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Förord 
 

Det treårsavtal som förbunden i Facken inom industrin träffade med arbetsgivarparter 

inom industrin i början av april 2013 innehåller en möjlighet att säga upp det tredje 

avtalsåret, som i regel gäller under perioden från 1 april 2015 till 31 mars 2016. En 

sådan uppsägning måste ske senast den 30 september 2014. 

 

Syftet med denna rapport ”Ekonomiska bedömningar inför optionsbeslutet” är att ge 

förbunden i Facken inom industrin ett underlag som beskriver de ekonomiska 

förutsättningarna inför förbundens ställningstagande till huruvida det ska ske en 

uppsägning av det tredje avtalsåret. 

 

Rapporten följer samma disposition som de två rapporterna
1
 som togs fram inför 

respektive under avtalsrörelsen 2013. Kapitel 1 innehåller en sammanfattning av de 

ekonomiska bedömningarna som gjordes inför avtalsrörelsen 2013, och en 

sammanfattning av innehållet i denna rapport samt en avslutande bedömning av nuläget 

ställt mot de bedömningar som gjordes inför avtalsrörelsen 2013.  

 

De bedömningar som görs i rapporten står rapportförfattarna själva för.  

 

I arbetsgruppen som arbetat fram denna rapport har ingått Gösta Karlsson, Unionen, 

Maja-Malin Ekelöf, IF Metall samt Nevena Gaco och Göran Nilsson, Facken inom 

industrin.  

 

 

Göran Nilsson 

Kanslichef 

Facken inom industrin 

September 2014 

  

                                                      
1
 Ekonomiska bedömningar inför avtalsrörelsen 2013 och Ekonomiska bedömningar – en uppdatering av 

rapporten från november 2013 
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1. Sammanfattande bedömningar 

I detta kapitel görs först en sammanfattande redovisning av innehållet i de 
ekonomiska bedömningarna som gjordes inför och under avtalsrörelsen 2013. 
Därefter summeras sammanfattningarna i denna rapport och till sist görs en 
avslutande bedömning. 
 

Ekonomiska bedömningar inför avtalsrörelsen 2013 

Avtalsrörelsen 2013 bedrevs i en situation där svensk industri under hösten 2012 fått 

stigande problem med avsättning för sina produkter. Industrins orderingång och 

kapacitetsutnyttjande sjönk liksom vinstnivåerna. Denna utveckling berodde på att det 

under 2012 skett en förnyad försvagning av tillväxten i världsekonomin. Den 

ekonomiska utvecklingen i Sveriges viktigaste konkurrentländer påverkades fortfarande

i hög grad av efterdyningarna av den globala finanskrisen.  

 

I de ekonomiska bedömningar som gjordes inför avtalsrörelsen konstaterades att 

tillväxten och produktivitetsutvecklingen i det svenska näringslivet varit lägre under de 

fem år som gått efter finanskrisens utbrott jämfört med de tio åren före finanskrisen. 

Bedömningen var att tillväxten och produktivitetsutvecklingen under de närmast 

kommande åren också skulle komma att bli lägre än under de första tio åren med 

Industriavtalet. Det rådde osäkerhet om utvecklingen framöver men en långsam 

återhämtning förväntades under 2013, både i Sverige och i omvärlden. 

 

Vidare konstaterades att den svenska ekonomin fortfarande växte och att tillväxten i 

Sverige var högre än i flertalet jämförbara länder. Bedömningen var att löner och 

arbetskraftskostnader i Europa under de närmaste åren skulle komma att öka med

mellan 2,5-3 procent per år.  

 

Bedömningen av löneutrymmet under de kommande åren var att det var lägre än 

genomsnittet under Industriavtalsperioden. Parterna rekommenderades att även 

fortsättningsvis utgå från att Riksbanken gör sitt jobb och att inflationen hamnar kring 

inflationsmålet. Att istället försöka följa tillfälliga svängningar i inflationstakten skulle 

skapa problem för lönebildningen och penningpolitiken. 

 

Med en löneökningstakt som låg något under den genomsnittliga under 

Industriavtalsperioden, bedömdes parterna inom industrin kunna kombinera kraven på 

reala löneökningar med kraven på bibehållen konkurrenskraft. Samtidigt bedömdes en 

sådan löneökningstakt vara väl förenlig med Riksbankens inflationsmål och inte utgöra 

något hinder för Riksbanken att föra en expansiv penningpolitik. 

 

Under första kvartalet 2013, då förhandlingarna om nya löneavtal bedrevs, 

stabiliserades den ekonomiska utvecklingen. I den uppföljande bedömning som gjordes 

av Facken inom industrins ekonomer i slutet av februari 2013 konstaterades att 

förhållandena på de finansiella marknaderna stabiliserats.  
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Osäkerheten kring den framtida ekonomiska utvecklingen bedömdes fortfarande som 

stor samtidigt som tecknen på en vändning i konjunkturen hade blivit fler, riskerna för 

en sämre utveckling minskat och chanserna till en bättre utveckling ökat.  

 

I förhandlingarna förekom allt oftare diskussioner om ett treårigt avtal. Med anledning 

av det gjordes bedömningen att den mest sannolika utvecklingen var att det skulle ske 

en ekonomisk återhämtning, om än långsamt, och att tillväxten i slutet av treårsperioden 

troligtvis skulle vara högre än i inledningen av avtalsperioden. 

Sammanfattning av kapitel 2-7 i denna rapport 
 
Omvärlden 

Flertalet av de länder som är viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling befinner sig 

fortfarande i en utdragen lågkonjunktur. I stora delar av Europa går återhämtningen 

mycket trögt. I USA är det mera tydligt att en vändning skett och att tillväxttakten ökar. 

I de prognoser som kommit under de senaste månaderna har tillväxttakten i framförallt 

Europa justerats ner. Riskerna för en svagare utveckling är större än chanserna för en 

snabbare återhämtning. Instabiliteten på de finansiella marknaderna och ett osäkert 

geopolitiskt läge är de främsta nedåtriskerna. De flesta prognosmakare gör 

bedömningen att den ekonomiska återhämtningen fortsätter på Sveriges viktigaste 

exportmarknader under den återstående delen av avtalsperioden, om än i långsam takt. 

 

Industrins konkurrenskraft 

Nivån på den svenska industriproduktionen har visat en svagt nedåtgående trend sedan 

mitten av 2011.  Det innebär att utvecklingen varit sämre än för EU i genomsnitt vars 

industriproduktion också utvecklats svagt men inte minskat utan snarast stagnerat. 

Prognosmakarna förutspår att den svenska industriproduktionen återigen kommer att 

öka 2015. 

  

Under 2013 ökade de svenska arbetskraftskostnaderna långsammare än i Västeuropa. 

Under perioden 2009-2012 har ökningstakten i Sverige varit i stort sett densamma som i 

Västeuropa enligt nationalräkenskaper, men högre i Sverige enligt exempelvis Eurostats 

Labour Cost Index (LCI). Då den svenska kronan stärkdes under 2012 och 2013 steg de 

svenska relativa arbetskraftskostnaderna. Därefter har den svenska kronan försvagats 

och ligger idag gentemot euron på en kurs som motsvarar genomsnittet under 

Industriavtalsperioden. Produktiviteten i svensk industri har utvecklats ungefär som i 

våra konkurrentländer, eller något bättre, men väsentligt svagare än åren kring 

millenniumskiftet. 

 

Lönsamhetsnivån inom industrin låg 2012 under sin genomsnittsnivå, vilket är normalt 

för en lågkonjunktur. I takt med att kapacitetsutnyttjandet och konjunkturen stärks 

väntas lönsamheten öka under 2014. Exporten har utvecklats svagt under senare år men 

exportutvecklingen följer i stort marknadstillväxten, med undantag för 2012 och 2013 

då den svenska exportutvecklingen var klart sämre än marknadstillväxten vilket 

berodde mycket på den höga kronkursen. 
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Svensk ekonomi 

För svensk del blev tillväxten under 2013 något högre än vad som prognostiserades i 

samband med avtalsrörelsen 2013 samtidigt som tillväxten under 2014 ser ut att bli 

något lägre än prognostiserat. Utsikterna för den svenska BNP utvecklingen under 2015 

är ungefär desamma idag som omkring årsskiftet 2012/2013. 

 
Det är framförallt den inhemska privata konsumtionen som hållit upp den svenska 

tillväxttakten. Den svenska exporten har utvecklats svagare än förväntat. Den svenska 

investeringsnivån sjönk 2013 men förväntas under 2014 och 2015 ge ett positivt bidrag 

till BNP utvecklingen. Bostadsinvesteringarna förväntas att utvecklas starkt liksom den 

offentliga sektorns investeringar. Näringslivets investeringsvilja, i synnerhet industrins, 

är emellertid fortsatt svag. Dessa investeringar förväntas dock skjuta fart när den 

europeiska konjunkturen tar fart. 

 

Inflationen 

Inflationen har varit mycket låg under de senaste åren. Under perioden april 2013 till 

juli 2014 har inflationstakten, mätt med KPI, varit - 0,1 procent. Riksbankens 

räntesänkningar är en orsak till den låga inflationen. Andra orsaker är lägre 

energiprisutveckling, att importpriserna sjönk under 2012 och 2013 och att 

penningpolitiken inte varit tillräckligt expansiv. 

 

Riksbankens bristfälliga måluppfyllelse och hänvisningar till hushållens skuldsättning 

har skadat inflationsmålets trovärdighet och lett till sjunkande inflationsförväntningar. 

Det fanns en risk för att Riksbanken med sitt agerande skulle komma att försvåra 

framtida avtalsförhandlingar. Riksbankens beslut i juli 2014 och i början av september 

sätter åter inflationsmålet i fokus. Det är viktiga besked till arbetsmarknadens parter 

som det nu är angeläget att Riksbanken håller fast vid.  

 

Sysselsättning och arbetslöshet 

Sysselsättningen har ökat, och det har också befolkningen, vilket gör att 

sysselsättningsgraden under senare år i stort sett varit konstant. Arbetslösheten ligger 

kvar på en nivå runt åtta procent och ungdomsarbetslösheten pendlar mellan 20 och 25 

procent. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre.  

 

Löner 

Lönerna inom industrin ökade 2013 med 2,2 procent och prognos för perioden 2013-

2015 är att lönerna ökar med 2,6 procent per år. Det innebär att löneökningstakten 

under innevarande avtalsperiod blir ungefär en procentenhet lägre per år jämfört med 

avtalsperioderna före finanskrisen. Reallönerna uppskattas öka med 2,2 procent per år.  

 

Lönerna för kvinnor inom industrin ökade 0,3 procentenheter mer per år än lönerna för 

männen, under perioden 2007-2013. Trots detta var kvinnornas medellön inom 

industrin cirka 1300 kr lägre än männens år 2013. Löneökningstakten har varit nästan 

densamma inom industrin som på hela arbetsmarknaden. 

 

Löneökningstakten inom industrin i Sverige har varit något högre än genomsnittet i 

Västeuropa. Efter finanskrisen har löneökningstakten, både i Sverige och i Västeuropa, 

varit ungefär en procentenhet lägre per år jämfört med perioden innan finanskrisen.  
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Sverige har under lång tid haft bland de högsta reallöneökningarna i Västeuropa. Under 

perioden 2010-2013 ökade reallönerna i Sverige med i genomsnitt 1,5 procent per år 

jämfört med cirka 0,2 procent i Västeuropa i genomsnitt. 

Avslutande bedömning 

I de föregående avsnitten beskrevs de ekonomiska bedömningarna inför avtalsrörelsen 

2013, det ekonomiska utfallet så här långt och prognoserna för den återstående delen av 

avtalsperioden. Mot denna bakgrund konstaterar vi nedanstående. 

De ekonomiska bedömningar som gjordes inför och under avtalsrörelsen 2013 stämmer 

i stora drag in på den utveckling som varit. Återhämtningen i Sverige och i omvärlden, 

framförallt i Europa, har möjligen gått långsammare än vad de flesta prognosmakare 

bedömde. Utfallet för 2013 blev något bättre men prognoserna för utfallet 2014 pekar 

mot ett sämre utfall. Prognoserna för den kvarvarande delen av avtalsperioden är att 

återhämtningen fortsätter. Om de ekonomiska bedömningarna som Facken inom 

industrins ekonomer gjorde inför avtalsrörelsen 2013 skulle gjorts idag skulle de 

väsentliga delarna i slutsatserna inför förhandlingarna inte bli annorlunda.   
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2. Omvärlden 

I det här kapitlet görs en internationell utblick med fokus på den ekonomiska 
utvecklingen i de regioner som är viktigast för svensk exportnäring. Avstamp tas i 
tiden före finanskrisens inträffande men betoning läggs på perioden 2013-2015. 
Prognoser från IMF och Konjunkturinstitutet används för de två senare åren. Vidare 
görs en genomgång av utvecklingen av svenska exportmarknader från 2007 och 
framåt.   

2.1 Svag återhämtning väntas 

Finanskrisen 2008-2009 utgjorde ett hårt slag mot världsekonomin, med långvariga 

ekonomiska konsekvenser som följd. Efter en snabb återhämtning 2010 ledde en ökad 

oro på de finansiella marknaderna till att flera länder föll ned i lågkonjunktur. Förloppet 

framgår tydligt av diagram 2.1.  
 

Diagram 2.1 BNP-utveckling 1998-2015 

   
Källa: Konjunkturinstitutet, augusti 2014 samt IMFs prognos från  juli 2014 för euroområdet, USA och världen.  

 

Under andra halvan av 2013 vände trenden åter uppåt, främst drivet av framsteg i 

OECD-länderna, med USA, Tyskland och Storbritannien i spetsen. År 2013 landade 

den globala tillväxten på 3,1 procent och nuvarande prognos pekar på en ökning till 3,4 

procent under 2014 och 3,8 procent 2015 (se tabell 2.1).  

