vid bostadsköp, bedöms, tillsammans med det disku-

terade ökade kravet på amorteringar, komma att hålla uppe hushållens sparande och 

därigenom hålla tillbaka hushållens konsumtionslusta. Hushållens eget sparande har 

sedan 2008 varit positivt och ligger idag runt fyra procent av disponibel inkomst. Räk-

nas även sparandet i avtals- och premiepensioner med ligger sparkvoten idag runt tio 

procent. Skulle hushållen öka sin konsumtion i linje med en mer positiv känsla för fram-

tiden kan tillväxten komma att öka snabbare än vad prognoserna förutspår. 

 

4.3 Export  

Sveriges exportutveckling har traditionellt varit en drivande del för tillväxten. Exporten 

utgör tillsammans med hushållens konsumtion en mycket stor del av bruttonationalpro-

dukten. Konjunkturinstitutet reviderade i sin decemberprognos kraftigt ned sina export-

siffror för 2013, från en förväntad ökningstakt i september på 3,4 procent till 1,1 pro-
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cent. Även Riksbanken reviderade i februari 2013 ned exportprognosen för 2013 från en 

ökning på 2,2 procent till 1,3 procent. För 2014 räknar Konjunkturinstitutet med att ex-

porten ökar med 4,2 procent och Riksbanken räknar med en ökning på 5,4 procent. 

 

Riksbankens företagsundersökning delar inte upp efterfrågan mellan inhemsk marknad 

och exportmarknad, men pekar på en försämring jämfört med undersökningen i septem-

ber 2012. Beträffande orderingången så pekar undersökningen på en försämring jämfört 

med förra undersökningen och läget är klart sämre jämfört med det historiska genom-

snittet. Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer för fjärde kvartalet 2012 visade också 

på en svag efterfrågan från exportmarknaderna. Mätningarna för januari och februari 

tyder dock på att en vändning har ägt rum. 

 

Exportchefsindex för första kvartalet 2013 visar liksom inköpschefsindex på en klar 

omsvängning. Exportcheferna förväntar sig en ökad exportefterfrågan och ökad försälj-

ningen på tre månaders sikt. När det gäller den förväntade utvecklingen per region blev 

det ett trendbrott för de flesta regioner.  

 

4.4 Sammanfattning 

Den innevarande lågkonjunkturen förväntas bottna under första kvartalet 2013, för att 

sedan anträda en tillväxtbana som stegvis förstärks under 2013 och 2014. 

 

Hushållens konsumtion kan överraska positivt genom att hushållens sparande är högt 

och hushållen mycket väl kan byta fokus från sparande till konsumtion i takt med att 

synen på den svenska ekonomin blir allt mer positiv.  

 

Prognoserna för 2013 visar på en svag exportutveckling. Först 2014 väntas exporten ta 

fart. Vissa indikatorer som kommit under 2013 visar på en mer positiv exportutveckling 

redan i år. 
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5. Inflation 

Sammanfattning från november 2012 

Inflationen enligt KPI har varierat kraftigt under de senaste åren. En orsak till det är 

Riksbankens förändringar av reporäntan och de effekter detta fått på bostadsräntorna. 

  

Inflationen kommer 2012 att hamna under inflationsmålet, den stiger något under 2013 

men förväntas fortfarande hamna under inflationsmålet. Det gäller även rensat för rän-

teförändringar. Inflationsförväntningarna på några års sikt visar på fortsatt förtroende 

för inflationsmålet på två procent.  

 

För uppskattningar av löneutrymmet är det utvecklingen av priserna på de produkter 

som företagen köper och säljer som är viktigt. Inflationsmålet sätter en gräns också för 

utvecklingen av priserna på de produkter företagen köper och säljer. Näringslivets för-

ädlingsvärdepriser utvecklas långsammare än KPI. 

