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Förord 
 
 
De båda treåriga Industriavtalen 1998 och 2001 har spelat en central roll för 
övriga branschers löneavtal och därmed för lönebildningen på hela den svenska 
arbetsmarknaden under perioden 1998-2003. De konkurrensutsatta näringarnas 
normerande roll har också slagits fast i riksdagens beslut i samband med 
Medlingsinstitutets inrättande i juli 2000.  
 
Industriavtalen har också medverkat till nedväxlingen av pris- och löneöknings-
takten i den svenska ekonomin. Resultatet har blivit gynnsamt såväl för de 
industrianställdas reallöneutveckling som för industriföretagens konkurrenskraft.  
 
Merparten av industriavtalen löper ut i mars och april 2004. Detsamma gäller 
dessutom för en stor del av övriga avtal inom den privata sektorn. Det innebär att 
det återigen blir en ny stor avtalsrörelse som i tiden är koncentrerad till första 
halvåret 2004. På det statliga området är avtalen ettåriga. Enligt det samarbets-
avtal som finns kommer man att avvakta att börja slutförhandla till dess att 
resultatet för den konkurrensutsatta sektorn är klart. I och med uppsägningen av 
det tredje året i Kommunals avtal och löneuppgörelsen i juni i år finns nu ett 
tvåårsavtal på detta område. Det betyder att avtalen på det kommunala området 
löper ut i mars 2005.  
 
Men nästa års stora avtalsrörelse har sin upptakt redan under hösten 2003 då de 
olika parterna på industrins område ska gå igenom förutsättningarna för sina 
avtalsförhandlingar. Mot den bakgrunden har Industrins Ekonomiska Råd fått i 
uppdrag av den Industrikommitté som inrättats inom ramen för industrins 
samarbetsavtal att sammanställa en rapport om de samhällsekonomiska 
förutsättningarna. Denna rapport presenteras i det följande.  
 
Stockholm den 30 september 
 
 
Industrins Ekonomiska Råd 
 
Olle Djerf                                                       Håkan Frisén 
 
 
Lena Hagman                                                 Henry Ohlsson 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Sammanfattning 
 
Industrins roll i samhällsekonomin 
Svensk ekonomi påverkas väsentligt av industrins utveckling. Industrin bidrar 
tidvis med nära hälften av BNP-tillväxten även om den svarar för bara en femtedel 
av hela ekonomin. Men industrins andel är i själva verket större än så genom att 
industrin indirekt genererar produktion och sysselsättning inom byggindustrin, 
energisektorn och inte minst inom tjänstebranscherna.  
 
Enbart industrins och företagstjänsternas samlade bidrag till BNP-tillväxten var 
betydande under de senaste högkonjunkturåren. Ökad efterfrågan från industrin 
bidrog också till den kraftiga ökningen av sysselsättningen inom företagstjänster 
under perioden. Det finns inte någon annan delbransch inom privat tjänstesektor 
som vuxit så markant som företagstjänster. Denna expansion hör alltså nära 
samman med industrins utveckling och efterfrågan. 
 
Löntagarnas köpkraft 
Det centrala resultatet av löneutvecklingen för löntagarna är utvecklingen av den 
reala köpkraften, det vill säga nominallöneökningarna minus förändringen av 
konsumentpriserna. Sedan 1992 har de industrianställdas löner ökat med i 
genomsnitt 4,1 procent vilket är något högre än öriga huvudgrupper på 
arbetsmarknaden. Reallönerna har stigit med drygt 2 procent årligen i genomsnitt. 
Detta är betydligt bättre än utfallet under det inflationistiska 1980-talet då 
reallönerna inte ökade alls. 
 
Utvecklingen under den senaste avtalsperioden kan sammanfattas i följande 
punkter: 
 
• Inom industrin steg den genomsnittliga lönen enligt konjunkturlönestatistiken 

med 3,8 procent per år under avtalsperioden 2001–2003. Detta kan jämföras 
med 3,5 procent per år under treårsperioden 1998–2000.  

.  
• Industrins avtalsmässiga löneökningar var i genomsnitt 2,4 procent per år 

2001–2003. Den återstående restposten på i genomsnitt 1,4 procent per år upp 
till de faktiska löneökningarna består av traditionell löneglidning, lokal 
lönebildning, bonus och resultatrelaterade tillägg samt olika strukturella 
effekter via förskjutningar i arbetskraftens sammansättning.  

 
• Våra egna beräkningar, baserade på lönestatistik för 1998–2002 från Svenskt 

Näringsliv, pekar på att strukturella förändringar i industriarbetskraftens 
sammansättning har höjt genomsnittslönen med ca 0,3 procent per år eller 
knappt en fjärdedel av restposten. Struktureffekterna varierar dock mellan 
branscher och över tiden. 

  
• Reallönerna inom industrin fortsatte att öka under den innevarande 

avtalsperioden men i en långsammare takt än under den föregående. 
Huvudskälet har varit tillfälligt högre inflation.  

 



Företagens konkurrenskraft 
Utifrån företagens perspektiv är det de totala arbetskraftskostnaderna som är 
centrala. För att kunna bedöma företagens konkurrenskraft måste 
arbetskraftskostnaderna ställas i relation till producentprisernas utveckling, till 
produktivitetsutvecklingen och till utvecklingen av arbetskraftskostnaderna i 
konkurrentländerna. 
 
Följande punkter kan sammanfatta viktiga aspekter på konkurrenskraftens 
utveckling under den senaste avtalsperioden:  
 
• Arbetskraftskostnaderna per timme inom industrin har ökat något snabbare i 

Sverige än i konkurrentländerna. Industrins produktivitet ökade snabbt under 
förra avtalsperioden medan ökningen under innevarande avtalsperiod inte har 
varit lika kraftig. Arbetsproduktiviteten har dock ökat med i genomsnitt drygt 
4 procent årligen. Konkurrenskraften har också förbättrats genom kronans 
försvagning.  

