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Förord 
 
Inom ramen för industrins samarbetsavtal har det nu slutits tre omgångar av i huvudsak 
treåriga löneavtal; 1998, 2001 och 2004. De industriavtal som träffades 2004 löper i regel 
ut den 31 mars 2007 och har i hög grad påverkat avtalsrörelserna på andra delar av 
arbetsmarknaden. Det råder i stort sett enighet om att industrin, som utgör kärnan i de 
konkurrensutsatta näringarna, bör tilldelas en normerande roll i lönebildningen. Liksom 
vid de tidigare två avtalsrörelserna var industrin därför först ute med sitt avtal i mars 
2004 och skapade därmed ett riktmärke för övriga delar av den privata arbetsmarknaden, 
vars löneavtal löpte ut under våren 2004.  
 
På samma sätt som gällde vid det förra Industriavtalet har parterna möjlighet att säga upp 
det tredje och sista året i de treåriga avtalsuppgörelser som träffades 2004. Mot den 
bakgrunden har Industrikommittén gett Industrins Ekonomiska Råd i uppdrag att lägga 
fram en rapport som underlag för parternas ställningstagande om uppsägning. Rapporten 
innehåller fakta, analys och bedömningar av utvecklingen i Sverige de senaste åren i för 
lönebildningen viktiga avseenden, till exempel jämförelser med utvecklingen i våra 
viktigaste konkurrentländer. Rapporten innehåller också en beskrivning av det aktuella 
konjunkturläget och de överblickbara konjunkturutsikterna i Sverige och internationellt 
under den närmaste tiden framöver.  
 
Framtidsbedömningar är alltid osäkra. Inte minst gäller det nu i den globaliseringens tid 
som svensk industri befinner sig i, för att knyta an till vår senaste rapport i juni 2005. 
Våra beskrivningar över utsikterna för den närmaste framtiden ska därför ses som de 
allmänna bedömningar som görs just nu under hösten 2005.  
 
 
Stockholm den 10 oktober 2005 
 
 
Industrins Ekonomiska Råd 
 
 
Olle Djerf                                                                Håkan Frisén 
 
 
Henry Ohlsson 
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1. Sammanfattning 
 
Våra faktabeskrivningar, analyser och bedömningar kan sammanfattas enligt följande: 
 
Industrins roll i samhällsekonomin 
 
• Svensk industri spelar en betydligt större roll i svensk samhällsekonomi än vad dess direkta andel 

av produktion och sysselsättning anger. Den internationella kopplingen är mycket tydligare för 
industrin än för övriga delar av samhällsekonomin. 

  
• Utvecklingen av den svenska industrins internationella konkurrenskraft bör därför även i 

fortsättningen stå i centrum för lönebildningen i hela den svenska ekonomin. Annars kan det bli 
negativa följdverkningar för såväl näringslivet som den offentliga sektorn.  

 
Lönebildningen i Sverige sedan början av 1990-talet 
 
• Löneökningarna inom industrin har i genomsnitt legat på 3,5 procent per år sedan det första 

Industriavtalet tecknades 1998. Dessförinnan låg löneökningstakten under perioden 1992-1997 på 
4,6 procent per år.  

 
• Reallönerna har ökat stadigt med 2¼ procent per år både under perioden 1992-1997 och perioden 

1998-2004. Under 1980-talets inflationistiska era steg reallönerna inte alls.  
 
• Strukturella effekter i industriarbetskraftens sammansättning har höjt genomsnittslönen med ¼ 

procentenhet under perioden 1999-2004. Dessa beräkningar är baserade på omfattande 
lönestatistik från Svenskt Näringsliv.   

 
• Inom ramen för rörlig växelkurs och inflationsmål innehåller det svenska lönebildningssystemet 

flera viktiga pelare. Industriavtalet innebär en grundförutsättning för att samordna avtalen inom 
stora delar av den konkurrensutsatta sektorn. I den hårdnande globala konkurrensen måste det 
svenska näringslivet anpassa sig till internationella avkastningskrav.  

 
• Även för de inhemska sektorerna gäller restriktionerna från växelkursregimen på relativt kort sikt. 

Om pris-och löneökningarna blir för höga använder Riksbanken sitt räntevapen. Lönebildningen i 
hela ekonomin är utsatt för stabiliseringspolitisk övervakning genom inflationsmålet.   

 
Den ekonomiska utvecklingen under avtalsperioden 2004-2006 
 
• Avtalsperioden ser ut att präglas av ett växlande konjunkturläge. Den starka tillväxten 2004 har 

i år följts av en tydlig avmattning. Det mesta tyder dock på att konjunkturen är på väg upp igen 
och att den genomsnittliga BNP-tillväxten därmed når upp till 3 procent per år under perioden 
2004-2006. 
 

• Arbetsmarknadsläget förblir generellt sett relativt svagt. En viss uppgång i sysselsättningen är 
dock trolig i takt med att tillväxten åter accelererar och förskjuts mot mer arbetsintensiva delar av 
ekonomin. Inom industrin fortsätter dock sysselsättningen att minska något. Den måttliga 
produktionsuppgång vi förutser kommer troligen att kunna mötas med fortsatta produktivitets-
ökningar.  
 

• Inflationen har hittills under avtalsperioden varit mycket låg. Stigande energipriser, svagare 
krona och måttligare produktivitetstillväxt kommer troligen att medföra att KPI drar sig uppåt det 
närmaste halvåret. Den genomsnittliga inflationen kommer ändå att hamna under 1 procent under 
avtalsperioden, vilket medför genomsnittliga reallöneökningar på ca 2½ procent per år. 
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• Globalt sett har dock deflationsoron avtagit det senaste året och trenden mot lägre inflation i 

OECD-området tycks ha brutits. Det finns därför knappast några skäl till att tro på att inflationen 
på längre sikt ska avvika från Riksbankens mål på 2 procent. Tilltagande globalt 
konkurrenstryck innebär dock att sannolikheten överväger för att inflationen på några års sikt 
hamnar något under 2 procent. 
 

• Den svenska industrins arbetskraftskostnader har vuxit snabbare än i euroområdet, där 
Tyskland med en långsammare utveckling sänker den genomsnittliga ökningstakten. Ökningen i 
Sverige ligger ungefär i linje med den i Storbritannien, Danmark och Finland. Enligt OECD:s 
prognoser för 2005 och 2006 ökar arbetskraftskostnaderna med knappt 2 procent i euroområdet, 
medan ökningstakten väntas bli klart högre i USA, Storbritannien och Danmark. 

 
• Det råder stora nivåskillnader i arbetskraftskostnaderna för industriarbetare mellan länder på 

olika utvecklingsnivå. Det allmänna kostnadsläget och produktivitetsnivån är t ex klart lägre i de 
nya EU-länderna jämfört med de gamla. Danmark, Norge och Tyskland har de högsta 
arbetskraftskostnaderna, Sverige ligger i en mellangrupp i EU medan t ex Storbritannien, 
Frankrike och Italien har lägre kostnadsnivå.   
 

• Produktiviteten inom den svenska industrin har stigit snabbare än i de viktigaste konkurrent-
länderna vilket betyder att arbetskraftskostnaderna per producerad enhet minskat med omkring 2 
procent per år. Med hänsyn till att den svenska kronan har försvagats, har de relativa 
enhetsarbetskostnaderna sjunkit ännu mer. 

 
• Variationerna på branschnivå är dock betydande och lönebetalningsförmågan är direkt 

beroende av vilka priser som det är möjligt att ta ut i rådande globala konkurrenssituation. 
Sverige har en högteknologisk branschstruktur som till stor del bidragit till att produktivitets-
utvecklingen varit snabbare än i omvärlden. Å andra sidan har priserna fallit på många av de 
högteknologiska exportprodukterna. 

 
• Under lågkonjunkturen 2001-2003 var den globala prispressen i producentledet mycket stor. I 

början av 2004 förändrades dock bilden. Återhämtningen i OECD och snabb tillväxt i Kina och 
andra nyindustrialiserade länder i Asien medförde tilltagande pristryck uppåt. Denna utveckling 
har accelererat under första halvåret i år, bl a beroende på det allt högre oljepriset. Priserna på 
svenska industriprodukter beräknas därför öka med 3,5-4 procent i år. Samtidigt pressas dock 
industriföretagen av stigande kostnader på insatsvaror, framför allt på energisidan.  

 
• Industrins lönsamhet var tillbakapressad 2001 och 2002 men förbättrades 2003. Mycket talar 

för att lönsamheten förbättrats också under 2004 genom produktivitetshöjande åtgärder och till 
följd av pris- och kostnadsbilden. Prognoser för 2005 pekar mot svagare lönsamhetsförutsätt-
ningar.      
 

• Industrins investeringar har fallit till en ohållbart låg nivå efter de senaste årens nedgång. Under 
första halvåret i år har dock en vändning uppåt varit tydlig. Denna fortsätter framöver enligt 
företagens planer men investeringskvoten1 kommer ändå inte att nå tillbaka till den nivå som 
rådde vid slutet 1990-talet.    
 
  

  
  
 

                                                 
1 Investeringarnas andel av förädlingsvärdet. 
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2. Industrins roll i samhällsekonomin 
 
Sedan Industriavtalet tillkom 1997 har det varit en grundpelare för en bättre fungerande 
lönebildning i Sverige. Detta har varit en viktig förutsättning för den generellt sett 
gynnsamma samhällsekonomiska utvecklingen. 
 
Ibland kan man skönja ett ifrågasättande av industrins betydelse i den framtida ekonomin. 
Detta tycks delvis ha sin grund i att industrins andel av den totala ekonomin krympt och 
att dess betydelse för samhällsekonomin därför skulle ha minskat. Detta är en felsyn. 
Industrins roll i den svenska ekonomin är betydligt viktigare än vad dess direkta andel av 
produktion och sysselsättning visar.  
 
Diskussionen om industrins minskande andel av ekonomin har pågått i flera decennier. 
Begrepp som det postindustriella samhället, tjänstesamhället, kunskapssamhället etc har 
lanserats för att beskriva det långsiktiga skeendet. I grunden menar vi att dessa begrepp 
kan riskera att leda fel, det är viktigt att nyansera tolkningen av industrins andel av BNP. 
 
Svensk industri har en närmast unik bredd. Det finns knappast något annat land av 
samma storlek som kan uppvisa konkurrenskraftiga företag på så många områden. 
Läkemedel, telekom, fordon och kraftsystem är bara några exempel på branscher som 
kompletterar den mer råvarunära industrin kring skog och malm. Denna bredd och 
högteknologiska inriktning utgör kärnan i den svenska näringslivsstrukturen.  
 
Till denna ”industriella kärna” i samhällsekonomin knyts sedan viktiga delar av den 
privata tjänstesektorn. I vissa fall är de direkta underleverantörer i form av datatjänster 
eller andra typer av konsult- och uppdragsverksamhet. I andra fall kan det gälla 
tjänstebranscher som verkar i stor närhet till industriföretagen, t ex stora delar av finans- 
och byggsektorn.  
 
I den internationella specialiseringen kan vi se länder i vår närhet där till exempel 
oljeproduktion, jordbruk eller massturism är näringar som på allvar kan utgöra ett 
alternativ till industrin som exportbas. På kort sikt är det för svensk del svårt att se någon 
annan väg än att försöka befästa sin roll som bred och högteknologisk industrination. På 
längre sikt är det dock troligt att industrins roll för sysselsättningen kommer att fortsätta 
att minska.   
 
Det är en ändå en myt att Sverige är fastlåst i gammal basindustri och mogna 
verkstadsbranscher med långsam tillväxt. I stället har vi genom ständiga rationaliseringar 
en avancerad och effektiv skogs-, gruv- och stålindustri, en nedbantad men effektiv 
tekoindustri och en växande livsmedelsindustri vid sidan av en rad väletablerade, 
teknikintensiva och forskningsinriktade företag i en rad branscher. 
 
Utvecklingen av industrins internationella konkurrenskraft bör därför även i 
fortsättningen stå i centrum för lönebildningen i hela den svenska ekonomin. 
Löneökningar som inte står i samklang med förbättrad konkurrenskraft hotar snabbt att få 
allvarliga följdverkningar för hela den svenska ekonomin, såväl i näringslivet som i den 
offentliga sektorn. Den nuvarande situationen med rörlig växelkurs och inflationsmål 
innebär visserligen att sambanden förändrats. Inflationsmålet innebär numera att det finns 
en direkt och tydlig restriktion för löneökningarna också i skyddade delar av ekonomin. 
Med Industriavtalet som bas har de senaste avtalsrörelserna resulterat i en utveckling där 
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inflationen har hållits tillbaka och där industrin har kunnat expandera på ett sätt som gett 
Sverige ett stabilt överskott i handeln med omvärlden.  
    