 

Ett av Facken inom industrins främsta mål är att medlemmarna ska få ökad reallön och 

därmed ökad köpkraft.  Hur stor reallöneökningen blir bestäms av den nominella löne-

ökningen och prisutvecklingen. Det är en av anledningarna till varför inflationen är 

intressant och behandlas i denna rapport. Inflationen är också intressant därför att lö-

nerna har inverkan på inflationen. Högre löner ökar företagens kostnader vilket i sin tur 

kan leda till högre priser.  

 

5.1. Prisutvecklingen 

Inflationstakten, mätt som förändring av konsumentprisindex (KPI), har fortsatt att 

sjunka under hösten och vintern och låg under de två sista månaderna av 2012 på -0,1 

procent.  I januari 2013 var inflationstakten 0,0 procent. En viktig förklaring till den 

låga inflationen är Riksbankens ränteförändringar. KPIF som mäter inflationstakten 

rensat från effekten av Riksbankens ränteförändringar har under hela 2012 legat relativt 

stabilt kring en procent.   

 

Diagram 5.1 KPI och KPIF mätt som 12-månadersförändring, procent 

 
Källa: SCB 
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Den genomsnittliga prisökningen för helåret 2012, i jämförelse med 2011, blev 0,9 pro-

cent, vilket är betydligt lägre än under 2011 då inflation steg med 2,9 procent. Det inne-

bär att inflationen i genomsnitt under 2011 och 2012 hamnade strax under två procent. 

 

En annan faktor som verkar dämpande på inflationen är de sjunkande importpriserna till 

följd av den starkare kronan. Som framgår av diagram 5.2 har importpriserna (IMPI), 

från att ha varit stigande i början av 2012, fallit under hela andra halvåret. I jämförelse 

med andra halvåret 2011 har importpriserna legat på tre till fyra procents lägre nivå un-

der andra halvåret 2012. Den ljusgrå linjen visar utvecklingen av den svenska växelkur-

sen mätt med det så kallade KIX indexet (högra axeln av diagrammet). Lägre index in-

nebär att kronan är starkare. Även exportpriserna (EXPI) har sjunkit under andra halv-

året 2012. 

Diagram 5.2 IMPI, EXPI och KIX, 12-månadersförändring, procent 

 
Källa: SCB 

 

5.2. Inflationsmålet och penningpolitiken 

Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter till en procent i december 2012 

men gjorde ingen förändring av räntan vid det penningpolitiska mötet i mitten av febru-

ari. Det innebar att räntan sedan hösten 2011 sänkts med en procentenhet. Orsaken till 

den sänkta räntan är ett lågt inflationstryck och också ett lågt resursutnyttjande i eko-

nomin. Riksbanken räknar med att reporäntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå 

cirka ett år för att sedan börja stiga.   

 

Stramare penningpolitik i Sverige 
Riksbankens penningpolitik har under de senaste åren varit stramare än den penningpo-

litik som förts av ECB och i USA och Storbritannien. Av diagram 5.3 framgår att Riks-

banken förde en mycket expansiv penningpolitik under 2009 och fram till mitten av 

2010, i likhet ECB och i USA och Storbritannien. Från slutet av 2010 har emellertid 

Riksbankens styrränta varit högre. I och med Riksbankens sänkning av reporäntan till 

en procent i december har skillnaderna gentemot omvärlden minskat.  

 

Förutom en kraftig sänkning av räntan vidtog Riksbanken liksom de andra centralban-

kerna andra åtgärder för att öka likviditeten och penningmängden i ekonomierna. Dessa 

så kallade okonventionella åtgärder avvecklades av Riksbanken under 2010 medan ECB 
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och centralbankerna i USA och Storbritannien har fortsatt med sådana åtgärder. Det 

råder bred enighet kring att denna avveckling har varit riktig. Däremot har det i Sverige 

och även inom Riksbankens direktion varit delade meningar om hur reporäntan borde 

utvecklas. Trots att den svenska penningpolitiken nu är klart expansiv lär den även un-

der den närmaste framtiden fortsätta att vara något stramare än den penningpolitik som 

förs i de stora valutablocken.  