 
• Sammantaget har utvecklingen inneburit att den svenska industrins 

arbetskraftskostnader per producerad enhet i gemensam valuta ökat i samma 
takt som i konkurrentländerna. Nivåmässigt är konkurrenskraftsläget fortsatt 
gott, men de svenska producentpriserna har ökat långsammare än 
konkurrentländernas vilket pressat lönsamheten.   

 
 
Utsikterna inför de kommande åren 
De viktigaste förutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen kan 
sammanfattas på följande sätt: 
 
• Det mest sannolika scenariot är en återhämtning till en mer ”normal” 

konjunktur och tillväxt i världsekonomin och i Sverige. Risken för ett svagare 
förlopp kan inte negligeras. Detta hänger främst samman med kvarvarande 
obalanser i den amerikanska ekonomin. 

 
• Flertalet prognoser pekar på att den årliga inflationstakten snarast kommer att 

ligga under inflationsmålet på 2 procent. Hushållens och industrins 
inflationsförväntningar på ett års sikt ligger också kring 2 procent per år och är 
sjunkande.  

 
• Arbetskraftskostnaderna per anställd i näringslivet förväntas öka med drygt 3 

procent årligen i EU och USA enligt OECD. Det finns dock stora skillnader 
mellan, å ena sidan, Tyskland där ökningarna förväntas minska ned till 
2 procent och, å andra sidan, länder som Storbritannien, Danmark och Finland 
där prognosen ligger på det dubbla. 

 
Sverige fortsätter utanför EMU 
Efter folkomröstningen om euron har Riksbanken gett klart besked om att det inte 
blir någon förändring av det sätt på vilket penningpolitiken förs. Det betyder att 
inflationsmålet på 2 procent ligger fast. Liksom tidigare kommer Riksbanken att 
använda sitt medel, styrräntan, om den gör bedömningen att den framtida 



inflationen av olika skäl kommer att avvika från målet. Det är troligt att 
Riksbankens kommer att hålla styrräntan oförändrad den närmaste tiden med 
tanke på det svaga resursutnyttjandet. På längre sikt är den allmänna bedömningen 
att det kommer att ske en tydlig anpassning uppåt av styrräntan, i takt med att 
ekonomin närmar sig ett mer normalt resursutnyttjande igen.     
 
Regeringen har också deklarerat att målen om sunda offentliga finanser ligger 
fast. Under en konjunkturcykel ska den offentliga sektorns finansiella sparande 
visa ett överskott på 2 procent av BNP. Vidare ska de av riksdagen fastställda 
utgiftstaken hållas. Den förra avtalsperioden påbörjades i en situation med stora 
överskott i de offentliga finanserna. Detta användes under åren 2001 och 2002 till 
åtgärder som gav extra köpkraft för löntagarna. Ett mer ansträngd statsfinansiellt 
nuläge gör att det knappast blir aktuellt med motsvarande tillskott under den 
kommande avtalsperioden.  
 
I en situation där Sverige inte fullt ut är medlem i EMU har regeringen aviserat 
förändringar i den ekonomiska politiken som syftar till att höja tillväxten i den 
svenska ekonomin. Konkreta förslag saknas ännu men flera av de områden som 
betonas är också frågor som har diskuterats av industriföreträdare under de senaste 
åren. Det gäller till exempel satsningar på industridesign, ökad forskning och 
stärkt innovationsklimat. Andra viktiga områden är skattepolitiken och åtgärder 
som befrämjar arbetsutbudet i ekonomin.       
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Industrins roll i samhällsekonomin 
 
Svensk ekonomi påverkas väsentligt av industrins utveckling. Industrin bidrar 
tidvis med omkring hälften av BNP-tillväxten även om den svarar för bara en 
femtedel av hela ekonomin. Men industrins andel är i själva verket större än så 
genom att industrin indirekt genererar produktion och sysselsättning inom 
byggindustrin, energisektorn och inte minst inom tjänstebranscherna. Det är 
exempelvis i hög grad industrins utveckling och efterfrågan som ligger bakom den 
markant ökade betydelsen av företagstjänster i svensk ekonomi. Därmed är också 
konjunkturen för företagstjänster starkt beroende av industrins utveckling.  
 
Industrin spelar således en viktig roll för tillväxt och sysselsättning i Sverige, trots 
att dess andel av totalproduktionen har minskat. Förädlingsvärdets andel av BNP 
uppgick till knappt 19 procent år 2002 räknat i löpande priser medan motsvarande 
andel 1970 låg på 25 procent. Andelen minskade gradvis under de senaste 
decennierna samtidigt som den privata tjänstesektorns andel av BNP steg (se 
tabellen nedan).  
 
Om vi räknar bort företagstjänster från privat tjänstesektor steg dess andel av BNP 
med knappt fem procentenheter under de tre decennierna, medan enbart 
företagstjänsternas andel steg med nära sju procentenheter. Det finns inte någon 
annan delbransch inom privat tjänstesektor som vuxit så markant som 
företagstjänster sedan 1970. 
 
 
Tabell 2.1  Privat näringsliv, procentuella andelar av BNP  

1970 1980 1990 2000 2002
Varuproducenter 40.2 33.5 31.0 27.5 26.3
   varav industrin 25.0 20.4 19.8 20.1 18.6
Tjänsteproducenter 32.2 35.3 39.1 42.8 43.5
exklusive företagstjänster 30.0 32.6 34.8 34.3 34.5
Företagstjänster 2.2 2.7 4.3 8.5 9.0
Industrin och företagstjänster 27.2 23.1 24.1 28.6 27.6

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).  
 
Industrins minskade BNP-andel kan under senare år delvis förklaras av att 
priserna på vissa industriprodukter fallit relativt kraftigt. Det gäller inte minst för 
teleprodukter, men också på andra produktområden kan vi notera en trendmässig 
nedgång av priserna på industrivaror. Sammantaget har detta dragit ned industrins 
förädlingsvärde räknat i löpande priser som andel av BNP. Den minskade BNP-
andelen förklaras därutöver också av att delar av industriverksamhet ”knoppats” 
av och övergått till tjänsteproduktion, och i huvudsak till s.k. industrinära 
tjänsteproduktion.  
 