 

Tabell 2.1 BNP i utvalda länder och regioner 
BNP 2013 2014 2015 

USA 2,2 2,1 3,1 

Euroområdet -0,4 0,9 1,6 

Tyskland 0,5 1,7 2,0 

Storbritannien 1,7 3,0 2,6 

Norge 0,7 1,7 2,2 

Danmark 0,4 1,5 1,7 

Finland -1,3 -0,2 1,3 

Sverige 1,6 1,9 2,9 

Kina 7,7 7,4 7,2 

Världen 3,1 3,4 3,8 
Källa: Konjunkturinstitutet aug 2014 
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En expansiv penningpolitik i kombination med en mindre åtstramande finanspolitik är 

viktiga faktorer bakom återhämtningen. Trots detta är den globala efterfrågan fortsatt 

svag med en investeringsutveckling som ännu inte tagit fart. Däremot väntas hushållens 

konsumtion stimuleras av de minskade budgetåtstramningarna och ett förbättrat läge på 

arbetsmarknaden. I flera länder främjas konsumtionen dessutom av stigande bostads- 

och aktiepriser. 

 

Återhämtningen är ojämnt fördelad mellan länder och fortfarande skör på många håll. 

Nedåtriskerna dominerar alltjämt med fortsatt instabila finansiella marknader och ett 

osäkert geopolitiskt läge. Stigande oljepriser till följd av situationen i Mellanöstern är 

ett potentiellt scenario som skulle föra med sig stora ekonomiska konsekvenser.  

 
Den ekonomiska utvecklingen i tillväxtländerna har påverkats från två skilda håll. 

Samtidigt som flera tillväxtländers exportnäringar gynnats av försvagade växelkurser 

och ett ljusnande ekonomiskt läge i omvärlden riskerar investeringsutvecklingen att 

hållas tillbaka i och med att utländska investerare i ökad utsträckning väljer att placera i 

OECD-länderna istället. Tillväxtländerna står dock fortfarande för mer än två 

tredjedelar av den globala ekonomiska tillväxten. 

 
Kina 
I Kina ser ekonomin ut att fortsätta växa i en långsammare takt än tidigare under 2014 

och 2015 med prognoser på 7,4 respektive 7,1 procent. Det som ett resultat av 

myndigheternas försök att hålla tillbaka den kreditexpansion som utmanat den 

finansiella stabiliteten i landet, och därmed nå en mer hållbar tillväxttakt. För att 

upprätthålla aktiviteten i ekonomin genomförs samtidigt stimulanser genom bland annat 

skattereformer och en mer expansiv finanspolitik. 

USA 
USAs ekonomi gick starkt framåt under andra halvan av 2013. Tillväxten avtog i början 

av 2014 men väntas återhämta sig under året i takt med att förtroendet från 

konsumenter och företag ökar. Läget på arbetsmarknaden har också ljusnat och 

arbetslösheten har minskat, om än till viss del på grund av att själva deltagandet i 

arbetskraften gått ned. Andra faktorer som bidrar till tillväxten är minskade 

budgetåtstramningar och den mycket expansiva penningpolitik som den amerikanska 

centralbanken Federal Reserve för genom stödköp av amerikanska stats- och 

bostadsobligationer. Stödköpen väntas bli avslutade under hösten 2014 och en höjning 

av räntan beräknas ske till mitten av 2015.  

 

En faktor bakom USAs ekonomiska framgångar är utvinningen av skiffergas, som sänkt 

energipriserna och således gynnat industrin. Den ökade energitillgången har dessutom 

minskat behovet av importerad olja vilket lett till att landets bytesbalansunderskott 2013 

var på den lägsta nivån sedan femton år.  
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Europa 
Under 2013 återgick EU och euroområdet till tillväxt men under 2014 års andra kvartal 

stagnerade BNP i regionen. BNP väntas stiga igen under det tredje kvartalet och öka 

såväl 2014 som 2015. Tyskland och Storbritannien har hittills fungerat som 

återhämtningens främsta draglok men det tyska utfallet för det andra kvartalet var 

sämre än väntat med fallande BNP. Det kan kopplas till konflikten mellan Ryssland och 

Ukraina och de sanktioner och handelssanktioner som blivit följden därav. I 

Storbritannien fortsätter hushållens konsumtion att vara en viktig tillväxtfaktor 

samtidigt som både investeringar och sysselsättning väntas öka. 

 

Läget för de krisdrabbade euroländerna förbättrades under 2013. Det kan exempelvis 

illustreras av att räntegapet mellan de krisdrabbade ekonomierna och övriga har 

minskat. Dessutom började såväl hushållens konsumtion som sysselsättningen att 

långsamt öka under året. Hög skuldsättning i kombination med strama 

kreditförhållanden och massiv arbetslöshet väntas dock göra att tillväxttakten blir 

fortsatt långsam, särskilt i de hårdast drabbade länderna. Återhämtningen är bräcklig 

och såväl risken för nya problem inom den finansiella sektorn som den geopolitiska 

situationen utgör stora orosmoment. Den låga inflationen är också ett problem. Trots en 

mycket expansiv penningpolitik har inflationen i euroområdet legat långt under målet
2
. 

Norden 
I de nordiska grannländerna väntas ökad tillväxt såväl 2014 som 2015. I Danmark 

fortsätter den inhemska efterfrågan att driva utvecklingen. Utöver investeringar och 

offentlig konsumtion som fungerade som drivkraft för tillväxten 2013 väntas också den 

privata konsumtionen ta fart. Positiva förändringar i form av minskad arbetslöshet och 

en stabiliserad bostadsmarknad stödjer prognosen.  

 

I Finland har efterfrågan varit svag och under 2013 liksom första kvartalet 2014 

krympte således landets ekonomi. Viktiga exportbranscher så som IT-sektorn, skogs- 

och stålindustrin dras med stora strukturella problem vilka dämpar tillväxttakten. 

Dessutom drabbas finsk ekonomi hårt av de sanktioner som blivit följden av konflikten 

mellan Ryssland och Ukraina. En ökad export till följd av starkare global tillväxt väntas 

dock kunna balansera upp finsk ekonomi och man räknar därför med en återgång till 

svag tillväxt under både 2014 och 2015.  

 

Den förbättrade globala ekonomin kommer också gynna norsk export. Drivkraften från 

landets oljesektor förväntas dock avta, bland annat på grund av minskande investeringar 

inom sektorn. Den norska bostadsmarknaden har börjat svalna av i och med hårdare 

lånevillkor, men risker kvarstår.   

  

                                                      
2
 Europeiska centralbanken har ett inflationsmål om under men nära två procent. 
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2.2 Europa fortsatt viktigaste exportmarknaden 

Nära tre fjärdedelar av svensk varuexport går till ett annat europeiskt land och Europa 

är således Sveriges viktigaste exportmarknad
3
. Mellan 2007 och 2014 har vissa 

förändringar i handelsmönstren skett (se diagram 2.2). Utvecklingen kan delvis härledas 

till hur hårt olika länder drabbades av finanskrisen och dess följder.  

 

Mellan 2007 och 2014 minskade andelen svensk varuexport till EU-länderna medan 

varuexporten till övriga länder i Europa ökade. Om man däremot enbart ser till de 

senaste åren och jämför 2012 med 2014 ökade varuexportandelen till EU-länderna 

något medan andelen till övriga Europa låg på en konstant nivå.  

 

Varuexportandelen till Asien växte mellan 2007 och 2012, bland annat till följd av att 

Kina blivit en allt viktigare exportmarknad. Andelen sjönk dock tillbaka något igen 

mellan 2012 och 2014. Varuexportandelen till Nord- och Sydamerika minskade både 

mellan 2007 och 2012 och ytterligare något mellan 2012 och 2014, bland annat till följd 

av att varuexporten till USA sjönk med ungefär en sjundedel under perioden. USA är 

dock fortfarande Sveriges sjätte största exportland efter våra nordiska grannländer, 

Tyskland och Storbritannien.  

 

Diagram 2.2 Svensk varuexport, andel till respektive område 

 
Källa: SCB 

 

Varuexportandelen till de mest krisdrabbade euroländerna ligger på bara ungefär fem 

procent av total export (se diagram 2.3). Skuldkrisens effekter på svensk export är 

därmed främst indirekta, då osäkerheten som präglat de finansiella marknaderna legat 

som en hämsko på internationell efterfrågan. 

 

                                                      
3
 I SCB:s statistik över utrikeshandeln finns bara varuexporten uppdelad efter handelspartner. Varuexporten 

motsvarar ungefär två tredjedelar av den totala exporten medan resten utgörs av tjänsteexport.  
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Diagram 2.3 Sveriges varuexport 2013, andel till olika ländergrupper i Europa 

 
Källa: SCB 

 

Den svenska exportutvecklingen var svag under 2012-2013, vilket vi skriver mer 

utförligt om i avsnitt 3.8. Konjunkturinstitutet bedömer i sin konjunkturprognos i 

augusti 2014 att marknaden för den totala svenska exporten kommer växa med drygt 

3,1 procent 2014 och 4,9 procent 2015, en relativt svag utveckling jämfört med tidigare 

perioder. Svensk export bedöms öka med 2,7 respektive 5,2 procent.  

2.3 Sammanfattning 

Flera länder som är viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling befinner sig fortfarande 

i en utdragen lågkonjunktur. Under andra halvan av 2013 stärktes den globala 

ekonomiska tillväxten, mycket till följd av en stark utveckling i USA, Tyskland och 

Storbritannien. Det tyska utfallet för det andra kvartalet 2014 blev dock sämre än väntat 

med fallande BNP. I euroområdet stagnerade tillväxten under samma period. USA ser 

däremot ut att fortsätta utvecklas starkt. Tillväxten väntas öka ytterligare år 2014 och 

2015, drivet av en fortsatt expansiv penningpolitik och minskade budgetåtstramningar. 

Den förväntade investeringsökningen tycks dock dra ut på tiden. Återhämtningen är 

ojämnt fördelad och läget är fortfarande bräckligt på flera håll. Nedåtrisker i form av 

instabila finansiella marknader och ett osäkert geopolitiskt läge fortsätter att dominera. 

 

Utvecklingen i tillväxtländerna har gynnats av den ekonomiska ljusningen i omvärlden, 

men riskerar samtidigt att hållas tillbaka av att utländska investerare i ökad utsträckning 

väljer att placera i OECD-länderna.  

 
Europa utgör Sveriges viktigaste exportmarknad. Under 2012-2013 utvecklades 

exporten svagt men förbättrade tillväxtprognoser i vårt närområde gör att exporten 

väntas öka något under kommande år. 
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3. Industrins konkurrenskraft 
 
I detta kapitel görs en genomgång av ett antal indikatorer som kan användas för att 
bedöma utvecklingen av svensk industris konkurrenskraft. Jämförelser görs över tid 
och med några viktiga konkurrentländer.  

3.1 Svag utveckling av industriproduktionen 

Finanskrisen ledde till ett djupt produktionsfall inom svensk industri. Efter en snabb 

uppgång 2010 drabbades industrin återigen av det osäkra läget på finansmarknaderna 

och såväl 2012 som 2013 minskade den svenska industriproduktionen. Under 2014 

väntas återigen en svag produktionsökning, som beräknas öka ytterligare 2015. 

 
Diagram 3.1 Industriproduktionen i Sverige och EU 

 
Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 

 
Diagram 3.1 visar att svensk tillverkningsindustri i jämförelse med EU som helhet 

genomgick både ett djupare produktionsfall i och med finanskrisen och en starkare 

återhämtning under åren därefter. Sedan mitten av 2011 har dock den svenska 

industriproduktionen följt en nedåtgående trend medan produktionsutvecklingen i EU-

länderna legat mer stabilt.  

 

Tysk och svensk tillverkningsindustri följde en liknande utvecklingskurva från 2005 

fram till mitten av 2011 (se diagram 3.2). Därefter vände den tyska produktionskurvan 

uppåt för att lägga sig på en högre nivå medan svensk industriproduktion istället avtog. 

Fransk tillverkningsindustri genomgick inte ett lika stort produktionsfall i samband med 

finanskrisen som brittisk och den franska återhämtningen därefter har dessutom varit 

något starkare.  
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Diagram 3.2 Industriproduktionen i Tyskland, Storbritannien och Frankrike 

 
Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 

 

Produktionsutvecklingen skiljer sig mycket mellan de nordiska länderna, vilket ses i 

diagram 3.3. Finland har utmärkt sig i negativ riktning med en industriproduktion som 

ökade mindre än den svenska under 2010 för att sedan följa en brantare nedåtgående 

trend därefter. Danmarks tillverkningsindustri har återhämtat sig till 

produktionsnivåerna som rådde innan finanskrisen efter att, liksom Norges, ha följt en 

ökande trend sedan 2009. Utav de nordiska länderna påverkades norsk 

industriproduktion minst av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. 

 
Diagram 3.3 Industriproduktionen i Danmark, Finland och Norge 

 
Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 

 

3.2 Lägre ökning av arbetskraftskostnaderna 
 

Under perioden 2006-2013 ökade arbetskraftskostnaderna något mer i Sverige än i 

Europa
4
. I Sverige var snittökningen 3,2 procent och i Västeuropa var ökningen 2,9 

procent per år.  

                                                      
4
 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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 De största skillnaderna i löneökningar inträffade åren 2006, 2007, 2009, 2012 och 2013 

(se diagram 3.4). Förutom skillnader i nivåerna på löneavtal beror skillnaderna främst 

på stora rabatter i de svenska avtalsförsäkringssystemen vissa år och olika 

periodiseringar av löneavtalen. Exempelvis medförde stora rabatter i 

avtalsförsäkringssystemen under 2006 och 2008 högre ökningstal 2007 och 2009.  

 

Diagram 3.4 Arbetskraftskostnad inom industrin, 2006-2013 

 
Källa: Eurostat LCI och egna beräkningar 

 

År 2012 ökade arbetskraftskostnaderna med 4,8 procent i Sverige varav 4,1 procent 

kom av högre löneökningar. De relativt höga löneökningarna beror, förutom på ett 

högre avtal än 2010 och 2013, på periodiseringen av avtalsuppgörelsen. Den relativt 

låga ökningen av arbetskraftskostnaderna 2013 beror, förutom ett lägre löneavtal, på 

vissa rabatter i parternas avtalsförsäkringar. 

 
Efter finanskrisen har ökningen av arbetskraftskostnaderna varit lägre i både Sverige 

och Europa. Under perioden 2006-2009
5
 ökade arbetskraftskostnaderna i Sverige med 

3,7 procent per år och i Europa med 3,4 procent jämfört med perioden 2010-2013 då 

ökningen i Sverige varit 2,8 procent per år jämfört med 2,3 procent i Europa. Ökningen 

i såväl Sverige som Europa har således varit ungefär en procentenhet lägre efter 

finanskrisen. 