Diagram 5.3 Centralbankernas styrräntor  

 
Källa: Datastream 

 

Finansiell stabilitet och inflationsmålet 

De olika uppfattningarna mellan ledamöterna i Riksbankens direktion om penningpoli-

tikens utformning har nu varat i flera år. Två av ledamöterna har haft uppfattningen att 

styrräntan borde sänkas mer. De skilda uppfattningarna har inte enbart berott på olika 

bedömningar av det ekonomiska läget utan det finns också olika uppfattningar mellan 

ledamöterna om i vilken mån Riksbanken bör väga in hushållens skuldsättning och dess 

effekter på den finansiella stabiliteten i besluten om nivå på reporäntan.                                                                                                                                            

 

Uttalanden från ledamöter i Riksbankens direktion riskerar att skapa en osäkerhet om 

Riksbanken verkligen siktar på att nå inflationsmålet. Att inflationen under en längre tid 

oftare hamnat under målet än över inflationsmålet bidrar också till att öka denna osä-

kerhet.  

   

Fortsatt förtroende för inflationsmålet 

Att inflationen varit lägre än målet och oenigheten kring hur frågan om finansiell stabi-

litet ska vägas in vid utformningen av den svenska penningpolitiken, skulle kunna leda 

till att förväntningar om den framtida inflationen blir lägre än två procent även i framti-

den. Så tycks det inte vara. Riksbanken gör undersökningar av vilka förväntningar som 

olika aktörer har om den framtida inflationen. Inflationsförväntningarna steg under vå-

ren 2012 men har enligt de senaste enkäterna fallit tillbaka och är på sikt i linje med 

Riksbankens mål. 

På ett års sikt väntar sig marknadsaktörerna att inflationstakten uppgår till 1,0 procent 

medan inflationstakten väntas vara 1,6 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års 

sikt. Det innebär att Riksbanken fortfarande har marknadsaktörernas förtroende.   
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Diagram 5.4 Riksbankens styrränta och räntan på statsobligationer 

 
Källa: Riksbanken 

 

Riksbankens reporänta har stor inverkan på lån med kort löptid. Sambandet med räntor 

på lån med längre löptid är inte lika direkt. Efter Riksbankens sänkning av reporäntan i 

december har räntan på två-, fem- och tio-åriga statsobligationer stigit med mellan 0,3 

och 0,4 procentenheter. Den kan vara ett tecken på att marknadsräntorna med längre 

löptider nu börjat vända upp från historiskt sätt mycket låga nivåer. 

5.3. Prognos för prisutvecklingen  

Inflationstakten har fluktuerat kraftigt under senare år. KPI har gått som en berg- och 

dalbana och många prognoser har slagit fel. Under hösten 2008 var inflationstakten 

uppe i över fyra procent för att ett år senare vara nere i närheten av minus två procent. 

Under 2011 var inflationstakten uppe i över tre procent under sex månader i följd. Där-

efter föll inflationen för att under de sista månaderna av 2012 hamna på minus 0,1 pro-

cent. I genomsnitt blev dock inflationen under 2011 och 2012 väldigt nära två procent. 

Olika prognosinstituts prognoser för inflationsutvecklingen har också ofta visat sig slå 

fel.  Det exemplifieras i diagram 5.5 med Riksbankens prognos för inflationen under 

helåret 2012. 

 

Diagram 5.5 Riksbankens prognos och utfall för inflation helåret 2012  

 
Källa: Riksbanken och egna bearbetningar 
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Första prognostillfället i diagrammet är februari 2011. Då var Riksbankens prognos att 

inflationen under 2012 skulle bli 2,1 procent. I april 2011 trodde Riksbanken att inflat-

ionen under 2012 skulle bli 2,8 procent. Därefter revideras prognoserna ner för att i slu-

tet av 2012, då det mesta av året redan är passerat, hamna på den nivå som sedan blir 

utfallet, 0,9 procent. 