I statistiken hamnar industrinära tjänster under branschen ”företagstjänster” (SNI 
92 71-74). Branschaggregatet är huvudsakligen industrirelaterat, där uthyrning, 
data- och andra företagstjänster ingår. Dess utveckling över tiden åskådliggör den 



strukturomvandling som skett i svensk industri under de senaste decennierna. 
Medan industrins andel av BNP minskade med drygt 6 procentenheter mellan 
1970 och 2002 steg andelen företagstjänster ungefär lika mycket. Det pekar på att 
industrins betydelse knappast minskat eftersom industrinära tjänster ökat i 
motsvarande grad.  
 
Vidare har naturligtvis industrin betydelse också för andra branscher än 
företagstjänster. Exempelvis svarar industrin för en betydande del av 
transportsektorns eller energisektorns intäkter, dvs. industrin är en betydande kund 
till företag även inom dessa och andra branscher.   
 
För att åskådliggöra enbart industrins och företagstjänsternas nära beroende och 
samlade betydelse för svensk ekonomi redovisar vi dem här också tillsammans. 
De två branscherna utgjorde tillsammans nära 28 procent av BNP år 2002. Den 
samlade andelen var då till och med något större jämfört med 1970.  
 
Industrins och företagstjänsternas samlade bidrag till BNP-tillväxten under de 
senaste åren har varit betydande. Under högkonjunkturåren 1999 och 2000 var 
bidraget över hälften av den årliga BNP-tillväxten på ca 4,5½  procent. När 
lågkonjunkturen kom år 2001 föll produktionen i industrin, men hölls uppe 
relativt väl för företagsnära tjänster. Under lågkonjunkturår kan relativt kraftiga 
fall i industriproduktionen dra ned BNP-tillväxten, som exempelvis under 2001. 
Under år 2002 var bidraget från de två sektorerna drygt en tredjedel av  BNP-
tillväxten på knappt 2 procent.  
 
Tabell 2.2  Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter 

 
I ett längre perspektiv kan man se att industriproduktionen volymmässigt vuxit 
snabbare än BNP, men också svängt mer än övriga delar av ekonomin. Detta är 
delvis ett naturligt inslag i industrikonjunkturen och gäller för nästan alla länder. 
Misslyckad makroekonomisk politik med återkommande kostnadskriser har därtill 
skapat extra stora svängningar för den svenska ekonomin. 
 
Av tabellen framgår också att teleproduktindustrin under högkonjunkturåren 
bidrog relativt kraftigt till BNP-tillväxten. Under de senaste två åren föll detta 
bidrag bort helt, i samband med fallande efterfrågan och produktionsvolym för 
teleprodukter dessa år. Branschen hade en andel av BNP på 1,5 procent 1998 
räknat i löpande priser. År 2002 var andelen endast 0,5 procent. Förutom att 

 1999 2000 2001 2002 
Industrin 1,8 2,1 -0,3 0,6 
varav teleproduktindustrin 0,7 0,8 0,0 -0,1 
Företagstjänster 0,6 0,8 0,5 0,1 
Industrin och företagstjänster 2,4 2,9 0,2 0,7 
Övrigt 2,2 1,5 0,9 1,2 

     
BNP-tillväxt 4,6 4,4 1,1 1,9 

     
Anm.: Industrin syftar här på mineralutvinnings- samt tillverknings-  
industri (SNI 92 10-37). Företagstjänster motsvarar här uthyrning,   
data- och andra företagstjänster (SNI 92 71-74).     



produktionsvolymen minskat har priserna på teleprodukter fallit och dragit ned 
produktionsvärdet som andel av BNP. Branschens inverkan på BNP-utvecklingen 
har därmed också minskat under lågkonjunkturen. 
 
För att vidare åskådliggöra industrins och företagstjänsternas samlade betydelse i 
svensk ekonomi kan vi också studera utvecklingen på arbetsmarknaden. Medan 
industrins sysselsättning knappt steg mot slutet av 1990-talet ökade den i stället 
markant inom företagstjänster. Industrins efterfrågan på företagstjänster, men 
även den strukturomvandling som skett inom industrin, har med andra ord bidragit 
till att sysselsättningen i stället ökat inom företagstjänster. Under de senaste fem 
åren minskade industrins sysselsättning med 19 000 personer, medan antalet 
sysselsatta inom företagstjänster ökade med 131 000. Industrins andel av den 
totala sysselsättningen uppgick år 2002 till knappt 17 procent, men om vi lägger 
till företagstjänster var den samlade andelen cirka 26 procent.   
 
Tabell 2.3  Sysselsättning och bidrag till dess tillväxt 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sysselsättning, tusental
Totalt 4068 4015 4077 4163 4265 4348 4355
Industrin 751 743 757 753 753 745 724
Företagstjänster 295 293 317 345 386 418 424

Förändring, tusental
Totalt -35 -53 62 86 102 83 8
Industrin -4 -8 14 -4 0 -8 -21
Företagstjänster 15 -2 23 29 41 32 6

Källa : SCB, nationalräkenskaperna.  
 
Den ökade sysselsättningen inom företagstjänster har även haft en indirekt effekt 
på utvecklingen i svensk ekonomi. Den ökade sysselsättningen och 
inkomstutveckling bland de anställda inom branschen har stimulerat hushållens 
konsumtion och även därigenom drivit på tillväxten i ekonomin. Drygt hälften av 
tillväxten under högkonjunkturåret 2000 kom från ökad hushållskonsumtion. 
Industrin och industrinära tjänster svarar dessutom huvudsakligen för Sveriges 
totala export av varor och tjänster. Industrins betydelse för tillväxten i svensk 
ekonomi återspeglas också i ett längre historiskt perspektiv.  
 
