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Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de sju fackliga förbund 
inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling och löne-
bildning" (Industriavtalet). De sju förbunden är Civilingenjörsförbundet, Industri-
facket, Sif, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Metallindustriarbetare-
förbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet samt Skogs- och Träfacket. 
 
Denna rapport har tagits fram av Facken inom industrins ekonomgrupp och har 
sammanställts av Erik Adolfsson, Industrifacket, Gösta Karlsson, Sif, Erica 
Sjölander, Metall, och Göran Nilsson, Facken inom industrins kansli. 
 
Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas av Ewa Eriksson på e-postadress 
fi.kansli@metall.se eller telefonnummer 08-786 83 05. 
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Sammanfattning 

Utvecklingen under avtalsperioden 2001–2003 
Konjunkturen 
Den internationella ekonomiska utvecklingen har varit svag under stora delar av 
den innevarande avtalsperioden. Tillväxten har varit väsentligt lägre än under 
föregående avtalsperiod och den internationella handeln har utvecklats mycket 
svagt. Till följd av detta har den svenska exporten i stort sett varit oförändrad fram 
till i år och investeringarna har sjunkit. År 2003 väntas exporten öka med 3–4 pro-
cent. Bidraget till den totalt sett låga tillväxten i svensk ekonomi kommer framför 
allt från en ökning av privat och offentlig konsumtion.  

Inflationen 
Inflationen beräknas för perioden 2001–2003 bli 2,3 procent i genomsnitt. Infla-
tionen var som högst 2001 för att sedan falla och förväntas 2003 bli 2 procent.  
 
Löner  
Lönerna inom industrin i Sverige har ökat under perioden 2001–2003 med drygt  
3,5 procent. Löneökningarna var högst 2001 och har sedan avtagit. År 2003 är 
löneökningstakten låg inom industrin, runt 3 procent eller strax däröver. Det är 
lägre än i övriga Europa. Sett över hela avtalsperioden är löneökningstakten inom 
industrin i Sverige i stort densamma som i Europa. Reallönerna har fortsatt öka 
med 1–1,5 procent per år. 
 
Sysselsättning 
Antalet sysselsatta ökade kraftigt från slutet av 1997 fram till halvårsskiftet 2001. 
Därefter har antalet varit i stort sett konstant. Inom industrin har antalet anställda 
minskat med cirka 40 000 personer. Minskningen inom industrin motsvaras av en 
ökning av antalet sysselsatta inom branschen privata tjänster och i kommunerna.  
 
Arbetslösheten sjönk till runt 4 procent vid årsskiftet 2000/2001 och låg sedan på 
den nivån under ett par år. Under 2003 har arbetslösheten åter börjat stiga och 
ligger i dag på mellan 4,5 och 5 procent. En orsak är att antalet personer i arbets-
marknadspolitiska åtgärder minskat. Minskningen av antalet anställda inom indu-
strin har i stort sett kunnat ske utan att arbetslösheten ökat. I år märks dock en 
något ökad arbetslöshet bland medlemmarna i de flesta av förbunden i Facken 
inom industrin. 
 
Industrins konkurrenskraft 
Den svenska industriproduktionen har utvecklats svagt under innevarande avtals-
period. Det beror inte på en försvagad svensk konkurrenskraft, utan på en svag ut-
veckling av efterfrågan på hela världsmarknaden.  

Jämfört med många konkurrentländer har svensk industri haft en något bättre ut-
veckling. Detta trots att Sverige drabbats hårdare än flertalet andra länder av till-
bakagången inom telekombranschen. Utvecklingen inom andra branscher har upp-
vägt denna tillbakagång.  
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Produktivitetsökningen inom industrin på runt 4 procent är inte lika hög som 
under föregående avtalsperiod, men är fortfarande högre än i våra konkurrent-
länder. Fördelen av den högre produktivitetsutvecklingen motverkas dock till en 
del av försämrade bytesförhållanden. Vinst- och investeringsnivåerna har också 
sjunkit.  
 
Kostnadsmässigt hävdar sig svensk industri väl. Arbetskraftskostnaderna har ökat 
med omkring 4 procent per år. Det är något högre än i övriga Europa. Tyskland, 
med stora ekonomiska bekymmer, har en låg ökningstakt på under 3 procent. 
Eftersom Tyskland med sin stora industri väger tungt i dessa jämförelser drar de 
ned genomsnittet för hela Europa. Ser vi till utvecklingen i våra nordiska grann-
länder samt Storbritannien, Frankrike och Holland, avviker inte Sverige utan 
ligger någonstans i mitten.  
 
Utsikter för 2004 
Det finns flera tecken på en återhämtning efter de gångna årens industriella låg-
konjunktur. De flesta bedömare tror på en ökad ekonomisk tillväxt i världen under 
2004. De olika bedömningarna skiljer sig framför allt åt beträffande tidpunkt och 
styrka i vändningen.  
 
Inflationstrycket i ekonomin är lågt. De flesta bedömare räknar med en inflation 
på mindre än 2 procent under 2004. En osäkerhet är utvecklingen av elpriserna 
och andra energipriser. Det finns således fortsatt goda möjligheter för riksbanken 
att nå sitt mål på 2 procent med en marginal om plus minus 1 procentenhet.  
 
Den svenska industrins konkurrenskraft har inte försvagats, utan snarare stärkts 
under senare år. Det gör att svensk industri bör ha goda förutsättningar att växa i 
takt med att den internationella efterfrågan ökar. 
 
Efterfrågan på arbetskraft är låg och förväntas vara fortsatt låg under det närmaste 
halvåret. Även utbudet av arbetskraft utvecklas svagt. Det gör att den låga efter-
frågan relativt snabbt kan svänga om till en brist på arbetskraft när efterfrågan för-
väntas öka under andra halvåret 2004 och framåt. 
 
Även i Norge, Danmark, Tyskland, Österrike och Holland, kommer förhandlingar 
om nya avtal att äga rum under första delen av 2004. Utfallet kommer att ha stor 
påverkan på löneökningstakten inom industrin i dessa länder.  
 
Löneökningar i takt med Europa, det vill säga runt 3,5 procent, bör ge goda förut-
sättningar för fortsatt stigande reallöner och bibehållen stark konkurrenskraft när 
industrikonjunkturen nu tycks förbättras. En sådan löneökningstakt stämmer 
också väl med riksbankens inflationsmål och kan som norm för den svenska 
arbetsmarknaden i stort skapa förutsättning för en ökad sysselsättning. 
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Del 1. Konjunkturläge och utsikter 
 
Detta avsnitt behandlar den senaste tidens ekonomiska utveckling för Sverige och 
omvärlden samt den närmast föreliggande prognosen. När det gäller utsikterna 
bygger avsnittet i huvudsak på Konjunkturinstitutets rapport "Konjunkturläget 
augusti 2003". Facken inom industrin gör i detta avseende ingen egen prognos. 
 
Världskonjunkturen 
Efter en period av låg ekonomisk tillväxt i världen, beroende på osäkerhet kring 
kriget i Irak och utbredningen av sars-epidemin i främst Asien, har optimismen 
kommit tillbaka. 
 
Efter den negativa utvecklingen för världshandeln under 2001, med knappt 4 pro-
cent för varuhandeln och knappt 1 procent för tjänstehandeln, ökade handeln åter 
under 2002. Uppgången var enligt WTO 4 procent för varuhandeln och 5 procent 
för tjänstehandeln. Det är en snabbare uppgång än den som uppmättes för OECD-
området som helhet, där exportökningen blev 1,6 procent. Prognoser för OECD 
pekar på en uppgång i den totala exporten på 4,6 procent 2003 och 8,2 procent 
2004. Svängningarna är större för handeln än för produktionen totalt. 
 
Tabell 1:1 
BNP-utvecklingen inom OECD-området 
 

 2002 2003 2004 
USA 2,4 2,3 3,4 
Japan 0,2 2,0 1,3 
Euroområdet 0,8 0,7 2,1 
Tyskland 0,2 0,2 1,9 
Frankrike 1,2 0,7 2,1 
Storbritannien 1,9 1,9 2,5 
Sverige 1,9 1,3 2,3 
OECD 1,8 1,9 2,7 
Världen 2,9 3,1 3,8 

Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Tillväxten i två (Japan och euroområdet) av de tre (storleksmässigt) viktigaste re-
gionerna i världsekonomin utvecklades svagt under 2002. Under 2003 förväntas 
den japanska ekonomin efter flera svaga år ta fart, medan euroområdets ekonomi 
totalt fortsatt kämpa med en tillväxt under 1 procent i årstakt. Den amerikanska 
ekonomin förefaller fortsätta växa i en takt på över 2 procent 2003.  
 
År 2004 väntas dessa stora områden växa snabbare, med följd att även OECD-
området totalt ökar sin tillväxttakt. Den ekonomiska aktiviteten i övriga världen 
växer dock ännu något fortare. Som följd väntas världsekonomin totalt växa med 
knappt 4 procent 2004. 
 
Den amerikanska ekonomins starkare tillväxttakt sker till priset av två allt större 
negativa balanser. Det tidigare stora underskottet i bytesbalansen får nu sällskap 
av ett snabbt växande underskott i den federala budgeten.  
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Den nuvarande administrationens kostsamma utrikespolitik med stora krigs-
insatser i Irak skapar underskott i budgeten, samtidigt som en konsekvent 
skattesänkningspolitik fortsätter på hemmaplan. En effekt av dessa två negativa 
balanser är att dollarn under en tid drabbats av ett kraftigt relativt värdefall. 
 