Tabell 5.1 Inflationsprognoser, årlig procentuell förändring 

 

2013 2014 2015 

Konjunkturinstitutet 
 

 

 - KPI 0,4 1,2 1,8 

 - KPIF 1,0 1,4 1,5 

Riksbanken 
  

 

 - KPI 0,4 2,1 2,6 

 - KPIF 1,0 1,8 2,0 

Källa: Konjunkturinstitutet december 2012 och Riksbanken februari 2013 

Tidshorisonten i de prognoser som gavs i februari 2011 för 2012 är jämförbar med de 

prognoser som nu i februari 2013 ges för inflation 2014. Av tabell 5.1 kan man utläsa 

Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser för inflationen 2013, 2014 och 2015. 

Som ovanstående exempel visar avtar säkerheten i dessa prognoser ju längre fram i ti-

den prognosen gäller. Av tabell 5.1 framgår också att det är tämligen stora skillnader 

mellan Konjunkturinstitutet och Riksbankens prognoser för 2014 och 2015. 

5.4 Sammanfattning 

Inflationen under 2012 blev 0,9 procent i jämförelse med 2,9 procent 2011. I snitt för 

åren 2011 och 2012 hamnade inflationen nära två procent.  

 

Den svenska penningpolitiken lär även under den närmaste tiden sammantaget vara 

stramare än den som förs i USA, inom euroblocket och i Storbritannien. 

 

De senaste månadernas debatt och oenighet inom Riksbanken om penningpolitikens 

utformning kan skada tilltron till Riksbankens inflationsmål. 

 

Inflationen hamnar sannolikt under två procent 2013. Enligt Riksbankens senaste pro-

gnos kommer inflationen 2014 att hamna nära inflationsmålet och under 2015 en bit 

över inflationsmålet. Erfarenhetsmässigt kan skillnaden mellan prognos och utfall bli 

stor.  
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6. Sysselsättning och arbetsmarknad 

Sammanfattning från november 2012 

Sysselsättningen i Sverige är fortsatt i stigande. Dock ska konstateras att sysselsätt-

ningsökningen inte håller tempo med ökningen av befolkningen i arbetsför ålder. Detta 

medför att sysselsättningsgraden sjunker samtidigt som sysselsättningen ökar. Samti-

digt som sysselsättningen totalt sett i ekonomin ökat, så har antalet sysselsatta inom 

industrin minskat kraftigt 2007-09. Den återhämtning som därefter noterats för indu-

strisysselsättningen har varit mycket svag. 

 

Arbetslösheten 2013 förefaller hamna över åtta procent. 

 

Arbetslösheten inom ”industrikassorna” har inte återgått till de nivåer som rådde före 

finanskrisen. Under 2012 har arbetslösheten åter börjat stiga igen inom industrikas-

sorna. Den utvecklingen med en ökning av varsel oroar också. Fram till och med sep-

tember var varslen antalsmässigt i nivå med helårsnoteringarna för 2010 och 2011. Det 

konstateras också att andelen av dem som blir uppsagda av de varslade ökat från 55 

procent 2005 till närmare 70 procent år 2011. 

 

Matchningen på arbetsmarknaden har stegvis fortsatt att försämras. Antalet kvarstående 

lediga platser vid Arbetsförmedlingen ökar samtidigt som arbetslösheten ökar. Det fö-

refaller som om kompetensgapet mellan arbetsgivarnas krav på kunskaper hos arbets-

sökande och de arbetssökandes faktiska kunskaper ökar. Detta är oroande inför den 

närmaste framtiden. 

 

 
6.1 Arbetsmarknadsläget  

Arbetskraftsundersökningen för januari 2013 pekar på att sysselsättningen fortsätter att 

öka något, medan arbetslösheten ligger kvar på höga 8,4 procent (8,0 procent säsong-

rensat). Det innebär att arbetslösheten ligger på samma nivå som i januari 2012. 