De senaste decenniernas utveckling visar att det finns starka samband mellan 
inflations- och kostnadsutvecklingen relativt Sveriges konkurrentländer och 
tillväxten i svensk ekonomi. Dessa områden kommer vi in på i följande kapitel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Löneutveckling och köpkraft   
 
Syftet med det här kapitlet är att beskriva lönebildningen under den innevarande 
avtalsperioden sett från löntagarens perspektiv. Så långt vi har tillgång till data för 
2003 utnyttjas olika källor för att beskriva utvecklingen av den nominella 
löneutvecklingen de senaste tre kalenderåren. De olika avtalen på 
arbetsmarknaden löper i de flesta fall över andra perioder, men de avtalsmässiga 
höjningarna sker företrädesvis under början av kalenderåret.     
 
Det centrala resultatet för löntagaren är emellertid inte den nominella 
löneutbetalningen utan utvecklingen av den reala köpkraften, det vill säga 
nominallöneökningarna minus förändringen i konsumentprisindex (KPI). Vår 
genomgång visar att de reala lönerna före skatt har stigit med cirka 2 procent per 
år för de industrianställda sedan 1992. Detta är betydligt gynnsammare än under 
det inflationistiska 1980-talet då reallöner stod helt stilla.  
  
 
3.1  Avtalsperioden 2001-2003 - allmän karaktäristik 
 
Industriavtalet 20011 har spelat en central roll för lönebildningen under den 
gångna treårsperioden. Med uppgörelserna på industriområdet som modell 
tecknades treåriga löneavtal på en stor del av den svenska arbetsmarknaden. 
Kortare avtalsperioder har till exempel gällt i den statliga sektorn samt i 
transportsektorn.   
 
När 2001 års avtalsrörelse påbörjades under hösten 2000 skedde det i skuggan av 
att högkonjunkturen kring millennieskiftet just kulminerat. IT-bubblan sprack 
våren 2000 och de första tecknen på avmattning i industrin kom under 
vinterhalvåret 2000/2001. Därefter har svensk ekonomi i hög grad präglats av en 
inte särskilt djup men långvarig internationell konjunkturavmattning.  
 
Skuldsanering och kostnadsjakt efter de goda åren har lett till sjunkande 
investeringar och svag arbetsmarknad. Japans stagnation har fortsatt samtidigt 
som flera av de stora länderna i Europa utvecklats svagt. Å andra sidan har den 
privata konsumtionen hållits uppe i USA och i många andra länder genom 
stimulansen från räntesänkningar och expansiv finanspolitik. Framtidstron hos 
både hushåll och företag har åkt berg-och-dalbana i takt med en rad dramatiska 
händelser på den internationella scenen; terrordåden den 11 september, den 
tillfälliga återhämningen därefter, den stora börsnedgången 2002 och slutligen 
Irakkriget våren 2003. 
 
I Sverige kan vi bland annat peka på följande samhällsekonomiska förhållanden 
under avtalsperioden 2001-2003 som är av betydelse för lönebildningen. 
Förutsättningarna ser ganska annorlunda ut jämfört med de bedömningar som 
gjordes under 2001 års avtalsrörelse vinterhalvåret 2000/2001. 
 
                                                 
1 Med ”Industriavtalet 2001” avser vi de cirka 60 branschavtalen som tecknades under början av 
2001 inom ramen för Industrins samarbetsavtal.    



• Den väntade återhämtningen i konjunkturen blev klart försenad, men 
tillväxttakten i svensk ekonomi har ändå hållits uppe hyggligt, bland annat via 
kraftiga räntesänkningar. Allmänt förväntades tillväxttakter i ekonomin på 
2,5-3,5 procent per år 2001-2003. Utfallet blev betydligt lägre, 1-2 procent per 
år.  

• Tyngdkraften i sysselsättningsuppgången i samband med 
högkonjunkturtoppen var så stor att sysselsättningen fortsatte att stiga långt in 
i 2001. Arbetsmarknaden förblev därför mycket het under det första året i 
avtalsperioden.   

• Industrins sysselsättning sjönk medan utvecklingen blev bättre än väntat inom 
byggsektorn, privata tjänstenäringar och kommunsektorn. Arbetslösheten 
sjönk därför från närmare 5 procent 2000 till 4 procent 2001-2002. Först i år 
började arbetslösheten stiga mer märkbart igen.    

• Inflationen översteg Riksbankens mål på 2 procent och låg ungefär en halv 
procentenhet högre än väntat 2001 och 2002, främst genom högre 
energipriser. Producentpriserna utvecklades svagt under avtalsperioden, 
speciellt vad gäller investeringsvaror.  

• År 2003 ser ut att bli det år då konjunkturen bottnar ut. Kostnadsjakt och 
rationaliseringar ger en svag arbetsmarknad. Räntorna har fallit till historiskt 
låga nivåer.     

  
     
3.2  Löneutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 
 
Det har nu gått cirka tio år sedan perioden med varaktigt låg inflation i svensk 
ekonomi inleddes. Lönebildningen, som under 1970- och 1980-talet var ett av de 
stora samhällsekonomiska problemen, har anpassats till denna nya situation. I 
tabellen nedan redovisas löneutvecklingen under de senaste tio åren enligt den 
officiella kortperiodiska konjunkturlönestatistiken. 
  
Totalt sett över perioden 1993-2003 tycks löneökningstakten ha legat på 
3,8 procent per år. Sammantaget gäller detta också för såväl privat som offentlig 
sektor. Inom näringslivet har löneökningarna varit högst inom industrin, 4,1 
procent per år för hela tioårsperioden. 
 