Industrins roll är helt central för Sveriges utrikesbalans. Industrin svarar för i stort 
sett hela varuexporten. Exporten ger oss möjlighet att finansiera importen av nödvändiga 
varor och tjänster, turistresor till utlandet, räntor och amorteringar på utlandsskulden etc. 
Genom handelsutbytet med andra länder blir Sverige rikare. Det är vår framgångsrika 
exportindustri som ligger bakom detta. 
 
 
Tabell 2.1       Produktionen i näringslivet, förädlingsvärde som andel av BNP till 

faktorpris2, procent  
  1980 1990 1995 2000 2004 
  
Varuproducenter 38,0 37,0 33,7 32,2 31,8 
     varav industrin 23,6 22,8 23,2 23,5 22,1 
Tjänsteproducenter 40,4 46,7 46,8 50,4 50,5 
     varav företagstjänster 3,9 5,9 6,4 9,9 9,5 
        
Industrin och företagstjänster 27,5 28,7 29,5 33,5 31,6 
            

Anm.: Andelar av BNP i löpande priser. Branschklassificering enligt nationalräkenskaperna, dvs. varuproducenter (SNI 92 
01-45), industrin (10-37), tjänsteproducenter (50-95) och uthyrnings- och företagstjänster (71-74). 
Källa: Nationalräkenskaperna. 
 
 
Det ömsesidiga beroendet mellan industrin och övriga näringsgrenar är mycket 
stort. Produktionsandelen i de varuproducerande sektorerna i svensk ekonomi har 
minskat, se tabell 2.1. Samtidigt har industrin klarat sig förhållandevis bättre än övriga 
varuproducerande sektorer. Industrin är en stor köpare av tjänster. Tjänstesektorns 
utveckling åskådliggör den strukturomvandling som skett i svensk industri under de 
senaste decennierna via outsourcing, effektiviseringar och renodling. Företagstjänsternas 
andel har ökat mycket kraftigt så att produktionen i de två branscherna tillsammans 
utgjorde nära 32 procent av BNP år 2004. Detta kan jämföras med 27 procent 1980 och 
29 procent 1990. 
 
 
Tabell 2.2  Sysselsättningen i näringslivet, andel av total sysselsättning, procent 
  1980 1990 1995 2000 2004 
  
Varuproducenter 38,0 32,1 27,6 26,3 24,9 
     varav industrin 23,2 19,7 18,4 17,7 16,4 
Tjänsteproducenter 33,9 36,7 37,4 40,9 41,8 
     varav företagstjänster 4,1 6,0 6,9 9,3 9,5 
        
Industrin och företagstjänster 27,4 25,7 25,2 26,9 25,8 
            

Anm.: Branschklassificering enligt nationalräkenskaperna, dvs. varuproducenter (SNI 92 01-45), industrin (10-37), 
tjänsteproducenter (50-95) och uthyrnings- och företagstjänster (71-74). 
Källa: Nationalräkenskaperna. 
 

                                                 
2 I våra två föregående rapporter har vi beräknat andelarna i förhållande till BNP till marknadspris. Det 
innebär att de olika sektorerna inte riktigt summerar till 100 procent.  
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Sysselsättningen i industrinära verksamheter ökar kraftigt. Den starka kopplingen till 
företagstjänster märks också på arbetsmarknaden. Industrins sysselsättning steg knappast 
alls under de expansiva åren runt millennieskiftet. Däremot ökade andelen sysselsatta 
inom företagstjänster med nära 2 ½ procentenheter under andra delen av 1990-talet. 
Industrins andel av den totala sysselsättningen uppgick år 2004 till drygt 16 procent. 
Lägger vi till företagstjänster blir andelen nära 26 procent vilket är obetydligt lägre än 
motsvarande andel ett kvartsekel tidigare.   
 
Genom det ömsesidiga beroende som finns mellan övriga näringsgrenar och industrin, 
kommer den även framöver att vara en viktig faktor för den framtida utvecklingen av den 
totala produktionen och sysselsättningen i Sverige. Under den senaste tioårsperioden har 
industrins betydelse snarare ökat, vilket exempelvis det markanta uppsvinget för 
exportandelen av BNP visar.  
 
Avgörande för tillväxten och sysselsättningen blir alltså om industrins konkurrenskraft 
kommer att förbättras, genom en fortsatt produktutveckling, och om det kommer att 
finnas tillgång till en allt mer kunskapsintensiv arbetskraft inom såväl industrin som den 
del av tjänstesektorn som är sammankopplade med industrin.  
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3.  Lönebildningen i Sverige sedan början av 90-talet 
 
I början av 1990-talet förändrades de samhällsekonomiska förutsättningarna för 
lönebildningen i grunden då den ekonomiska politiken inriktades på låg inflation. 
Prisstabilitet blev det övergripande målet, inte bara i ord utan också i handling. 
Övergången från 1970- och 1980-talens höginflationsekonomi till den nya 
stabiliseringspolitiska regimen med rörlig växelkurs blev dramatisk, inte minst för 
parterna på arbetsmarknaden och för löneförhandlingarna. I flera av våra tidigare 
rapporter har vi beskrivit hur förutsättningarna för lönebildningen har förändrats sedan 
början av 1990-talet.   
 
För det första blev den ekonomiska politiken allt tydligare inriktad på att hålla låg 
inflation. För allmänheten blev detta tydligt när inflationsmålet infördes, en norm som 
fått allt större tilltro från mitten av 1990-talet. För det andra hade Sverige blivit en alltmer 
öppen ekonomi efter valutaregleringens avskaffande 1989, vilket innebar att näringslivet 
utsattes för allt starkare internationell konkurrens. Globaliseringen och avregleringen på 
de finansiella marknaderna bidrog också till internationaliseringen på varu- och 
tjänstemarknaderna samtidigt som integrationen förstärktes t ex inom EU:s ram. För det 
tredje innebar den tekniska utvecklingen nya och hårdare krav på de anställda och på 
företagens organisation. Därvid blev arbetskraftens kompetens och möjlighet till 
uppgradering av denna kompetens av ännu mera central betydelse än tidigare, både för 
näringslivets konkurrenskraft och för den enskildes ställning på arbetsmarknaden.  
 
Så hade förutsättningarna förändrats när tiden var mogen för industrins samarbetsavtal 
1997. Men aktörerna på lönebildningens område hade naturligtvis delvis börjat anpassa 
sig till den nya regimen redan tidigare, bla inom ramen för Rehnbergskommissonen1991-
92 och löneavtalen 1993-94. I 1995 års avtalsrörelse blev det en rekyl där 
lönekostnadsökningarna blev väl stora samhällsekonomiskt sett.   
 
Mot den bakgrunden har vi i den följande analysen indelat låginflationsperioden sedan 
början av 1990-talet i två huvudfaser; dels perioden 1992-1997, dels perioden 1998 och 
fram till nu. Under den senare perioden har industriavtalen starkt satt sin prägel på 
lönebildningen i Sverige. Även inom den offentliga sektorn finns samarbetsavtal och 
sedan år 2000 har ett förstärkt Medlingsinstitutet tillkommit.  
 
3.1 Löneutvecklingen 1992-2004         
 
Sammantaget har dessa institutionella förändringar medverkat till att lönebildningen 
fungerat bättre än tidigare, särskilt i förhållande till utvecklingen under 1970- och 1980-
talen då löneökningstakten skenade iväg i en inflationistisk spiral som ändå inte gav 
ökade reallöner till de anställda (se avsnitt 3.2). Under perioden 1998-2004 har 
löneökningarna i genomsnitt uppgått till 3,5 procent per år för de industrianställda, 
ungefär en procentenhet lägre än under perioden 1992-1997 på 4,6 procent per år.  
 
Löneökningstakten inom det övriga näringslivet har legat väl i linje med den inom 
industrin sedan industriavtalens tillkomst; några tiondelar högre under de två första 
perioderna med industriavtal men något lägre hittills under den senaste perioden. 
Löneavtalen inom den offentliga sektorn har resulterat löneökningar på 4 procent per år 
1998.2004. De statsanställdas löner har stigit stadigt. Under de senaste åren på 2000-talet 
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har löneökningarna varit höga för främst de kommunanställda, i synnerhet inom 
landstingen.  
  
Tabell 3.1  Löneutvecklingen enligt konjunkturlönestatistiken, procent per år 

1998 års avtal 2001 års avtal 2004 års avtal
1992-1997 1998-2000 2001-2003 2004 1998-2004

Industrin 4,6 3,5 3,7 3,1 3,5
Byggnadsindustri 2,5 3,9 4,1 2,6 3,8
Övrigt näringsliv 4,0 3,7 3,8 3,0 3,6

Privat sektor 4,0 3,6 3,8 3,0 3,6

Statsanställda 4,1 3,9 4,2 2,8 3,9
Kommunanställda 3,5 3,5 4,4 4,2 4,0

Offentlig sektor 3,7 3,6 4,4 3,9 4,0

Totalt 3,8 3,6 4,0 3,3 3,7
Källa: Medlingsinstitutet samt egna beräkningar. Beräkningarna är baserade på äldre data för år 1992.     
Löneökningstakten är beräknad som den genomsnittliga procentuella förändringen under angivna kalenderåren.  

   
 
Under den innevarande avtalsperioden har vi ännu bara utfallsdata fram till och med 
första halvåret 2005. Under förra året ökade lönerna inom industrin med 3,1 procent 
enligt SCB:s konjunkturlönestatistik och det preliminära utfallet hittills i år tyder på 
liknande siffror. Ökningstakterna för det övriga näringslivet ligger också runt 3 procent. 
Data för offentliga sektorn är ännu för preliminära för att kunna tolkas som utfall.  
 
 
Diagram 3.1 Löneökningstakten inom industri samt privat och offentlig sektor.  
                     Procent per år 
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I olika bedömningar från de ledande prognosinstituten räknar man med löneökningstakter 
för 2005 som ligger nära utfallet för 2004. Exempelvis räknar Konjunkturinstitutet3 med 
löneökningar på 3,4 procent för industrin samt drygt 3 procent i näringslivet och i den 
statliga sektorn. För byggindustrin och den kommunala sektorn bedöms lönerna stiga 
med omkring 3,5 procent i år.  
 
3.2  Priser och reallöner 
 
Reallöneutvecklingen kom att bli klart gynnsammare för löntagarna under 1990-talet än 
tidigare. Under 1970-talet steg lönerna snabbt under kostnadskriserna men detta slog 
senare tillbaka i form av en löne-och prisspiral som medförde varaktigt hög inflation. 
Reallöneutfallet blev i stort sett noll under 1980-talet för industrianställda.  
 
 
Diagram 3.2  Reallöneökning och inflation för industrianställda.  
                      Procent per år 
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Sedan början av 1990-talet har reallönerna för de industrianställda stigit under alla år 
bortsett från år 1993, se diagrammet ovan. I genomsnitt ökade både löner och priser 
snabbare under perioden 1992-1997 än under perioden med industriavtal (1998-2004). 
Reallöneökningarna blev därmed nästan exakt desamma räknat som genomsnittlig 
förändring per år under perioderna. 
 
Tabell 3.2  Inflation och reallöneökning för industrianställda.  
                  Procent per år 

1992-1997 1998-2004 1992-2004
Inflation (KPI) 2,3 1,3 1,8
Nominell löneökning 4,6 3,5 4,0
Reallöneökning 2,3 2,2 2,2
Källa: SCB  

                                                 
3 Konjunkturläget, augusti 2005, sid 85 
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Inflationen har fortsatt att vara mycket dämpad i år och bedömningarna för helåret 
antyder att KPI kommer att öka med i storleksordningen 0,5 procent 2005. Det skulle i så 
fall betyda att reallöneökningarna i år skulle hamna i intervallet 2,5-3 procent, klart över 
genomsnittet för perioden 1998-2004.   
 
 
3.3  Strukturella effekter 
 
Beräkningar av löneutvecklingen inom industrin kan påverkas av strukturella 
förändringar bland de anställda. Vi beräknar att sådana strukturella förändringar har 
medfört en ökning av lönerna med 0,2 procent per år i genomsnitt under perioden 1999–
2004. 
 
Strukturella förändringar kan ha två olika typer av orsaker. För det första kan det ha att 
göra med nyanställningar och avgångar. Om det är stora skillnader i t ex utbildning, 
erfarenhet, ålder etc. mellan de som tillkommer, de som stannar och de som lämnar 
kommer arbetskraftens struktur att förändras.  
 
Vi vet också att personalomsättningen inom industrin är betydande. Omsättningen 
varierar också med konjunkturen. Detta medför också att de strukturella effekterna 
kommer att variera med konjunkturen. 
 