 

I diagram 6.1 visas på årsbasis hur sysselsättningen och sysselsättningsgraden utveck-

lats sedan 2007, inklusive Konjunkturinstitutets prognos för sysselsättningen 2013 räk-

nat utifrån ett index där 2010 är index 100. Det framträder då att gapet sedan 2011 har 

vidgats betydligt och bedöms fortsätta öka. Det betyder att även att om fler personer är 

sysselsatta är en lägre andel av dem som skulle kunna vara sysselsatta de facto så. 
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Diagram 6.1 Utveckling för sysselsättning och sysselsättningsgraden,  

15-74 år, index 2010=100 

 
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar 

 

Ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 20-24 år uppgick i december 2012 till 18,6 

procent jämfört med 16,9 procent i december 2011. Konjunkturinstitutet bedömer i sitt 

huvudalternativ att arbetslösheten 2013 kommer att uppgå till 8,3 procent av arbetskraf-

ten, medan Riksbankens prognos stannar vid 8,1 procent och för 2014 är prognoserna 

8,4 för Konjunkturinstitutet respektive 7,8 procent för Riksbanken.  

 

Industrisysselsättningen föll kraftigt under finanskrisen. Diagram 6.2 visar industrisys-

selsättningens utveckling sedan början av 2010, dels i absoluta tal och dels mätt som 

förändringen från motsvarande kvartal året innan.  Om man beaktar den säsongsmässiga 

variationen mellan olika kvartal ser man att industrisysselsättningen började öka under 

andra halvåret 2010 och fortsatte öka under 2011. Under 2012 har industrisysselsätt-

ningen åter börjat minska.  

 

Diagram 6.2 Industrisysselsättningen i Sverige, SNI 05-33
12

 

 
Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik 

                                                 
12

 De siffror som redovisas i diagram 6.2 kommer från den kortsiktiga sysselsättningsstatistiken, då AKU 

inte längre redovisar en branschnedbrytning som möjliggör att följa industrisysselsättningen. 
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6.2 Varselutvecklingen 

Varsel om uppsägningar ökade snabbt under september och fick en topp under oktober 

och november 2012. Siffrorna för december återgick till en något lägre nivå. Under ja-

nuari 2013 ökade åter varslen svagt och låg på en nivå strax över nivån för januari 2012. 

Den stora skillnaden är att medan tillverkningsindustrin i januari 2012 stod för en stor 

andel av varslen är industrins andel i januari 2013 betydligt mindre. 

 

Branscher som stod för en betydande andel av varslen i januari 2013 var, vid sidan av 

tillverkningsindustrin, uthyrning, fastighetsservice och resetjänster, byggverksamhet 

samt transport och magasinering.  

 

Tabell 6.3 Varselutvecklingen januari 2012 januari 2013, antal 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

 

6.3 Matchningen 

För att minska arbetslösheten behöver matchningen mellan lediga jobb och de som är 

arbetslösa fungera bra. På en väl fungerande arbetsmarknad tillsätts lediga jobb relativt 

snabbt, de arbetslösa har rätt kompetens och arbetslöshetsperioderna är korta. 

 

Enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik från vecka 5 år 2013 hade, av de arbetslösa 

och sökande i program med aktivitetsstöd, ungefär hälften (50,2 procent) varit utan ar-

bete i mer än sex månader. En tredjedel (33,2 procent) hade varit utan arbete i mer än 

tolv månader och var sjätte person (16,5 procent) varit utan arbete i mer än 24 månader. 

Antalet för de tre kategorierna har varit relativt konstant under de senaste två åren. Den 

största förändringen är att antalet personer som varit utan arbete i mer än 24 månader 

ökade med närmare 20 procent under 2011. Detta tyder på att arbetsmarknaden har 

mycket svårt att ta emot de arbetssökande som har långa arbetslöshetstider. 