Även om de tioårsgenomsnitt som redovisas i tabell 2.1 ligger mycket nära 
varandra har det varit tydliga variationer över tiden i löneökningstakten mellan 
olika områden. Under de värsta krisåren i den svenska ekonomin, 1993 och 1994, 
var löneökningarna mycket låga. Stabiliseringsavtalet (Rehnbergsgruppen) och 
den extremt svaga arbetsmarknaden medverkade till detta. Under 1995 års 
avtalsrörelse, då ekonomin förbättrats och lönsamheten i företagen steg påtagligt, 
svängde pendeln åt andra hållet. Lönerna inom industrin steg med hela 5,5 procent 
per år i genomsnitt och med 4,8 procent per år i näringslivet under treårsperioden 
1995-1997. På hela den svenska arbetsmarknaden blev löneökningstakten 4,6 
procent per år, det vill säga klart högre än den lönenorm på 3,5 procent som 
fastställdes av den partssammansatta Edin-gruppen.   
 
Det första industriavtalet 1998 blev en framgång och bidrog verksamt till att den 
allmänna löneökningstakten blev betydligt lägre under de kommande åren än vid 



1995 års avtalsrörelse. Vinstläget var också sämre i näringslivet och 
marknadsutsikterna bedömdes som osäkra under den så kallade Asienkrisen 1998-
1999. De industrianställdas löner steg med 3,5 procent per år och ökningstakterna 
blev relativt likartade på andra områden.  
 
 
Tabell 3.1  Löneutvecklingen enligt konjunkturstatistiken2, procent per år 
    1995 års avtal 1998 års avtal 2001 års avtal 
  1993-1994 1995-1997 1998-2000 2001-2003 1993-2003 
Industrin 3,2 5,5 3,5 3,8 4,1 
  Avtal 1,0 3,3 2,3 2,4 2,3 
  Restpost 2,3 2,2 1,2 1,4 1,8 
      
Byggnadsindustri 1,3 3,8 3,9 4,0 3,4 
  Avtal 0,5 2,9 2,6 2,6 2,3 
  Restpost 0,8 0,9 0,3 1,4 1,1 
      
Övrigt näringsliv 2,7 4,6 3,7 3,9 3,8 
  Avtal 1,6 3,6 2,8 2,5 2,7 
  Restpost 1,1 1,0 0,9 1,3 1,1 
      
Statsanställda 2,6 4,7 3,9 4,1 3,9 
  Avtal 1,4 3,2 2,3 1,9 2,2 
  Restpost 1,2 1,5 1,6 2,2 1,7 
      
Kommunanställda 2,5 4,0 3,5 4,3 3,7 
  Avtal  1,5 3,6 2,8 2,3 2,7 
  Restpost 1,0 0,4 0,7 2,0 1,0 
      
Totalt 2,7 4,6 3,6 4,0 3,8 
  Avtal 1,3 3,4 2,6 2,4 2,6 
  Restpost 1,4 1,2 1,0 1,6 1,2 
Privat sektor 2,7 4,8 3,6 3,8 3,8 
Offentlig sektor 2,5 4,2 3,6 4,2 3,7 
Källa: Medlingsinstitutet samt egna beräkningar.    
 
 
Industriavtalet 2001 blev också treårigt och detsamma blev fallet på en rad andra 
områden. Industrins olika branschavtal slöts först i den stora avtalsrörelsen i 
början på 2001 kom i hög grad att bli riktmärken och därmed normerande för 
löneavtalen på andra avtalsområden.  
Enligt konjunkturlönestatistiken ser den totala löneökningstakten på hela 
arbetsmarknaden ut att hamna på i genomsnitt cirka 4 procent per år under de tre 
kalenderåren 2001, 2002 och 2003. Inom industrin torde resultatet bli några 
tiondelar lägre löneökning per år enligt samma källa. Under loppet av 
avtalsperioden var löneökningarna högst i början för att sedan avta påtagligt. 

                                                 
2 Beräkningarna bygger på Medlingsinstitutets avtalsanalyser och sammanställningar av SCB:s 
konjunkturlönestatistik. Löneökningstakten är beräknad som den genomsnittliga förändringen i 
procent per år mellan kalenderåren. De slutna avtalen gäller dock i de flesta fall från andra 
tidpunkter än i januari, företrädesvis i början av året. Kostnaden för arbetstidsförkortning ingår i 
avtalskomponenten i tabellen.    



Detta torde bland annat sammanhänga med två förhållanden. För det första har 
treårsavtalen i regel varit ”framtunga”, med de högsta avtalsmässiga lönepåslagen 
det första året och sedan successivt sjunkande avtalshöjningar.3 För det andra har 
arbetsmarknaden varit het under 2001 men klart svagare därefter i takt med att 
företagen ökat sina rationaliseringar. Detta kan ha haft betydelse för den 
uppbromsning av löneökningstakten som ser ut att registreras i år. 
 
Det är dock ännu för tidigt att göra bokslut för löneökningarna för avtalsperioden 
2001-2003 eftersom vi ännu har en bit kvar av år 2003.  Konjunkturlönestatistiken 
finns bara fram till och med första halvåret och utfallet är dessutom endast 
preliminärt. Erfarenhetsmässigt brukar retroaktiva löneutbetalningar tillkomma i 
statistiken med eftersläpning. Det betyder att vi i denna statistikkälla, som ännu 
inte påförts mycket av retroaktiva löneutbetalningar under första halvåret, får 
räkna med upprevideringar framöver. Under tidigare år har det totalt sett på 
arbetsmarknaden handlat om effekter på några tiondels procentenheter på årsbasis. 
Å andra sidan kan det svaga arbetsmarknadsläget fortsätta att dämpa 
löneglidningen under andra halvåret. 
 
 
Tabell 3.2  Preliminär beräkning av löneökningarna 2001-2003, procent per år  
      Prognos   
  2001 2002 2003 2001-2003 
Industrin 3,9 4,2 3,2 3,8 
Byggnadsindustri 4,8 3,7 3,6 4,0 
Övrigt näringsliv 4,3 3,8 3,4 3,9 
Statsanställda  4,3 4,3 3,6 4,0 
Kommunanställda 4,9 4,5 3,5 4,3 
Totalt 4,4 4,1 3,4 4,0 
Källa: Medlingsinstitutet och egna beräkningar per kalenderår. Preliminärt utfall för första halvåret 2003. 
”Prognosen” är baserad på en mekanisk framskrivning för andra halvåret av IER. 
 