Tabell 1:2 
KPI-utvecklingen inom OECD-området 
 

 2002 2003 2004 
USA 1,6 2,2 1,9 
Japan -0,9 -0,2 -0,2 
Euroområdet 2,3 1,9 1,5 
Tyskland 1,3 0,9 0,9 
Frankrike 2,0 1,9 1,5 
Storbritannien 1,3 1,4 1,6 
Sverige 2,4 2,0 0,7 
OECD 1,5 1,8 1,5 

Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Den japanska ekonomin har åter långsamt börjat växa. Den inhemska efterfrågan 
är dock fortsatt återhållsam även om hushållen börjat konsumera något. Den nega-
tiva prisutvecklingen gör det fortsatt lönsamt att skjuta upp mer långsiktiga inve-
steringar om den möjligheten finns. Behovet att förnya maskinparkerna inom 
näringslivet börjar också bli allt mer påträngande. Läget i den japanska ekonomin 
är fortsatt känsligt och risken för ett nytt bakslag för tillväxten är alltjämt över-
hängande. 
 
Även inom de stora länderna i euroområdet, främst Tyskland och Frankrike, finns 
en försiktigt växande optimism. Till synes nödvändiga strukturella förändringar i 
bland annat pensionssystemen är på gång att genomföras.  
 
Hur Frankrike och Tyskland agerar när det gäller budgetunderskotten, är viktigt 
för vilket utrymme som kommer att finnas för balanserad expansion inom den 
privata sektorn. Den på årsbasis svaga tillväxten i de stora euroländerna medför 
också att arbetslösheten är fortsatt hög. 
 
Sverige 
Den svenska ekonomin har påverkats av den dämpade utvecklingen i omvärlden. I 
sin augustiprognos räknade Konjunkturinstitutet på två olika alternativ beroende 
på utfallet i folkomröstningen om euron den 14 september 2003. Resultatet med-
för att vi i rapporten i möjligaste mån följer Konjunkturinstitutets "nej"-prognos. 
 
Bruttonationalprodukten totalt i Sverige bedöms under 2003 öka med medel-
måttiga 1,3 procent och 2004 med 2,3 procent. Tillväxten drivs framför allt av 
hushållens konsumtion. Under 2002 var det dock den offentliga konsumtionen 
som kraftigt bidrog till tillväxten tillsammans med överskottet i utrikesaffärerna. 
Investeringarna har haft en mycket svag utveckling under senare år och förväntas 
fortsätta även 2003. 
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Tabell 1:3 
Konjunkturinstitutets prognos för svensk ekonomi, alternativ "nej", augusti 2003 
 

 2002 2003 2004 
BNP 1,9 1,3 2,3 
Hushållens konsumtionsutgifter 1,3 2,0 2,6 
Offentliga konsumtionsutgifter 2,1 0,7 0,8 
Bruttoinvesteringar -2,5 -1,4 2,3 
Lagerinvesteringar -0,1 0,2 0,0 
Export 0,4 3,8 7,1 
Import -2,7 4,0 7,1 

Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Hushållens, eller den privata sektorns, konsumtionslusta är viktig för hur ekono-
min totalt sett utvecklas. Konsumtionen är också beroende av hur den disponibla 
inkomsten och hushållens behov av sparandeförändring utvecklas. Lönesumman 
ökade med 1,6 procent 2002 (i fasta priser), medan den 2003 väntas öka med en-
bart 0,5 procent. Den svaga ökningen av lönesumman kompenseras av att överfö-
ringarna för den offentliga sektorn ökar kraftigare i år. En svagt ökande lönesum-
ma indikerar att antalet personer som inte finns i arbete ökar. Dessa får i stället sin 
utkomst via transfereringar från den offentliga sektorn. Den stora delen av dessa 
transfereringar är pensioner (47 procent), ohälsa (20 procent), barn/ studier  
(13 procent) och arbetsmarknad (8 procent). 
 
Under 2004 förväntas lönesumman öka med 3 procent realt, dels på grund av 
kommande års avtalsrörelse, dels beroende på att antalet sysselsatta förväntas öka 
något. Dessutom ökar antalet arbetsdagar 2004 på grund av hur helgdagarna 
infaller. 
 
Tabell 1:4 
Bidrag till förändring i disponibel inkomst, nivån i miljarder kronor, löpande 
priser, medan den procentuella förändringen är angiven i fasta priser 
 

 2002 
(nivå) 

2002 2003 2004 

Löner 997 1,6 0,5 3,0 
Övriga faktorinkomster 194 -1,4 0,1 0,4 
Överföring från offentlig sektor 430 1,0 2,2 0,5 
Överföring från privat sektor 49 -0,1 -0,1 -0,1 
Skatter och avgifter 497 3,6 -0,8 -1,8 
Disponibel inkomst 1172 4,7 1,9 2,0 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
 
Grunden för Konjunkturinstitutets prognos har förändrats i och med att regeringen 
presenterat innehållet i budgetpropositionen för 2004. Det är inte helt enkelt att 
värdera innehållet i budgetförslaget i makroekonomiska termer. Dock torde det 
vara helt klart att den negativa inverkan på den disponibla inkomsten som finns 
under raden "skatter och avgifter" kommer att öka, med följd att den disponibla 
inkomstökningen blir lägre än vad som först prognostiserats.  
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En något sjunkande sparkvot kommer dock att kunna bidra till att hushållens kon-
sumtion fortsätter att öka. I reala termer innebär det att hushållen kan räkna med  
en förstärkt köpkraft. Konsumtionen av ”sällanköpsvaror” väntas öka kraftigast. 
 
Den offentliga konsumtionen förväntas efter den kraftiga ökningen 2002 att åter 
komma ned under 1 procent i ökningstakt. Konflikten i den kommunala verksam-
heten bidrog till att den offentliga konsumtionen sjönk under andra kvartalet 2003.  
I år förväntas dock både den statliga och kommunala konsumtionen öka med  
0,7 procent. År 2004 förväntas den statliga konsumtionen minska något, medan  
den kommunala väntas öka med drygt 1 procent. 
 
Investeringsutvecklingen är tillväxtens sorgebarn. År 2002 minskade näringslivets 
bruttoinvesteringar med 4,7 procent. Industrins investeringar minskade med hela 
7,8 procent. Till viss del kompenserades detta med en uppgång i de offentliga in-
vesteringarna. Totalt minskade investeringsvolymen dock i fjol med 2,5 procent. 
Under 2003 förväntas industriinvesteringarna åter minska med ytterligare 3,5 pro-
cent. Även övriga delar av näringslivet, bostadssektorn undantagen, förväntas no-
tera en minskande investeringsaktivitet. För 2004 bedöms behovet av nyinveste-
ringar vara så stort att investeringarna åter ska kunna ge ett positivt bidrag till 
BNP-utvecklingen med drygt 3 procent. 
 
Behovet av ökad investeringsvolym är knutet till efterfrågan av produkter och 
tjänster i ekonomin. En ökad efterfrågan medför också ett behov av fler syssel-
satta. Hur sysselsättningen ökar i samhället beror dessutom på produktivitetsut-
vecklingen. Förskjutningen i sysselsättningens sammansättning mellan sektorer 
förklaras i första hand av en olika snabb produktivitetsutveckling. Denna pro-
duktivitetsökning avgör företagens möjlighet att sätta priser som är konkurrens-
kraftiga, vilket i sin tur bestämmer den slutgiltiga sysselsättningsnivån. 
 
Den totala sysselsättningen i Sverige för åldersgruppen 20–64 år låg i augusti 
2003 på 4 095 000 personer enligt arbetskraftsundersökningen (AKU). Detta 
motsvarar 77,7 procent av befolkningen i samma åldersintervall. Det är samtidigt 
en minskning av sysselsättningsgraden för denna kategori med 0,7 procentenheter 
jämfört med augusti 2002. Konjunkturinstitutet räknar med att sysselsättnings-
graden totalt kommer hamna på 78 procent för 2003 (jämfört med 78,1 procent 
2002) och 77,7 procent 2004 som årsgenomsnitt. Det politiska målet om en 
sysselsättningsgrad på 80 procent under 2004 förefaller svårt att nå. 
 
Arbetslösheten stiger och prognostiseras till 4,7 procent som genomsnitt för 2003. 
År 2004 bedömer Konjunkturinstitutet att arbetslösheten kommer att hamna på  
4,6 procent. Det tidigare målet om en arbetslöshet på högst 4 procent nås därmed 
inte.  
 
Antalet personer sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har samtidigt 
minskat. Konjunkturinstitutet räknar med att andelen sysselsatta i denna form av 
åtgärder kommer att stanna på 2,2 procent 2003 (jämfört med 2,6 procent 2002) 
och 2,0 procent 2004. 
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Risker och osäkerheter 
Den största osäkerheten och därmed också risken för den svenska ekonomiska ut-
vecklingen under 2004 ligger i att styrkan i den internationella konjunkturupp-
gången avtar. Riskerna utgår i mycket från de dubbla obalanserna i den ameri-
kanska ekonomin. Dessa obalanser, ett skenande underskott i bytesbalansen och 
ett växande federalt budgetunderskott, har lett till att dollarkursen börjat falla 
kraftigt efter sommaren. Internationella valutafonden säger i sin World Economic 
Report, som presenterades i september 2003, att alla världens länder måste hjälpa 
till att rätta till framför allt den första obalansen. Bland annat uppmanas länder i 
Asien med dollarknutna valutor att revalvera för att förbättra den amerikanska 
konkurrenskraften. 
 