Men även om de anställda förblir desamma kan det ske strukturella förändringar. Den 
andra typen av strukturella förändringar har att göra med att förhållanden som rör 
individen ändras. Det kan handla om mer erfarenhet och vidareutbildning men också byte 
av yrke, yrkeskategori, företag, arbetsställe, bransch etc.  
 
Vi har i rapporten ”Löneutvecklingen inom industrin 1998–2004” undersökt utfallet av 
industriavtalen för perioden 1998–2004. I rapporten studerar vi både löneökning och 
lönespridning genom ekonometriska skattningar av löneekvationer på individdata från 
Svenskt Näringsliv för anställda inom industrin. Vi har information om nära 80 procent 
av de anställda som berörs av de ca 60 avtalen inom Industriavtalets ram. Företag med 
färre än tio anställda ingår dock exempelvis inte i datamaterialet. Genom dessa 
skattningar är det möjligt att beräkna hur stor betydelse strukturella förändringar har haft 
för löneutfallet.  
 
Lönerna inom industrin har ökat med i genomsnitt 3,8 procent per år under perioden 
1999–2004, se tabell 3.3.4 Här ingår inte eventuella lönekostnadseffekter av 
arbetstidsförkortningar och sidoförmåner. Däremot kan denna ökningstakt ha påverkats 
av båda typerna av strukturförändringar. 
 
Konjunkturlönestatistiken visar på en lägre årlig genomsnittlig löneökning än vad vi 
redovisar i tabellen. Vad orsakar denna skillnad? Ett skäl är att Industriavtalet inte 
omfattar samtliga industribranscher. Ett annat skäl är att de data som är tillgängliga för 
oss inte omfattar samtliga anställda som berörs av Industriavtalet. Vidare påverkar inte 
den ökade andelen tjänstemän konjunkturlönestatistiken.5 Detta beror på att det sätt på 
                                                 
4 Utfallen för enskilda år måste tolkas med försiktighet. Den årliga mätperioden är kort. Detta gör att 
resultaten för enskilda år blir känsliga för löneavtalens tidsmässiga förläggning av lönehöjningar. 
5 Se t ex Medlingsinstitutets s k MAL-rapport, “Slutrapport från Medlingsinstitutets arbetsgrupp för 
lönestatistik”, september 2004.  
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vilket man valt att väga samman löneutvecklingen för arbetare och tjänstemän har som 
konsekvens att statistiken rensas från ökningen av andelen tjänstemän. Det är därför 
intressant att jämföra med våra data rensade för denna ökning. Vi kommer då fram till en 
något lägre genomsnittlig ökning än tidigare, 3,7 procent per år, se Tabell 3.3, rad 3. En 
annan skillnad är att alla individer har samma vikt i våra beräkningar medan 
konjunkturlönestatistiken baseras på lönesummor. Det innebär att heltidsarbetande 
högavlönade vägar tyngre än deltidsarbetande lågavlönade i konjunkturlönestatistiken.  
 
Genom att istället beräkna den genomsnittliga löneökningstakten för enskilda individer 
kan vi ta bort effekterna av nyanställningar och avgångar. I detta fall jämför vi således 
lönenivåer olika år för samma personer. För dessa har den årliga löneökningstakten i 
genomsnitt varit 4,1 procent (rad 9), något högre än den som registrerades för de 
industrianställda utifrån samtliga observationer.  
 
 

Tabell 3.3 Genomsnittliga löneökningar inom industrin 1999–2004, procent per år. 
  genomsnitt 

1999–2000 
genomsnitt 
2001–2003 

genomsnitt 
1999–2004 

     
 Samtliga observationer:    
     
1 ojusterat 3,6 3,7 3,8 
     
 justerat för:    
2 ålder 3,6 3,5 3,6 
3 kategori 3,5 3,7 3,7 
4 ålder, kategori 3,5 3,6 3,6 
5 ålder, kön 3,7 3,5 3,6 
6 ålder, län 3,7 3,4 3,6 
7 ålder, bransch 3,6 3,6 3,7 
8 ålder, kön, kategori, län, bransch 3,6 3,5 3,6 
   
     
 Individuella ökningar:    
     
9 ojusterat 4,3 4,2 4,1 
     
 justerat för:    

10 ålder 3,9 3,7 3,7 
11 kategori 4,3 4,1 4,1 
12 bransch 4,3 4,2 4,1 

Källa: Egna beräkningar baserade på Svenskt Näringslivs lönestatistik. 
 
 
Medelåldern bland samtliga har varit relativt konstant. År 1998 var åldern 40,7 år i 
genomsnitt, år 2004 var motsvarande siffra 42,0 år. De individer som ingår när vi räknar 
individ för individ har däremot blivit sex år äldre under perioden. När de anställda åldras 
vinner de erfarenhet. Om vi räknar för samtliga har denna erfarenhetsökning värderats till 
motsvarande en genomsnittlig årlig löneökning på ca 0,1 procent (3,8 procent, rad 1 
jämfört med 3,6 procent, rad 2). Om vi istället räknar individ för individ rör det sig om 
ca 0,4 procent per år (4,1 procent, rad 9, jämfört med 3,7 procent, rad 10). 
 
De personer som har kommit in i industrins arbetskraft de senaste åren har haft lägre 
löner, och de som har lämnat har haft högre löner, än de som blivit kvar. Slutsatsen blir 
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att personalomsättningen har minskat den årliga löneökningstakten med ca 
0,1 procentenheter (3,6 procent, rad 2, jämfört med 3,7 procent, rad 10). 
  
Andelen tjänstemän har ökat från 40,4 procent 1998 till 42,0 procent 2004. Detta har 
nästan uteslutande skett som ett resultat av personalomsättning. Arbetare har lämnat 
industrin medan tjänstemän har tillkommit. Den ökande andelen kan förklara en höjning 
av lönenivån med i genomsnitt ca 0,1 procent om vi räknar för samtliga (3,7 procent, 
rad 3, jämfört med 3,8 procent, rad 1). Om man tar hänsyn till förändringar i de anställdas 
ålder, kön, kategori, län och bransch visar det sig att de återstående löneökningarna har 
varit 3,6 procent per år i genomsnitt. Om strukturförändringarna mäts på detta sätt 
motsvarar de med andra ord lönehöjningar på 0,2 procent per år under den aktuella 
perioden. 
 
Andelen kvinnor har också ökat något. År 1998 var andelen 24,3 procent, år 2004 hade 
den stigit till 25,7 procent. Denna andelsökning har dock inte påverkat löneökningarna så 
som vi beräknar dem. 
 
Våra beräkningar är genomsnitt för hela industrin. Förändringarna i personalstruktur 
skiljer sig åt mellan de olika industribranscherna. Detta medför att det finns stora 
variationer i struktureffekter mellan de olika industribranscherna. Dessa skillnader kan 
exempelvis orsakas av att branscher skiljer sig åt i hur snabbt andelen tjänstemän ökar. 
De anställdas ålderstruktur förändras inte heller på samma sätt i de olika branscherna. I 
branscher med en snabbt ökande tjänstemannaandel och en åldrande personalstyrka kan 
struktureffekten vara starkt positiv. Enkla beräkningar av löneökningar överskattar då den 
underliggande löneökningen. Det omvända skulle gälla i en bransch där antalet yngre 
arbetare ökade snabbt. I detta fall skulle enkla beräkningar av löneökningar underskatta 
den underliggande löneutvecklingen eftersom struktureffekten vore negativ. 
 
 
3.4  Lönebildningens nya villkor 
 
Den svenska lönebildningen har det senaste decenniet reformerats på ett anmärkningsvärt 
sätt. Systemet med rörlig växelkurs och inflationsmål har i Sverige otvivelaktigt fungerat 
bättre än regimen med fast växelkurs. Samtidigt har de flesta andra länder i Europa 
lyckats med samma nedväxling av pris- och löneökningstakten under fast växelkurs. Det 
kan därför finnas skäl att diskutera den principiella bakgrunden till denna utveckling.    
 
Vid fast växelkurs är det tydligt vad som begränsar löneutrymmet. Nominella 
löneökningar måste motsvaras av antingen produktivitetsskillnader eller skillnader i 
produktpriser för att inte konkurrenskraften ska undermineras. Den konkurrensutsatta 
sektorns, dvs. i huvudsak industrins, kostnadsläge blir då den viktiga restriktionen för 
lönebetalningsförmågan i ekonomin. Avsaknaden av tillräckliga lönepressande 
marknadsmekanismer för den inhemska ekonomin ställer stora krav på samordning av 
lönebildningen och på accepterandet av industrin som löneledande sektor. Det ställer 
också stora krav på att finanspolitiken är beredd att agera stabiliseringspolitiskt för att 
hindra överhettning och pris- och löneexcesser eftersom penningpolitiken är uppbunden 
av försvaret av valutan.  
 
Erfarenheterna i Sverige är väl kända. Under Bretton-Woodssystemet, dvs. då 
växelkursen verkligen var fast utan devalveringsmöjligheter, fungerande den s.k. EFO-
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modellen bra. Löneökningarna i hela ekonomin utgick från det utrymme som 
produktivitetsökningarna i industrin skapade. Efter Bretton-Woodssystemets 
sammanbrott i början på 1970-talet försvagades normerna i lönebildningen. 
Devalveringsmöjligheten gjorde att det egentliga ankaret i EFO-modellen, industrins 
internationella konkurrenskraft tappade sitt fäste. Under slutet av 1980-talet stod detta 
alltmer klart. Överhettning i inhemska sektorer, mest tydligt på byggsidan, gav stora 
löneökningar helt frikopplade från industrins utrymme.  
 
Målet om full sysselsättning innebar att finanspolitiken aldrig på allvar brukades för att 
strama åt ekonomin. Alltför höga löneökningar i inhemsk sektor kom därigenom aldrig i 
någon kortsiktig konflikt med något formellt ekonomisk-politiskt mål. En hård 
priskonkurrens i den inhemska ekonomin skulle teoretiskt också ha kunnat bidra till 
kostnadspress och därigenom motverka en alltför snabb pris- och löneinflation. Denna 
priskonkurrens var dock för svag och utgjorde ingen tillräcklig motkraft i ett läge då de 
centrala löneavtalen hade avgörande betydelse för den slutgiltiga löneökningstakten och 
då kostnadsökningar relativt lätt kunde vältras över i form av högre konsumentpriser. 
Därmed blev också de mekanismer som ”bestraffade” löneexcesser otydliga och tröga. 
För att lönedämpande marknadsmekanismer i andra sektorer skulle uppstå krävdes att 
industrin hade att genomlida ett längre stålbad innan övriga sektorer, via en högre 
arbetslöshet, utsattes för lönedämpande krafter.   
 
Det nuvarande svenska lönebildningssystemet innehåller en rad viktiga pelare. 
Industriavtalet innebär en grundförutsättning för att samordna avtalen inom stora delar av 
den konkurrensutsatta sektorn. Fortfarande gäller naturligtvis att svenskt näringsliv måste 
anpassa sig till internationella avkastningskrav. I vårt nuvarande system med rörlig 
växelkurs och inflationsmål finns därtill en direkt restriktion för lönebetalningsförmågan 
också i inhemska sektorer. Denna restriktion verkar på relativt kort sikt genom att räntan 
kan höjas så fort det står klart att t ex för höga löneökningar kommer att leda till 
prisövervältring och därmed för hög inflation. Det nya systemet innebär således två 
viktiga skillnader:  
 

• Om pris- och löneökningarna blir för höga innebär räntevapnet ett snabbare och 
kraftfullare stabiliseringspolitiskt verktyg.  

 
• Lönebildningen i hela näringslivet är utsatt för direkt stabiliseringspolitisk 

”övervakning” genom inflationsmålet.       
 
För industrins del innebär det att skillnaden i förutsättningar gentemot det övriga 
näringslivet inte blir lika tydlig. Samtidigt blir den nominella kopplingen till utländsk 
löneökningstakt principiellt svagare. Om Sverige uppfyller sitt inflationsmål och andra 
länder inte gör det eller har avvikande inflationsmål ska enligt teorin en anpassning ske 
av växelkursen.  
  
Det är dock viktigt att poängtera att industrin fortfarande har speciell ställning i 
lönebildningen. Den internationella kopplingen till svensk ekonomi är mycket tydligare 
för industrin än för övriga delar av ekonomin. Globaliseringen ställer nya krav som inte 
alltid fångas upp i traditionella mått för konkurrenskraften. Om dessa ignoreras i 
lönebildningen blir konsekvenserna betydligt större för industrin än för övriga delar av 
ekonomin. Konjunkturinstitutet använder i sin lönebildningsrapport ett antal indikatorer 
för att avgöra i vilken grad svenskt näringsliv uppfyller internationella avkastningskrav; 
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bl a kapitalavkastning, investeringsnivå och relativ enhetsarbetsarbetskostnad. I nuläget 
visar dessa indikatorer inga tecken på att avvika från omvärldsnivåer. Det är dock 
uppenbart att det i första hand är industrin som kommer att påverkas negativt om Sverige 
skulle avvika på ett ogynnsamt sätt när det gäller avkastningskrav.   
 