 

Bakom det europeiska genomsnittet döljer sig skillnader mellan länderna. Tyskland, 

som är vårt viktigaste konkurrentland och väger tyngst i detta genomsnitt, har under 

lång tid haft den lägsta ökningstakten och på så sätt dragit ner genomsnittet för hela 

Europa. Dock har Tyskland de senaste åren varit bland de länder i Europa som haft 

högst arbetskraftskostnadsökningar. Under perioden 2011-2013 ökade 

arbetskraftskostnaderna i Tyskland med i genomsnitt 3,0 procent per år. 

 

För en beskrivning av de osäkerheter som finns rörande arbetskraftskostnadsstatistiken, 

se box 3.1.  

 

                                                      
5
 Vi har valt att göra jämförelse mellan perioderna 2006-2009 och 2010-2013 med anledning av att det första 

avtal som träffades efter finanskrisen var år 2010. 
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Box 3.1 Osäkerhet i arbetskraftskostnadsstatistiken 

Det finns flera olika statistikkällor för löner och arbetskraftskostnader. Tyvärr skiljer 

sig uppgifterna åt både vad gäller nivåer och förändringstal. Det gäller inte minst 

uppgifter rörande svenska arbetskraftskostnader. I detta avsnitt, avsnitt 3.2, använder 

vi Eurostats Labour Cost Index (LCI) och i andra avsnitt i detta kapitel använder vi 

andra källor. Exempelvis används i avsnitt 3.5 tabell 3.1 uppgifter från 

Konjunkturinstitutet (för Sverige) och The Conference Board i USA (för övriga länder) 

som bygger på de olika ländernas nationalräkenskaper. Skulle vi i tabell 3.1 istället 

använt LCI från Eurostat skulle den årliga ökningen av arbetskraftskostnaderna i 

Sverige ha varit 3,6 procent istället för 2,3 procent och för Västeuropa skulle värdet 

varit 2,6 procent istället för 2,4 procent. Detta som ett exempel på att skillnaderna 

kan vara betydande. 

 

3.3 Stora svängningar i växelkursen 

Utvecklingen av Sveriges relativa arbetskraftskostnader beror förutom på skillnader i 

utvecklingen av arbetskraftskostnaderna också på växelkursens utveckling. Under 

sommaren 2012 stärktes den svenska kronan betydligt, bland annat gentemot euron (se 

diagram 3.5). Under 2012 och 2013 var den svenska kronans kurs gentemot euron 

starkare än vad som kan betraktas som normalt under de senaste 15 åren. Sedan mitten 

på 2013 har den svenska kronans växelkurs mot euron successivt försvagats. Sommaren 

2014 försvagades kronan gentemot både euron och dollarn. En orsak till den svenska 

kronans utveckling är skillnader i penningpolitik (se även avsnitt 5.3). 

 
Diagram 3.5 Den svenska kronans kurs gentemot euron 

 
Källa: Riksbanken 
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Svensk industris konkurrenskraft påverkas också av utvecklingen av värdet på andra 

valutor. Diagram 3.6 visar utvecklingen av Konjunkturinstitutets valutakursindex (KIX) 

nominellt respektive realt. KIX baseras på valutor från samtliga OECD-länder samt 

Kina, Indien, Brasilien och Ryssland.  

 
De olika valutorna vägs samman med vikter som beror på ländernas betydelse som 

handelspartners med Sverige. Ländernas vikter i indexet ändras över tiden, beroende på 

om handeln med ett visst land ökar eller minskar relativt övriga handelsländer. Ett lägre 

indextal betyder att den svenska kronans värde har stärkts. 

 

Den reala växelkursen påverkas också av skillnader i utvecklingen av prisnivån i olika 

länder. Om exempelvis prisnivån ökar långsammare i ett land, än i konkurrentländerna, 

och växelkursen stiger i motsvarande grad, så är den reala växelkursen oförändrad. 

Skillnaderna mellan det reala och nominella KIX-indexet beror på att inflationen varit 

lägre i Sverige än i flertalet övriga länder.   

 

Det nominella KIX-indexet visar att kronan under 2013 och 2014 var starkare än vid 

något tidigare tillfälle sedan 2000. Utvecklingen av det reala KIX-indexet ger en annan 

bild. Idag ligger det reala KIX-index på 130 vilket är samma som genomsnittet för 

perioden från år 2000.  

 
Diagram 3.6 Nominellt och realt KIX-index 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

3.4 Lägre relativ arbetskraftskostnad under 2014 
 
Ett lands kostnadsmässiga konkurrenskraft beror inte bara på arbetskraftskostnadernas 

utveckling utan påverkas också av växelkursens utveckling. I diagram 3.7 är nivåerna 

på de västeuropeiska ländernas arbetskraftskostnader hopvägda till ett genomsnitt. 

Sammanvägningen är gjord med konkurrensvikter. Eftersom data för år 2014 inte finns 

tillgänglig än, har vi istället gjort en beräkning som bygger på växelkurserna i juli 2014 

och på att arbetskraftskostnaderna i Sverige och i Europa ökar i samma takt 2014.  
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Diagram 3.7 Relativ arbetskraftskostnad 1998-2014 

 
 

Källa: Löne- och arbetskraftskostnadsstatistik från The Conference board och Konjunkturinstitutet, Växelkurser från 
Riksbanken. År 2014 samma nivå på arbetskraftskostnader som 2013, växelkurs juli 2014 för år 2014 

 
Under större delen av perioden, fram till finanskrisen, har skillnaden mellan Sverige 

och snittet för Västeuropa varit liten. Arbetskraftskostnaderna i Sverige var mestadels 

omkring två till tre procentenheter högre än genomsnittet för Västeuropa. En något 

högre ökning av arbetskraftskostnaden i Sverige uppvägs under denna period av en 

något försvagad växelkurs. I samband med att den svenska kronan försvagades kraftig 

under 2001 och 2009 var arbetskraftskostnaderna i Sverige lägre än i Västeuropa.  

 
Under perioden 2011- 2013 skedde istället en förstärkning av kronkursen vilket fick till 

följd att den relativa arbetskostnaden för Västeuropa sjönk. Det beror främst på att 

kronan stärktes mot euron med nära tio procent. År 2012 och 2013 var det svenska 

relativa kostnadsläget drygt 10 procent över snittet för Västeuropa. Beräkningen för 

2014, som visar en uppskattning av situationen under sommaren 2014, visar att 

Sveriges relativa kostnadsläge är tillbaka på ungefär samma nivå som 2011
6
.  

  

                                                      
6
 Skulle vi i diagram 3.7 istället använts samma källor som i tabell 3.1 blir bilden annorlunda. 
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3.5 Lägre produktivitetstillväxt 

I diagram 3.8 jämförs produktivitetsutvecklingen i svensk industri med utvecklingen i 

euroområdet. Sverige hade fram till 2006 en produktivitetsutveckling inom industrin 

som var i världstopp. En förklaring till dessa höga siffror var utvecklingen inom 

telekomsektorn. Mellan 2002 och 2006 var ökningstakten i Sverige mer än tre gånger så 

stor som det europeiska genomsnittet. År 2007 avtog den svenska 

produktivitetstillväxten och under krisåren 2008-2009 sjönk produktiviteten kraftigt.  

Även i Europa sjönk produktivitetstillväxten. Nedgången började något senare än i 

Sverige och blev inte lika kraftig. När vändningen kom under 2010 blev återhämtningen 

i Sverige betydligt starkare än för euroländerna. Den snabba återhämtningen av 

industriproduktionen 2010 skedde utan att antalet arbetade timmar ökade i lika stor 

omfattning. Det gjorde att produktiviteten ökade med omkring 25 procent år 2010. 

Produktivitetsnivån inom industrin var då tillbaka på en nivå som var högre än 2007.  

Från 2011 fram till idag har produktiviteten inom svensk industri ökat något men 

ökningstakten är väsentligt lägre än under första delen av 2000-talet. Det handlar om 1-

2 procents ökning per år i snitt, vilket är ungefär samma nivå som i euroområdet. Om 

kapacitetsutnyttjandet stiger i svensk industri under 2014 och 2015, vilket prognoserna 

pekar på, lär produktivitetsökningstakten öka.  

 

Diagram 3.8 Produktivitetsutveckling inom gruv- och  
tillverkningsindustrin*, kv1 2001 – kv1 2014 

 
Källa: ECB och SCB  
*Data för Euro-17 innefattar endast tillverkningsindustrin  
 

Om man justerar arbetskraftskostnadens förändringstakt med 

produktivitetsutvecklingen får man utvecklingen av enhetsarbetskraftskostnaden 

(ULC
7
). Det är ett vanligt mått som ofta används för att beskriva utvecklingen av ett 

lands kostnadsmässiga konkurrenskraft. Gör man dessutom en jämförelse med ett annat 

land eller en grupp länder och tittar på skillnaden får man fram den relativa 

enhetsarbetskraftskostnaden (RULC
8
).  

                                                      
7
 ULC=Unit labour cost 

8
 RULC=Relativ unit labour cost 
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Tar man dessutom hänsyn till förändringar av växelkursen får man utvecklingen av den 

relativa enhetsarbetskraftskostnaden med beaktande av växelkursförändringar. 

 

I tabell 3.1 har vi gjort en sammanställning av hur Sveriges relativa 

enhetsarbetskraftskostnad har utvecklats jämfört med Västeuropa. Vi har valt perioden 

2009-2012 för att neutralisera de stora svängningarna i både produktivitet och växelkurs 

under 2009 och 2010. Vi går inte längre fram än till 2012 då data på 

produktivitetsutvecklingen därefter är osäkra och preliminära.   

 
Tabell 3.1 RULC inom gruv-och tillverkningsindustrin* 2009-2012 

 
Arbetskrafts-

kostnad 
Produktivitet ULC 

Växel- 
kurs 

RULC 

Sverige 2,3 3,5 -1,1 0,0 
 

Västeuropa 2,4 1,2 1,3 -2,6 
 

Skillnad -0,1 2,3 -2,4 2,6 0,2 
Källa: Nationalräkenskaper från The Conference Board och Konjunkturinstitutet och växelkurser från Riksbanken.  
*Data för Västeuropa innefattar endast tillverkningsindustrin 

 

Av tabellen framgår att utvecklingen av de svenska arbetskraftskostnaderna, under 

denna period, var i stort sett desamma som för Västeuropa, 2,3 respektive 2,4 procent 

per år. Produktiviteten utvecklades bättre i Sverige vilket gjorde att 

enhetsarbetskraftskostnaden steg långsammare i Sverige än i Västeuropa, -1,1 jämfört 

med 1,3 procent. Sveriges relativa enhetsarbetskraftskostnad (utan hänsyn till 

växelkurs) sjönk således med 2,4 procent per år under perioden. 

Å andra sidan stärktes den svenska kronan vilket gjorde att den relativa 

enhetsarbetskraftskostnaden, med beaktande av växelkursförändringar, var i stort sett 

konstant (+0,2 procent). Tabellen stöder således en slutsats som innebär att Sveriges 

kostnadsmässiga konkurrenskraft 2012 var ungefär densamma som år 2008. Vi vill 

samtidigt påpeka att resultatet är känsligt för vilka år som väljs. Tar man inte hänsyn till 

produktiviten utan bara växelkursen har det svenska relativa kostnadsläget höjts (se 

diagram 3.7). De preliminära siffrorna över produktivitetsutvecklingen fram till första 

kvartalet 2014 (diagram 3.8) ger inte stöd för att den svenska 

produktivitetsutvecklingen skulle vara nämnvärt större än den västeuropeiska. 
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3.6 Fortsatt ledig kapacitet i industrin  

Industrins kapacitetsutnyttjande sjönk djupt under finanskrisen och igen under den 

senare halvan av 2012 (se diagram 3.9). Det betyder att industrin producerade långt 

under sin faktiska kapacitet under dessa perioder. Enligt data från SCB har 

utnyttjandegraden stigit för varje kvartal sedan det första kvartalet 2013, för att under 

det andra kvartalet 2014 ligga på 88,9 procent. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin 

ser därmed, enligt SCB, ut att vara tillbaka på mer normala nivåer. Enligt 

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har istället utnyttjandegraden fallit de två 

senaste kvartalen. Fallet kan till största del tillskrivas förändringar inom 

läkemedelsindustrin medan kapacitetsutnyttjandet i andra branscher legat mer stabilt.  

 
Diagram 3.9 Industrins kapacitetsutnyttjande 

 
Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
 

3.7 Lönsamhet och vinstnivåer förväntas stiga 

Finanskrisen ledde till kraftigt sänkta lönsamhetsnivåer inom svensk industri. 

Återhämtningen som skedde 2010 blev inte långvarig. År 2012 var såväl nettomarginal 

som avkastning på eget kapital tillbaka på en lägre nivå än under finanskrisen 2009, 

eller på ungefär samma nivå som under den djupa lönsamhetsnedgången efter IT-krisen 

i början av 2000-talet (se diagram 3.10).  
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Diagram 3.10 Vinst och lönsamhet inom svensk tillverkningsindustri 

 
 

Källa: SCB, Företagens ekonomi 

 
Företagens egna skattningar av lönsamhetsutsikterna domineras av negativa 

uppfattningar. I diagram 3.11 redovisas data från Konjunkturinstitutets 

konjunkturbarometer där andelen som ansett lönsamheten vara dålig överstigit andelen 

som ansett lönsamheten vara god sedan första kvartalet 2009, med få undantag. Sedan 

första kvartalet 2013 ser det dock ut som om företagens framtidstro har stigit. 

Lönsamhetsbedömningen för de två första kvartalen 2014 ligger i nivå med 

genomsnittet för hela perioden vilket tyder på att svensk industri är på väg tillbaka till 

mer normala lönsamhetsnivåer.  

 
Diagram 3.11 Lönsamhet inom tillverkningsindustrin, nulägesomdöme,  
kv 1 1998 – kv 2 2014 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern 

 

Ytterligare ett vinstmått utgörs av vinstandelen. Det visar hur stor del av 

förädlingsvärdet som går till löner och arbetsgivareavgifter respektive till vinst. 

Vinstandelen i industrin samvarierar i hög utsträckning med konjunkturen.  
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De senaste åren har vinstandelen sjunkit och 2013 låg den under genomsnittsnivån sett 

till hela perioden sedan 1998 (se diagram 3.12). 