Det finns också en internationell osäkerhet som resultat av det upprepade miss-
lyckandet att ta sig vidare i att förenkla världshandeln inom ramen för världshan-
delsorganisationen WTO. Framsteg görs dock då allt fler länder blir medlemmar i 
WTO och därigenom antar de regler som redan finns för handeln, men samtidigt 
sker alltför få framsteg när det gäller det materiella innehållet.  
 
På det nationella planet finns naturligtvis viss osäkerhet om vad utgången av folk-
omröstningen om euron leder till. Den regeringsförklaring som lämnades vid riks-
dagens öppnande den 16 september 2003 har en bitvis ny fokus. Det finns ett 
framhållande av tillväxtfrågorna som inte setts på länge. Dessutom står det att "de 
konsekvenser som Sveriges nej till euron får ska mötas med en offensiv politik – 
både här hemma och internationellt". Vad detta betyder i praktiken återstår att se. 
Samtidigt fastslås att grundläggande ankare, utgiftstak och överskottsmål, i den 
ekonomiska politiken inte ändras. 
 
Sammanfattning 
Den internationella ekonomiska utvecklingen har varit svag under stora delar av 
den innevarande avtalsperioden. Dessutom har handeln utvecklats mycket svagt. 
Mot slutet av perioden har även US-dollarn fallit kraftigt med effekt att den re-
lativa konkurrenskraften mellan världens länder kraftigt förändras. 
 
Den svenska ekonomiska utvecklingen har hållits uppe av hushållen som fortsatt 
konsumera. År 2002 bidrog också den offentliga sektorn och 2003 bidrar förhopp-
ningsvis även exportindustrin. Investeringarna har dock utvecklats negativt, vilket 
dels ger förhoppningar om att de åter skjuter fart, dels inger oro för att Sverige 
kommer att ha en för liten produktionsapparat när konjunkturen accelererar igen. 
 
Sammanfattningsvis finns alltså en oro att konjunkturuppgången både internatio-
nellt och nationellt blir "seg".  
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Del 2. Inflationen 
 
I detta avsnitt beskrivs prisutvecklingen i svensk ekonomi. Vi granskar om riks-
banken lyckats med sitt inflationsmål och gör en bedömning av inflationsutsik-
terna de närmaste åren. 
 
Inflationen 
Det av riksdagen fattade beslutet om prisstabilitet tolkas av riksbanken som att 
söka hålla en inflationstakt på 2 procent per år, med ett toleransintervall på plus 
minus 1 procentenhet, mätt som KPI. Som framgår av diagram 2:1 har detta 
lyckats, sett som årsgenomsnitt. 
 
Inflationen beräknas för perioden 2001–2003 hamna på 2,3 procent i genomsnitt 
per år. Inflationen var som högst under 2001 och har sedan fallit och förväntas 
2003 bli 2 procent. Inflationstrycket i ekonomin är lågt och de flesta bedömare 
tror på en inflation under 2 procent 2004. Prognoserna för inflationen 2004 är 
dock inte samstämmiga, varför vi valt att lägga in riksbankens målangivelse i 
diagram 2:1. 
 
Diagram 2:1 
Konsumentprisindex, årsgenomsnitt, procent 

 
Källa: SCB och målangivelse för riksbanken (2004) 
 
Den underliggande inflationen, som mäts som UND1X och UNDINHX, bortser 
bland annat från de prisökningar som tillkommer via politiska beslut.  
 
I diagram 2:2 kan utläsas att de inhemska inflationsimpulserna är starkare än de 
importerade. Detta har i första hand sin orsak i den mycket kraftiga ökningen av 
elpriserna i slutet på 2001. En ökning har också förekommit under första halvåret 
2003 och visar tendenser till att fortsätta. Riksbanken har dock uppfattat dessa 
prishöjningar som tillfälliga och följaktligen inte agerat.  
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Diagram 2:2 
Underliggande inflation, 12 månaders förändringstal, procent 
 

0

1

2

3

4

5

6

jan-98 jul-98 jan-99 jul-99 jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03

UND1X UNDINHX

 
Källa: SCB 
 
Elpriser 
Den delpost i den svenska prisutvecklingen som mer än andra visat kraftiga ök-
ningstal är elpriserna. Medan elpriserna utvecklades långsamt och till och med 
negativt under förra avtalsperioden 1998–2000, så har de ökat mycket snabbt 
under innevarande period.  
 
Under 2001 ökade priserna kraftigt och i augusti 2001 var ökningstakten 20 pro-
cent på årsbasis. Under 2002 minskade ökningstakten för att under 2003 åter öka 
kraftigt. I februari 2003 var ökningstakten 28,9 procent och har till och med 
augusti 2003 sjunkit tillbaka till drygt 23 procent. 
 
Diagram 2:3 
Prisökningar för elektricitet i Sverige, 12 månaders förändringstal, procent 

Källa: EcoWin 
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Producent-, export- och importpriser 
För näringslivets lönsamhet, och därigenom lönebetalningsförmåga, gäller att 
kunna ta ut konkurrenskraftiga priser på produkterna. Hittills under 2003 har vi 
kunnat notera att exportpriserna fallit snabbare än import- och producentpriserna. 
Den negativa utvecklingen för import-, export- och producentpriser är dock star-
kare knuten till den avstannande världskonjunkturen än till en ökande konkurrens 
på världsmarknaden. 
 
Diagram 2:4 
Producent-, export- och importpriser,12 månaders förändringstal, procent 
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Källa: SCB 
 
Oljepriser 
Den uppgång vi såg i oljepriserna inför kriget i Irak föll sedan tillbaka. Dock bör-
jade oljepriset ånyo stiga efter ett prisfall efter kriget. Det har dock inte nått de 
nivåer det låg på före kriget. Under den senaste månaden finns tecken på att spot-
priset på råolja åter faller något. Inom OPEC finns tecken på att vidta åtgärder för 
att minska utbudet – "skruva igen kranarna något". Det faktum att någon ny stabi-
litet ännu inte inträtt i Mellanöstern utgör basen för en fortsatt oro kring tilltron till 
en trygg oljeförsörjning. Den fallande dollarkursen bör dock påverka kostnadsbil-
den i Sverige gynnsamt och därigenom hålla tillbaka inflationstendenserna från 
råoljan. 
 
Diagram 2:5 
Råoljepriset i US-dollar per fat 
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Källa: EcoWin 



 14

Ränteutveckling 
Riksbanken har sedan hösten 2002 stegvis sänkt sin styrränta, reporäntan, med to-
talt 1,5 procentenheter. Detta kan ses som en klar indikation på att riksbanken inte 
ser några egentliga inflationsrisker för de närmaste 12–18 månaderna. Dock finns 
det tecken på att penningmarknaden tror på en stigande inflation i Sverige. Ett 
tydligt sådant tecken är att räntan på tioåriga statsobligationer börjat stiga sedan 
några månader tillbaka. Det kan innebära att riksbanken börjar höja reporäntan 
inom en inte alltför avlägsen framtid. 
 
Diagram 2:6 
Riksbankens styrränta (reporäntan) och ränta på tioåriga statsobligationer 
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Källa: EcoWin 
 
Växelkursen 
Sedan oktober 2002 har den svenska kronan stärkts mätt i konkurrenstermer i 
TCW-index. Det beror främst på det kraftiga fall som noteras för den amerikanska 
dollarn. I relation till euron har kronkursen varit i stort sett stabil. En inte alltför 
djärv gissning är att kronan kommer att fortsätta stärkas som TCW-index under det 
närmaste året. De diskussioner som finns inom internationella valutafonden om att 
övertyga länder med dollar-peggade valutor att skriva upp dessa, visar på den 
dollaroro som finns. Orsakerna finns angivna i del 1. 
 
Diagram 2:7 
Den svenska växelkursen, konkurrensvägd – TCW-index 
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Sammanfattning 
Den årliga prisstegringstakten i den svenska ekonomin var under avtalsperioden 
1998–2000 i genomsnitt 0,7 procent. Det var klart under riksbankens inflations-
mål. De låga prisstegringarna bidrog därigenom till de goda reallöneökningarna 
under denna period. Under innevarande avtalsperiod har prisstegringarna varit 
något snabbare, drygt 2,3 procent i genomsnitt. Den kontrollerade inflationstakten 
har även denna period möjliggjort en positiv reallöneutveckling. 
 
Det mest störande inslaget i prisbilden är elpriserna, vilka kortsiktigt främst drar 
upp den underliggande inhemska inflationen. Den underliggande inflationen har 
dock legat på drygt 3 procent de senaste månaderna. 
 
Under 2002 och 2003 har export-, import- och producentpriserna utvecklats 
mycket svagt och till och med negativt. Exportpriserna har under 2003 sjunkit  
mer än importpriserna. Oljepriserna har under den senaste avtalsperioden varierat 
kraftigt på en turbulent marknad, där politisk osäkerhet i Mellanöstern tillsam-
mans med ageranden från OPEC:s sida tryckt upp priset. 
 
Riksbanken har efter höjningar av styrräntan i början på avtalsperioden, under det 
senaste året sänkt styrräntan i flera steg med totalt 1,5 procentenheter. Detta har 
vid sidan om konjunkturläget också kunnat motiveras av sjunkande räntor på 
långa statsobligationer. Det faktum att dessa räntor sedan några månader åter 
börjat stiga kan indikera att riksbankens period av upprepade sänkningar av 
styrräntan är över för denna gång. 
 