Det är också viktigt att notera att växelkursen på kort och medellång sikt påverkas av en 
rad andra faktorer än prisdifferenser. Detta innebär att nominella pris- och löneavvikelser 
från omvärlden kan påverka den reala svenska konkurrenskraften under relativt lång tid 
även under rörlig växelkurs.      
 
3. 5  Lönebetalningsförmåga i offentlig sektor  
 
I offentlig sektor bestäms lönebetalningsförmågan på andra sätt än i näringslivet. Vid 
oförändrade skattesatser växer skatteinkomsterna i princip i takt med lönesumman. Om 
andelen offentliganställda är konstant kan timlönerna öka i samma takt som i 
näringslivet, oavsett produktivitetsutveckling i den offentliga sektorn. Så länge 
produktivitetsökningar i näringslivet inte tas ut i arbetstidsförkortning ”spiller de över” på 
det offentliga löneutrymmet. Om däremot lönerna ökar snabbare i offentlig sektor krävs 
aktiva åtgärder för att finansiera detta. Detta kan t ex ske genom skattehöjningar, 
personalrationaliseringar eller nedläggningar av vissa kommunala verksamheter.  
 
Medan en för hög löneökningstakt i näringslivet på sikt slår ut i högre inflation vilket i 
sin tur tvingar Riksbanken att höja räntan, finns ingen motsvarande stabiliseringspolitisk 
spärr gentemot för snabba löneökningar i den offentliga sektorn. Avsaknaden av en sådan 
spärr gör att villkoren för den offentliga lönebildningen i vissa avseende påminner om de 
som gällde för hela den inhemska ekonomin under fast växelkurs. Man kan visserligen 
tänka sig att offentliga löneökningar indirekt kan vara inflationsdrivande, t ex att genom 
att de leder till kompensationskrav inom näringslivet eller genom att ofinansierade 
löneökningar på kort sikt utgör en finanspolitisk stimulans som driver på tillväxt och 
inflation. Det är dock bara i undantagsfall som sådana risker är tillräckligt stora för att 
påverka räntepolitiken.  
 
De offentliga lönerna växer nu fortare än näringslivets. Detta sker i en situation då den 
demografiska utvecklingen är på väg att ställa allt större krav på de offentliga tjänsterna. 
De närmaste 5-10 åren är denna tendens tydlig gör det gäller efterfrågan på s.k 
äldrerelaterade tjänster. Detta motverkas dock i viss mån av att efterfrågan på tjänster 
riktad mot barn och ungdomar, s.k. yngrerelaterade tjänster, minskar under denna period. 
Detta är en följd av att de som föddes under babyboomen i slutet av 1980-talet successivt 
passerar utbildningssystemet.  Totalt tyder beräkningar från KI på att 
befolkningsutvecklingen ställer krav på ökad sysselsättning i kommunsektorn på knappt 
½ procent per år.  
 
I den allmänna debatten framförs flera tänkbara argument för att de offentliga lönerna på 
medellång sikt ska öka snabbare än näringslivets, t ex en politisk ambition att minska 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Höjda relativlöner kan då vara en väg eftersom 
kvinnor utgör en majoritet i offentlig sektor. Marknadsmässiga konsekvenser av stora 
personalavgångar kan ge rekryteringsproblem som eventuellt måste mötas med högre 
löner. 
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De offentliga lönerna är ytterst en politisk fråga. Utrymmet för skattehöjningar är mycket 
begränsat i dagens globaliserade med rörlighet i skattebaserna. Samtidigt har 
omprioriteringar av det offentliga åtagande med lägre ambitionsnivåer och 
tillbakadragande på vissa områden visat sig vara mycket känsligt och politiskt 
svårhanterligt. 
 
3.6  Lönebildning inför skilda utmaningar i ett europeiskt perspektiv 
 
Lönebildningen i Sverige tycks alltså tveklöst fungera bättre i dagens system jämfört med 
det som förelåg under den fasta växelkursens era. Samtidigt bör man hålla i minnet att i 
stort sett alla länder inom OECD genomfört en nedväxling av pris- och 
löneökningstakten. De flesta europeiska länder genomförde denna anpassning något 
decennium före Sverige och då oftast med fast växelkurs. De problem som Sverige inte 
lyckades bemästra med fast växelkurs visade sig alltså vara hanterbara i andra länder. 
 
I dag har de flesta länder i Europa någon form av fast växelkurs gentemot sina grannar, 
antingen genom den gemensamma eurovalutan eller via någon knytning till denna. I 
Västeuropa är det bara Norge, Storbritannien, Schweiz och Sverige som har rörliga kurser 
(för de övriga gäller visserligen att euron flyter mot andra valutor, men den interna 
handeln inom valutaunionen är större än den externa handeln). Därtill kommer att flera av 
de större nya EU-länderna som Polen, Tjeckien och Ungern också har rörlig kurs. I denna 
situation ställs lönebildningen således på olika prov, beroende på att valutasystemen och 
därmed reglerna för stabiliseringspolitiken ser olika ut.  
 
Bland de nya EU-medlemmarna, som alla har ambitioner att införa euron under den 
närmaste 5-årsperioden, framträder just nu ett tydligt mönster. I de länder som har fast 
växelkurs, främst de i Baltikum, är löneökningar och inflation de största problemen när 
det gäller att klara EMU-kriterierna. Polen, Ungern och Tjeckien med rörlig växelkurs 
har lyckats få ner inflationen till västeuropeisk nivå, men har i stället problem med för 
stora offentliga underskott. Att länderna med fast växelkurs har högre inflation är inte 
förvånande. De nya EU-länderna är inne i en process där löne- och prisnivåer gradvis 
konvergerar mot dem som gäller i gamla EU. Med rörlig växelkurs sker denna 
konvergens delvis via en apprecierande valuta, medan den måste ske nominellt i de 
länder som bundit sin valuta.    
 
Bland de stora Euroländerna kan vi också se olika tendenser. Tyskland har en längre tid 
pressats hårt av högt kostnadsläge och svag konkurrenskraft. Där håller lönenivån på att 
anpassa sig, vilket syns i bättre konkurrenskraft och tilltagande styrka för tysk industri. 
Frankrike och speciellt Italien tycks gå motsatt väg genom att lönerna ökar snabbare än i 
omvärlden. Italien ser ut att bli det första stora testet på hur en dåligt fungerande 
lönebildning hanteras inom Euro-området. Att en så stor nation får allt större problem 
med såväl budgetunderskott som konkurrenskraften aktualiserar grundläggande frågor 
kring krishantering för en medlem i valutaunionen. När devalveringsmöjligheten är 
stängd och räntan sätts för att passa hela unionen ställs stora krav på inhemsk 
finanspolitik och lönebildning. Att situationen i Italien nu ter sig så mörk beror på att det 
inhemska krismedvetandet saknas samtidigt som EMU:s stabilitetspakt i hög grad 
urvattnats och mist sin disciplinerande verkan.      
 
I Norge ställs speciella krav på lönebildning och ekonomisk politik. Den inhemska 
ekonomin är på väg mot överhettning men oljepengarna ger en underliggande styrka som 
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löpande stärker valutan. Räntehöjningar som egentligen är nödvändiga för att kyla av den 
inhemska ekonomin riskerar därigenom att driva upp valutan ytterligare, till nivåer där 
stora delar av den traditionella industrin slås ut. Samtidigt innebär oljepengarna att 
finanspolitiken, enligt gällande regelverk, per automatik blir expansiv trots stora 
avsättningar till den statliga s.k. petroleumfonden. Norsk lönebildning kommer således 
att ställas på hårda prov de närmaste åren eftersom såväl finans- som penningpolitik i hög 
utsträckning är förhindrade att ingripa som disciplinerade krafter.  
 
Även i Danmark – som har fast kurs gentemot euron - kommer likartade utmaningar att 
ställas på dagordningen. Löner och tillgångspriser stiger relativt snabbt, men räntan är 
låst genom den fasta växelkursen. Också här kommer med andra ord finanspolitiken att 
sättas på hårda prov. 
 
Slutsatsen av denna exposé är att det generellt sett inte går att avgöra vilket 
växelkurssystem som bäst främjar en stabil pris- och lönebildning. En rad andra faktorer 
är av betydelse och medför att olika länder ställs inför vitt skilda utmaningar                                             
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4. Den ekonomiska utvecklingen under avtalsperioden 
2004-2006 
 
4.1 Varierande konjunkturläge under avtalsperioden 
 
Det svenska konjunkturmönstret ser ut att bli mer växlande och mindre homogent under 
avtalsperioden 2004-2006, jämfört med de två tidigare avtalsperioderna. Åren 1998-2000 
dominerades av högkonjunktur driven av IT-boom och börsyra. Perioden 2001-2003 
utgjorde i hög grad dess spegelbild där konsekvenserna av börs- och IT-krascherna 
hämmade tillväxt och investeringar samt drog upp arbetslösheten. Industrisektorn 
drabbades generellt av den internationella lågkonjunkturen, men nedgången var naturligt 
nog djupast i de delar som var direkt kopplade till IT-kraschen. Innevarande avtalsperiod 
inleddes med en exportdriven stark tillväxt 2004, som sedan stannade av betänkligt i 
början på 2005. Nu tyder det mesta på att ekonomin är på väg upp igen och att den 
genomsnittliga tillväxten 2004-2006 blir ungefär 3 procent.  
 
Den globala tillväxten 2004 var den högsta på decennier. Dragloken var främst Kina och 
USA. Även Eurozonen och Japan noterade en viss återhämtning, om än med 
tillväxtsiffror på blygsamma nivåer. I år har den internationella konjunkturen dämpats i 
kölvattnet av stigande oljepriser och Federal Reserves bestämda räntehöjningar i USA. 
Tillväxten i Europa har också vänt ner, trots att den Europeiska Centralbanken håller kvar 
styrräntan på låga 2 procent. Dämpningen globalt sett har dock varit måttlig. BNP-
tillväxten i hela världsekonomin ligger fortfarande över den trendmässiga, vilket tyder på 
oväntat stor anpassningsförmåga till de höga energipriserna.  
 
De flesta bedömningar tyder på relativt god global tillväxt även 2006. Visserligen lär 
räntehöjningarna i USA bita ytterligare, men tillväxten ser å andra sidan ut att sega sig 
uppåt i Japan och Eurozonen samtidigt som Kina fortsätter på högvarv. Det är framförallt 
två faktorer som kan omkullkasta den relativt ljusa bild som dominerar bland 
prognosmakare: 
 

• Obalanserna i den amerikanska ekonomin har snarast förvärrats, trots att Fed höjt 
räntan från 1 till 3,75 procent. Hushållssparandet är obefintligt, huspriserna ökar 
och underskottet i handeln med omvärlden når ständigt nya rekordnivåer. Den 
amerikanska centralbanken kan därför tvingas fortsätta räntehöjningarna på ett 
sätt som riskerar att leda till kraftig inbromsning av ekonomin. En sådan skulle 
troligtvis också leda till ett dollarras och därmed verka dubbelt åtstramande för 
omvärlden.  

• Oljepriset kan komma utgöra en värre hämsko för tillväxten än vad de flesta 
räknar med. Denna risk är förstås förknippat med om oljepriset fortsätter uppåt till 
än högre nivåer, men det kan också vara så att effekterna av den prisuppgång vi 
redan sett kommer med viss eftersläpning och slutsatser som nu allmänt dras om 
mindre känslighet visar sig vara förhastade. 

   
Svensk ekonomi följer i hög grad ovanstående globala mönster, men visar i vissa 
avseenden också särpräglade utvecklingstendenser. BNP-tillväxten förra året blev så hög 
som 3½ procent, främst driven av en stark exporttillväxt. I slutet av förra året kunde 
svaghetstendenser skönjas, som sedan präglade första halvåret i år. Denna avmattning 
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blev tydligare i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder, vilket var oväntat bl a mot 
bakgrund av det låga ränteläget och stigande realinkomster för hushållen.  
  