 
Diagram 3.12 Vinstandel i industrin 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

 
Sammantaget kan konstateras att lönsamheten under 2012-2013 legat under vad som 

utgjort den genomsnittliga nivån sedan slutet av 1990-talet. I takt med att 

kapacitetsutnyttjandet och konjunkturen stärks väntas lönsamheten återgå till mer 

normala nivåer under 2014 och 2015. 

3.8 Svag exportutveckling 

Utvecklingen av den svenska exporten beror till stor del på utvecklingen på de svenska 

exportmarknaderna. I diagram 3.13 ser man att exportutvecklingen och 

marknadstillväxten följer varandra i huvudsak väl. Det går dock att se skillnader på 

marginalen när exporten inte växt på samma sätt som marknaden. År 2012-2013 

utmärker sig särskilt. Glappet ser ut att minska igen under 2014-2015.  

 
Diagram 3.13 Marknadstillväxt och svensk export, procentuell förändring 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, augusti 2014. Prognos för år 2014-2015. 
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När marknaden för svenska exportvaror växer mer än exporten betyder det att Sverige 

tappar marknadsandelar. Det är en utveckling som skett i flera OECD-länder, i takt med 

att tillväxtekonomierna tagit nya marknadsandelar. Utvecklingen skiljer sig dock åt 

mellan länder. Medan Finland haft en långt sämre utveckling än Sverige har Tysklands 

utveckling istället varit bättre (se diagram 3.14). 

 
Diagram 3.14 Utveckling av marknadsandelar för Sverige, Finland och Tyskland 

 
Källa: OECD Economic Outlook 95 Database. Prognos för år 2014-2015. 

 

Efter en kraftig exportnedgång under finanskrisen följt av kortvarig ökning 2010-2011 

har den svenska exporten under senare år återigen vänt nedåt. År 2012-2013 var svensk 

exportutveckling klart sämre än utvecklingen i såväl EU som USA (se tabell 3.2). 

 
Tabell 3.2 Exportutvecklingen i internationell jämförelse,  
förändring mot föregående period 

 2011 2012 2013 2014K1 

Sverige 6,1 0,7 -0,4 2,8 

EU 6,5 2,4 1,6 4,2 

Tyskland 8,0 3,2 0,9 5,1 

Finland 2,8 -0,2 0,3 -2,6 

USA 6,9 3,3 3,0 2,8 

Källa: Eurostat, nationalräkenskaper. 

 
Den svaga exportutvecklingen i Sverige berodde till en del på att de svenska 

exportmarknaderna under dessa år utvecklades långsammare än tidigare, men också på 

en nedgång i efterfrågan på svenska varor. En viktig orsak till det senare utgjordes av 

den starka svenska växelkurs som rådde under perioden och som gjorde svenska 

exportvaror dyrare för omvärlden. Utfallet för svensk export 2012-2013 var sämre än 

vad många prognosmakare räknat med, vilket tyder på att de inte tagit tillräcklig hänsyn 

till priskänsligheten på de svenska exportmarknaderna i sina prognoser. 
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Svensk export består till stor del av insats- och investeringsvaror. Tabell 3.3 visar att 77 

procent av den svenska varuexporten kan klassas till någon av dessa produktkategorier, 

medan andelen bara ligger på ungefär 70 procent för EU i stort. Både insats- och 

investeringsvaror är mycket konjunkturkänsliga. I tider av dåliga ekonomiska utsikter 

går efterfrågan på dessa varor ned. Sveriges industristruktur är därmed troligen en av 

anledningarna till varför exportutvecklingen sett sämre ut för Sverige än för exempelvis 

EU och Tyskland. Finsk export som till 85 procent består av insats- och 

investeringsvaror har utvecklats sämst i jämförelsen.  

 
Tabell 3.3 Insats- och investeringsvaror som andel av total varuexport, 2013 

 
Insatsvaror som andel av 

total varuexport 
Investeringsvaror som 

andel av total varuexport 

Sammantaget 
insats- och 

investeringsvaror  

Sverige 57,5 19,6 77,0 

EU 53,3 16,8 70,1 

Tyskland 50,1 21,2 71,3 

Finland 66,0 18,9 85,0 

Källa: Eurostat 

 
Efter ett antal år med låga investeringar växer nu omvärldens investeringsbehov vilket 

väntas gynna svensk industri. Exporten bedöms därmed gradvis stiga igen under 2014 

och 2015. 

3.9 Stabilt bytesförhållande 

Bytesförhållandet visar hur exportpriserna utvecklas i relation till importpriserna. Det 

svenska bytesförhållandet har sjunkit sedan början av 1960-talet. Det betyder att 

Sverige fått betala allt mer för sin import i relation till vad man fått betalt för exporten.  

 
En viktig orsak bakom förändringar i bytesförhållandet ligger i sammansättningen av 

och prisutvecklingen på de varor som ett land exporterar respektive importerar.  Till 

exempel sjunker det svenska bytesförhållandet för råvaror när råoljepriserna stiger,

något som i kombination med sjunkande telekompriser var en stark orsak till 

försämringen av bytesförhållandet från 1990-talet och framåt (se diagram 3.15). 

Diagram 3.15 Sveriges bytesförhållande 

 
Källa: SCB och egna beräkningar 
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I och med ökade exportpriser på exempelvis metallvaror har oljeprisförändringarnas 

genomslag på det svenska bytesförhållandet minskat.  Tillsammans med det faktum att 

andelen telekomvaror i exporten minskat kan det förklara varför bytesförhållandet varit 

mer eller mindre oförändrat sedan 2005-2006.  

3.10 Bytesbalansöverskott trots försämrad handelsbalans 

Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad som produceras och vad som används inom 

ett land. Den är uppbyggd av handelsbalansen och tjänstebalansen (export minus import 

av varor respektive tjänster), nettot av faktorinkomster (löner och kapitalavkasting) 

samt nettot av löpande transfereringar (exempelvis bidrag från och utgifter till EU).  

 

Sedan mitten av 1990-talet har den svenska bytesbalansen gett stora överskott. År 2009 

sjönk bytesbalansen djupt men har ändå fortsatt att ligga stadigt över sex procent som 

andel av BNP, i nivå med Tyskland men högre än exempelvis Kina.  

 
Bytesbalansöverskottets sammansättning har förändrats kraftigt under de gångna 

femton åren, vilket visas i diagram 3.16. Varuhandelns andel av överskottet har gått 

från att vara den klart största delen till att 2013 ligga lägre än både tjänstehandelns 

överskott och nettot av kapitalavkastningar. Samtidigt gick tjänstebalansen från att ha 

gett ett negativt bidrag till bytesbalansen till att vara dess enskilt största komponent. 

Tjänstehandeln är dock nära sammankopplad med varuhandeln och mycket av det som 

räknas till tjänstesidan i statistiken är avhängigt en stark varuhandel. 

 
Diagram 3.16 Bytesbalansen i relation till BNP   

 
Källa: SCB Betalningsbalansstatistik och nationalräkenskaper 

 

En av de största delarna av tjänstebalansen utgörs av merchanting (eller trepartshandel), 

alltså handel med varor som produceras och säljs utanför landets gränser. Från och med 

hösten 2014 kommer merchanting istället att räknas till varuhandel i statistiken, något 

som kommer skifta förhållandena mellan bytesbalansens olika delar något.  
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3.11 Sammanfattning 

Industriproduktionen har efter ett snabbt uppsving 2010 sjunkit sedan mitten av 2011. 

Medan svensk industriproduktion följt en nedåtgående trend under de senaste två-tre 

åren har flera andra länders industriproduktion följt en mer stabil kurva, eller ökat under 

perioden.  

 
Under 2013 ökade de svenska arbetskraftskostnaderna långsammare än i Västeuropa. 

Under perioden 2009-2012 har dock ökningstakten i Sverige varit i stort sett densamma 

enligt nationalräkenskaper men högre i Sverige enligt exempelvis Eurostats LCI. Då 

den svenska kronan stärktes under 2012 och 2013 steg de svenska relativa 

arbetskraftskostnaderna. Därefter har den svenska kronan försvagats och ligger idag 

gentemot euron på en kurs som motsvarar genomsnittet under Industriavtalsperioden. 

Produktiviteten i svensk industri har utvecklats ungefär som i våra konkurrentländer, 

eller något bättre, men väsentligt svagare än under åren kring millenniumskiftet. 

 

Lönsamhetsnivån inom industrin låg 2012 under sin genomsnittsnivå, vilket är normalt 

för en lågkonjunktur. I takt med att kapacitetsutnyttjandet och konjunkturen stärks 

väntas lönsamheten öka under 2014 och 2015. 

 
Exportutvecklingen följer i stort marknadstillväxten men 2012-2013 avvek från 

mönstret. Under dessa år utvecklades exporten svagare i Sverige än i många andra 

länder vilket bland annat kan kopplas till den starka svenska växelkurs som då rådde. 

Under 2014-2015 väntas exporten öka. Bytesbalansöverskottet har legat stadigt på en 

nivå kring sex procent i relation till BNP sedan 2009. Överskotten av tjänstehandeln 

och kapitalavkastningen har utgjort allt större delar av bytesbalansöverskottet under 

senare år.     
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4. Sveriges ekonomi 
 
I detta kapitel tittar vi närmare på utvecklingen för totalen samt för de ingående 
delarna i den svenska bruttonationalprodukten. Beskrivningen bygger till stor del på 
Konjunkturinstitutets rapport från augusti9, men även på nyligen presenterade 
bedömningar av den svenska ekonomins utveckling från Finansdepartementet och 
Riksbanken. 

4.1 Uppgång i tillväxt dröjer 

Som framgår av kapitel 2 utvecklas den internationella ekonomin fortsatt svagt. 

Framförallt är det Europa som går svagare än tidigare prognostiserat s, som är Sveriges 

största marknad för export. Ytterligare konstateras att det främst är hushållens 

konsumtion som drar konjunkturen i de länder dit den svenska exporten i huvudsak går, 

eftersom svensk export till stor del är inriktad på investeringsvaror. 

 

Utfallet för 2013 blev något bättre än de prognoser som togs fram runt årsskiftet 

2012/2013. För 2014 förefaller utfallet å andra sidan bli något sämre än vad som 

prognostiserades i samband med avtalsrörelsen 2013 och även jämfört med prognoserna 

under våren 2014. Det är främst en svagare utveckling i Europa än väntat som bromsar 

tillväxten. Återhämtningen går långsammare än vad som tidigare antagits. Svensk 

ekonomi utvecklas hyfsat med en tillväxt på närmare 2 procent i årstakt. Det framgår i 

diagram 4.1 att även om tillväxttakten i historisk jämförelse var relativt svag, så har den 

varit tämligen stabil de senaste tre åren, efter det att rekyleffekten av finanskrisen tonat 

ut. 

 
Diagram 4.1 Den svenska tillväxten, 2008K1-2014K2 

 
Källa: SCB, Macrobond 

 

 

 

                                                      
9
 Konjunkturläget aug 2014 
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Tillväxten i Sverige uppgick både det första och det andra kvartalet 2014 till 1,9 procent 

i årstakt. De prognoser som nyligen presenterats av exempelvis Konjunkturinstitutet, 

Finansdepartementet och Riksbanken pekar på att 2014 kommer att bli ett något 

svagare år än vad som tidigare prognostiserat s. För 2015 är justeringarna i prognoserna 

enbart marginella. 

Konjunkturinstitutet bedömde före sommaren att tillväxten 2014 skulle komma att bli 

2,3 procent kalenderkorrigerat för att sedan 2015 komma att uppgå till 2,8 procent. I sin 

senaste prognos från augusti 2014 har Konjunkturinstitutet reviderat ned tillväxten för 

2014 till 1,9 procent, men institutet har å andra sidan korrigerat upp prognosen något 

för 2015 till 2,9 procent.  

Finansdepartementet har i sin senaste prognos justerat ned tillväxten för 2014 till 2,1 

procent från 2,8 procent i vårbudgeten. En nedjustering har även gjorts för 2015 till 2,8 

procent från 3,0 procent.  

Nedrevideringarna motiveras främst med en allt långsammare återhämtning i 

omvärlden. Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet förefaller ha en i 

stort sett likartad syn på nästa år. 

Tabell 4.1 Försörjningsbalans för Sverige  
 2014 2015 2016 

KI RB KI RB KI RB 

Hushållens konsumtionsutgifter 2,5 2,8 2,4 3,1 3,0 2,6 

Offentliga konsumtionsutgifter 1,2 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 

Fasta bruttoinvesteringar 4,3 3,3 7,3 5,7 6,2 5,6 

Lagerinvesteringar 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Export 2,7 2,5 5,2 5,0 5,3 6,1 

Import 4,7 4,5 5,7 5,9 5,8 6,3 

Bruttonationalprodukt, 
kalenderkorrigerad 

1,9 1,8 2,9 2,8 3,1 2,9 

Källor: Konjunkturläget, augusti 2014 och Penningpolitisk uppföljning, sep 2014 

 

De justeringar som gjorts motiveras med en svagare exportutveckling som i sin tur 

beror på att den internationella återhämtningen går långsammare än tidigare antagits. 

Nedan tittar vi något på en del komponenter i tillväxten och deras utveckling. 

4.2 Hushållen håller uppe tillväxten 

Hushållen har varit de som under de mycket svaga åren framför allt hållit uppe 

produktion och sysselsättning. Hushållens konsumtion har utvecklats med en 

tillväxttakt på runt två procent i årstakt. Andra kvartalet 2014 steg ökningstakten i 

hushållens konsumtionsutgifter upp mot tre procent (diagram 4.2).  
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Diagram 4.2 Hushållens konsumtion*, 2008K1-2014K2 

 
Källa: SCB, Macrobond  
*Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

 

Hushållen håller uppe tillväxten i Sverige. Det innebär i sin tur att det kommit att bli en 

stegvis förskjutning över mot tjänsteproduktion. Konsumtionsökningen ligger främst 

mot dagligvaruområdet, men det kan noteras viss uppgång i efterfrågan på särskilda 

kapitalvaror. Så utmärker sig till exempel den tydliga uppgången i nyregistrering av 

bilar, samt en ökad konsumtion i utlandet. Utlandsresor, både semester och affärsdito, 

är allt vanligare.  