Efter en försvagning av kronan mätt som TCW-index under början av avtalsperio-
den, har kronan stegvis stärkts under andra hälften av perioden. Detta beror till 
stor del på att dollarkursen faller kraftigt. 



 16

 

Del 3. Industrins konkurrenskraft 
 
Industriavtalet syftar bland annat till att främja industriell utveckling, lönsamhet 
och konkurrenskraft. Det skapar bättre förutsättningar för att hålla en låg arbets-
löshet och för ökade reallöner och goda villkor i övrigt för de industrianställda.  
 
I detta avsnitt beskrivs hur konkurrenskraften utvecklats under perioden 2001–
2003. Vi gör också några tillbakablickar på avtalsperioden 1998–2000. Vi be-
skriver utvecklingen av arbetskraftskostnaderna inom industrin, den svenska 
växelkursen, export- och importprisernas utveckling (terms of trade), industri-
produktionen, marknadsandelarna, bytesbalansen, vinster med mera. 
 
Arbetskraftskostnad 
Diagram 3:1 visar ökningen av de totala arbetskraftskostnaderna inom svensk 
industri jämfört med elva viktiga konkurrentländer inom OECD. Med arbets-
kraftskostnad avses den totala lönekostnaden inklusive alla tillägg samt kostnader 
för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar.  
 
Vår prognos är att de totala arbetskraftskostnaderna kommer att öka med 4,1 pro-
cent per år inom industrin i Sverige under perioden 2001–2003. Av denna ökning 
beror cirka 0,5 procent på ökning av andra arbetskraftskostnader än löner.  
 
Motsvarande siffra för de elva OECD-länderna beräknas bli 3,5 procent. Detta kan 
jämföras med föregående avtalsperiod 1998–2000 då arbetskraftskostnaderna för 
svensk industri ökade med 3,8 procent per år. I de elva OECD-länderna var ök-
ningen då 3,6 procent. 

 
Diagram 3:1 
Arbetskraftskostnad inom tillverkningsindustrin, årlig ökning i procent  

 
Källa: US Department of Labor, Konjunkturinstitutet, OECD, egna beräkningar 
 
Utvecklingen skiljer sig åt mellan länderna i OECD-gruppen. I Tyskland beräknas 
ökningen under innevarande avtalsperiod hamna strax under 3 procent. I Japan är 
ökningstakten negativ. I de nordiska länderna samt Storbritannien, Belgien och Ne-
derländerna beräknas ökningen av arbetskraftskostnaden bli över 4 procent per år.  
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   I detta kapitel görs olika jämförelser med andra länder. I gruppen av elva OECD-

länder ingår Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, 
Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. Gruppen Europa består av samma länder, 
förutom USA, Japan och Kanada. Sammanvägningen av de olika länderna har gjorts 
med hjälp av Internationella valutafondens producerade TCW-vikter. TCW står för 
Total Competetiveness Weights och utgår från vilken betydelse olika länder har för  

  ett enskilt lands handel med bearbetade varor. Hänsyn tas också till den konkurrens 
som svenska företag möter på hemmamarknaden och i tredje land. 

 

 
Produktivitet 
Produktivitetsutvecklingen inom svensk industri uppvisar påtagliga skillnader 
över tiden. Skillnaderna mellan olika länder under samma tidsperiod är också 
betydande. Under 1970- och 1980-talen låg Sverige på en lägre nivå än genom-
snittet för att under 1990-talet ligga i topp. Då var produktivitetsutvecklingen 
inom svensk industri nästan 6 procent per år. Även andra länder, med undantag 
för Storbritannien, Norge och Italien, visade på en stigande produktivitetsutveck-
ling under 1990-talet.  
 
Tabell 3:1 
Produktivitetsutvecklingen, svensk tillverkningsindustri, årlig förändring 
 

 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 
Sverige 7,2 % 3,6 % 2,6 % 5,9 % 

Källa: US Department of Labor, Konjunkturinstitutet 
 
Diagram 3:2  
Produktivitetsutveckling, svensk tillverkningsindustri, årlig förändring 

Källa: US Department of Labor, OECD Economic Outlook, Konjunkturinstitutet,  
egna beräkningar 
 
Produktivitetsutvecklingen inom svensk industri har sjunkit under innevarande av-
talsperiod och prognoser pekar på en ökningstakt kring 4 procent. Det är lägre än 
under perioden 1998–2000, då framför allt utvecklingen inom IKT-sektorn drog 
upp den svenska industrins produktivitetsutveckling till över 8 procent per år.  
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Trots den lägre produktivitetsutvecklingen under innevarande period ökar produk-
tiviteten i svensk industri snabbare än i våra viktigaste konkurrentländer1. 
 
Huruvida produktivitetsutvecklingen inom svensk industri även framöver kan för-
väntas vara högre än i andra länder är oklart. Till en del beror det på hur industri-
strukturen ser ut i olika länder.  
 
Inom telekombranschen har produktivitetsutvecklingen varit mycket hög, vilket 
gynnat Sverige som haft en förhållandevis stor sådan sektor. En högre produktivi-
tetsutveckling i en exportorienterad bransch kan också leda till sjunkande export-
priser, vilket gör att bytesförhållandena med omvärlden riskerar att försämras. 
      
Växelkursen 
Den svenska kronan försvagades kraftigt under 2001 mot flertalet valutor. Under 
2002 stärktes kronan mot US-dollarn och den japanska yenen. Däremot skedde 
inga större kursförändringar mot euron, den danska kronan och det brittiska 
pundet. Försvagningen av US-dollarn och den japanska yenen fortsatte under 
2003 och även det brittiska pundet försvagades jämfört med den svenska kronan. 
Kursrörelserna mellan den svenska kronan och euron har fortsatt vara relativt små 
under 2003. 
 
Sammantaget innebär det att kronan under hela perioden (till och med augusti 
2003) försvagats med 2–3 procent jämfört med samtliga valutor i de elva OECD-
länderna och med omkring 6–7 procent mot de europeiska ländernas valutor.  
 
De flesta tror på en viss förstärkning av den svenska kronkursen. En kronkurs 
gentemot euron på runt nio kronor plus minus ett par procent är en inte alltför 
djärv gissning. Utvecklingen gentemot US-dollarn är mer osäker och beror också 
på hur de stora valutablocken rör sig mot varandra.  
 
Diagram 3:3 
Den svenska växelkursen i förhållande till omvärlden, årlig förändring, procent 

  (Positiva staplar motsvarar en kronförsvagning och negativa en kronförstärkning.  
    Växelkursen för 2003 är beräknad på utvecklingen januari–augusti.) 

Källa: Riksbanken, egen prognos  
 

                                                 
1 Se rapporten ”Industriell expansion gav tillväxt och reallön”, FI-ekonomerna, april 2002. 
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Industrins konkurrenskraft  
Industrins konkurrenskraft är inget entydigt väl definierat begrepp. Det är inte heller 
allmänt vedertaget vilka mått som bör beaktas. Ett flertal bedömare ägnar sig ändå åt 
att skapa olika former av mer eller mindre sofistikerade konkurrenskraftsindex. Vi har 
valt att studera utvecklingen av arbetskraftskostnaden och produktiviteten inom 
svensk industri relativt andra viktiga konkurrentländer. Vi har också studerat utveck-
lingen av den svenska växelkursen, utvecklingen av exportpriser och importpriser 
(terms of trade), marknadsandelar, bytesbalansen, vinster med mera. Vi anser att alla 
dessa statistiska mått kan användas som indikatorer på konkurrenskraftens utveckling 
och att de sammantaget ger en bild över hur svensk industris konkurrenskraft ut-
vecklas. 
 
Vi har gjort denna begränsning väl medvetna om att det finns ett flertal andra bakom-
liggande faktorer av stor betydelse för ett lands konkurrenskraft. Några exempel är ut-
bildningsnivå, infrastruktur, forskningsresurser och förmåga att utveckla nya produk-
ter. Förändringar i ett lands relativa position vad gäller dessa bakomliggande faktorer 
bör på längre sikt ge utslag i de statistiska mått vi valt att studera. 
 
När man talar om konkurrenskraft är det viktigt att klargöra perspektivet. Det är en vä-
sentlig skillnad att tala om hela industrins, ett lands, en branschs eller ett enskilt före-
tags konkurrenskraft. Detta gäller inte minst när arbetskraftskostnadens utveckling be-
handlas. 
 
Ofta används utvecklingen av arbetskraftskostnaden inom industrin som ett mått på ut-
vecklingen av konkurrenskraften. Detta mått är särskilt intressant också ur lönebild-
ningssynpunkt. Samtidigt illustrerar detta en besvärlighet med just konkurrenskrafts-
begreppet. Ett företag kan onekligen stärka sin konkurrenskraft relativt andra företag 
genom att ha en lägre utveckling av arbetskraftskostnaden än andra företag. En lägre 
arbetskraftskostnad innebär ökad konkurrenskraft. 
 
Talar vi om hela industrins eller ett lands konkurrenskraft är ofta en hög arbetskrafts-
kostnad ett mått på hög konkurrenskraft. Landet har en sådan hög konkurrenskraft att 
det förmår bära en hög arbetskraftskostnad. Detta beror på att produktiviteten är högre. 
Utvecklingen av produktiviteten har en nyckelroll vid bedömningen av utvecklingen 
av konkurrenskraften både för ett enskilt företag och för ett helt land. Skillnader i olika 
länders förmåga att, med bibehållen bytesbalans, bära en högre arbetskraftskostnad 
förklaras till stor del av skillnader i produktivitet. 
 