Det mesta talar för att konjunkturen nu åter är på väg upp med stöd av låga räntor, en 
expansiv finanspolitik och relativt svag krona. Investeringsaktiviteten ökar i många 
branscher, speciellt tilltar byggaktiviteten på bred front. Inom industrin blir 
investeringsökningarna kraftiga i år och nästa år, men uppgången sker från en mycket låg 
nivå. Hushållens konsumtion gynnas av fortsatt låga räntor samt inkomstökningar från 
stigande reallöner och budgetpolitiska stimulansåtgärder. Sammantaget pekar de flesta 
bedömningar på att tillväxten i år hamnar runt 2½ för att nästa år dra sig upp mot 3 
procent. Det skulle innebära att BNP-tillväxten under avtalsperioden 2004-2006 i 
genomsnitt hamnar nära 3 procent. Detta kan jämföras med 4,2 procent högkonjunkturen 
1998-2000 och ca 1½ procent åren 2001-2003. 
 
Industrikonjunkturen ser fortfarande tämligen svag ut. De flesta indikatorer pekar på en 
dämpad exportuppgång under hösten. Den svaga europeiska utvecklingen samt 
osäkerheten som oljepriset trots allt skapar bromsar utvecklingen. Flera svenska 
nyckelbranscher, t ex telekom och motorfordon, och är nu också inne i en lugnare fas 
efter den starka expansionen 2004. Även råvarukonjunkturen, t ex avseende 
massaindustrin, har mattats påtagligt. Sammantaget kan man räkna med lite starkare 
industrikonjunktur nästa år, men utan att den tar riktig fart.    
 
4.2 Långsam förbättring på arbetsmarknaden 
 
Arbetsmarknaden har förblivit svag sedan lågkonjunkturen 2001-2003. Antalet 
sysselsatta i hela ekonomin har i stort sett varit oförändrat sedan 2001. Den starka 
tillväxten förra året förändrade inte situationen; produktionsökningarna klarades genom 
stigande produktivitet. Den öppna arbetslösheten steg under 2003 till 6 procent och 
vägrade vända trots ökade arbetsmarknadspolitiska satsningar under förra året.  
 
Den omläggning av arbetskraftsundersökningen (AKU) som genomfördes i våras i 
syfte att harmonisera mätningarna på EU-nivå, försvårar nu den kortsiktiga analysen av 
arbetsmarknadsläget. Den nya definitionen av arbetslöshet är t ex på några punkter vidare 
än den gamla, vilket tycks driva upp arbetslösheten i storleksordningen ½-¾ 
procentenheter. Även sysselsättningen definieras vidare, vilket ger en sysselsättningsnivå 
som är i storleksordningen 30-40 000 personer högre än den gamla.   
 
Någon omedelbar förbättring av arbetsmarknadsläget är inte sikte. Anställningsplanerna 
enligt Konjunkturinstitutets barometrar är fortfarande dämpade samtidigt som varsel- 
eller vakansstatistik från AMS inte ger några signaler om en tydlig vändning. Trots att 
BNP-tillväxten troligen är på väg att accelerera igen kan man alltså inte vara säker på att 
utslaget i nya jobb blir speciellt tydligt. Samtidigt finns några skäl som talar för att 
utväxlingen mellan jobb och tillväxt blir mer normal under resten av avtalsperioden 
jämfört med vad vi sett hittills. Tillväxten framöver drivs i högre grad av inhemska mer 
arbetsintensiva delar och det traditionella mönstret är att tillväxten blir mer arbetsintensiv 
ju längre in i återhämtningen man kommer. Dessutom kommer den offentliga sektorn att 
öka sin sysselsättning efter stagnation och neddragningar det senaste året. Sammantaget 
är det rimligt att räkna med att antalet sysselsatta ökar med någon procentenhet eller 
40 000 – 50 000 personer under resten av avtalsperioden. Samtidigt är det troligt att 
arbetslösheten kan pressas ned med någon procentenhet från dagens ca 6 procent. Den 
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utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt övriga jobbsatsningar som 
föreslås i budgetpropositionen bidrar på kort sikt till detta. Antalet personer i 
konjunkturberoende AMS-åtgärder ser ut att öka från knappt 2½ procent av arbetskraften 
2004 till drygt 3 procent nästa år.  
 
För industrins är det dock knappast troligt med någon nettoökning av antalet sysselsatta. 
Produktionsökningarna blir inte större än att de även fortsättningsvis kan klaras med 
effektiviseringar och produktivitetsökningar. Vår bedömning är därför liksom 
Konjunkturinstitutets, att antalet anställda i industrin fortsätter att minska med någon 
procent per år under resten av avtalsperioden.   
 
Skillnaden i arbetsmarknadsläge mellan industrin och andra branscher kan illustreras på 
olika sätt. I konjunkturbarometern framgår hur stor andel företag som anger brist på 
arbetskraft som största hinder för expansion. Här är vändningen i byggsektorn och i vissa 
tjänstesektorer tydlig, medan dessa bristtal för industrin är fortsatt låga såväl avseende 
arbetare som tjänstemän.  
 
 
Diagram 4.1 Brist på personal med branschspecifik kompetens 
                     Andel företag i procent 

 Tillverkningsindustrin, yrkesarbetare
 Tillverkningsindustrin, tekniska tjänstemän
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Antalet varsel steg kraftigt 2001 och har sedan legat kvar på en historiskt sett relativt hög 
nivå. Varselfrekvensen (antalet varslade i relation till antalet tillsvidareanställda) är 
ungefär dubbelt så hög för industrin som för den totala ekonomin. Utvecklingen kan 
tolkas som en avspegling av att processen mot stigande omvandlings- och 
konkurrenstryck i ekonomin är särskilt tydlig för industrin.  
 
Det är också intressant att notera att endast en mindre del av varslen, ca 25 procent, är 
hänförliga till företagsnedläggningar. De flesta varsel läggs i samband med 
personalneddragningar i den löpande rationaliseringsprocessen 
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Diagram 4.2 Varsel i industrin och i hela ekonomin, andel av antalet tillsvidareanställda 
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Källa: AMS och SCB 
 
4.3 Låg inflation ger god reallöneutveckling 
 
Inflationstakten i Sverige har sedan Industriavtalets tillkomst samvarierat med BNP-
tillväxten på ett onormalt sätt. Under högkonjunkturen 1998-2000 var inflationen 
generellt sett mycket låg. Avregleringar på en rad marknader, bl a elmarknaden, samt 
kraftigt fallande räntor som drog ner bostadskostnaderna, bidrog till att KPI-ökningen 
stannade på i genomsnitt 0,7 procent per år. Under lågkonjunkturen i avtalsperioden 
2001-2003 steg å andra sidan KPI-inflationen till i genomsnitt 2,3 procent per år. 
Avregleringseffekterna klingade av och en fallande krona ledde till stigande importpriser. 
Samtidigt mattades produktivitetsökningen, vilket pressade upp kostnaderna per 
producerad enhet.  Dessa kunde i sin tur vältras över på konsumenterna eftersom 
konsumtionen hölls väl uppe under svackan.   
 
Diagram 4.3  KPI och underliggande inflation, procent 
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Inflationstakten under avtalsperioden 2004-2006 blir av allt att döma åter mycket låg. 
Förra året steg KPI med 0,4 procent och det mesta tyder på att ökningstakten blir av 
samma storleksordning i år. Produktionsökningar har genomförts genom snabbt stigande 
produktivitet, vilket pressat kostnaderna. Den inhemska konkurrenssituationen inom 
detaljhandeln har hårdnat, bl a beroende på etableringar av nya kedjor. Importpriserna 
hölls 2004 tillbaka av en starkare svensk krona, framförallt gentemot US-dollarn, samt av 
en hårdnande konkurrens på världsmarknaden där kinesiska exportvaror spelar en viktig 
roll. Stigande oljepris har däremot bidragit till att hålla uppe inflationstakten. Det totala 
inflationsbidragit sedan början av år 2004 har uppgått till ca en procentenhet, främst via 
höjda bensinpriser. De indirekta effekterna där företag vältrar över höjda energikostnader 
genom att höja priserna på andra varor har däremot varit oväntat små. 
 
Enligt de flesta prognoser har inflationen nu nått botten. Kronan har försvagats en del den 
senaste tiden och produktivitetsökningarna mattas rimligen något framöver. 
Energipriserna innebär ett stort osäkerhetsmoment såväl när det gäller råoljepris, 
bensinpris som utvecklingen på elmarknaden. Om dagens höga oljepriser ligger kvar 
kommer inflationen att stiga relativt kraftigt i vår, för att sedan falla tillbaka något när de 
kraftiga prishöjningarna på energi vi sett hittills i år faller ur 12-månaderstalen. Som 
årsgenomsnitt är en rimlig bedömning att KPI-inflationen nästa år hamnar runt 1½ 
procent. Enligt ledande svenska prognosmakare hamnar löneökningarna i intervallet 3¼-
3½ procent. Det innebär att reallöneökningarna blir så höga som i genomsnitt ca 2½ 
procent per år under avtalsperioden. En så stark reallönetillväxt har de senaste 
decennierna endast uppnåtts under slutet av 1990-talet.  
 
 
Diagram 4.4 Inflationsförväntningar(KPI) på ett års sikt, procent 
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Källa: KI och SCB 
   
Inflationen har alltså återigen legat under 2 procent en längre tid och vissa perioder också 
understigit den nedre gränsen för Riksbankens toleransintervall. Detta reser frågan 
huruvida det är rationellt att ställa in förväntningarna på en lägre genomsnittlig inflation 
än 2 procent framöver, t ex som en följd av ökande global konkurrens. Att de långa 
obligationsräntorna nu parkerat sig på en rekordlåg nivå runt 3 procent i såväl 
Euroområdet som Sverige kan också tolkas som att placerare förväntar sig att 
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centralbankerna de närmaste åren kommer att behöva hålla styrräntorna mycket låga i en 
kanske övermäktig kamp för att nå upp till sina inflationsmål.  
 
Vid en riskbedömning är det rimligt att på några års sikt se en någon större sannolikhet 
för att det globala konkurrenstrycket gör att inflationen hamnar något under än över 2 
procent. Men några starka skäl att förutsätta att den genomsnittliga inflationen ska avvika 
från Riksbankens mål på 2 procent föreligger knappast. Inflationen i Sverige har de 
senaste åren pressats ned av en rad samverkande faktorer, såväl inhemska som externa, 
som knappast kan förväntas bli bestående. I omvärlden är deflationsoron trots allt inte 
lika framträdande som för några år sedan och den långsiktiga inflationstrenden nedåt i 
hela OECD-området tycks, åtminstone för tillfället, vara bruten. I USA uttrycker Fed nu 
allt tydligare oro för att inflationen ska ta fart och i Europa har inflationen styvnackat 
hållit sig runt 2 procent de senaste åren. Att Sverige på längre sikt skulle avvika från detta 
mönster är inte troligt.    
 
Diagram 4.5 Inflationen i OECD-området, procent.   
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4.4  Arbetskraftskostnaderna i Sveriges viktigaste konkurrentländer 
 
Det är vanskligt att jämföra löneutvecklingen i Sverige med den i konkurrentländerna. 
Oavsett vilka datakällor som utnyttjas finns det svagheter. Vi har här valt att utgå från 
Labour Cost Index (LCI) som publiceras av Eurostat. Det är den statistik som bäst 
överensstämmer med det som vi önskar mäta. 
 
Eurostats målsättning är att producera branschvisa kvartalsindex för samtliga anställda i 
alla sektorer. Statistiken avser totala arbetskraftskostnader i nationell valuta och är per 
timme. Underlag och metoder skiljer sig dock fortfarande åt mellan länderna. För Sverige 
bygger Eurostats index på SCB:s konjunkturlönestatistik. 
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Det är också viktigt att påminna om att det finns fler faktorer än arbetskraftskostnaderna 
som påverkar konkurrenskraften. Utvecklingen för växelkurs och produktivitet är också 
av stor betydelse. 
 
I tabell 4.1 utnyttjar vi årliga data för industrin (exklusive byggnadsindustrin) i Sverige 
och de viktigaste konkurrentländerna. Tabellen redovisar genomsnittet för de årliga 
ökningarna av arbetskraftskostnaderna under de två första avtalsperioderna med 
Industriavtalet samt det första året för den senaste avtalsperioden.   
 
 
Tabell 4.1  Arbetskraftskostnader per timme inom industrin 
                 Genomsnittlig årlig procentuell förändring 
 1998-2000 2001-2003 2004 
    
Sverige 4,0 4,3 3,0 
    
Euroområdet 2,9 3,3 2,8 
    
    Tyskland 3,2 2,4 1,5 
    Frankrike 3,4 3,6 3,8 
    Finland 4,8 5,1 4,4 
    
EU15, exklusive Sverige 3,4 3,6 3,3 
    
    Storbritannien 4,1 3,9 5,8 
    Danmark 3,7 4,2 3,5 
    
EU+10   6,1 
    
    Polen   3,3 
    
USA 3,4 3,9 4,5 

Källa. Egna beräkningar baserade på data från Eurostat samt Eurostat, Euro–indicators News Release 8 
118/2005, 21 September 2005. 
Anm. Vid beräkningarna för EU15 har data för de olika länderna vägts samman med TCW-vikter, för EU+10 
har handelsvikter använts. 
 