 

I Konjunkturinstitutets augustimätning av hushållens framtidstro noterades en relativt 

kraftig nedgång när det gäller hushållens inställning till deras egna ekonomiska 

utveckling. Däremot förbättrades hushållens syn på Sveriges ekonomiska utveckling. 

Det är främst hushållens bedömning kring kapitalinköp och bostadsrenoveringar de 

närmaste 12 månaderna som går i en mer negativ riktning. 

4.3 Stabil utveckling i offentlig konsumtion 

Den offentliga konsumtionen är främst beroende av befolkningsutvecklingen och av det 

ekonomiska läget. Från diagram 4.3 framgår att kommunerna och landstingen haft en 

relativt kontrollerad utveckling under perioden efter finanskrisen, även om 2012 var ett 

särdeles svagt år för den kommunala konsumtionen.  

 
Statens konsumtionsutgifter har varierat mer. Det kan delvis förklaras av att den statliga 

konsumtionen är betydligt mindre i omfattning och därigenom framstår relativt mindre 

förändringar procentuellt som större. Enskilda inköp till exempel till försvaret får 

synbara genomslag i totalen. De bedömningar som nu finns tyder på att den offentliga 

konsumtionen kommer att öka med drygt en procent i årstakt de närmaste åren. 
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Diagram 4.3 Kommunernas* och statens konsumtionsutveckling, 2008K1-2014K2 

 
Källa: SCB, Macrobond  
*primärkommuner och landsting 

 

4.4 Investeringarna väntas öka 

Investeringsutvecklingen i samhället är viktig för att framtida produktionsapparat ska 

vara i topptrim. Samtidigt måste vi konstatera att investeringsutvecklingen är ryckig 

och att produktionsapparaten inte växer. Enligt Konjunkturinstitutet kommer 

industriinvesteringarna utvecklas mycket svagt under 2014.  

 
Totalt beräknas näringslivets samlade investeringar att öka med 1,3 procent i år för att 

nästa år öka betydligt kraftigare.  

 
Den trots allt positiva investeringsutvecklingen under 2014 beror på den offentliga 

sektorns investeringar främst i infrastruktur, inte minst runt Stockholm, och på den 

uppgång som pågår i bostadsinvesteringarna, om än från en mycket låg nivå. Det finns 

dock signaler från både byggbranschen och från fastighetsbranschen att dessa ligger 

nära kapacitetstaket vad avser utbildad arbetskraft.  

 
När förutsättningarna för detta studeras är bilden splittrad. Dels är börskurserna höga – 

tillbaka på nivåer som rådde före finanskrisen – samtidigt som ränteläget är mycket 

lågt. Det borde alltså inte vara varken svårt eller dyrt för industriföretag att hitta kapital 

för att finansiera nödvändiga investeringar. På den negativa sidan finns aspekter som att 

den europeiska konjunkturen fortsatt är trög och att kapacitetsutnyttjandet fortsatt är 

relativt lågt. Även om det är i stigande finns en del fortsatt att önska. Både 

produktionen och orderingången har sedan 2010 legat lägre än vad nivån var då.  
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Diagram 4.4 Investeringsutveckling i årstakt, 2008K1-2014K2 

 
Källa: SCB, Macrobond 

 

4.5 Tjänsteexporten allt viktigare 

Sveriges export behandlas både i kapitel 2 och i avsnitt 3.8. I detta avsnitt återges 

enbart kort den samlade svenska utrikeshandeln och dess netto.  

 

Sedan finanskrisen har vi kunnat konstatera att det skett ett skifte i Sveriges 

utrikeshandel. Fortsatt är varuexporten volymmässigt viktigast, men nettot i 

tjänstehandeln blir allt viktigare för den svenska bytesbalansen. Statistiken över 

tjänstehandeln behöver emellertid utvecklas. Den regelbundna rapporteringen över 

vad som händer på varuhandelns område saknar motsvarighet på tjänstehandelns 

område. Vi vet att industrins står för en betydande del av tjänstehandel och att det 

finns nära kopplingar mellan varu- och tjänstehandel. 

 

I diagram 4.5 illustreras utvecklingen över utrikeshandeln för varor och tjänster på 

kvartalsbasis. Av diagrammet framgår tydligt hur tjänstehandeln de senaste åren 

kommit att öka i betydelse, både exporten och importen. Tjänstehandeln har ökat, haft 

en positiv utveckling, medan varuhandeln utvecklats negativt. Skälen till detta är flera 

där den svaga efterfrågan är ett och svenska varuproducenters investeringar i 

produktionsanläggningar i andra länder är ett annat.  
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Diagram 4.5 Utrikeshandeln för varor och tjänster, 2008K1-2014K2 

 
Källa: SCB, Macrobond 
*Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

 

4.6 Sammanfattning 

Den uppgång i den svenska ekonomin som de allra flesta bedömare prognostiserat 

förefaller dröja ytterligare något halvår (åtminstone). Utfallet för 2013 blev något bättre 

än de prognoser som togs fram framför allt inför året. För 2014 förefaller utfallet å 

andra sidan bli något sämre än vad som prognostiserades under våren. Det är främst en 

svagare utveckling i Europa än väntat som bromsar tillväxten. Återhämtningen går 

långsammare än vad som tidigare antagits. 

  

Inom landet utvecklas ökningstakten i hushållens konsumtionsutgifter allt starkare, 

även om vissa moln finns på horisonten som kan tolkas som att hushållens behov av 

mer kapitalvaror i det korta perspektivet begränsas. Den offentliga konsumtionen 

utvecklas i takt med behov som dels beror på befolkningsförändringar och dels på det 

ekonomiska läget. 

 

Bostadsinvesteringarna förväntas att utvecklas starkt liksom den offentliga sektorns 

investeringar. Näringslivets investeringsvilja, i synnerhet industrins, är emellertid 

fortsatt svag. Dessa investeringar förväntas dock skjuta fart när den europeiska 

konjunkturen tar fart. 
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5. Inflation 

I kapitel 5 beskrivs och analyseras utvecklingen av inflationen och orsakerna till den 
låga inflationen under senare tid. I två olika avsnitt behandlas dels Riksbankens 
bristande måluppfyllelse och den nya betydelsen som hushållens skuldsättning fått 
för penningpolitiken och dels de risker detta medför för samspelet mellan 
lönebildning och penningpolitik. Avslutningsvis redovisas några inflationsprognoser. 

5.1. Låg prisutveckling 

Det vanligaste måttet på inflation är förändringar i konsumentprisindex (KPI). KPI 

visar hur priserna i genomsnitt utvecklas för hela den privata inhemska konsumtionen. 

KPI mäts månadsvis och förändringar av KPI under de senaste 12 månaderna benämns 

inflationstakt. 

 
Under perioden 2010 till 2012 steg KPI först kraftigt för att sedan falla ner till noll 

(diagram 5.1). Utveckling under avtalsperioden dessförinnan, 2007-2009, var ännu mer 

dramatisk. Maj till oktober 2008 var inflationen fyra procent eller mer för att ett år 

senare i september och oktober 2009 vara negativ, nära minus två procent.  Under 

avtalsperioderna innan avtalsrörelsen 2013 fluktuerade inflationstakten betydligt. 

 

Diagram 5.1 Inflationstakten (KPI), 12-månadersförändring 

 
Källa: SCB 

 

Under senare tid har inflationstakten legat kring nollstrecket. Från sista kvartalet 2012 

till i juli 2014 har KPI i genomsnitt minskat med 0,1 procent per månad. Det har således 

inte varit någon inflation utan deflation, om än marginellt. En förklaring till att 

inflationen varit så låg är att Riksbanken sänkt räntan. Det har Riksbanken gjort i syfte 

att öka inflationen men den omedelbara effekten blir att den uppmätta inflationen 

minskar. För att rensa bort denna effekt finns ett annat mått på inflationen som kallas 

KPIF (KPI med fast ränta). KPIF är ett mått på den underliggande inflationen och är det 

viktigaste måttet när Riksbanken utformar sin penningpolitik.  

 



32 

 

Studerar man KPIF får man en annan bild av inflationsutvecklingen under senare år. Av 

diagram 5.2 framgår att KPIF sjunkit trendmässigt från 2010 fram till 2014. Ökningen 

av KPI under 2010 och fram till mitten av 2011 berodde således enbart på Riksbankens 

höjningar av styrräntan under denna period. KPIF visar också att det fortfarande finns 

en inflation i den svenska ekonomin om än på en låg nivå. I genomsnitt har KPIF ökat 

med 0,7 procent under perioden april 2013 till juli 2014, att jämföra med – 0,1 procent 

enligt KPI. 

Diagram 5.2 KPI och KPIF, 12-månadersförändring, procent 

 
Källa: SCB 

 

Inflationen är låg även i många andra länder idag. Om man jämför 

inflationsutvecklingen i olika länder under de senare åren tillhör dock Sverige ett av de 

länder som haft lägst inflation.  

Diagram 5.3 visar konsumentprisutvecklingen mätt med HIKP
10

 för Sverige respektive 

EMU länderna. HIKP är ett mått på konsumentprisutvecklingen som utvecklats inom 

EU för att få ett konsumentprisindex som är jämförbart mellan EU länderna. HIKP 

används också som målvariabel av ECB. En betydelsefull skillnad är att KPI posterna 

för egnahem till största del inte ingår i HIKP. Däremot ingår vissa poster i HIKP som 

inte ingår i KPI.  Detta gäller exempelvis barnomsorg, äldreomsorg och patientavgifter 

på sjukhus, samt fond och värdepapperstjänster.  

Av diagram 5.3 framgår att inflationen var högre i EMU länderna från 2011 fram till 

idag. De senaste månaderna har HIKP utvecklats relativt lika i Sverige och inom EMU. 

                                                      
10

 HIKP=Harmoniserat index för konsumentpriser. 
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Diagram 5.3 HIKP för Sverige och EMU, 12-månadersförändring 

 
Källa: SCB 

5.2. Flera orsaker till den låga inflationen 

Vad är då orsaken till den låga inflationen i Sverige under senare tid? Det är många 

faktorer som påverkar KPI. Hög inflation i omvärlden tenderar att sprida sig och kan 

därmed påverka inflationen även i Sverige. Sverige har en stor handel med omvärlden 

och många av de varor och tjänster som importeras konsumeras eller används som 

insatsvaror i produktionen av varor och tjänster som sedan konsumeras. Det innebär att 

importprisernas utveckling påverkar KPI.  

Som framgick av diagram 5.3 var inflationen i EMU-länderna betydligt högre än i 

Sverige under 2011, 2012 och en stor del av 2013. Även i flertalet andra länder som är 

viktiga svenska handelspartners var inflationen högre än i Sverige. En låg inflation i 

omvärlden förefaller därmed inte vara en viktig orsak till den låga inflationen i Sverige, 

åtminstone inte före 2013.  

De svenska importprisernas utveckling beror inte bara på hur priserna i omvärlden 

utvecklas utan också på hur den svenska kronans växelkurs utvecklas. Som framgår av 

diagram 3.5 samt 3.6 i kapitel 3 stärktes den svenska kronans värde relativt mycket 

under 2011 och 2012. Den starkare kronan är den viktigaste orsaken till att de svenska 

importpriserna sjönk från mitten av 2012 fram till mars 2014 (se diagram 5.4). Den 

starkare kronan som lett till fallande importpriserna är en viktig förklaring till den låga 

inflationen i Sverige under 2012 och 2013. 

 

Under 2014 har importpriserna istället ökat i takt med att den svenska kronan har 

försvagats. Importpriserna, mätt som 12-månaders förändringstal, kommer med stor 

sannolikhet fortsätta att öka under resten av 2014 beroende på att den svenska kronan 

har försvagats.  

 
En annan orsak till den låga inflationen är Riksbankens räntesänkningar. 

Ränteutvecklingen på bolån påverkar inflationen eftersom kostnaden för boendet står 

för en stor andel av hushållens konsumtion. Som framgår av föregående avsnitt har 

KPIF ökat mer än KPI på grund av att ränteläget sjunkit. Under 2013 var inflationen 

mätt med KPI 0,0 procent och mätt med KPIF 0,9 procent. 
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Diagram 5.4 Importprisernas utveckling, 12-månadersförändring 

  
Källa: SCB 

 
Det kan vara värt att notera att bostadsposten i KPI inte bara påverkas av 

ränteförändringar utan även av att huspriserna stiger. Beräkningen av detta sker med en 

teknik som gör att husprisförändringar kommer med i beräkningen med en betydande 

fördröjning. Det gör att redan inträffade värdeförändringar successivt höjer KPI. Det 

drar således upp KPI. Den posten i KPI
11

 ökade under 2013 med 5,2 procent och höjde 

hela KPI med 0,3 procent. 

Utvecklingen av arbetskraftskostnaderna (löner och sociala avgifter) och 

produktiviteten i näringslivet bestämmer en stor del av många företags kostnader och 

har därmed stor betydelse för KPI-utvecklingen. Högre arbetskraftskostnader ökar 

kostnaderna för företagen och gör att de vill höja priserna. Ökad produktivitet gör å 

andra sidan att företagen kan producera mer med samma arbetsinsats. Därmed sänks 

företagens kostnader och trycket på prisökningar sjunker. 

 

Lägger man samman utvecklingen av arbetskraftskostnaderna och produktiviteten får 

man utvecklingen av enhetsarbetskraftskostnaden. Eftersom produktiviteten kan variera 

relativt kraftigt över konjunkturcykeln bör man inte fästa för stor vikt vid utvecklingen 

av enhetsarbetskraftskostnaden under ett enskilt år. Ser man till utvecklingen under 

perioden efter finanskrisen kan man konstatera att arbetskraftskostnaderna har ökat 

långsammare och att det tycks även produktiviteten ha gjort. Det innebär att 

enhetsarbetskraftskostnaden utvecklats ungefär som tidigare. Den bedömning som 

Konjunkturinstitutet gör är att enhetsarbetskraftskostnaden utvecklats ungefär i linje 

med vad man kan anta att den borde göra för att på lång sikt vara förenlig med 

inflationsmålet.  