 

Ett annat sätt att se hur arbetsmarknadens funktionssätt utvecklas är att följa utveckling-

en för den så kallade Beveridgekurvan, vilken mäter sambandet mellan den öppna ar-

betslösheten och antalet kvarstående lediga platser i relation till antalet personer i ar-

betskraften. I diagram 6.4 visas detta samband och det kan noteras att från början av 

2010 har kurvan rört sig bort från origo (nedre vänstra hörnet) vilket indikerar en sämre 

fungerande arbetsmarknad. Denna oroande utveckling har accentuerats under loppet av 

2012 där kurvan ytterligare vänder sig bort från origo.  
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Diagram 6.4: Beveridgekurva för Sverige januari 2007 – december 2012 

 
Källa: Industrins Ekonomiska Råd 

 

6.4 Sammanfattning 

Sysselsättningen fortsätter att öka svagt samtidigt som andelen i arbetsför ålder som har 

ett jobb minskar. Arbetslösheten förväntas öka under 2013 och överstiger då enligt de 

flesta prognosmakare åtta procent av arbetskraften. 

 

Varslen om uppsägning har minskat i antal under december 2012 och januari 2013 efter 

den kraftiga uppgången under oktober och november 2012. Industrins andel av varslen 

minskar något. 

 

Arbetsmarknadens funktionssätt blir kontinuerligt sämre. Andelen arbetslösa med långa 

arbetslöshetstider är konstant hög.  
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7. Löner 

Sammanfattning från november 2012 

Lönerna inom industrin väntas öka med mellan tre och fyra procent 2012. Inflationen 

väntas bli cirka en procent. Det innebär att reallönerna kommer att öka med över två 

procent. Under Industriavtalet har reallönerna ökat varje år förutom år 2011.  

 

Under de senaste fem åren har kvinnorna inom industrin haft en högre procentuell lö-

neökning än männen. 

 

Under perioden 1998-2012 har lönerna inom industrin ökat med i genomsnitt 3,5 pro-

cent per år. Löneavtalen inom industrin har haft en starkt normerande roll på svensk 

arbetsmarknad, löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden har varit i stort sett den-

samma som för industrin.  

 

Löneökningen inom svensk industri har varit något högre än genomsnittet för Europa 

sedan 1998. Tyskland har haft väldigt låga löneökningar och har dragit ner det europe-

iska genomsnittet. 2011 var dock Tyskland det land som hade högst löneökning. 

Lönerna inom industrin i Europa kommer under de kommande åren att öka med mellan 

2,5 och 3 procent per år. 

 

 

7.1 Löneutveckling i Sverige 

Diagram 7.1 innehåller uppdaterad konjunkturlönestatistik för 2012 fram till och med 

november månad. Informationen påvisar en löneutveckling inom industrin på 3,9 pro-

cent för år 2012.  

 

Den senaste avtalsrörelsen resulterade i avtalade löneökningar på 3,0 procent på 14 må-

nader för majoriteten av avtalen inom industrin. Till det kommer en effekt av att lönerna 

inom industrin höjdes från 1 juni 2011 till följd av 2010 års avtal. Det höjer kostnaden 

för helåret 2012 i jämförelse med 2011. Dessutom har de tjänstemannaavtal som hade 

en kortare löptid i de föregående avtalen kompenserats med 0,6 procent för att nå 

samma löptid som övriga avtal, vilket medför en högre löneökning under 2012 än under 

åren 2009-2011.  