 
Åren före Industriavtalet var den svenska arbetskostnadsutvecklingen betydligt snabbare 
än i omvärlden. Under de två avtalsperioderna med Industriavtalet har det tidigare 
mönstret förändrats. Visserligen har den svenska arbetskostnadsutvecklingen varit 
snabbare än i euroområdet. Skillnaden är ca 1 procentenhet per år. Det finns dock 
skillnader inom euroområdet. Medan Tyskland har haft en årlig arbetskostnadsökning på 
endast ca 2 ½ procent under de senaste åren har Finland legat på den dubbla 
ökningstakten. Kostnadsökningarna i Finland har varit högre än i Sverige.  
 
Däremot har utvecklingen för arbetskostnaderna i Sverige de senaste två avtalsperioderna 
legat i närheten av den i EU-länderna som inte är medlemmar av valutaunionen – 
Storbritannien och Danmark. Kostnadsökningarna i dessa länder har också varit kring 
4 procent per år i genomsnitt. 
 
Euroområdet har haft en långsammare arbetskostnadsutveckling än den i USA. 
Kostnadsutvecklingen i Sverige har dock varit snabbare än den amerikanska. Detta gäller 
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dock inte 2004. I de nya EU-länderna ökade arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 6 
procent under 2004. I Polen, som är Sveriges viktigaste handelspartner bland de nya EU-
länderna, ökade arbetskraftskostnaderna med drygt 3 procent under 2004. 
 
Eurostat producerar statistik men gör inga prognoser. Det gör däremot OECD som utgår 
från nationalräkenskapsdata och beräknar arbetskraftskostnader per anställd för hela 
näringslivet (inklusive den privata tjänstesektorn). Förändringar av antalet arbetade 
timmar ingår med andra ord inte. Kollektiva avgifter ingår i OECD:s kostnadsbegrepp, 
däremot inte löneberoende indirekta skatter. Sammantaget innebär detta att om man 
önskar att mäta utvecklingen av arbetskraftskostnaderna per timme i industrin kan 
OECD:s statistik endast ge en ungefärlig uppfattning. 
 
OECD:s prognos är att arbetskraftskostnaderna inom Euroområdet kommer att öka med 
knappt 2 procent årligen under 2005 och 2006, se tabell 4.2. Bland euroländerna ligger 
Tyskland särskilt lågt med årliga kostnadsökningar ner mot noll. Frankrike ligger på 
knappt 3 procent årligen medan Finland ligger något högre. Prognoserna för 
Storbritannien och Danmark de kommande åren ligger jämförelsevis högt – kring 5 
procent respektive 4 procent årligen. Enligt OECD:s bedömningar kommer de årliga 
ökningarna av arbetskraftskostnaderna i USA vara drygt 4 procent under 2005 och 2006. 
 
När det gäller de nya EU-länderna ingår endast Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien i 
OECD. Prognosen för dessa fyra länder på i genomsnitt ca 4 procent per år de kommande 
åren. Däremot gör EU-kommissionen prognoser för alla tio nya medlemsländer.6 En 
sammanvägning för alla dessa länder pekar på en årlig ökningstakt för 
arbetskraftskostnaderna med drygt 6 procent per år under 2005 och 2006. 
 
Tabell 4.2  Arbetskraftskostnader per anställd i näringslivet. 
                 Årlig procentuell förändring 
 2003 2004 prognos 2005 prognos 2006 
     
Euroområdet 2,2 1,7 1,7 1,9 
     
    Tyskland 1,7 0,1 0,1 0,6 
    Frankrike 2,5 3,0 2,3 2,9 
    Finland 2,2 3,9 3,8 2,7 
     
EU15, exklusive Sverige 2,8 2,4 2,5 2,4 
     
    Storbritannien 4,7 4,4 5,2 4,7 
    Danmark 3,7 3,8 3,8 3,9 
     
EU+4 1,8 4,5 3,7 4,1 
     
    Polen -1,0 2,6 2,5 2,6 
     
USA 3,6 4,4 4,3 4,5 

Källa. OECD, Economic Outlook, May 2005. 
Anm. Vid beräkningarna för EU15 har data för de olika länderna vägts samman med TCW-vikter, för EU+4 
har handelsvikter använts. 
 
 
                                                 
6 EU, European Economy, Economic Forecasts Spring 2005. 
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4.5 Stora internationella nivåskillnader i arbetskraftskostnaderna  
 
I föregående avsnitt har vi redovisat utvecklingen över tiden för industrins totala 
arbetskraftskostnader.  Ett annat sätt att jämföra arbetskraftskostnaderna inom svensk 
industri med utlandet är att se på nivåskillnaderna mellan olika länder. Det råder 
naturligtvis stora skillnader mellan länder på olika utvecklingsnivå.  
 
Det allmänna pris- och kostnadsläget är klart lägre i länder som befinner sig i 
utveckling än i de mera avancerade industriländerna. För de ”gamla” EU-länderna 
(EU15) framgår detta med extra tydlighet i och med att EU utvidgades med tio nya 
medlemmar från och med maj 2004. På lång sikt torde levnadsförhållandena tendera att 
utjämnas men inom överskådlig tid kommer lönekostnaderna att vara markant lägre i de 
nya EU-länderna. Ännu större skillnader råder mellan industriländerna och länder i 
Östeuropa och Asien.     
 
Nivåskillnaderna kan delvis förklaras av att produktivitetsnivån skiljer sig år mellan 
mera avancerade länder och länder under utveckling. I dagens globaliserade värld sker 
emellertid teknikspridningen allt snabbare och i många industriella processer kan 
utjämningen av produktivitetsskillnader därmed gå fortare. Det leder bland annat till 
starka incitament för företag i avancerade i-länder att förlägga hela eller delar av sin 
verksamhet i länder under utveckling. 
 
Diagram 4.6 Totala arbetskraftskostnader för industriarbetare. 
                     Svenska kronor per arbetstimme 
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Källa: Svenskt Näringsliv, Internationell utblick, Löner och arbetskraftskostnader, november 2004.  
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I diagram 4.6 redovisas arbetskraftskostnaderna för industriarbetare i olika länder. 
Jämförbara data för andra kategorier av arbetskraft finns inte. Andelen tjänstemän inom 
industrin är stigande alla länder men troligen i olika grad. Detta försvårar internationella 
jämförelser, inte minst mellan länder på olika utvecklingsnivå. Den allmänna 
industristrukturen kan också skilja sig åt, vilket har betydelse när vi summerar till hela 
industrin. En hög andel ”höglönebranscher” höjer ju den genomsnittliga relativa 
kostnadsnivån för den sammanlagda industrisektorn. Vidare kan finnas skillnader i 
företagsskatter som påverkar företagens faktiska kostnader liksom annorlunda fungerande 
infrastruktur, rättsväsende eller andra faktorer som har betydelse för 
konkurrenssituationen.  
 
Av diagrammet framgår att industrin i Danmark, Norge och Tyskland har de högsta 
arbetskraftskostnaderna 2004 bland de jämförda länderna, att Sverige ligger i en 
mellangrupp i EU och att Storbritannien, Frankrike, Italien, Irland och Spanien har lägre 
arbetskraftskostnadsnivå. Allra lägst ligger Portugal bland de gamla EU-länderna, inte 
alltför långt från t ex Tjeckien och Estland.7 
 
Diagram 4.7  Arbetskraftskostnader för industriarbetare, SEK per tim  
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Källa: Svenskt Näringsliv, Internationell utblick, Löner och arbetskraftskostnader, november 2004 
 
 
Observera att växelkursrörelserna på världsmarknaderna direkt påverkar 
nivåjämförelserna i diagram 4.6. Om det sker snabba förskjutningar mellan t ex USD 
samt SEK och EUR, kommer detta att direkt reflekteras i de relativa 
arbetskraftskostnaderna.  
 
I diagram 4.7 redovisas hur arbetskraftskostnaderna för industriarbetare utvecklats mellan 
år 2000 och 2004, en period som karaktäriseras av kraftiga växelkursförändringar. USD 
försvagades kraftigt mot både SEK och EUR från 2000 till 2004 samtidigt som kronan 
försvagades mot EUR. Omräknat i SEK betyder detta att arbetskraftskostnaderna för 

                                                 
7 Data från 2002 visar att Cypern låg ungefär i paritet med Grekland och att Slovenien har något högre 
kostnadsnivå än Portugal. Polens och Ungerns kostnadsnivå låg strax över Tjeckiens, medan Slovakien, 
Lettland och Litauen hade lägre arbetsraftskostnader för industriarbetare än Estland. Se Medlingsinstitutets, 
Avtalsrörelsen och lönebildningen 2004, sid 220.  
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EU128 stiger relativt sett. USA:s kostnader sjunker t o m då växelkursförsvagningen är 
större än ökningen av arbetskraftskostnaderna, se diagram 4.7.  
 
4. 6  Produktion, produktivitet och konkurrenskraft 
 
Sedan början av 1990-talet har det skett dramatiska förändringar i produktion och 
sysselsättning inom den svenska industrin. Under den ekonomiska krisen i början av 90-
talet rasade både produktionsvolym och sysselsättning inom industrin. 
Arbetsproduktiviteten9 började stiga snabbt från och med 1992 och när återhämtningen 
påbörjades från och med 1993 accelererade produktivitetsökningarna, se diagram 4.8.  
 
 
Diagram 4.8  Produktion, produktivitet och sysselsättning inom industrin 
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Källa: SCB, nationalräkenskaperna 
 
Därefter ökade produktiviteten något långsammare när återhämtningen gjorde sig 
gällande med full kraft även på den industriella arbetsmarknaden. Under andra hälften av 
1990-talet steg industrins produktivitet mycket snabbt i den relativt gynnsamma 
industrikonjunktur som rådde. Det var framför allt den starka utvecklingen inom 
högteknologiska och FoU-intensiva branscher som t ex bilindustrin, teleproduktindustrin 
och läkemedelsindustrin som drog upp genomsnittet (se Appendix).  
 
Produktionsrekylen efter millennieskiftets boom blev distinkt 2001 men utan att drabba 
sysselsättningen. Produktiviteten föll därför 2001! Med eftersläpning kom effekterna på 
arbetsmarknaden först 2002 och 2003 samtidigt som produktionen vände uppåt. Och trots 
att produktionen ökade i ännu snabbare takt förra året var antalet arbetade timmar i stort 
sett oförändrat. Resultatet blev kraftiga produktivitetsökningar under åren 2002, 2003 och 
2004. 
 

                                                 
8 EU15 exklusive Sverige, Grekland och Luxemburg. 
9 Förädlingsvärde i fasta priser per arbetstimme enligt nationalräkenskaperna. 
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Produktiviteten samvarierar således på kort sikt med konjunkturen. Den långsiktiga 
produktivitetstrenden sammanhänger med en rad förhållanden; utvecklingen av 
nyinvesteringar som höjer kapitalintensiteten och snabbar upp införandet av nya 
produktionsmetoder, hur arbetskraftens kompetens och förmåga utvecklas och 
organiseras samt hur snabbt teknologiska framsteg utvecklas och sprids.  
Under 1990-talet tycks det ha skett en trendmässig ökning av produktiviteten i den 
svenska industrin. På 1980-talet steg produktiviteten inom svensk industri med drygt 2,5 
procent per år. Som framgår av tabell 4.3 har produktivitetstillväxten sedan början av 
1990-talet varit betydligt starkare. I genomsnitt har ökningstakten uppgått till drygt 6,5 
procent per år 1992-2004.  
 
 
Tabell 4.3 Produktion, sysselsättning och produktivitet i industrin

1992-1997 1998-2004 1992-2004
Produktionsvolym 6,0 5,9 5,9
Sysselsättning, timmar -0,7 -0,6 -0,7
Arbetsproduktivitet 6,7 6,6 6,6
Källa: SCB, nationalräkenskaperna  
 
 
De faktorer som brukar anföras som förklaringar10 är 1990-talskrisen med utslagning av 
lågproduktiv produktionskapacitet, IT-sektorns starka tillväxt, ökad konkurrens, 
avregleringar samt globaliseringseffekter med ökad grad av internationell 
arbetsfördelning, specialisering och outsourcing.  
 