För att ändå kunna ringa in ungefär var vi hamnar under treårsperioden har vi 
gjort en beräkning för helåret 2003 som har karaktär av räkneexempel snarare än 
som regelrätt prognos. Detta ingår alltså som en del av resultatet i tabell 3.1 och 
3.2 och det måste betonas att resultatet för 2003 är mycket osäkert. Vi har utgått 
från de avtalsmässiga löneökningarna enligt Medlingsinstitutets analyser och 
sedan skrivit fram ungefär samma utfall för ”restposten” (se tabell 3.1) som under 
första halvåret. Risken är alltså uppenbar att konjunkturlönestatistiken senare 
kommer att visa på något högre siffror för år 2003. Inom industrin ökade lönerna 
med 3,2 procent första halvåret, klart lägre än tidigare.  Vår framskrivning för 
helåret är 3,3 procent. Liknande resultat gäller för övriga delar av den privata 
sektorn. I den offentliga sektorn är framskrivningen osäkrare beroende på utfallet 
av de lokala förhandlingar som pågår. Inom kommunsektorn utnyttjade LO-
förbundet Kommunal sin uppsägningsklausul av det sista året i avtalsperioden. 
Efter segslitna förhandlingar och strejk fram till mitten av juni resulterade 
avtalsförhandlingarna i ett tvåårigt avtal som gäller från den 1 april 2003. Ett 
engångsbelopp generellt samt en avsättning på 2,6 procent för lokala 

                                                 
3 För en mer detaljerad beskrivning se Medlingsinstitutets årsrapporter 2001 och 2002. 



löneförhandlingar från den 1 juli, inklusive ett utrymme för vårdpersonal på 5 
procent. Totalt beräknas medföra löneökningar på cirka 3,5 procent.4  
 
På hela arbetsmarknaden steg lönerna under första halvåret med 3,2 procent enligt 
den preliminära statistiken, medan vår framskrivning ger löneökningar på 3,4 
procent 2003. Det ligger väl i linje med exempelvis Konjunkturinstituts senaste 
prognos (3,5 procent).  
 
 
3.3  Avtalskonstruktioner och löneglidning  
    
Den uppdelning av den totala löneökningen mellan avtalsmässiga löneökningar 
och ”restpost” i tabell 3.1 är i hög grad beroende av vilka avtalskonstruktioner 
som parterna har kommit överens om på olika områden. Dessa 
avtalskonstruktioner varierar också mycket över tiden. Under de senaste åren har 
det lokala inflytandet i lönebildningen blivit allt större samtidigt som förekomsten 
av så kallade nollavtal har ökat på tjänstemannaområdena, speciellt för de 
högutbildade. Med nollavtal avses lokal lönebildning utan vare sig 
individgarantier eller fastställda ramar, vilket betyder att all löneökning registreras 
i restposten. I andra fall kan den lokala förhandlingen tas upp om utrymmets 
storlek och om den individuella fördelningen.5 Över tiden har inslaget av 
generella löneökningar minskat. Enligt Medlingsinstitutet fördelar sig olika 
avtalskonstruktioner så som redovisas i tabell 3.3.  
 
Tabell 3.3  Avtalskonstruktioner på arbetsmarknaden, andel av antalet anställda i 
procent 
 

 
Förändringarna i avtalskonstruktionerna innebär att gränserna mellan 
avtalsmässiga och marknadsmässiga löneökningar suddas ut. Det innebär också 
att det blir svårare att jämföra dessa begrepp mellan de olika avtalsperioderna i 
tabell 3.1. En vanlig överförenkling är att sätta likhetstecken mellan restposten 
                                                 
4 Nivåökningen var 3,95 procent men eftersom de höjda lönerna gäller från den 1 juli blir 
löneökningen för helåret lägre. Utöver engångsbeloppet finns inga bestämmelser om 
individgarantier eller generella löneökningar.  
5 I många fall förekommer så kallade stupstockar. Det är fastställda regler om löneutrymme eller 
individgarantier som träder i kraft om parterna inte kan enas. 

Privat sektor Stat Kommun
1. Nollavtal -lokalt löneutrymme utan 7 32 28
    central angivet utrymme
2. Lokal lönebildning med stupstock 5
    om utrymmets storlek
3. Lokal lönebildning om utrymmet 8 68
    samt någon form av individgaranti
4. Lönepott utan individgaranti 7 24
5. Lönepott med individgaranti 45 48
    eller stupstock om individgaranti 
6. Generell lönehöjning och lönepott 18
7. Generell lönehöjning 10
Källa: Medlingsinstitutet



och löneglidning. För 10-15 år sedan kunde detta vara en godtagbar 
approximation, men inte nu längre. Uttrycket restpost är i stället en medvetet vald 
beteckning; det som vid en efterhandsavläsning återstår när avtalsmässigt 
reglerade löneökningar dras av från den totalt uppmätta löneökningen.  Även de 
kostnader för arbetstidsförkortning och pensionsavsättningar som ingår i vissa 
avtal finns med i avtalskomponenten. 6 
 
 
 
En mer rimlig och modern beskrivning7 av lönebildningens olika komponenter 
(sett från löntagarens perspektiv) är i stället följande:    
 
• Den totala lönekostnadsökningen består av  

1. Avtalsreglerade löneökningar förbundsvis eller lokalt 
2. Arbetstidsförkortning via avtal  
3. Avsättning till framtida pensioner via avtal 
4. Restpost 
 

• Restpostens komponenter är  
1. Lokal lönebildning via nollavtal och löneökningar utöver stupstock eller 

regler om lägstalön. 
2. Traditionell löneglidning, som dels är efterfrågebestämd, dels kan vara 

bestämd av kompensationskrav. 
3. Strukturella effekter via förskjutningar i arbetskraftens sammansättning  
4. Bonus eller andra resultatbaserade tillägg 

 
En stor del av restposten förklaras fortfarande av traditionell löneglidning, men 
över tiden har den minskat genom att alltmer av löneavtalen förhandlas på den 
lokala nivån. Å andra sidan kommer all löneökning på områden med nollavtal att 
registreras i restposten. I nästa avsnitt ska vi närmare diskutera den del av 
restposten som sammanhänger med strukturella effekter som har att göra med 
olika sammansättningsförskjutningar hos arbetskraften.     
 