 

På grund av revisionstidpunkterna de senaste två åren kommer löneökningstalen att vara 

lägre under det andra halvåret 2012 än de var under det första halvåret. Samtidigt revi-

deras konjunkturlönestatistiken fortlöpande när det inkommer information om till ex-

empel retroaktiva löneutbetalningar, vilket höjer nivån. Det är troligt att utfallet för in-

dustrin hamnar runt fyra procent. Då inflationen för 2012 ligger på 0,9 procent, väntas 

en reallöneutveckling på runt tre procent. 
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Diagram 7.1 Löneutveckling inom industrin 2007-2012 

 
Källa: Facken inom industrin 2007-2011 och konjunkturlönestatistiken jan-nov 2012 

 

Tabell 7.1 illustrerar löneutvecklingen för år 2008-november 2012 samt för perioden 

januari-november 2012. För perioden 2008-2012 ser man en jämnare fördelning av lö-

neökningstakten för samtliga sektorer än för enbart 2012. De låga löneutvecklingstalen 

för hela arbetsmarknaden under 2012 beror till stor del på att en förhållandevis stor del 

av den offentliga sektorn ännu inte har tillhandahållit de löneökningar som avtalats.   

Tabell 7.1 Löneutveckling olika sektorer, 2008-2012* 

 2008-2012* 2012* 

Industri 3,3 3,9 

Övrigt näringsliv 3,0 3,0 

Näringslivet totalt 3,1 3,2 

Kommuner 3,1 1,7 

Landsting 3,4 2,4 

Stat 2,9 1,6 

Hela arbetsmarknaden 3,1 2,7 
*Fram till nov 2012 

Källa: Medlingsinstitutet 

 

Tabell 7.2 ger en mer representativ bild av de möjliga löneutfallen för hela ekonomin 

under 2012, efter att retroaktiva löner inom den statliga och kommunala sektorn har 

utbetalats.  

 

Tabell 7.2 Prognos timlön, hela ekonomin 2012-2014 
 2012 2013 2014 

Konjunkturinstitutet 3,3 2,7 2,7 

Riksbanken 3,1 2,8 3,2 

Källa: Konjunkturinstitutet december 2012 och Riksbanken februari 2013 

 

Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken prognostiserar en löneökningstakt på över tre 

procent för helåret 2012.  Vidare spår både Konjunkturinstitutet och Riksbanken en 

lägre löneökning under 2013, på 2,7 respektive 2,8 procent. Under 2014 ser Konjunk-

turinstitutet samma nivå på löneutvecklingen medan Riksbanken prognostiserar en ök-

ning i jämförelse med 2013, till 3,2 procent.   
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7.2 Löneutveckling i Europa 

I diagram 7.2 jämförs löneutvecklingen i Sverige med den genomsnittliga utvecklingen 

i Europa
13

. I snitt har lönerna i Sverige ökat något mer än det vägda snittet för Europa.  

 

Diagram 7.2 Löneutveckling i Sverige och Europa, tillverkningsindustrin 

 
* 2012 inkluderar data för kvartal 1-kvartal 3 
Källa: Eurostat LCI och Facken inom industrins lönedatabas 
 

Bakom det hopvägda genomsnittet för Europa döljer sig skillnader mellan olika länder 

och perioder. Norge är det land där lönerna har ökat mest. Tyskland har haft den lägsta 

löneökningstakten sett till hela perioden 2001-2012. Den låga ökningstakten i Tyskland 

har dragit ner genomsnittet för Europa. Under 2011 ökade dock lönerna i Tyskland med 

nästintill fyra procent. Vidare tyder den tyska löneutvecklingen under 2012 också på en 

uppväxling i löneökningstakten, med nära tre procent (se tabell 7.3).  

 

Inför den tyska avtalsrörelsen i januari 2013 lämnade tjänstefacket Verdi lönekrav på 

6,5 procent. Kraven är identiska med IG Metalls lönekrav våren 2012, som ledde till 

avtal på 4,3 procent på en 13-månaders period. I februari 2013 stod det klart att IG me-

tall har ställt lönekrav på fem procent över en 12-månaders period för arbetare inom 

stålindustrin. Vidare kräver den tyska gummiindustrin löneökningar på 5,8 procent. I 

den österrikiska energiförsörjningsindustrin ledde förhandlingar i februari 2013 till mi-

nimilöneökningar på 3,2 procent och tre procent för utgående löner. I gruv-och oljesek-

torn landade motsvarande siffror på 3,4 respektive 3,1 procent.  