Det är inte bara kostnaden för arbetskraften som är intressant för konkurrenskraften. 
Kapitalkostnaden är också viktig liksom exempelvis kostnader för insatsvaror. För ett 
land innebär det att om priserna på de varor som importeras ökar mer än priserna på de 
varor som exporteras, minskar landets konkurrenskraft. Det innebär att vinster och/ 
eller arbetskraftskostnader måste sänkas i motsvarande mån. 
 
I princip kan ett land alltid bli internationellt konkurrenskraftigt bara arbetskrafts-
kostnaderna sänks tillräckligt mycket, men detta är naturligtvis inte en önskvärd ut-
veckling. Dock kan ökningen av ett lands arbetskraftskostnader inte långsiktigt över-
stiga ökningen i konkurrentländerna, såvida det inte motsvaras av en högre ökning av 
produktivitet eller förbättrade bytesvillkor, utan att landet ifråga får problem med 
handels- och bytesbalansen.  
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Relativ enhetsarbetskraftskostnad  
Om utvecklingen av den nominella arbetskraftskostnaden avseende utvecklingen 
av produktiviteten justeras, får man arbetskraftskostnaden per producerad enhet, 
eller enhetsarbetskraftskostnaden (ULC, unit labour cost) som den också be-
nämns. Tas dessutom hänsyn till utvecklingen av den svenska valutans värde 
jämfört med andra valutors värde, får man utvecklingen av den relativa enhets- 
arbetskraftskostnaden (RULC, relative unit labour cost).  
 
Vår prognos är att den svenska enhetsarbetskraftskostnaden kommer att vara i 
stort sett oförändrad under avtalsperioden. Detta under förutsättning att SCB:s 
beräkningar och Konjunkturinstitutets prognoser för den svenska industrins pro-
duktivitetsutveckling stämmer. I gruppen elva OECD-länder ökar enhetsarbets-
kraftskostnaden inom tillverkningsindustrin med 1–2 procent under 2001 och 
2002, lite olika beroende på vilka källor som används. Stämmer detta fortsätter 
den svenska enhetsarbetskraftskostnaden att sjunka jämfört med konkurrent-
länderna också under denna avtalsperiod. Under avtalsperioden 1998–2000 sjönk 
den med 2–3 procent per år. Tas dessutom hänsyn till växelkursförändringarna, 
kommer den svenska industrins relativa enhetsarbetskraftskostnad att ha sjunkit 
med omkring 2 procent per år under innevarande avtalsperiod.  
 
Tabell 3:2 
Relativ enhetsarbetskraftskostnad (RULC), tillverkningsindustrin, årlig 
förändring i procent 2001–2003 
 

 Nominell arbets-
kraftskostnad 

Produktivitet ULC Växelkurs RULC 

Sverige 4,1 4,2 -0,1 0  
11-OECD 3,5 2,4 1,1 -0,8  
Skillnad +0,6 +1,8 -1,2 -0,8 -2,0 
 

Källa: US Department of Labor, OECD, SCB, Konjunkturinstitutet, egna beräkningar 
 
Bytesvillkor 
Ett lands bytesvillkor (terms of trade) mäts som kvoten mellan export- och im-
portprisutvecklingen i landets egen valuta. Försämringar i bytesvillkoren åter-
speglar att exporten blivit mindre värd i förhållande till de varor ett land impor-
terar. Två viktiga förklaringar till att länders bytesvillkor utvecklas olika, är 
skillnaderna i valutakursernas utveckling och skillnaderna i vilka varor som 
respektive lands export och import består av. 
 
Det är viktigt att notera att den goda konkurrenskraften som beror på en svag 
kronkurs och gynnsamt kostnadsläge avser den rena priskonkurrensen. Sett ur 
välfärdssynpunkt medför en överdrivet svag krona försämrade bytesvillkor, det 
vill säga att vi betalar med större exportvolymer för att finansiera den import-
volym vi önskar. 
 
Diagram 3:4 visar prisutvecklingen på svensk export och import, mätt i svenska 
kronor. Såväl import- som exportpriserna sjönk under en stor del av 1998 och 
under början av 1999. Därefter började de stiga. Från slutet av 1999 och fram till 
halvårsskiftet 2001 ökade importpriserna kraftigt. Månad efter månad låg import-
prisökningen på mellan 5 och 10 procent. Även exportpriserna ökade, men inte 
lika mycket. Från slutet av 2001 har exportpriserna fallit.  
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Av diagrammet framgår också att exportpriserna genomgående haft en lägre ök-
ningstakt än importpriserna. De enda undantagen är några månader i början av 
perioden och under 2003. Att importpriserna ökat mer än exportpriserna innebär 
att Sveriges bytesvillkor (terms of trade) har försämrats. Sedan 1998 har bytes-
villkoren försämrats med cirka 2 procent per år. Det gäller också under inneva-
rande avtalsperiod.  
 
Diagram 3:4 
Svenska export- och importpriser samt ”terms of trade”, 12 månaders 
förändringstal, procent 

Källa: SCB 
 
Om Sveriges bytesvillkor skulle fortsätta att falla trendmässigt i jämförelse med 
andra länders, innebär det en successivt lägre levnadsstandard i Sverige jämfört 
med omvärlden. Det är detta som hänt under de senaste tre decennierna. 
 
De fallande exportpriserna har direkt bäring på vinstnivåer om skillnaderna i pris-
nivå inte kan kompenseras med högre produktivitet än i omvärlden. Resultatet av 
denna utveckling är att vi måste öka vår export mer för att behålla en given mängd 
import. Eftersom Sverige har ett överskott i både handels- och bytesbalanserna 
kan konstateras att vi för tillfället inte har problem med att finansiera importen. 
Detta är emellertid en aspekt som bör uppmärksammas i och med att ett skifte 
förefaller ha skett. En förbättring av bytesvillkoren kan ske genom att import-
priserna sjunker, mätt i svensk valuta. Det kan exempelvis hända om kronan 
förstärks eller om oljepriset sjunker. Bytesvillkoren kan också förbättras genom 
att priserna på svensk export höjs. Detta kan exempelvis inträffa då det går att ta 
ut ett högre pris på de varor som exporteras från Sverige med anledning av att de 
är eftertraktade utanför landet och har god kvalitet. 
 
Marknadsandelar 
Under perioden 1998–2000 var marknadstillväxten hög och svensk industri bibe-
höll sina marknadsandelar. År 2001 avstannade marknadstillväxten helt. Under 
2002 och 2003 har exportmarknaderna åter börjat växa, men betydligt långsam-
mare än under perioden 1998–2000. Under 2001 tappade Sverige marknadsan-
delar.  
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Om vi jämför oss med de 14 OECD-länderna2 återtogs dessa förlorade andelar 
2002. Sett till utvecklingen på hela världsmarknaden väntas inga större föränd-
ringar under 2002 och 2003. 
 
Tabell 3:3 
Marknadstillväxt och svenska marknadsandelar, bearbetade varor (fasta priser) 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
14 OECD        
Marknad 10,4 7,4 11,5 0,2 2,0 3,3 5,5 
Marknadsandel 1,6 -1,4 -1,9 -1,3 1,6 -1,2 0,1 
        
Hela världen        
Marknad 8,4 6,5 12,4 0,3 2,4 4,4 7,0 
Marknadsandel 1,5 0,3 -0,2 -4,3 0,3 0,4 0,0 

Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Bytesbalans 
Sedan 1994 har den svenska bytesbalansen uppvisat ett överskott. Detta ligger på 
mellan 3 och drygt 4 procent under hela perioden 1998–2003. 
 
Tabell 3:4 
Bytesbalans i procent av BNP 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
3,9 4,2 4,0 4,2 4,2 3,8 4,3 

Källa: Konjunkturinstitutet 
 

Vinster  
Det finns en rad olika vinstmått. Ur nationalräkenskaperna kan bland annat utläsas 
hur stor andel av förädlingsvärdet som går till vinster (vinstandel = bruttoöver-
skottet som andel av förädlingsvärdet). Inom industrin steg vinstandelen 2000 till 
över 39 procent. Därefter har vinstandelen sjunkit och ligger i dag runt 35 procent.  
 
Diagram 3:5 
Vinstmarginal och vinstandel, tillverkningsindustrin 

 (Vinstandelen mäts på den vänstra skalan och vinstmarginalen på den högra, procent) 
Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
                                                 
2 Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Danmark, Schweiz, 
Storbritannien, Japan, Kanada, Norge och USA. 
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Ett annat mått är vinstmarginalen (vinstmarginal = bruttoöverskott som andel av 
bruttoproduktionsvärde). Vinstmarginalen inom industrin låg under perioden  
1998–2000 på drygt 12 procent och har sedan fallit.  
 
Lönsamheten inom industrin föll tillbaka under 2001 och 2002 till följd av låg-
konjunkturen. Under 2003 väntas lönsamheten inom industrin fortsätta att för-
sämras, bland annat till följd av dollarraset. Konjunkturinstitutets prognos är att 
vinstmarginalen inom industrin hamnar kring 10,5 procent för 2003. 
 
Det finns också ett antal företagsekonomiska mått på vinstnivån. Ett problem med 
dessa är att det tar lång tid innan statistiken är klar. SCB:s företagsstatistik för 
2002 publiceras först nästa år.  
 