 
3.4  Strukturella effekter 
 
Beräkningar av löneutvecklingen inom industrin kan påverkas av förändringar i 
sammansättningen av de anställda. Vi beräknar att sådana strukturella 
förändringar har medfört en ökning av lönerna inom industrin med 0,3 procent per 
år i genomsnitt under perioden 1999 – 2002. Rensat för dessa strukturella effekter 
är den faktiska årliga höjningen av lönenivån 0,3 procent lägre än vad enkla 
beräkningar visar. 

                                                 
6 Detta innebär att det finns en viss inkonsistens i Medlingsinstitutets sammanställningar. De 
avtalsmässiga löneökningarna innefattar kostnader för arbetstidsförkortning och 
pensionsavsättningar men däremot inte den totala löneökningen som bygger på SCB:s 
grundstatistik över utbetalda löner. Det betyder att fördelningen mellan avtal och restpost blir i 
motsvarande mån missvisande av detta skäl. 
7 Källa: Eva Uddén Sonnegård, Medlingsinstitutets seminarium 2002-12-11 



 
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 sammansättning 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 1999 – 2002” undersökt 
utfallet av industriavtalen för perioden 1999 – 2002. I rapporten studerar vi både 
löneökning och lönespridning. Detta sker 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 
cirka 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.  
 
 
Tabell 3.4 Genomsnittliga löneökningar inom industrin 1999 - 2002, procent per år 

 
Källa: Egna beräkningar baserade på Svenskt Näringslivs lönestatistik. 
 

 1999 2000 2001 2002 genomsnitt 
1999-2002 

      
Samtliga observationer:      
      
Ojusterat 4,0 3,3 5,9 2,8 4,0 
      
Justerat för:      
Ålder 3,9 3,4 5,6 2,7 3,9 
Ålder, kön 4,0 3,4 5,6 2,7 3,9 
Ålder, kategori 3,4 3,5 5,2 2,9 3,8 
Ålder, yrke 2,6 3,6 5,0 2,8 3,5 
Ålder, län 3,7 3,7 5,2 2,6 3,8 
Ålder, bransch 4,2 3,0 5,7 3,2 4,0 
Ålder, kön, kategori, yrke, län, bransch 3,1 3,5 5,0 3,1 3,7 
      
      
Individuella ökningar:      
      
Ojusterat 3,6 5,1 5,7 3,5 4,5 
      
Justerat för:      
Ålder 3,2 4,6 5,2 3,0 4,0 
Kategori 3,6 5,1 5,7 3,5 4,5 
Yrke 3,4 5,1 5,6 3,5 4,4 
Bransch 3,6 5,1 5,7 3,5 4,5 



 
Lönerna inom industrin har ökat med i genomsnitt 4,0 procent per år under 
perioden 1999 –2002 i det datamaterial vi har haft tillgång till (se tabell 3.4).8  
Detta kan jämföras med motsvarande löneutveckling enligt konjunkturstatistiken 
som i genomsnitt uppgick till drygt 3,6 procent under den aktuella perioden, se 
tabell 3.1. Utfallet är något över avtalsnivån som var i genomsnitt 2,8 procent per 
år för treårsperioden 1998 – 2000 och 2,8 procent även 2001 och 2002. Till detta 
kommer att vi inte tar hänsyn till lönekostnadseffekter av arbetstidsförkortningar 
och sidoförmåner i våra beräkningar. Den faktiska ökningstakten kan emellertid 
ha påverkats av båda typerna av strukturförändringar.  
 
Genom att i stället 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 var lönenivån 
2002 i genomsnitt 19,1 procent högre än 1998. Det motsvarar en årlig 
löneökningstakt på 4,5 procent, något högre än den som registrerades för de 
industrianställda utifrån samtliga observationer.  
 
Medelåldern bland samtliga har varit relativt konstant. År 1998 var åldern 40,7 år 
i genomsnitt, år 2002 var motsvarande siffra 41,4 år. De individer som ingår när vi 
räknar individ för individ har däremot blivit fyra 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 
cirka 0,1 procent (4,0 procent jämfört med 3,9 procent). Om vi istället räknar 
individ för individ rör det sig om cirka 0,5 procent per år (4,5 procent jämfört med 
4,0 procent). 
 
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 att personalomsättningen har minskat den årliga löneökningstakten 
med cirka 0,1 procentenheter (3,9 procent jämfört med 4,0 procent). 
  
Andelen tjänstemän har ökat från 40,4 procent 1998 till 42,5 procent 2002. 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 cirka 0,2 procent om vi räknar 
för samtliga (3,8 procent jämfört med 4,0 procent). 
 
Andelen kvinnor har också ökat något. År 1998 var andelen 24,3 procent, år 1998 
hade den stigit till 25,6 procent. Denna andelsökning har dock inte påverkat 
löneökningarna så som vi beräknar dem. 
 
Om man tar hänsyn till förändringar i de anställdas ålder, kön, kategori, yrke, län 
och bransch visar det sig att de återstående löneökningarna har varit 3,7 procent 
per år i genomsnitt. Om strukturförändringarna mäts på detta sätt motsvarar de 

                                                 
8 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. 



med andra ord lönehöjningar på 0,3 procent per år under den aktuella perioden 
(3,7 procent jämfört med 4,0 procent). 
 
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. I en del branscher kan struktureffekten motsvara en 
genomsnittlig löneökning på uppemot 1 procent per år, i andra branscher är 
struktureffekten negativ.  
 
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. 
 