 

En ytterligare tänkbar orsak till att priserna ökat långsamt är att företagens prispåslag 

förändrats. Företagens prissättning bestäms inte bara av kostnadsutvecklingen på olika 

insatsvaror och utvecklingen av enhetsarbetskraftskostnaden utan också på 

konkurrenssituationen och efterfrågeläget. När efterfrågan i ekonomin är låg är det inte 

säkert att företagen låter alla kostnadsökningar slå igenom på prissättningen av de varor 

                                                      
11

 Ränta på kapitalstocken (se även diagram 5.5) 
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och tjänster företaget säljer. Det medför att prispåslaget minskar. Effekten blir att 

vinsterna hålls tillbaka. I högkonjunktur är förhållandet det omvända. Såväl 

Konjunkturinstitutet som Riksbanken gör bedömningen att företagen under de senaste 

åren inte höjt priserna i takt med höjningen av enhetsarbetskraftskostnaden. Det kan 

vara en orsak till den låga inflationen. Det innebär samtidigt att vinsterna pressats 

tillbaka något.  

 
En annan orsak till den låga inflationen är att energipriserna ökat betydligt 

långsammare under senare år. Under perioden 1998-2011 ökade energipriserna i KPI 

med 4,6 procent per år (diagram 5.5). Sedan 2012 har energipriserna, och då särskilt el-

priserna, fallit. Inkluderar man Konjunkturinstitutets prognos för 2014 kommer 

energipriserna i KPI att ha minskat med 1,1 procent per år under perioden 2012- 2014. 

Energiposten utgör nio procent av KPIF. Det innebär att energiposten under perioden 

2012-2014 dragit ner KPIF med 0,1 procent från att ha höjt KPIF med 0,4 procent 

under perioden 1998-2011. 

De lägre energipriserna påverkar också företagens kostnader. El-priserna i Sverige har 

ökat betydligt långsammare än inom EU under senare år. Även många andra 

råvarupriser har haft en långsam ökningstakt och i flera fall sjunkit under senare år. 

Exempelvis har råvarupriserna till livsmedelsindustrin sjunkit under det senaste året och 

de svenska livsmedelspriserna har fallit under våren 2014. Fallet i livsmedelspriserna 

ser dock ut att ha upphört under de senaste månaderna och förbyts i en ökning, vilket 

till en del kan förklaras av den svagare kronkursen. 

Diagram 5.5 KPI olika komponenter, utveckling i genomsnitt per år 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 
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5.3. Penningpolitiken har bidragit till den låga inflationen 

Att inflationen varit så låg i Sverige under senare år beror, utöver de faktorer som 

nämns i avsnitt 5.2, också på Riksbankens penningpolitik. Dels har Riksbanken 

överskattat inflationstrycket i svensk ekonomi och dels har Riksbanken efter 

finanskrisen delvis omtolkat det penningpolitiska uppdraget. 

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast 

penningvärde. Riksbanken har preciserat detta som ett mål för inflationen som innebär 

att den årliga förändringen av KPI ska vara två procent. Samtidigt som penningpolitiken 

inriktas mot att uppfylla inflationsmålet ska den stödja målen för den allmänna 

ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning. 

 

Riksbankens främsta medel för att nå inflationsmålet är styrräntan. Om Riksbanken 

skulle förändra styrräntan i syfte att så snabbt som möjligt återföra inflationen till två 

procent skulle det kunna få oönskade effekter på produktion och sysselsättning. Den 

tidshorisont som Riksbanken vanligtvis använt är att deras agerande syftar till att 

återföra inflation till två procent inom loppet av två år. Valet av penningpolitik handlar 

därmed om att finna en lämplig avvägning mellan att stabilisera inflationen runt 

inflationsmålet och att stabilisera den reala ekonomin (produktion och sysselsättning).  

 

De senaste åren har Riksbanken alltmer motiverat den förda penningpolitiken med att 

hänsyn också tas till styrräntans effekter på den finansiella stabiliteten. Vad som främst 

oroat Riksbanken är utvecklingen av priset på bostäder och hushållens skuldsättning. 

Penningpolitiken har därmed förändrats och mer kommit att handla om att göra en 

avvägning mellan att inom rimlig tid nå inflationsmålet å ena sidan och att inte spä på 

hushållens skuldsättning å andra sidan. I praktiken har det inneburit att styrräntan blivit 

högre än vad den annars skulle ha varit och att penningpolitikens effekter på den reala 

ekonomin, sysselsättning och produktion, fått mindre betydelse. 

 
Ambitionen att nå inflationsmålet har också skjutits framåt i tiden. Riksbanken har vid 

flera tillfällen uttryckt att det vore möjligt att nå inflationsmålet snabbare om de valt att 

sänka reporäntan mer, men att de valt att inte göra det med hänsyn till oron för att en 

lägre styrränta skulle öka den privata skuldsättningen. Risken med en sådan politik är 

att inflationsförväntningar sjunker och att det i sin tur gör det allt svårare för 

Riksbanken att nå inflationsmålet. Det är också vad som hänt under senare tid. 

Inflationsförväntningarna på såväl kort som längre sikt har sjunkit. 

 

Riksbanken har under senare år också gjort en del prognosmissar. De har inte förutsett 

det låga inflationstrycket i den svenska ekonomin och därmed haft ett för högt 

ränteläge.  
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Vid en jämförelse mellan Europeiska Centralbankens (ECB) styrränta och Riksbankens 

styrränta finner man att Riksbankens styrränta varit högre från hösten 2010 fram till 

idag (diagram 5.6). Ett motiv för det är att tillväxten i Sverige varit något högre. 

Samtidigt har inflationen i Sverige varit lägre än inom euro området vilket snarast talar 

för att den svenska reporäntan skulle varit lägre. 

 
Diagram 5.6 Riksbankens och ECBs styrräntor 

 
Källa: Datastream och Riksbanken 

 
Att den svenska reporäntan varit högre än ECBs har bidragit till att värdet på den 

svenska kronan stigit. Det har medfört att den svenska exportindustrin fått ett försämrat 

konkurrensläge. Detta i en tid då hela den svenska ekonomin utvecklats svagt. I 

diagram 5.7 visas eurokursens utveckling (vänster axel) och utvecklingen av skillnaden 

mellan ECBs styrränta och den svenska Riksbankens reporänta (höger axel) under 

perioden januari 2010 till juli 2014. Negativa värden innebär att den svenska reporäntan 

varit högre än ECBs styrränta.  

Diagram 5.7 Skillnad i styrräntor och eurokursen 

 
Källa: Datastream och Riksbanken 
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I inledningen av perioden var ECBs ränta högre men från slutet av 2010 till sommaren 

2014 var ECBs ränta genomgående lägre än den svenska reporäntan. Under 2014 har 

den svenska kronans växelkurs mot euron försvagats och är nu tillbaka på en nivå som 

motsvarar genomsnittet för perioden från 1998-2013. Den kraftiga försvagningen av 

kronan under sommaren 2014 sammanfaller med Riksbankens omläggning av 

penningpolitiken (se avsnitt 5.4).  Diagrammet styrker det rimliga antagandet att ett 

högre ränteläge drar upp valutakursen.  

 

Den låga inflationen under senare år beror, till en del, på den politik Riksbanken fört. 

Dels har Riksbanken gjort vissa felbedömningar av inflationstrycket i svensk ekonomi. 

Det har även andra prognosmakare gjort. Dels har Riksbanken valt att ha en högre 

styrränta än vad inflationen motiverar i syfte att minska ökningen av de privata 

hushållens skulder. Det har gjorts olika uppskattningar av hur sysselsättning och 

arbetslöshet påverkas av att Riksbanken inte nått inflationsmålet. Någon exakt kunskap 

finns inte men beräkningar pekar på att 10 000-tals jobb har gått förlorade
12

. 

 

5.4 Penningpolitiken hotade stabiliteten i lönebildningen 

Införandet av ett inflationsmål som ankare för den ekonomiska politiken i Sverige och 

instiftandet av en oberoende och självständig Riksbank med uppgift att sköta den 

operativa penningpolitiken har på flera sätt varit en framgång jämfört med situationen 

under 1970- och 1980-talet. En uppenbar fördel har varit att samspelet mellan 

lönebildningen och den ekonomiska politiken förbättrades
13

. För arbetsmarknadens 

parter blev det tydligt vilka spelregler som gällde för lönebildningen.  

 
Under 1970- och 1980-talet fungerade samspelet mellan lönebildningen och den 

ekonomiska politiken betydligt sämre. Det ledde till att den svenska ekonomin gång 

efter gång hamnade i situationer där det svenska kostnadsläget var alldeles för högt 

gentemot omvärlden. Konsekvensen blev låg tillväxt och dålig reallöneutveckling. Sen 

Industriavtalets tillkomst 1997 har lönebildningen istället blivit en stabiliserande faktor. 

Lönebildningen har utgått från de samhällsekonomiska förutsättningarna och dessa har 

varit tydliga. Samspelet har fungerat så bra att det förefaller som att de flesta aktörer har 

slutat att ens tänka tanken att lönebildningen skulle kunna vara ett problem. När 

Riksbanken sedan några år tillbaka börjat ändrat de penningpolitiska avvägningarna har 

de uppenbarligen inte förstått att de därmed riskerar att rasera en i Sverige väl 

fungerande lönebildning. 

 

 

  

                                                      
12

 Bl.a. har professor Lars E.O. Svensson tidigare ledamot av Riksbankens direktion gjort sådana beräkningar. 
13

 I häftet ”Facken inom industrin och inflationsmålet” beskrivs Facken inom industrins syn på inflationsmålets 

betydelse och samspelet mellan penningpolitik och lönebildning. 
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Penningpolitiken efter finanskrisen 

Under finanskrisens akuta skede, 2008 och 2009, sattes penningpolitiken på svåra prov. 

Prioritet ett blev att förhindra en kollaps i kredit-och betalningssystemen. Rädslan för 

inflation förbyttes i en rädsla för deflation och penningpolitiken blev extremt expansiv. 

Aldrig tidigare har världens centralbanker fört en så expansiv penningpolitik.  

Finanskrisen och den djupa och långvariga ekonomiska kris som följt efter finanskrisen 

har påverkat uppfattningarna om hur den ekonomiska politiken bör bedrivas.  

Nya lärdomar gör att tidigare förhållningssätt kan behöva omprövas. Idag pågår en 

process i Sverige och i vår omvärld som innebär att nya institutioner och 

ansvarsområden inrättas. Även den ekonomiska politikens mål och strategier 

ifrågasätts. En lärdom som alla tycks vara överens om är att en ekonomisk politik som 

bara inriktas på att nå prisstabilitet inte är tillräcklig. Den ekonomiska politiken måste i 

högre utsträckning, än vad den gjort före finanskrisen, hindra att det uppstår finansiella 

obalanser. Reglering och tillsyn av de finansiella marknaderna måste bli bättre i syfte 

att förhindra att finansiella kriser uppstår och det måste skapas fler verktyg som 

politiker och myndigheter kan ta till om det riskerar att uppstå nya finansiella kriser.  

 

I Sverige är det sedan ungefär ett år tillbaka klarlagt att Finansinspektionen är den 

myndighet som har det övergripande ansvaret för det nya politikområdet makrotillsyn 

och för den finansiella stabiliteten. Även Riksbanken har ett ansvar för den finansiella 

stabiliteten och det är Riksbanken som ansvarar för att det svenska betalningsväsendet 

fungerar. Detta är det ingen som ifrågasätter. Däremot råder det olika uppfattningar om 

i vilken mån penningpolitiken och styrräntan ska utformas med beaktande av den 

”finansiella stabiliteten”.  Bland de som anser att penningpolitiken ska beakta den 

”finansiella stabiliteten” råder också olika uppfattningar om på vilket sätt det ska ske. 

I Riksbanksdirektionen har det funnits en majoritet som ansett att penningpolitiken bör 

ta hänsyn till den finansiella stabiliteten. Under 2010 och 2011 var detta inte klart 

uttryckt från Riksbankens sida men från 2012 har Riksbanken blivit mer öppen med att 

en sådan avvägning görs. Det har bidragit till att penningpolitiken i Sverige, trots att 

den varit expansiv, blivit mer stram än i flertalet viktiga konkurrentländer (se avsnitt 

5.3).  

En klar nackdel med den nya inriktningen på penningpolitiken är att de 

penningpolitiska målen och strategierna blivit mer oklara. Därmed blir det också 

svårare att förutse och utvärdera Riksbankens politik. När Riksbankens mål, två procent 

inflation med beaktande av effekterna på den reala ekonomin (sysselsättning och 

produktion), utökas med ytterligare ett hänsyntagande, effekterna på den finansiella 

stabiliteten (främst de privata hushållens skuldsättning), och tidshorisonten för att nå 

inflationsmålet sträcks ut, oklart hur långt men det har nämnt att det kan handla om att 

väga in effekter på den finansiella stabiliteten som sträcker sig upp till fem år kanske 

mer, då blir målet allt mer obegripligt.  

Den nya betoningen av hushållens skuldsättning väcker en mängd frågor. Att en högre 

ränta kan minska utlåningen verkar som ett rimligt antagande men hur ser målet ut mer 

konkret. Vilken nivå på hushållens skuldsättning är den önskvärda? Är det 

ökningstakten av skuldsättningen som är det centrala?  
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Och är det den reala eller nominella skuldens storlek som är den intressanta? Om det är 

den reala skuldens storlek som är den viktiga, innebär det att penningpolitiken bör 

inriktas på en högre inflation under ett antal år? Detta är frågor som rests men som det 

inte getts något klargörande svar på. 

Den nya inriktningen på penningpolitiken gör också att samspelet mellan 

penningpolitiken och lönebildningen förändras. Om Riksbanken de facto inte når 

inflationsmålet och dessutom kommunicerar att de är beredda att skjuta på målet, hur 

mycket kan variera beroende på omständigheterna, vad ska parterna på 

arbetsmarknaden då göra för inflationsantagande när de förhandlar om nya löneavtal? 

Vad skulle det få för konsekvenser för penningpolitiken om parterna på 

arbetsmarknaden exempelvis vid ett tillfälle utgår från noll i inflation och vid ett annat 

att inflationen uppskattas bli fyra procent? Om Riksbanken väljer att beakta 

utvecklingen av hushållens skulder när de bestämmer räntan förändras också samspelet 

mellan lönebildning, penningpolitik och sysselsättning. Vad som är uppenbart är att 

osäkerheten ökar och att det kommer att bli svårare att komma överens mellan parterna. 

Det är också uppenbart att risken för att lönebildningen och penningpolitiken hamnar i 

konflikt med varandra ökar.