Av diagram 3:6 framgår hur rörelseresultat och årets resultat utvecklats inom till-
verkningsindustrin från 1997 till 2001. För alla företag inom tillverkningsindustrin 
uppgick årets resultat år 2000 till 121 miljarder och år 2001 till 68 miljarder. Som 
framgår av digrammet var 2000 ett toppår, medan årets resultat år 2001 var på i 
stort sett samma nivå som åren 1997 till 1999. Rörelseresultatet var det i stort sett 
konstant under åren 1997 till 1999, runt 72 miljarder kronor, för att sedan stiga till 
85 miljarder 2000 och sjunka rejält till 38 miljarder 2001. Den kraftiga nedgången 
i rörelseresultatet 2001 beror till stor del på de mycket stora förlusterna inom IKT-
sektorn. Exkluderas utvecklingen inom telekombranschen (SNI 32) blir årets re-
sultat för 2001 högre än för 1999 (se de vita staplarna) och rörelseresultatet inom 
tillverkningsindustrin 65 miljarder, vilket nästan är i nivå med åren 1997–2001. 
 
Diagram 3:6 
Årets resultat och rörelseresultat, tillverkningsindustrin 1997–2001, miljoner kronor 

Källa: SCB:s företagsstatistik 
 
Utvecklingen av avkastningen på totalt kapital respektive eget kapital samt rörel-
semarginalen för företagen inom tillverkningsindustrin följer ett liknande mönster 
(diagram 3:7). Även här påverkas måtten av om telekombranschen (SNI 32) ex-
kluderas. Exempelvis stiger rörelsemarginalen från 2,7 procent till 5,1 procent 
2001 om telekombranschen exkluderas. 
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Diagram 3:7 
Utveckling av några nyckeltal, tillverkningsindustrin 1997–2001, procent 

 Källa: SCB:s företagsstatistik 
 
Internationell statistik över vinstandelar och företagsekonomiska resultat har ett 
antal brister, dels är det svårt att jämföra måtten då definitionerna skiljer sig åt, 
dels är eftersläpningen ännu större när det gäller internationella siffror. Inom EU 
pågår dock ett arbete med att skapa mer enhetliga definitioner och material samlas 
in och sammanställs.  
 
I diagram 3:8 a och b beskrivs utvecklingen av gross operating surplus inom till-
verkningsindustrin 1997–2001. För några länder sträcker sig siffrorna enbart fram 
till 2000. Tabellen anger gross operating surplus i miljarder euro. Eftersom till-
verkningsindustrin är olika stor i olika länder blir också nivån på detta mått olika. 
Dessutom kan definitionerna variera något mellan länderna. Måttet kan ändå ge en 
indikation på om vinstnivåerna är stigande eller avtagande. För länder utanför 
euroområdet har dock kursförändringar på landets valuta betydelse.  
 
Diagram 3:8 a 
Gross operating surplus, miljarder euro, tillverkningsindustrin 

                                  (Frankrike, Italien, Storbritannien) 
Källa: Eurostat, New Cronos 
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Diagram 3:8 b 
Gross operating surplus, miljarder euro, tillverkningsindustrin 

 (Portugal, Danmark, Österrike, Finland, Belgien, Sverige, Nederländerna) 
Källa: Eurostat, New Cronos  
 
I flertalet länder tycks vinstnivån varit stigande under perioden, åtminstone fram 
till 2001.    
 
Investeringar  
De mycket kraftiga investeringsökningarna i mitten på 1990-talet har fört upp ka-
pitalstocken inom industrin till höga nivåer. Under avtalsperioden 1998–2000 
fortsatte industriinvesteringarna att öka mätt i fasta priser. Under 2001 och 2002 
har industriinvesteringarna fallit och de förväntas fortsätta falla under 2003.  
 
Sammantaget beräknas industriinvesteringarna ha sjunkit med omkring 15 procent 
under avtalsperioden 2001–2003. 
 
Diagram 3:9 
Industrins investeringar, fasta priser, referensår 2002, miljoner kronor 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
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Industriproduktion  
Industrin i Sverige skapar ett förädlingsvärde på närmare 450 miljarder per år. 
Under senare delen av 1990-talet fram till 2000 ökade industriproduktionen kraf-
tigt.  
 
År 2001 kom ett bakslag och värdet på industriproduktionen sjönk något. Under 
2002 skedde en viss återhämtning.  
 
För 2003 prognostiserar Konjunkturinstitutet en marginell ökning av industripro-
duktionen och 2004 väntas industriproduktionen öka med cirka 4 procent.  
 
Sektorn företagstjänster som är starkt beroende av utvecklingen inom industrin 
skapar ett förädlingsvärde på drygt 200 miljarder. Nedgången i denna sektor har 
skett långsammare, men i år är utvecklingen svag.  
 
Konjunkturinstitutet bedömer att tillväxten kommer igång även i denna sektor 
under 2004.  
 
Diagram 3:10 
Produktionsutvecklingen, industrin och företagstjänster, procentuell förändring 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB 
 
Teleproduktionsindustrins bidrag till BNP-tillväxten var betydande under 1990-
talet. Den försvagades och blev negativ under 2001–2002. Bidraget bedöms bli 
svagt också 2003, men tros öka efterhand under de följande åren.  
 
Produktionen inom stål- och metallverk har varit stabil under de senaste åren och 
ligger drygt 20 procent över nivån 1995.  
 
Produktionen inom transportmedelsindustrin stiger trendmässigt och ligger i dag 
cirka 50 procent över 1995 års nivå. 
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Diagram 3:11 a 
Industriproduktionens tillväxt, branschvis. Index 1995=100 

Källa: SCB 
 
Utvecklingen av produktionen inom massa- och pappersbranschen påminner om 
den för stål- och metallverk. Under 2001 skedde en viss tillbakagång, men över 
tiden sker en viss svag trendmässig ökning av produktionen. Livsmedelsindustrins 
produktion har legat på i stort sett samma nivå sedan 1995.  
 
Den kemiska industrin, inräknat läkemedelsproduktionen, tillhör tillväxtbran- 
scherna. Sedan 2000 har produktionen ökat med omkring 30 procent, och ök-
ningen lär fortsätta.  
 
Diagram 3:11 b 
Industriproduktionens tillväxt, branschvis. Index 1995=100 

Källa: SCB 
 
Trots att ökningen av industriproduktionen i Sverige avstannade 2001 har Sverige 
haft en något gynnsammare utveckling än flertalet viktiga konkurrentländer. I 
Tyskland, Storbritannien och USA har industriproduktionen sjunkit. I USA har 
dock en återhämtning skett och industriproduktionen ökar igen. Även jämfört  
med hela EU-området har Sverige haft en något bättre utveckling.  
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Som framgår av diagram 3:12 a och 3:12 b finns en stor samvariation mellan 
utvecklingen av industriproduktionen i Sverige och i våra konkurrentländer. 
 
Diagram 3:12 a 
Industriproduktionens utveckling, ländervis. Index 1998=100 

Källa: OECD, SCB 
 
Diagram 3:12 b 
Industriproduktionens utveckling, ländervis. Index 1998=100 

Källa: SCB 
 
Sammanfattning  
Den svenska industriproduktionen har utvecklats svagt under innevarande avtals-
period. Det beror inte på en försvagad svensk konkurrenskraft, utan på en svag ut-
veckling av efterfrågan på hela världsmarknaden.  
 
Jämfört med andra länder har svensk industri haft en något bättre utveckling. 
Detta trots att Sverige drabbats hårdare än flertalet andra länder som en följd av 
tillbakagången inom telekombranschen. Utvecklingen inom andra branscher har 
dock uppvägt denna tillbakagång.  
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Produktivitetsutvecklingen har fallit samtidigt som den fortfarande är högre än i 
våra konkurrentländer. Fördelen av detta uppvägs dock till en del av försämrade 
bytesvillkor.  
 
Både vinsterna och investeringsnivåerna har sjunkit. Tillbakagången beror inte på 
inhemska faktorer, utan kan framför allt härledas till att hela världsmarknaden haft 
en tillbakagång på efterfrågan.  
 
Tecken finns också på att en återhämtning har börjat och kan fortsätta under de 
närmaste åren. För att få en för Sverige gynnsam utveckling krävs samtidigt att 
svensk industri förmår hävda sig inom tillväxtområden och på tillväxtmarknader.   
 
Kostnadsmässigt hävdar sig svensk industri väl, även om Sveriges arbetskrafts-
kostnader ökar något mer än omvärldens.  
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Del 4. Sysselsättning och arbetslöshet 
 
I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet på arbets-
marknaden i stort och inom industrin. Vi beskriver också situationen på arbets-
marknaden utifrån antal varsel, nyanmälda platser och bristen på olika yrkesgrup-
per.  
 
Sysselsättningen 
Under perioden 1998 till mitten av 2001 utvecklades sysselsättningen starkt. An-
talet sysselsatta ökade med omkring 300 000 personer. Därefter har ökningen 
stannat upp. Sedan mitten av 2001 har antalet sysselsatta i stort sett varit konstant. 
I dag är omkring 4 250 000 personer sysselsatta.   
 
Diagram 4:1 
Antal sysselsatta i miljoner, 16–64 år, säsongsrensade och utjämnade värden 

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökning 
 
Ökningen av antalet sysselsatta sedan 1998 har framför allt skett inom de privata 
tjänstenäringarna. Från 2001 bidrar också den kommunala sektorn till en viss  
sysselsättningsökning. År 2003 beräknas sysselsättningen inom den privata 
tjänstesektorn sjunka. För hela ekonomin bedöms dock sysselsättningen bli 
oförändrad till följd av att antalet sysselsatta i den offentliga sektorn ökar. 
 