  

Tabell 7.3 illustrerar vidare en relativt stor spridning i löneutvecklingsutfallen för 

Europa, där Nederländerna och Danmark visar den sämsta löneutvecklingen, med nära 

noll respektive en procent.  

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Med Europa avses här Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, 

Tyskland, Österrike, Danmark, Storbritannien och Norge. Länderna är hopvägda med KIX-vikter. 
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Tabell 7.3 Löneutvecklingen i Europa 2012, tillverkningsindustrin 

 

2012K1 2012K2 2012K3 Snitt 2012 

Norge 3,9 5,0 4,7 4,5 

Österrike 2,8 4,7 5,1 4,2 

Finland  3,4 5,9 2,7 4,0 

Sverige 4,1 3,5 3,8 3,8 

Italien 3,2 4,4 3,2 3,6 

Belgien 3,1 3,7 2,9 3,2 

Tyskland  0,6 3,0 4,7 2,8 

Portugal 3,2 5,0 -0,3 2,6 

Irland 0,2 2,0 5,5 2,6 

Frankrike 2,6 2,3 2,5 2,5 

Storbritannien 3,0 1,8 0,9 1,9 

Spanien 1,8 2,2 1,3 1,8 

Danmark 2,0 1,2 0,5 1,2 

Nederländerna -0,5 0,6 : 0,05 

Europa (exkl. Sverige)    2,6 

Källa: Eurostat LCI 

 

ECB publicerar varje månad tre indikatorer på utvecklingen av löner och arbetskostna-

der inom euroområdet. Där finns uppgifter om löneutvecklingen per timme, utveckling-

en av löner inklusive kollektiva avgifter per anställd samt en indikator på avtalade löne-

ökningar
14

. Avtalsindikatorn är ett genomsnitt för euroområdet och avser hela ekono-

min.  

 

Tabell 7.4  Löne- och arbetskostnadsökningar i euroområdet 
 2011 2012K1 2012K2 2012K3 Snitt 2012 

Avtalade löneökningar, hela ekonomin 2,0 2,0 2,2 2,2 2,1 
Lön per timme, industrin 3,0 1,3 3,0 3,3 2,5 
Lön inklusive kollektiva avgifter per 
anställd, industrin 

3,0 2,2 2,8 3,0 2,7 

Källa: ECB  

Tabell 7.4 visar att avtalsindikatorn för hela ekonomin var 2,0 procent 2011. Utfallen 

inom industrin var högre, 3,0 procent för lön per timme och lön inklusive kollektiva 

avgifter per anställd. Under de första tre kvartalen 2012 har avtalsindikatorn fortsatt 

varit runt två procent. Utfallsdata inom industrin hamnar på 2,5 respektive 2,7 procent 

och kan komma att revideras upp något på grund av retroaktiva löneutbetalningar. 

7.3 Sammanfattning 

Löneutvecklingen inom industrin i Sverige under 2012 väntas bli ungefär fyra procent. 

Med en inflation på 0,9 procent väntas reallöneutvecklingen hamna på cirka tre procent. 

Vår bedömning av att löneökningstakten i Europa i genomsnitt ligger på 2,5–3,0 pro-

cent kvarstår. Det är stor spridningen i löneökningstakten mellan olika europeiska län-

der, med Norge i topp med 4,5 procent och Nederländerna i botten med nära noll pro-

cent.  

                                                 
14

 Avtalslöneindikatorn avser den huvuddel av lönen som överenskoms i förväg, men omfattar inte ut-

vecklingen i andra ersättningskomponenter såsom arbetsgivaravgifter och flexibla lönedelar som bonusar. 
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