Till en del är dessa faktorer av tillfällig natur, t ex 1990-talskrisen. Men delvis kvarstår 
också de drivkrafter som höjt industrins produktivitetstillväxt jämfört med 1980-talet. Det 
skulle i så fall tala för att den långsiktiga trenden ligger lägre än under perioden 1992-
2004. Exempelvis gör Konjunkturinstitutet bedömningen att den långsiktiga 
produktivitetstillväxten ska sjunka med 1,5-2 procentenheter framöver. 11       
 
Denna bedömning är naturligtvis mycket osäker och under återstoden av avtalsperioden 
är det snarare drivkrafter av mera konjunkturell natur som gör sig gällande. Olika 
bedömningar pekar på att produktivitetstakten inom industrin skulle gå ned från ca 9 
procent 2004 (se diagrammet) till 4-5 procent 2005 och 2006. Det medger knappast 
någon ökad sysselsättning.   
 
Ett traditionellt sätt att mäta konkurrenskraften mellan olika länder är att jämföra 
arbetskostnaden per producerad enhet. Detta mått visar den samlade effekten av relativa 
arbetskraftskostnader och relativ produktivitet gentemot omvärlden. I tabellen nedan 
visas data för tillverkningsindustrin12 i nationella valutor. Om enhetsarbetskostnaden 
räknas om i gemensam valuta (SEK) tas också hänsyn till att kronkursen förändras 
gentemot de länder13 som vi jämför oss mot.  
 
 
                                                 
10 Se till exempel IER:s rapport i juni 2005, Svensk Industri i globaliseringens tid eller Konjunkturinstitutet, 
Produktivitet och löner till 2015, maj 2005    
11 Konjunkturinstitutet, Produktivitet och löner till 2015, sid 33 
12 Hela industrin består av gruvindustri samt tillverkningsindustri. 
13 De 12 OECD-länderna är Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna, Finland, Danmark, 
Storbritannien, Norge, USA, Japan och Kanada.   
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Tabell 4.4 Relativa arbetskraftskostnader per producerad enhet i tillverkningsindustrin 
Årlig procentuell förändring, nationella valutor 

1993-1998 1998-2003
Arbetskraftskostnader
 Sverige 5,2 4,6
 12 OECD-länder 3,2 4,2
 Relativa arbetskraftskostnader 1,9 0,4
Produktivitet
 Sverige 6,9 6,0
 12 OECD-länder 3,2 3,4
 Relativ produktivitet -3,6 -2,5
Arbetskostnad per producerad enhet
 Sverige -1,6 -1,4
 12 OECD-länder 0,1 0,9
 Relativ arbetskraftskostn per prod enhet -1,7 -2,3
Källa: Medlingsinstitutets årsrapport 2004.  
 
 
Som framgår av tabellen har arbetskraftskostnaderna ökat snabbare i den svenska 
tillverkningsindustrin jämfört med konkurrentländerna. Det gäller särskilt under perioden 
1993-1998. Å andra sidan har produktiviteten i den svenska tillverkningsindustrin ökat 
klart snabbare (negativ siffra betyder förbättrad konkurrenskraft). Om både relativa 
arbetskraftskostnader och relativ produktivitet vägs samman betyder det att 
arbetskraftskostnaden per producerad enhet har minskat med omkring 2 procent per år 
 
I tabellen jämförs emellertid ökningstakten för arbetskraftskostnader och produktivitet 
mellan olika länder utan beakta växelkursrörelserna.  Om hänsyn också tas till att den 
svenska kronan försvagats sjunker arbetskraftskostnaden ännu mer relativt våra främsta 
konkurrentländer i OECD, se diagram 4.9. 
 
Diagram 4.9  Relativ arbetskraftskostnad per producerad enhet i tillverkningsindustrin                      

20

40

60

80

100

120

140

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

RULC nat valuta 11 OECD
RULC SEK 11 OECD
RULC Nat valuta EMU
RULC SEK EMU

Index 1985=100

 
Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Det ska betonas att variationerna på branschnivå är betydande när det gäller till exempel 
produktivitetstillväxten (se t ex tabell 3 i appendix). Nationalräkenskapernas 
volymberäkningar av förädlingsvärden i olika branscher är också generellt osäkra, 
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speciellt i högteknologiska branscher, och därmed blir också 
produktivitetsuppskattningarna i motsvarande mån osäkra. I Sverige har 
teleproduktindustrin haft en extremt stark produktivitetsutveckling enligt den officiella 
statistiken.  
 
Samtidigt präglas emellertid utvecklingen på de snabbväxande högteknologiska 
områdena av intensiv global konkurrens. Sverige har således en branschstruktur som i 
hög grad har bidragit till att den svenska industrins produktivitetsutveckling varit 
snabbare än konkurrentländerna. Å andra sidan faller priserna på exportprodukter vilket 
innebär i motsvarande mån minskande betalningsförmåga. Totalt sett har Sveriges terms-
of-trade visat en fallande tendens historiskt.   
 
 
4.7 Industrins produktpriser   
 
Industrins lönebetalningsförmåga är direkt beroende av vilka priser det är möjligt att ta ut 
i rådande globala konkurrenssituation. Ur ett företagsperspektiv är det snarare 
produktprisernas utveckling och inte konsumentprisinflationen som är intressant när man 
diskuterar reallöneutveckling. På så sätt kan skilja på konsumentreallön, där lönerna ställs 
i relation till konsumentpriserna, och produktreallön där lönerna ställs i relation till 
producentpriserna 
 
.  
Diagram 4.10  Svenska export- och importpriser 
                        Index 1990=100  
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Produktpriset för hela näringslivet har trendmässigt stigit långsammare än 
konsumentpriserna. Skillnaden den senaste 10-årsperioden har i genomsnitt uppgått till 
0,8 procent per år, vilket är direkt kopplat till att svenska exportpriser stigit långsammare 
än importpriserna. Denna s.k. terms-of-tradeförändring kan i sin tur förklaras av bla det 
kraftiga prisfallet på telekomprodukter som väger tungt i svensk export. Enligt 
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Konjunkturinstitutet är det rimligt att räkna med en skillnad mellan ökningstakten för 
produktpriser och konsumentpriser också framöver, men att den troligen minskar till 
knappt ½ procent per år. 
 
    
Utvecklingen för industrins produktpriser har varierat de senaste åren. Detta hänger 
samman med såväl valutarörelser som internationella konjunktur- och prisrörelser. Under 
lågkonjunkturen 2001-03 var den globala prispressen i producentledet mycket stor. Åren 
2002 och 2003 föll industrins produktpriser med drygt 1 procent per år. I början av 2004 
förändrades dock prisbilden.  
 
Återhämtningen i OECD-området i kombination med fortsatt snabb tillväxt i 
nyindustrialiserade länder i Asien, främst Kina, skapade ett tilltagande pristryck i 
producentledet som blev extra tydligt i råvarunära branscher. Denna utveckling har sedan 
accentuerats ytterligare under det senaste halvåret.  
 
Sammantaget innebär kombinationen av stigande världsmarknadspriser och svagare 
krona att svenska industriföretag kommer att kunna räkna med relativt stora prisökningar 
på sina produkter på sina produkter i år; i storleksordningen 3½-4 procent. Samtidigt 
pressas de av stigande kostnader på investeringsvaror och framförallt på insatsvaror,  bl a 
beroende på det stigande oljepriset. 
 
  
Diagram 4.11 Producentpriser samt priser på insatsvaror och investeringsvaror 
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De flesta bedömningar pekar på att de internationella priserna i producentledet nu är på 
väg att plana ut. Eftersom effekterna av den svagare kronan då också värker ut är det 
troligt att ökningen av industrins produktpriser helt stagnerar. Den genomsnittliga 
produktprisökningen under avtalsperioden 2004-06 skulle i så fall hamna runt 1½ procent 
per år.        
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4.8  Lönsamhet inom industrin  
 
Under 1994 och 1995 steg lönsamheten kraftigt i den svenska industrin. Enligt SCB:s 
företagsstatistik (se diagram nedan) utgjorde rörelseresultatet före avskrivningar 13,7 
respektive 11,4 procent av nettoomsättningen14 dessa år. Därefter sjönk vinstnivån till en 
mer ”normal” nivå på knappt 10 procent under senare delen av 1990-talet.  
 
Lönsamheten var sedan relativt låg 2001 och 2002 för att sedan stiga igen 2003.  
Sammanhängande lönsamhetsdata från företagsstatistiken föreligger ännu inte för 2004 
(se Appendix för branschvisa lönsamhetstal) . 
   
 
Diagram 4.12  Ekonomiska nyckeltal för industriföretagen 
                        Procentuell andel av nettoomsättningen  
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Källa: SCB, data t.o.m. 2003 
 
 
Mycket talar för att industrin lönsamhet fortsatte att stiga under 2004. Produktionen drogs 
upp av en exportledd efterfrågeexpansion samtidigt som sysselsättningen utvecklades 
svagt. Produktiviteten ökade därför betydlig starkare än industrins kostnader. Industrins 
bruttovinster beräknas därför enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos ha stigit drygt 
7 procent och vinstmarginalen (bruttovinstens andel av bruttoproduktionsvärdet) skulle 
då ha stigit med ungefär 0,5 procentenheter. Vinsternas andel av förädlingsvärdet 
beräknas ha ökat med några procentenheter.   
 
För 2005 pekar KI-kalkylerna på att lönsamheten, mätt i dessa aggregerade termer, skulle 
falla tillbaka något. Kostnaderna för insatsvaror beräknas stiga betydligt snabbare 
samtidigt som produktivitetsökningarna avtar. Trots att produktpriserna antas stiga i 
snabbare takt än tidigare väntas bruttovinsterna minska liksom vinstmarginalerna.              
 
 
 
                                                 
14 Nettoomsättning är omsättningen exklusive punktskatter. Rörelseresultatet före avskrivningar i 
förhållande till nettoomsättningen är ett slags aggregerat mått på industrisektorns vinstmarginal.    
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4,9  Industrins investeringar 
 
I vår rapport ”Svensk industri i globaliseringens tid” från våren 2005 har vi utförligt 
beskrivit industrins investeringsutveckling. Efter de senaste årens kraftiga nedgång var 
vår allmänna bedömning att investeringsnivån i industrin fallit till en ohållbart låg nivå. 
Investeringskvoten, dvs investeringarnas andel av förädlingsvärdet, var rekordlåg 2004 
samtidigt som IT-innehållet i investeringarna har minskat. Även FoU-investeringarna har 
gått ned under de senaste åren. För att klara den hårdnande internationella konkurrensen 
framöver måste därför investeringsaktiviteten och FoU-insatserna intensifieras.   
 
  
Diagram 4.13  Investeringskvoten i industrin  
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Källa: SCB och egna beräkningar 
 
Under första halvåret i år har också industrins investeringar ökat kraftigt; med 18 procent 
i volym. Planerna för återstoden av året tyder därtill på att uppgången kommer att 
fortsätta. Enligt SCB:s investeringsenkät i maj planerar industrin att öka sina 
investeringar med hela 34 procent i värdetermer 2005 jämfört med 2004 (se tabell 6 i 
Appendix). SCB:s uppskattning av volymtillväxten är 25 procent. Det är främst stora 
satsningar i ett fåtal branscher som svarar för merparten av investeringsuppgången; 
gruvindustrin, massa- och pappersindustrin, metallverken, den kemiska industrin samt 
bilindustrin.  
 