Tabell 4:1 
Sysselsättning 1998–2004 i tusental  
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Totalt 3979 4069 4159 4239 4244 4242 4247 
Ändring i procent 1,5 2,3 2,2 1,9 0,1 0,0 0,1 

Källa: SCB, AMS och Konjunkturinstitutet 
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Statsmakternas mål för sysselsättningen i Sverige är att 80 procent av befolk-
ningen mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatta 2004. Då inräknas inte personer 
som ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När sysselsättningen steg under 
slutet av 1990-talet fram till 2001 steg också sysselsättningsgraden kraftigt.  
Under 2002 och 2003 har sysselsättningsgraden fallit svagt. 
 
Diagram 4:2 
Sysselsättningsgraden, i procent av befolkningen mellan 20–64 år 

Källa: AMS 
 
Under perioden 1998–2001 då den totala sysselsättningen ökade, var sysselsätt-
ningen inom industrin i stort sett konstant. Därefter har industrisysselsättningen 
minskat från runt 750 000 personer till omkring 710 000 personer. Antalet indu-
strisysselsatta har under en treårsperiod minskat med omkring 40 000 personer. 
 
Diagram 4:3 
Antalet sysselsatta inom industrin, i tusental 

 
Källa: SCB:s nationalräkenskaper 
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Minskningen av antalet industrisysselsatta under de senaste åren är den största 
sedan början av 1990-talet. Då var dock fallet mer dramatiskt. Som andel av den 
totala sysselsättningen har de som är sysselsatta inom industrin trendmässigt 
minskat.  
 
Diagram 4:4 
Andel sysselsatta inom industrin av totala antalet sysselsatta, i procent 

 
Källa: SCB 
 
Samtidigt växer antalet sysselsatta i sektorn företagstjänster, i vilken ingår många 
industrirelaterade tjänster. Summeras antalet sysselsatta inom industrin och de 
inom sektorn företagstjänster har denna totalt ökat under senare år. 
 
Tabell 4:2  
Sysselsättning i tusental3 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Industrin 743 757 753 753 745 724 
Företagstjänster 293 317 345 386 418 424 
Totalt 1036 1074 1098 1139 1163 1148 

Källa: SCB:s nationalräkenskaper 
 
Utvecklingen av antalet sysselsatta inom industrin beror på utvecklingen av indu-
striproduktionen och produktivitetsutvecklingen inom industrin. Under perioden 
1998–2000 ökade industriproduktionen och industrins produktivitet parallellt. I 
snitt ökade såväl produktion som produktivitet med mellan 8 och 9 procent. Det 
innebar att industrisysselsättningen i stort sett var oförändrad.  
 
Under perioden 2001–2003 har industriproduktionen utvecklats betydligt svagare,  
i snitt en ökning med omkring 1 procent. Produktivitetsutvecklingen är också 
lägre än föregående period, i snitt cirka 4 procent per år, men samtidigt betydligt 
högre än ökningen av industriproduktionen. Det har medfört att antalet industri-
sysselsatta sjunkit.  
                                                 
3 Se rapporten ”Industriavtalet – köpkraft och konkurrenskraft”, Industrins Ekonomiska Råd, 
september 2003. 
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Om Konjunkturinstitutet får rätt i sin prognos om att industriproduktionen 2004 
ökar med cirka 4 procent och produktivitetsutvecklingen ligger kvar på denna 
nivå, blir antalet industrisysselsatta oförändrat. 
 
Diagram 4:5 
Utveckling av produktion, produktivitet och sysselsättning inom industrin, procent 

Källa: SCB:s nationalräkenskaper 
 

Arbetslösheten 
Arbetslösheten minskade med cirka 100 000 personer, från 6,5 procent till 4 pro-
cent, under perioden 1998 till 2001. Minskningen av arbetslösheten stannade upp 
under 2001 och låg under ett drygt år kvar runt 4 procent för att därefter börja öka.  
År 2003 stiger arbetslösheten till upp mot 5 procent och enligt Konjunkturinstitu-
tet kommer arbetslösheten att ligga kvar på en nivå mellan 4,5 och 5 procent även 
under 2004. Ökningen av arbetslösheten beror dels på den svaga efterfrågan på ar-
betskraft, dels på minskningen av antalet personer i olika former av arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder. 
 
Tabell 4:3 
Arbetslöshet, antal personer och i procent av arbetskraften 1998–2004 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Antal arbetslösa 276 000 241 000 203 000 175 000 176 000 206 000 206 000 
i procent  6,5 5,6 4,7 4,0 4,0 4,7 4,6 
i åtgärder 173 000 142 000 113 000 112 000 117 000 98 000 90 000 
i procent  4,1 3,3 2,6 2,5 2,6 2,2 2,0 

Källa: AMS, SCB och Konjunkturinstitutet 
 
Utvecklingen av arbetslösheten inom industrin följer ett liknande mönster. Fram 
till årsskiftet 2000/2001 förbättrades situationen. Under 2001 och 2002 skedde 
inga större förändringar. Bland livsmedelsarbetarna skedde dock en ökning med  
1 procentenhet. Noterbart är också att arbetslösheten steg något bland civilingen-
jörerna som normalt har en låg arbetslöshet. Minskningen av antalet industri-
sysselsatta har dock i stort sett skett utan att arbetslösheten bland de industri-
anställda ökat.  
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Tabell 4:4 
Arbetslösheten per fackförbund i Facken inom industrin 
 

Fackförbund December 
1999 

December 
2000 

December 
2001 

December 
2002 

CF 
Sif 
Pappers 
Metall 
Industrifacket 
Livs 
Skogs- och Trä  

1,1 
4,2 
5,3 
8,1 
9,3 
10,8 
12,4 

0,8 
3,1 
3,5 
5,4 
6,1 
6,9 
7,9 

0,9 
3,3 
3,2 
5,4 
6,1 
6,7 
7,5 

1,6 
2,9 
3,6 
5,6 
5,8 
7,7 
7,0 

Källa: AMS, CF 
 

Utvecklingen hittills under 2003 tyder på en svagt ökad arbetslöshet för samtliga 
förbund jämfört med 2002. 
 
Varsel och bristtal 
Förändringen i efterfrågan på arbetskraft avspeglar sig också i varselsituationen, 
liksom i antalet nyanmälda och kvarstående platser. Antalet varsel steg kraftigt 
under 2001 för att sedan successivt falla tillbaka under första halvåret 2002. Under 
hösten 2002 steg antalet varsel igen och har även under 2003 legat på en förhål-
landevis hög nivå. Inom tillverkningsindustrin har antalet varsel legat på mellan  
2 000 och 4 000 personer per månad sedan andra kvartalet 2001.  
 
Tillverkningsföretagen väntar sig fortsatta nedskärningar, men andelen företag 
som räknar med att dra ned på personalstyrkan är betydligt lägre än vid tidigare 
konjunkturundersökningar. 
 
Undersökningar på senare tid antyder att antalet personer som verkligen blir upp-
sagda till följd av varsel stannar på cirka hälften av antalet varslade. Det förefaller 
som företagen i ökad utsträckning tar till lite extra i varselsituationerna.  
 
Diagram 4:6 
Antal varsel, månadsvis 

 Källa: AMS 
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Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingarna har sjunkit under avtals- 
perioden, men ligger ändå över nivån för 1998 och 1999.   
 
Diagram 4:7 
Antal nyanmälda platser i tusental, årsvis 

Källa: AMS 
 
Att efterfrågan på arbetskraft är låg märks också på det låga antalet företag som 
uppger att de har brist på arbetskraft. Inte sedan början på 1990-talet har dessa 
siffror varit så låga.  
 
Diagram 4:8 
Brist på arbetskraft i näringslivet, nettotal kvartalsvärden 

Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Bilden är likartad vad gäller bristtalen inom olika sektorer. När det gäller bristen  
på personer med datakompetens är förändringen från 2000 dramatisk. Andelen 
företag som uppgav brist på datakunnig arbetskraft låg under perioden 1995–2000 
konstant på 80 procent eller högre. I dag är motsvarande siffra omkring 10 procent.  
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Även inom området uppdragsverksamhet, där bristen för några år sedan var 
mycket hög, är andelen företag som uppger brist på arbetskraft i dag mycket låg.  
 
Diagram 4:9  

 Bristtal i tjänstebranscherna, andel företag kvartalsvärden 

Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Bristen på tekniker, ingenjörer och yrkesarbetare befinner sig också på låga ni- 
våer. Mindre än 10 procent av företagen anger att de har brist på någon av dessa 
yrkesgrupper. Mer än en tredjedel av företagen inom tillverkningsindustrin för-
väntar sig att antalet anställda minskar den närmaste framtiden. Samtidigt som 
bara 5 procent av företagen tror på en ökning av antalet anställda. Detta enligt 
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september 2003. 

 
Diagram 4:10 
Bristtal i tillverkningsindustrin, andel företag kvartalsvärden 

Källa: Konjunkturinstitutet 
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Utsikter för 2004 
Efterfrågan på arbetskraft bestäms av efterfrågan på varor och tjänster samt pro-
duktivitetsutvecklingen. Sysselsättningsutvecklingen bestäms dessutom av hur 
stort arbetskraftsutbudet är och hur pass väl efterfrågan av arbetskraft stämmer 
med utbudet av arbetskraft.  
 