 

Industriparternas kritik av Riksbanken 

Redan i samband med avtalsrörelsen 2013 var Riksbankens bristande måluppfyllelse 

uppe till diskussion mellan parterna inom industrin. Arbetsgivarna hävdade att parterna 

inte kunde utgå från Riksbankens inflationsmål eftersom inflationen låg så mycket 

lägre. Den fackliga sidan hävdade att parterna borde fortsätta att utgå från 

inflationsmålet. Allt annat skulle vara mycket vanskligt och försvåra 

avtalsförhandlingarna för lång tid framåt. 

 

När Riksbanken även efter avtalsrörelsen agerade på ett sätt som visade att de 

prioriterade ner inflationsmålet och det förhållandevis låga avtalet inte fick något 

genomslag i Riksbankens penningpolitik reagerade Facken inom industrin och 

industrins arbetsgivare kraftfullt genom att kritisera Riksbanken. 

 

Under 2013 och 2014 har industrins parter, både gemensamt och var för sig, framfört 

sina uppfattningar till Riksbanken vid flera tillfällen. I januari 2014 fick Industrins 

ekonomiska råd i uppdrag att skriva en rapport och bland annat behandla Riksbankens 

bristfälliga måluppfyllelse och vilka konsekvenser det fått på lönebildning och 

sysselsättning. Rapporten innehåller en skarp kritik av Riksbanken. Industrins 

ekonomiska råd skriver följande; ”Riksbankens ensidiga fokus på den finansiella 

stabiliteten riskerar att gå ut över den samhällsekonomiska stabiliteten. 

Inflationsförväntningarna och den låga inflationstakten äventyrar lönebildningen på 

svensk arbetsmarknad då parterna får svårt att förutse Riksbankens agerande och 

därmed den framtida penningpolitiken.”  

 

Riksbanksbeslutet juli 2014 – inflationsmålet åter i fokus 

Riksbankens beslut i juli 2014 är mot denna bakgrund mycket glädjande. 

Penningpolitikens inriktning fick ett mycket kraftigt fokus på att nå inflationsmålet. Det 

innebar i sin tur att penningpolitiken blev betydligt mer expansiv. I den 

penningpolitiska rapporten utvecklar Riksbanken hur de ser på samspelet mellan
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penningpolitik och lönebildning. Vikten av att det finns ett bra samspel mellan 

lönebildning och penningpolitik understrycks. Olika scenarior beskrivs som visar på 

samspelet mellan löneökningar och penningpolitik.  

Beslutet togs av en ny majoritetskonstellation bestående av fyra av de sex ledamöterna i 

direktionen. Den nya inriktningen av penningpolitiken befästes av en enig 

riksbanksdirektion i början av september. 

Omläggningen av penningpolitiken och det förtydligande som finns i den 

penningpolitiska rapporten är viktiga klargöranden från Riksbankens sida. Det är nu 

viktigt att Riksbanken håller fast vid denna inriktning. Då vet arbetsmarknadens parter 

vad de har att utgå från när de sätter sig och förhandlar om nya löneavtal nästa gång.  

 
5.5 Högre inflation väntas 
 
Förändringar av penningpolitiken slår inte omedelbart igenom i form av förändrade 

konsumentpriser. En förändring av styrräntan sprider sig genom många olika kanaler i 

ekonomin. Effekterna av en förändrad penningpolitik kan få relativt snabbt genomslag 

via importpris förändringar och andra effekter kan ta längre tid.  En ränteförändring 

beräknas få fullt genomslag på ett till två års sikt. 

 

Av tabell 5.1 framgår att inflationen i år 2014 kommer att bli låg. Över halva året har 

gått och även om inflationstakten skulle förändras under senare delen av året blir 

genomslaget för helåret inte så stort. De sänkningar av reporäntan som Riksbanken 

redan gjort gör att inflationen enligt KPI kommer att bli ungefär 0,6 procentenheter 

lägre än enligt KPIF. Det innebär att inflationen under 2014 förväntas bli runt noll 

procent mätt med KPI och omkring en halv procent mätt med KPIF.   

 
Tabell 5.1 Inflationsprognoser, årlig procentuell förändring 

 
Utfall 2013 2014 2015 

Konjunkturinstitutet (aug)    

 - KPI 0,0 0,0 1,1 

 - KPIF 0,9 0,6 1,5 

Riksbanken (sep)  
  

 - KPI 0,0 0,0 1,3 

 - KPIF 0,9 0,6 1,7 
Källa: Konjunkturinstitutet och Riksbanken 

 
Inflationen för 2015 är mer svårprognostiserad. Inflationen mätt med KPIF har nu 

sjunkit fyra år i rad. Från omkring 2,5 procent i början av 2010 till runt 0,5 under 

sommaren 2014. Mycket tyder på att botten nu är nådd och att inflationen vänder och 

börjar stiga. Detta trots en låg inflation i omvärlden. En viktig drivkraft som talar för en 

högre inflation redan under hösten 2014 är den svagare kronkursen under 2014. Att 

inflationen ökar också på lite längre sikt bygger till stor del på att det sker en fortsatt 

konjunkturåterhämtning.  

 

Om inga ytterligare förändringar av styrräntan kommer att ske fram till slutet av 2015 

kommer KPIF att överstiga KPI med ett antal tiondelar också 2015. 

Konjunkturinstitutet och Riksbanken prognostiserar att KPI under 2015 ökar med 

mellan 1-1,5 procent och att KPIF blir något högre än KPI.   
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5.6 Sammanfattning 

Inflationen har varit mycket låg under de senaste åren. Under perioden april 2013 till 

juli 2014 har inflationstakten, mätt med KPI, varit - 0,1 procent. Riksbankens 

räntesänkningar är en orsak till den låga inflationen. Rensar man för den effekten och 

mäter inflationstakten med KPIF har inflationen varit 0,7 procent. Andra orsaker till 

den låga inflationen är lägre energiprisutveckling och att importpriserna sjönk under 

2012 och 2013 till följd av en högre kronkurs.  

 

Penningpolitiken har också, trots att den varit expansiv, bidragit till en låg inflation. Det 

beror dels på att Riksbanken överskattat inflationstrycket i svensk ekonomi och dels på 

att Riksbanken med hänvisning till att man vill dämpa hushållens skuldsättning, hållit 

en högre styrränta än vad som varit motiverat utifrån hänsyn till inflationstakt och 

utvecklingen av den reala ekonomin. 

 

Riksbankens bristfälliga måluppfyllelse och hänvisningar till hushållens skuldsättning 

har skadat inflationsmålets trovärdighet och lett till sjunkande inflationsförväntningar. 

Det fanns en risk för att Riksbanken med sitt agerande skulle komma att försvåra 

framtida avtalsförhandlingar. Riksbankens beslut i början av juli 2014 sätter åter 

inflationsmålet i fokus. Skrivningar i den penningpolitiska rapporten klargör 

Riksbankens syn på samspelet mellan lönebildningen och penningpolitiken.  Det är 

viktiga besked till arbetsmarknadens parter som det nu är angeläget att Riksbanken 

håller fast vid.  

 

 
 

  



43 

 

6. Sysselsättning och arbetsmarknad 
 

I detta kapitel görs en genomgång av utvecklingen på arbetsmarknaden. 
Utvecklingen av den totala sysselsättningen och arbetslösheten beskrivs liksom 
utvecklingen av industrisysselsättningen och varsel. Avslutningsvis behandlas 
matchningen på den svenska arbetsmarknaden. 

6.1 Sysselsättningen ökar 

Sysselsättningen i Sverige har sedan nedgången efter finanskrisen stadigt om än bitvis 

långsamt ökat. I juli 2014 var närmare fem miljoner personer sysselsatta i Sverige i 

åldersgruppen 15-74 år. Sysselsättningsgraden för denna åldersgrupp är idag runt 66 

procent. Den högsta sedan finanskrisen men fortfarande lägre än före finanskrisen. 

Uppgången i sysselsättning beror framförallt på att befolkningen växer och inte på att 

en större andel av befolkningen lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden. 

 
Diagram 6.1 Sysselsättningsutveckling och sysselsättningsgrad 

 
Källa: SCB, egna beräkningar. 2014-2015 är en prognos av Konjunkturinstitutet 

 

Av diagram 6.1 framgår tydligt den skillnad som finns mellan utvecklingen för 

sysselsättningen och utvecklingen för sysselsättningsgraden. Andelen personer som har 

svårt att ta sig in på arbetsmarknaden efter finanskrisen har alltså snarare ökat än 

minskat, den ökade sysselsättningsutvecklingen till trots. 
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Om sysselsättningen totalt ökat gäller detta inte för tillverkningsindustrin. I diagram 6.2 

redovisas industrisysselsättningen enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken. 

Här framgår att runt 100 000 arbetstillfällen försvann i vågsvallet efter finanskrisen. 

Därefter kom en svag återhämtning, men sedan slutet på 2011 har sysselsättningen i 

tillverkningsindustrin åter minskat om än i en långsammare takt. En del av minskningen 

beror på att verksamheter har knoppats av och därför inte längre definieras som 

industri, trots att industriföretagen ofta är den enda kunden för det nya avknoppade 

företaget. 

 
Diagram 6.2 Sysselsättningsutvecklingen inom tillverkningsindustrin 

 
Källa: SCB, kortperiodisk sysselsättningsstatistik 

När industrisysselsättningen åter minskar samtidigt som sysselsättningen totalt ökar, så 

innebär det att andra sektorer ökar. Delar av tjänstesektorn växer, framför allt handlar 

det om handeln, informations- och kommunikationsföretag, företag inom juridik, 

ekonomi, vetenskap och teknik (konsulter alltså) samt enheter inom vård och omsorg. 

6.2 Fortsatt hög arbetslöshet 

Även om sysselsättningen ökat så innebär det inte att arbetslösheten sjunkit. Som 

framgår av diagram 6.3 så har arbetslösheten för åldersgruppen 15-74 år
14

, legat kvar 

stadigt runt åtta procent sedan mitten på 2010.  

 

Arbetslösheten för unga, 15-24 år, har under samma period pendlat mellan 20 och 25 

procent.  

 

                                                      
14

 Det åldersintervall som regeringen använder för redovisning av den officiella statistiken (ILO-norm). 
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Diagram 6.3 Den relativa arbetslösheten i Sverige 

 
Källa: SCB (AKU), Macrobond 

 

En kompletterande bild kring arbetslöshetsutvecklingen fås när varselutvecklingen 

studeras. I diagram 6.4 redovisas till Arbetsförmedlingen inkomna varsel om 

nedläggning och/eller personalneddragningar under perioden juli 2013 till juli 2014.  

 

Av diagrammet framgår att det under perioden förevarit en svag nedgång i varslens 

omfattning. Andelen berörda av varsel inom tillverkningsindustrin har de senaste 

månaderna varit i avtagande. För verkstadsindustrin kan en liknande utveckling 

konstateras. Ofta finns en förskjutning mellan tiden då varslen läggs till dess att de får 

effekt i form av ökad arbetslöshet. Det talar för att arbetslösheten inte kommer att öka 

på grund av varslen under resten av innevarande år eller början av nästa år. 

 
Diagram 6.4 Varselutvecklingen, antal berörda personer 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 
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6.3 Försämrad matchning 

Efter finanskrisen har frågan om hur väl matchningen fungerar mellan arbetssökanden 

och lediga jobb fått ökad uppmärksamhet. Ett mått på matchningen är förhållandet 

mellan de nyanmälda lediga platserna under en månad och hur det ser ut med de platser 

som fortfarande finns kvar obesatta vid månadens slut. 

 

Diagram 6.5 visar utvecklingen för de lediga platserna vid Arbetsförmedlingen. Som 

framgår så har sedan början på 2011 inflödet av lediga platser återkommit till en nivå 

från före finanskrisen. Det förefaller emellertid som om kurvan över kvarstående lediga 

platser följer med kurvan för nyanmälda lediga platser uppåt och att tiden för att besätta 

de lediga platserna således ökat något.  

 
Diagram 6.5 Nyanmälda och kvarstående lediga platser 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

 

Ett annat mått på matchningen är den så kallade Beveridgekurvan. Beveridgekurvan 

beskriver relationen mellan vakanstal och arbetslöshet. I en fördjupning i rapporten 

Konjunkturläget augusti 2014
15

 beskrivs Beveridgekurvor uppdelat på 

korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa. Medan det i USA förefaller finnas ett skifte 

utåt för korttidsarbetslösa men inte för långtidsarbetslösa, så har Beveridgekurvorna för 

båda kategorierna skiftat utåt i Sverige. Ett skifte utåt innebär att det blivit svårare (tar 

längre tid) för personer i de olika kategorierna att få ett nytt jobb. 

 

Den försämrade matchningen kan antingen bero på att det finns en påtaglig diskrepans 

mellan de arbetssökandes kompetens och de krav som ställs av arbetsgivarna. Mest 

påtaglig blir denna diskrepans när den arbetssökande inte enbart måste söka ett nytt 

jobb utan dessutom förutsätts kunna byta bransch, alternativt bostadsort. 

 

  

                                                      
15

 Utgiven av Konjunkturinstitutet. 
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Konjunkturinstitutet kan i sin fördjupning konstatera att den försämring som finns för 

båda kategorierna inte lika lätt kan konstateras i ungdomsgrupperna. Här förefaller de 

långtidsarbetslösas situation inte ha försämrats i samma utsträckning som för andra. 

Förklaringen ligger sannolikt i att det finns verktyg för Arbetsförmedling och andra 

instanser att vidta för att hjälpa de ungdomar som har långa arbetslöshetstider. 

6.4 Sammanfattning 
 

Sysselsättningen har ökat, likaså befolkningen, vilket gör att sysselsättningsgraden 

under senare år i stort sett varit konstant och är ännu inte tillbaka på nivåerna som rådde 

före finanskrisen.  

  

Arbetslösheten ligger kvar på en nivå runt åtta procent medan ungdomsarbetslösheten 

sedan finanskrisen pendlat mellan 20 och 25 procent. Varselutvecklingen det senaste 

året pekar inte på någon avgörande ökning av arbetslösheten inom överblickbar framtid. 

 

Däremot ger den fortsatt allt sämre matchningen på arbetsmarknaden anledning till oro. 

Kompetensbrister hos de arbetssökanden gör att de har svårt att få de lediga jobben. 