I övriga branscher är investeringsökningarna mera måttliga och totalt sett kommer 
investeringskvoten för industrin inte att nå tillbaka till de 18-19 procent som rådde under 
slutet av 1990-talet. Om Konjunkturinstitutets senaste prognoser för investeringar och 
produktion för 2006 och 2007 infrias, kommer investeringskvoten att stiga till samma 
nivå som 2002, dvs 17 procent. Det är i underkant av vad som krävs för att klara den 
hårdnande globala konkurrensen. Risken är att den tekniska förnyelsetakten och 
utbyggnaden av produktionsapparaten blir för långsam för att svensk industri ska kunna 
klara den hårdnande internationella konkurrensen 
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APPENDIX   Branschfördelade nyckeltal 
 
Tabell 1 Förädlingsvärde i fasta priser, årlig procentuell förändring

1994-1997 1998-2004 1994-2004
Gruvindustri 5,3 -1,1 1,2
Livsmedelsindustri 3,4 0,4 1,5
Textil- och konfektion 0,0 0,1 0,1
Träindustri 8,0 4,3 5,6
Massa- och pappersind. -0,8 2,5 1,3
Grafisk industri 4,2 -1,5 0,6
Kol- och Petroleumind 20,8 3,3 9,7
Kemisk industri 6,4 9,1 8,1
Gummi- och plastindustri 9,7 2,1 4,8
Jord- och stenindustri -0,1 3,7 2,3
Stål- och metallverk 6,6 2,8 4,2
Metallvaruindustri 10,0 0,8 4,1
Maskinindustri 8,0 3,4 5,1
El- och optikindustri 34,9 23,9 27,9
  Kontorsmaskinindustri -5,3 6,0 1,9
  Annan elektroindustri 0,0 8,3 5,3
  Teleproduktindustri 1) 82,5 21,0 48,4
  Optikindustri 8,7 3,0 5,1
Bilindustri 14,1 11,0 12,1
Övrig transportmedelsind -2,2 0,5 -0,5
Övrig tillverkningsindustri 8,8 2,8 5,0

Industrin totalt 9,5 5,9 7,2
Källa: SCB, nationalräkenskaperna    1) Data finns enbart t o m 2001  
 
Tabell 2 Sysselsättning i antal arbetade timmar, årlig procentuell förändring

1994-1997 1998-2004 1994-2004
Gruvindustri -0,3 -2,2 -1,5
Livsmedelsindustri -1,2 -0,9 -1,0
Textil- och konfektion -1,9 -2,8 -2,5
Träindustri 3,0 -0,3 0,9
Massa- och pappersind. -0,1 -0,8 -0,5
Grafisk industri -1,1 -3,5 -2,6
Kol- och Petroleumind 4,8 -0,8 1,3
Kemisk industri 5,1 0,6 2,3
Gummi- och plastindustri 4,7 -0,6 1,3
Jord- och stenindustri 0,5 0,0 0,2
Stål- och metallverk 1,2 1,2 1,2
Metallvaruindustri 7,0 -0,4 2,3
Maskinindustri 3,4 -0,1 1,2
El- och optikindustri 5,8 -2,2 0,7
  Kontorsmaskinindustri -6,9 -6,5 -6,7
  Annan elektroindustri 1,9 2,4 2,2
  Teleproduktindustri 10,9 -4,5 1,1
  Optikindustri 5,7 -2,3 0,6
Bilindustri 4,0 1,7 2,5
Övrig transportmedelsind -0,4 -1,5 -1,1
Övrig tillverkningsindustri -2,7 -0,5 -1,3

Industrin totalt 2,3 -0,6 0,4
Källa: SCB, nationalräkenskaperna  
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Tabell 3  Arbetsproduktivitet per arbetstimme, årlig procentuell förändring
1994-1997 1998-2004 1994-2004

Gruvindustri 5,6 1,1 2,7
Livsmedelsindustri 4,6 1,3 2,5
Textil- och konfektion 1,8 3,0 2,6
Träindustri 4,9 4,6 4,7
Massa- och pappersind. -0,6 3,3 1,9
Grafisk industri 5,3 2,2 3,3
Kol- och Petroleumind 15,9 4,1 8,4
Kemisk industri 1,4 8,5 5,9
Gummi- och plastindustri 4,8 2,7 3,5
Jord- och stenindustri -0,5 3,7 2,2
Stål- och metallverk 5,4 1,6 2,9
Metallvaruindustri 2,6 1,2 1,7
Maskinindustri 4,3 3,5 3,8
El- och optikindustri 27,5 27,7 27,6
  Kontorsmaskinindustri 2,1 14,1 9,7
  Annan elektroindustri -1,7 5,7 3,0
  Teleproduktindustri 1) 64,4 20,4 42,4
  Optikindustri 3,2 5,4 4,6
Bilindustri 9,8 9,1 9,3
Övrig transportmedelsind -1,7 2,0 0,7
Övrig tillverkningsindustri 11,6 3,3 6,3

Industrin totalt 7,1 6,6 6,8
Källa: SCB, nationalräkenskaperna    1) Data finns enbart t o m 2001  
 
Tabell 4  Medelantal sysselsatta i olika industribranscher

Antal sysselsatta     Sysselsättningsförändring  
2004 1994-1997 1998-2000 2001-2003 2004 1994-2004

Gruvindustri 7 600 -100 -1 300 -100 200 -1 100
Livsmedelsindustri 61 100 -3 300 -1 500 -400 -1 700 -5 100
Textil- och konfektion 11 800 -1 600 -600 -800 -600 -4 300
Träindustri 37 000 900 300 -2 400 500 -200
Massa- och pappersind. 37 700 -400 -500 -2 400 -700 -5 900
Grafisk industri 42 500 -6 800 -1 600 -5 400 -1 700 -17 100
Kol- och Petroleumind 2 700 -100 -100 0 0 -200
Kemisk industri 38 600 3 900 -1 000 200 -900 5 300
Gummi- och plastindustri 23 300 1 100 300 -1 200 -500 0
Jord- och stenindustri 17 900 100 -100 700 -600 200
Stål- och metallverk 34 300 -300 -1 200 1 300 1 100 1 600
Metallvaruindustri 72 200 13 500 1 100 -6 900 -1 700 9 900
Maskinindustri 99 100 5 500 -2 700 1 300 -200 7 000
El- och optikindustri 73 700 13 100 3 800 -21 600 -6 200 -6 300
  Kontorsmaskinindustri 2 300 -1 800 -500 -500 -700 -2 900
  Annan elektroindustri 25 000 3 200 3 500 -4 400 -500 4 400
  Teleproduktindustri 1) 25 000 9 000 4 700 -15 600 -3 800 -6 300
  Optikindustri 21 400 2 700 -3 900 -1 100 -1 200 -1 500
Bilindustri 76 500 5 600 1 900 400 700 14 100
Övrig transportmedelsind 19 300 800 -800 -1 300 -400 -600
Övrig tillverkningsindustri 51 500 -1 500 500 -2 400 -600 -3 100

Industrin totalt 706 800 30 400 -3 500 -41 000 -13 300 -5 800  
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Tabell 5 Ekonomiska nyckeldata för olika industribranscher, procentuell andel av nettomsättningen
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Livsmedelsindustri Personalkostn. -16,8 -17,5 -17,9 -18,3 -17,7 -17,8
Avskrivn -2,9 -3,1 -3,5 -3,4 -3,9 -3,9
Rörelseresultat 5,3 4,7 4,7 4,3 4,3 4,2

Textil och beklädnad Personalkostn. -27,9 -29,3 -29,8 -24,8 -23,9 -24,0
Avskrivn -2,7 -2,7 -3,1 -3,5 -2,9 -2,8
Rörelseresultat 6,8 6,6 6,2 7,9 5,0 4,9

Träindustrin Personalkostn. -17,7 -18,5 -18,0 -17,9 -18,1 -17,8
Avskrivn -3,5 -3,6 -3,8 -3,6 -3,6 -4,0
Rörelseresultat 6,0 3,6 3,3 3,5 2,5 3,9

Massa-och pappersind. Personalkostn. -18,4 -18,0 -17,4 -15,6 -15,1 -16,2
Avskrivn -9,3 -10,4 -9,8 -12,2 -10,7 -10,9
Rörelseresultat 8,4 8,2 8,1 14,5 11,5 12,4

Grafisk industri Personalkostn. -29,0 -28,6 -28,5 -28,1 -28,6 -28,5
Avskrivn -3,7 -3,9 -3,6 -3,5 -3,8 -3,6
Rörelseresultat 4,6 4,9 4,6 6,4 1,7 1,9

Petroleumindustri Personalkostn. -18,4 -22,7 -18,0 -16,3 -15,0 -15,7
Avskrivn -8,2 -8,8 -8,2 -7,5 -7,1 -6,9
Rörelseresultat 7,4 7,8 6,1 4,1 2,5 2,8

Kemisk industri Personalkostn. -19,5 -19,7 -20,0 -19,0 -18,8 -19,3
Avskrivn -5,2 -5,5 -7,1 -7,2 -6,7 -6,3
Rörelseresultat 11,3 11,7 11,0 10,8 17,1 18,7

Gummiivaru- o plastind Personalkostn. -24,7 -25,9 -25,7 -25,6 -26,3 -25,7
Avskrivn -4,0 -4,1 -4,4 -5,0 -4,6 -4,6
Rörelseresultat 7,2 7,5 6,5 7,5 3,1 3,7

Jord- och stenindustrin Personalkostn. -25,7 -26,0 -25,6 -24,7 -24,2 -24,1
Avskrivn -3,6 -3,6 -3,7 -3,5 -3,5 -3,5
Rörelseresultat 6,9 6,1 6,6 8,1 6,7 5,9

Stål- och metallverk Personalkostn. -17,3 -19,0 -21,7 -19,0 -20,0 -20,1
Avskrivn -3,2 -3,7 -4,3 -3,8 -4,0 -3,9
Rörelseresultat 5,8 4,2 6,0 7,8 5,3 5,7

Metallvaruindustri Personalkostn. -32,9 -32,2 -32,6 -31,2 -30,6 -29,5
Avskrivn -3,4 -3,4 -4,1 -3,7 -4,0 -4,0
Rörelseresultat 7,8 7,8 6,3 8,5 6,3 5,7

Maskinindustri Personalkostn. -24,8 -25,0 -24,8 -24,4 -24,2 -24,2
Avskrivn -2,6 -2,7 -2,7 -2,6 -2,5 -2,3
Rörelseresultat 7,0 5,8 5,2 6,7 4,8 4,9

Kontorsmaskinindustri Personalkostn. -25,4 -22,9 -24,3 -27,5 -23,8 -26,1
Avskrivn -3,2 -3,3 -3,3 -2,9 -2,0 -3,3
Rörelseresultat 9,3 9,6 4,4 1,4 -0,1 -1,1

Annan elektroindustri Personalkostn. -26,6 -25,6 -25,0 -25,9 -27,5 -25,0
Avskrivn -3,9 -3,1 -2,5 -2,2 -2,3 -2,3
Rörelseresultat 3,5 4,8 5,5 6,1 -0,4 -0,3

Teleproduktindustri Personalkostn. -15,9 -16,7 -14,6 -13,1 -17,0 -22,5
Avskrivn -2,3 -2,0 -2,1 -2,8 -3,2 -2,2
Rörelseresultat 8,5 4,4 4,1 -0,8 -18,4 -22,8

Optikindustri Personalkostn. -27,9 -26,8 -26,6 -27,9 -27,7 -27,7
Avskrivn -2,8 -2,7 -2,7 -2,9 -2,9 -3,5
Rörelseresultat 10,8 7,4 6,0 6,7 1,3 2,0

Bilindustri Personalkostn. -13,8 -13,2 -15,7 -15,8 -16,1 -16,6
Avskrivn -3,5 -3,7 -4,6 -3,7 -4,2 -4,5
Rörelseresultat 2,7 3,5 4,8 4,0 0,1 -2,6

Övrig transportmedelsind Personalkostn. -26,7 -29,3 -31,1 -27,4 -27,1 -29,1
Avskrivn -3,4 -2,6 -2,8 -2,6 -2,6 -2,6
Rörelseresultat -10,9 4,4 5,6 6,7 0,8 2,7

Övrig tillverkningsind. Personalkostn. -26,9 -26,8 -27,0 -27,2 -25,9 -33,9
Avskrivn -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 -2,9 -2,9
Rörelseresultat 6,0 4,2 4,9 6,6 5,0 1,9

Hela industrin Personalkostn. 20,2 20,3 20,5 19,5 20,1 21,2 21,0
Löner 14,0 14,0 14,2 13,5 13,8 14,3 14,3
Avskrivn 3,6 3,7 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1
Rörelseresultat 9,7 9,4 9,6 9,9 6,6 6,7 8,9

Källa: SCB, företagsstatistiken, SM NV 0502  



 42

Tabell 6 Industriinvesteringar enligt investeringsenkäten i maj 2005
Mdr kr Procentuell förändring per år
Planer Volym Värdeutveckling
2005 2003 2004 2005

Gruvindustri 3,1 17 17 140
Livsmedelsindustri 4,3 -6 7 -16
Textil- och konfektion 0,3 -13 7 -16
Träindustri 2,4 27 -19 -5
Massa- och pappersind. 12,0 -16 29 57
Grafisk industri 1,1 -6 22 -22
Kol- och Petroleumind. 2,8 -10 12 123
Kemisk industri 6,1 -2 -14 14
Gummi- och plastindustri 1,3 14 -6 -1
Jord- och stenindustri 1,2 -6 -2 43
Stål- och metallverk 3,4 29 -15 32
Metallvaruindustri 2,9 -4 -17 15
Maskinindustri 4,4 1 9 12
El- och optikindustri 1,9 -19 -11 46
  Kontorsmaskinidustri 0,1 9 -50 ..
  Annan elektroindustri 0,5 3 -13 ..
  Teleproduktindustri 0,5 -62 6 ..
  Optikindustri 0,9 23 -12 ..
Bilindustri 12,6 -21 -16 77
Övrig transportmedelsind. 0,7 -22 -2 28
Övrig tillverkningsindustri 0,9 12 11 -26

Industrin totalt 61,5 -6 -2 34
 därav maskiner o inventarier 55,8 -7 -2 40
Källa: SCB, Investeringsenkäten i maj 2005  