Efterfrågan på arbetskraft är i dag förhållandevis låg inom flertalet sektorer på 
arbetsmarknaden. Det finns ännu inga säkra tecken på att efterfrågan har vänt. 
Arbetslösheten tenderar att öka, antalet varsel ligger på en hög nivå och bristen  
på arbetskraft är låg.  
 
Tillverkningsföretagen väntar sig fortsatta nedskärningar, men andelen företag 
som räknar med att dra ned på personalstyrkan minskar. Bristtalen är mycket låga 
också inom industrin. Konjunkturinstitutet räknar med att efterfrågan på arbets-
kraft fortsätter att vara förhållandevis svag även under första halvåret 2004 och  
att sysselsättningen i näringslivet börjar öka först andra halvåret 2004. På det 
kommunala området bidrar också det så kallade sysselsättningsstödet till en ökad 
sysselsättning. 
 
Samtidigt utvecklas också utbudet av arbetskraften svagt. De demografiska för-
ändringarna medför att sysselsättningsgraden sjunker med 0,1 procentenhet per år, 
allt annat lika. Antalet personer i utbildning kan också förväntas öka. Ökningen i 
arbetslöshet motsvaras till stor del av att antalet personer i arbetsmarknadspoliti-
ska åtgärder minskar. Sysselsättningsmålet såsom statsmakterna formulerat det 
kommer att bli svårt att nå. Den stora arbetskraftspotentialen ligger i en minskad 
sjukfrånvaro och en ökad arbetstid bland de deltidsanställda. En förändring i dessa 
hänseenden påverkar dock endast i begränsad utsträckning antalet sysselsatta 
såsom det är formulerat i regeringens sysselsättningsmål 4. 
 
Sammanfattning 
Sysselsättningen i Sverige har sedan mitten av 2001 varit i stort sett konstant.  
Sysselsättningsgraden har sjunkit något och ligger i dag mellan 77 och 78 procent. 
Det är inte troligt att målet om 80 procents sysselsättningsgrad nås 2004. Inom 
industrin beräknas antalet anställda minska med omkring 40 000 under perioden 
2001–2003.  
 
Arbetslösheten sjönk fram till 2001 och låg under en tid därefter runt 4 procent. 
Under 2003 har arbetslösheten ökat och ligger i dag mellan 4,5 och 5 procent.  
 
Efterfrågan på arbetskraft är låg och förväntas vara fortsatt låg under det närmaste 
halvåret. Varslen är relativt många, antalet nyanmälda platser sjunker och brist-
talen är historiskt sett låga.  
 
Även utbudet av arbetskraft utvecklas svagt. Det gör att den låga efterfrågan på 
arbetskraft snabbt kan svänga om till en brist på arbetskraft, när efterfrågan för-
väntas öka under andra halvåret 2004 och framåt. 

                                                 
4 Se rapporten ”Att ta tillvara och stärka alla människors vilja och förmåga att arbeta”, från Facken 
industrins ekonomgrupp, december 2002 
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Del 5. Löner 
 

Löneökning 
Lönerna för industrianställda ökade med i snitt 3,5 procent per år under perioden 
1998–2000. Vår bedömning är att ökningen under perioden 2001–2003 blir unge-
fär densamma eller något högre, cirka 3,6 procent per år. Bedömningen bygger i 
huvudsak på förbundens och parternas egen statistik. Detta stämmer väl med Kon-
junkturinstitutets statistik över utvecklingen av så kallade timlöner. I ökningsta-
len ingår vissa effekter av en förkortad arbetstid.  
 
De olika källorna stämmer således väl sett till utvecklingen över hela perioden. 
Sett till utvecklingen enskilda år eller för enskilda branscher kan däremot skill-
naderna vara betydande, beroende på olika lönebegrepp och insamlingsmetoder. 
 
Diagram 5:1 
Löneökningar inom industrin, årlig procentuell förändring 

 
Källa: Metall, Sif, CF, partsgemensam statistik, egna beräkningar 
 
Vår bedömning i dag stämmer väl med den bedömning som gjordes i rapporterna 
Ekonomiska bedömningar hösten 2001 och 2002. Löneökningen på hela arbets-
marknaden var 3,6 procent under perioden 1998–2000 och beräknas bli 4,0 pro-
cent för perioden 2001–2003 enligt Konjunkturinstitutet. Konjunkturinstitutets 
beräkning bygger på Medlingsinstitutets/SCB:s konjunkturstatistik. 
 
Löneökningar i Europa 
Vår bedömning är att lönerna inom industrin i våra viktigaste konkurrentländer i 
Europa kommer att ha ökat med 3,5 procent per år under perioden 2001–2003. 
Löneökningstakten i euroländerna blir lägre, cirka 3,0 procent per år. Även detta 
stämmer väl med bedömningen för ett år sedan. Vår bedömning för 2001 bygger 
på lönestatistik från US Department of Labor. Prognosen för 2002 och 2003 byg-
ger dels på uppgifter från OECD, dels på egna bedömningar utifrån träffade avtal 
inom industrin i Europa. Löneökningstakten skiljer sig mellan olika länder. Den är 
högst i Norge, över 5 procent per år, och lägst i Tyskland, Österrike och Italien, 
där den är under 3 procent. Under avtalsperioden 1998–2000 ökade lönerna med 
3,3 procent i Europa och 2,9 procent i euroområdet.  
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Diagram 5:2 
Löneökningar inom industrin i Europa, årlig procentuell förändring 

Källa: US Department of Labor, OECD och egna bedömningar 

 
I detta kapitel görs jämförelser av löner i Europa. Gruppen Europa består av tio av 
Sveriges fjorton viktigaste konkurrentländer. Dessa är Tyskland, Storbritannien, 
Frankrike, Finland, Italien, Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien och Österrike. 
Gruppen Euro består av samma länder, förutom Norge, Danmark och Storbritan- 
nien. För att få fram en genomsnittlig siffra har en viktning skett utifrån ländernas 
betydelse som konkurrentland till Sverige. Internationella valutafondens TCW- 
vikter har använts. 

 
 
I takt med Europa 
 

Lönerna inom industrin i Sverige ökade i takt med lönerna i Europa under före- 
gående avtalsperiod och utvecklingen ser ut att fortsätta under denna avtalsperiod. 
Observera att i löneökningstalen ingår endast i begränsad omfattning kostnader för 
arbetstidsförkortning och inga kostnader för förändrade sociala avgifter. 
 
Diagram 5:3 
Löneökning inom industrin, Sverige och Europa  

Källa: US Department of Labor, OECD, egna bedömningar 
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Reallöner 
I Sverige fick de industrianställda under tjugoårsperioden efter 1976 inga reala 
löneökningar alls. Vissa år gick reallönerna upp, andra år sjönk de. Denna utveck-
ling har nu brutits och sedan ett antal år tillbaka har reallönerna ökat. 
 
Diagram 5:4 
Lön och reallön för industrianställda, årlig procentuell förändring 

Källa: Egna beräkningar 
 
Under perioden 1998–2000 ökade reallönerna med i genomsnitt 2,8 procent per år 
eller drygt 8 procent. Den uppmätta löneökningen innehåller vissa effekter av den 
förkortade arbetstiden. Trots lågkonjunkturen inom industrin under 2001–2003 
har reallönerna fortsatt att stiga om än i långsammare takt. I diagram 5:4 anger 
den totala stapeln hela löneökningen och den mörklagda delen reallöneökningen. 
Den siffra som anges i stapeln är den reala löneökningen. Den vita delen mot-
svarar således inflationen. 
 
Under perioden 1998–2003 har reallönerna ökat med i genomsnitt 2 procent för de 
industrianställda.  
 

Diagram 5:5 
Reallöneökningar 1998–2003, industrianställda, årlig procentuell förändring 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, egna beräkningar 
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Vanligaste löneökningen 
Facken inom industrin har sedan några år arbetat med att bygga upp en gemensam 
databas över lönerna för alla industrianställda 5. Ur databasen kan tas fram hur 
stora de genomsnittliga löneökningarna är, hur löneökningarna fördelar sig och 
vilka löneökningar som är vanligast förekommande. 
 
Diagram 5:6  
Löneökningarnas storlek 2001–2002 

Källa: Facken inom industrins lönedatabas 
 
Diagram 5:6 visar hur många av de industrianställda som fått en viss löneökning. 
Drygt 25 procent av alla arbetare och knappt 25 procent av alla tjänstemän fick en 
löneökning mellan 2 och 3 procent 2002. Mellan 15 och 20 procent fick en löne-
ökning på mellan 3 och 4 procent.  
 
Nästan hälften, 46 procent av arbetarna och 41 procent av tjänstemännen, fick 
mellan 2 och 4 procent i löneökning mellan 2001 och 2002. Det är således den 
vanligaste förekommande löneökningen.  
 
Av diagrammet framgår också att det var fler tjänstemän som fick såväl lägre som 
högre löneökningar.  
 
Den genomsnittliga löneökningen 2002 var 3,1 procent för arbetarna och 3,7 pro-
cent för tjänstemännen. 
 
Sammanfattning 
Lönerna inom industrin i Sverige ökar under perioden 2001–2003 med drygt  
3,5 procent. Det är nära nivån under föregående avtalsperiod och i takt med löne-
ökningarna inom industrin i Europa.  
 
Reallönerna har fortsatt att öka med 1–1,5 procent per år. 

                                                 
5 Se även rapporten ”Löner inom industrin 2002” från Facken inom industrins lönestatistiska 
referensgrupp, oktober 2003. 
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