Insatser för långtidsarbetslösa ungdomar tyder emellertid på att riktade insatser har 

betydelse. 

  



48 

 

7. Löner 
 

I kapitel 7 beskrivs löneutvecklingen inom industrin. Stort fokus läggs på 
utvecklingen åren strax innan och efter finanskrisen. Nominella och reala 
förändringar redovisas och jämförelser görs mellan kvinnors och mäns 
löneutveckling och mellan industrin och hela arbetsmarknaden. Blicken vänds även 
utomlands för en jämförelse av utvecklingen i Sverige med utvecklingen i Europa. 

7.1 Lägre löneökningstakt efter finanskrisen 

Under avtalsperioden 2007-2009 ökade lönerna inom svensk industri med i genomsnitt 

3,7 procent
16

 per år (se diagram 7.1).  Som en följd av finanskrisen blev utfallet i 2010 

års avtalsförhandlingar lägre än tidigare. År 2010-2013 ökade lönerna med i genomsnitt 

2,9 procent per år. Det betyder att löneökningstakten varit knappt en procentenhet lägre 

efter finanskrisen jämfört med avtalsperioden 2007-2009. Konjunkturinstitutets prognos 

är att lönerna inom industrin ökar med 2,7 procent 2014 och att den genomsnittliga 

ökningen för avtalsperioden 2013-2015 blir 2,6 procent per år.  

 
Diagram 7.1 Löneutveckling i gruv- och tillverkningsindustrin  

 
Källa: Konjunkturinstitutet  
*År 2014 är en prognos 

7.2 Fortsatt höga reallöneökningar 

Om lönerna ökar mer än inflationen ökar reallönerna. Mellan 1998 och 2010 ökade 

reallönerna varje år. 2011 sjönk reallönerna med 0,4 procent. Det var det första året 

sedan industriavtalets tillkomst som reallönerna minskade. Åren därefter, 2012-2014, 

beräknas reallönerna öka med i snitt 2,6 procent, mycket på grund av en väldigt låg 

eller nästintill obefintlig inflationstakt. Inflationsprognosen för år 2014 indikerar en 

nollprocentig inflationstakt och lönerna väntas öka med cirka 2,8 procent, vilket skulle 

leda till relativt höga reallöneökningar under 2014 (se diagram 7.2). 

 

                                                      
16

 Vi använder oss av Konjunkturinstitutets som källa i flera av diagrammen och texterna i detta kapitel. 

Siffrorna skiljer sig något från de som framkommer i Facken inom industrins lönerapporter.  
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Diagram 7.2 Total och real löneutveckling i gruv-och tillverkningsindustrin  

 
Källa: Konjunkturinstitutet  
 *År 2014 är en prognos av Konjunkturinstitutet 

 
Inflationen mätt med KPI påverkas mycket när det sker stora förändringar i räntan. För 

att se utvecklingen utan dessa svängningar räknar Riksbanken fram ett mått på hur 

inflationen hade utvecklats vid en fast räntesats, det så kallade KPIF. Om KPIF används 

istället för KPI för att räkna ut reallönen fås något som kallas reallön med fast ränta. 

Utvecklingen av reallönen med fast ränta skiljer sig från den vanliga 

reallöneutvecklingen och svängningarna mellan olika år är i regel mindre. Diagram 7.3 

illustrerar reallöneutvecklingen med både KPI och KPIF under perioden 2009-2014. 

Det är tydligt att KPI och KPIF skiljer sig mer under vissa år, som en följd av 

variationer i reporäntan. 

 
Diagram 7.3 Reallöneutveckling i gruv-och tillverkningsindustrin  

 
Källa: Konjunkturinstitutet  
 *År 2014 är en prognos av Konjunkturinstitutet 
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7.3 En till två procent vanligaste löneökningen17 

I Facken inom industrins lönedatabas kan man följa utvecklingen för identiska 

individer, det vill säga de individer som fanns med i statistiken både år 2012 och 2013. 

Individerna delas in i löneökningsintervall efter hur stor löneökning de hade 2013. 

Diagram 7.4 visar löneökningen för identiska individer sorterade efter storlek på 

löneökningen. Staplarna anger hur stor andel av arbetarna respektive tjänstemännen 

som finns per löneökningsintervall 2013 oavsett lön eller ålder. 

 

Diagram 7.4 Löneökningarnas storlek inom industrin* 2013 

 
Källa: Facken inom industrins lönedatabas  
* Med industrin menas de avtal som ingår i industriavtalet 
 

Den vanligaste löneökningen ska inte förväxlas med medellöneökningen. Den vanligast 

förekommande löneökningen för både arbetare och tjänstemän var 1-2 procent, cirka 25 

procent fick denna löneökning under 2013. Den näst vanligaste löneökningen var 2-3 

procent. 

 

Tre procent av arbetarna och fem procent av tjänstemännen hade en löneökning på tio 

procent eller mer. De individer som får dessa höga löneökningar har troligen bytt jobb 

eller befattning, men det går inte att utläsa från detta material. 

 

Under 2013 var det 15 procent av tjänstemännen och nio procent av arbetarna som inte 

haft någon ökning av lön sedan mätningen året innan. Tänkbara förklaringar till de 

oförändrade lönerna är sena revisoner och tvåårsuppgörelser med revisionsdatum 2014. 

 

Det finns också ett antal individer som haft en negativ löneutveckling. Bland arbetarna 

var det 14 procent som hade en lägre lön 2013 än 2012 och bland tjänstemännen sju 

procent. Det kan bero på att dessa individer har en rörlig lönedel och har fått en lägre 

bonus 2013 än 2012. En annan möjlig förklaring är att individer bytt jobb och tvingats 

acceptera en lägre lön. 

  

                                                      
17

 Avsnitt 7.3 och 7.4 grundar sig på data från Facken inom industrins lönedatabas som omfattar de avtal som 

ingår i industriavtalet. 
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7.4 Kvinnor högre löneökningstakt men lägre lön18 
 
Skillnader i lön mellan kvinnor och män är ett ständigt aktuellt ämne. Inom industrin 

har den procentuella löneökningen varit högre för kvinnor än för män under varje år 

sedan 2007 (diagram 7.5). Kvinnornas löner har ökat med i genomsnitt 0,3 

procentenheter mer per år än männens.  

 
Diagram 7.5 Löneutveckling för kvinnor och män inom industrin  

 
Källa: Facken inom industrins lönedatabas 
* Med industrin menas de avtal som ingår i industriavtalet 

 

Trots att de industrianställda kvinnorna har haft en högre löneökning än männen tjänar 

de fortfarande mindre. År 2013 var skillnaden i medellön cirka 1 300 kronor. Bilden 

skiljer sig något om man ser till fördelningen mellan arbetare och tjänstemän. Diagram 

7.6 illustrerar kvinnors löner som andel av männens löner inom industrin för åren 1999-

2013. På arbetarsidan ser utvecklingen ut att ligga stadigt kring 93-94 procent under 

hela perioden. Lönegapet för kvinnliga tjänstemän däremot har minskat med cirka åtta 

procent under perioden, men ligger fortfarande nästan tio procentenheter under nivån 

för kvinnor inom arbetarkategorin.  

                                                      
18

 Avsnitt 7.3 och 7.4 grundar sig på data från Facken inom industrins lönedatabas som omfattar de avtal som 

ingår i industriavtalet. 
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Diagram 7.6 Kvinnors lön som andel av männens löner inom industrin* 

 
Källa: Facken inom industrins lönedatabas 
* Med industrin menas de avtal som ingår i industriavtalet 

 

7.5 Arbetsmarknaden följer industrin 

Sedan Industriavtalets tillkomst har löneavtalen inom industrin haft en starkt 

normerande roll på svensk arbetsmarknad och industrins parter är de som har träffat 

avtal först. Tittar man på löneutvecklingen i efterkrisåren mellan 2010 och 2013 (tabell 

7.1) ser man att hela arbetsmarknaden har legat på nästan samma nivå som industrin. 

Den bransch som sticker ut är finans- och försäkringsbranschen med något högre 

löneökningar på 3,6 procent. 

 
Tabell 7.1 Löneutveckling olika sektorer 

 2010-2013 

Näringslivet 2,7 

  Industri* (BCDE) 2,9 

  Byggnadsindustri (F) 2,8 

  Handel (G) 2,7 

  Transport (H) 2,7 

  Hotell och restaurang (I) 2,8 

  Finans o försäkring (K) 3,6 

  Fastighet, uthyrning (LN) 2,8 

  Vård och omsorg (Q) 2,9 

  Utbildning, kultur och service (PRS) 2,8 

Kommunal sektor 2,9 

  Kommuner 2,8 

  Landsting 3,1 

Stat 2,7 

Hela arbetsmarknaden 2,8 

Källa: Medlingsinstitutet 
*Detta är den bredare benämningen av industrin som innefattar gruv-, tillverkning-, el- och vattensektorn 
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Under enskilda år har löneutvecklingen skiljt sig åt mellan olika sektorer men sett över 

längre perioder jämnar skillnaderna ut sig. Inom den offentliga sektorn har lönerna ökat 

något mer än inom näringslivet.  

 
Diagram 7.6 nedan visar utvecklingen i industrin för varje år sedan 2007. Under 2014 

väntas lönerna öka mindre inom industrin än på hela arbetsmarknaden. 

Löneutvecklingen har varierat mellan industrin och hela arbetsmarknaden från år till år. 

Ett snitt på perioden 2007-2014 visar dock en skillnad i löneökningstakt på endast 0,1 

procentenheter för industrin jämfört med hela arbetsmarknaden. 

 
Diagram 7.6 Löneutveckling i gruv- och tillverkningsindustrin  
samt hela arbetsmarknaden  

 
Källa: Konjunkturinstitutet  
*År 2014 är en prognos av konjunkturinstitutet  

 

7.6 Något lägre löneutveckling i Europa 

I diagram 7.7 jämförs löneutvecklingen i Sverige med den genomsnittliga utvecklingen 

i Europa
19

. Sedan Industriavtalets tillkomst har lönerna i Sverige ökat något mer än 

genomsnittet för Västeuropa. Diagrammet visar också att både Sverige och Europas 

löneutveckling taktat ner efter finanskrisen med i snitt 0,9 respektive 1,0 procentenheter 

år 2010-2013 jämfört med 1998-2009.   

 

Tyskland är det land som haft den lägsta löneökningstakten sett till hela perioden 1998-

2013. Den låga ökningstakten i Tyskland har dragit ner genomsnittet för Europa. 

Tyskland är ett av Sveriges viktigaste konkurrentländer och drar därför ner vårt KIX-

vägda västeuropasnitt betydligt.  

 

                                                      
19

 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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Diagram 7.7 Löneutveckling i Sverige och Västeuropa, tillverkningsindustrin 

 
Källa: Eurostat LCI och egna beräkningar 

 

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

och olika perioder. Diagram 7.8 belyser dessa skillnader. Norge är det land där lönerna 

har ökat mest. Även fast Tyskland haft en relativt låg löneökningstakt under den längre 

tidsperioden 1998-2013, uppvisade Tyskland dock år 2013 bland de högsta 

löneökningstakterna i Europa, 2,9 procent. Detta resulterade i ett högre snitt för Europa 

överlag på 2,3 procent. Löneökningstakten i Sverige år 2013 hamnade 0,5 

procentenheter lägre än Europasnittet och 0,9 procentenheter lägre än Tyskland.   

 
Diagram 7.8 Löneutveckling i Europa 2013, tillverkningsindustrin 

 
Källa: Eurostat LCI och egna beräkningar 
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7.7 Låg reallöneutveckling i Europa 

Sverige har under lång tid varit ett av de europeiska länder som har haft högst 

reallöneökningar. Under perioden 2010-2013 ökade reallönerna i Sverige med i 

genomsnitt 1,5 procent per år (se diagram 7.9). Det var 1,3 procentenheter högre per år 

än det europeiska genomsnittet. Perioden efter finanskrisen 2010-2013 uppvisade en 

relativt låg reallöneökning i de flesta västeuropeiska länderna. Många länder har även 

haft reallönesänkningar, exempelvis Portugal och Storbritannien.  

 

Diagram 7.9 Reallöneutveckling i Europa 2010-2013, tillverkningsindustrin 

 
Källa: Eurostat LCI, Euostat HICP, Konjunkturinstitutet KPI och egna beräkningar.  
KPI används för Sverige. Inflationen mätt i HICP för Sverige inte skiljer sig från KPI under perioden ovan.  

 

7.8 Sammanfattning 
 

År 2013 ökade lönerna inom industrin med 2,2 procent. Prognos för perioden 2013-

2015 är att lönerna kommer att öka med 2,6 procent per år. Det betyder i så fall att 

löneökningstakten under innevarande avtalsperiod kommer att bli ungefär en 

procentenhet lägre per år jämfört med avtalsperioderna före finanskrisen. 

 

Eftersom inflationstakten var noll år 2013 och vidare uppskattas bli ungefär noll år 

2014 kommer reallönerna 2013-2014 att öka lika mycket som de nominella lönerna, det 

vill säga med 2,2 procent 2013 och 2,7 procent 2014. Prognosen för hela avtalsperioden 

2013-2015 är att reallönerna kommer att öka med 2,2 procent per år.  

 

Den vanligaste förekommande löneökningen år 2013 för både arbetare och tjänstemän 

var 1-2 procent. Den näst vanligaste löneökningen var 2-3 procent. 

 

Lönerna för kvinnor inom industrin ökade 0,3 procentenheter mer, per år, än lönerna för 

männen, under perioden 2007-2013. Trots detta var kvinnornas medellön inom 

industrin cirka 1300 kr lägre än männens år 2013. 

 

Löneökningstakten har varit nästan densamma inom industrin som på hela 

arbetsmarknaden under perioden 2007-2014. 
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Sedan Industriavtalets tillkomst har löneökningstakten inom industrin i Sverige varit 

något högre än genomsnittet i Västeuropa. Åren efter finanskrisen har 

löneökningstakten, både i Sverige och i Västeuropa, varit ungefär en procentenhet lägre 

per år jämfört med perioden innan finanskrisen.  Sverige har under lång tid haft bland 

de högsta reallöneökningarna i Västeuropa. Under perioden 2010-2013 ökade 

reallönerna i Sverige med i genomsnitt 1,5 procent per år jämfört med cirka 0,2 procent 

i Västeuropa i genomsnitt. 
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