 
3.5  Priser och reallöner  
 
1990-talets trendbrott för pris- och löneutvecklingen har inneburit ett avsevärt 
gynnsammare realt löneutfall för löntagarna än under de tidigare decenniernas 
inflationistiska era. Reallönerna har stigit med drygt 2 procent per år sedan 1992.    
 
 
Tabell 3.5  Inflation och reallöneökningar för industrianställda, procent per år 

1971-79 1980-89 1992-2003
Inflation enligt KPI 8,8 8,0 1,9
Nominell löneökning 10,7 8,1 4,1
Reallön 1,8 0,1 2,2
Anm: På grund av skattereformens kraftiga effekter på KPI när de indirekta skatterna höjdes
för att finansiera sänkningen av inomstskatterna har inte åren 1990-1991 tagits med i tabellen.  
 
 
1970-talet präglades av kostnadskriser som först gav ökade reallöner vid mitten av 
decenniet, men som sedan slog tillbaka negativt på löntagarnas reallöner med 
eftersläpning. Under 1980-talet steg reallönerna inte alls för de industrianställda 
trots att löneökningstakten var drygt 8 procent per år nominellt.   
 
Under 1990-talet har reallöneutfallet blivit mycket gynnsammare då inflationen 
dämpades mer än nominallönerna. Inom industrin steg reallönerna särskilt snabbt 
under perioden 1996-2000, dels till följd av höga nominallöner 1996, dels till följd 
av mycket låg inflationstakt 1997-2000. Under den innevarande avtalsperioden 
har inflationen däremot legat något över inflationsmålet på 2 procent. Som 
framgår av avsnitt 5.3 berodde det bland annat på stigande boendekostnader, 
rekyler efter avregleringarna åren dessförinnan och på en rad tillfälliga 
prisökningar på livsmedel, el och olja.  
 



Totalt sett under perioden 1992-2003 beräknas inflationen ha legat strax under 
inflationsmålet. Det betyder att reallönerna har stigit med i genomsnitt 2,2 procent 
per år för de industrianställda sedan 1992. Hur reallöneutvecklingen ser ut årsvis 
framgår av diagram 3.1. 
 
 
Diagram 3.1  Reallöneökning och inflation för industrianställda, procent per år  

Källa: SCB, Medlingsinstitutet och egna beräkningar 
 

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Inflation (KPI)

Reallöneökning



4.  Konkurrenskraftens utveckling 
 
I det här kapitlet utgår analysen i första hand från företagens perspektiv. Det blir 
då de totala arbetskraftskostnaderna som blir det centrala. Förutom den kontanta 
lönen ingår då också lagstadgade och avtalsenliga arbetsavgifter, kostnader för 
pensionsåtaganden, sjukförsäkringskostnader och andra direkta lönebikostnader. 
För företagen finns det också många andra typer av kostnader för råvaror, energi 
och insatsvaror som många gånger är av avgörande betydelse.  
 
Näringslivets lönebetalningsförmåga är också snarare kopplad till 
prisutvecklingen på dess produktion och på lång sikt har producentpriserna stigit 
långsammare än konsumentpriserna. Lönebetalningsförmågan beror också på en 
rad faktorer som har betydelse för lönsamheten i företagen; kapitalintensitet, 
investeringstakt och teknikförnyelse liksom kompetens och organisation av 
arbetskraften, kort sagt produktiviteten. Och eftersom vår industris 
konkurrensförmåga mäts mot konkurrenter i andra länder i en alltmer globaliserad 
värld, måste analysen utvidgas till  internationella jämförelser.  
 
Syftet med detta kapitel är att gå igenom några av de faktorer som konstituerar 
industrins och näringslivets konkurrenskraft. När det gäller de totala 
arbetskraftskostnaderna finns en motsvarighet till den månadsvisa 
konjunkturlönestatistiken i den så kallade arbetskostnadsindex, AKI, se faktaruta 
nedan. Kvaliteten är emellertid inte tillräckligt god varför två andra 
lönekostnadsmått använts. Det ena är det som Sverige lämnar till EU:s 
statistikorgan Eurostat och som benämns Labour Cost Index (LCI). Detta kan då 
också utnyttjas för de internationella jämförelserna i avsnitt 4.5 och avsnitt 5.4. 
Den andra ansatsen är att utgå från den utbetalda lönesumman i olika 
näringsgrenar utifrån data som används i nationalräkenskaperna (NR).  
 
 
4.1  De totala arbetskraftskostnaderna                                           
 
Arbetskraftskostnaden per timme enligt NR beräknas som kvoten mellan 
lönesummor och antalet arbetade timmar enligt NR:s definitioner och beräkningar 
för den totala ekonomin. I NR:s mått på arbetskostnader räknas ”allt”. 
Lönesummorna hämtas från kontrolluppgifter och/eller skattedeklarationer för 
både privat och offentlig sektor. I arbetskostnaderna enligt NR ingår lön inklusive 
kollektiva avgifter och löneskatter samt olika typer av lönetillägg. Det kan vara 
bonus, provision, övertidstillägg, ackordsersättning m.m. NR gör dessutom tillägg 
för bilförmåner, svarta löner m.m.  
 
Arbetskostnaderna enligt NR motsvarar alltså de samlade arbetskostnaderna i 
ekonomin, där även strukturella förändringar fångas in. Dessa syftar på 
förändringar av arbetskraftens sammansättning, som påverkar den genomsnittliga 
produktivitets- och lönenivån. Förändringar i sammansättningen av 
yrkeskategorier, ålderskategorier m.m. kan alltså förklara en del av utvecklingen i 
arbetskraftskostnaderna. Strukturella förändringar kan förklaras både av en 
trendmässig förändring på längre sikt, men kan även inträffa tillfälligt i samband 
med olika konjunkturfaser (se avsnitt 3.4). 



 
Arbetskostnaderna per timme i svensk ekonomi steg långsammare under år 2002 
än året innan. Den totala arbetskostnadsökningen per timme enligt 
nationalräkenskaperna uppgick till 5,5 procent 2002. Det markerade en 
nedväxling av ökningstakten, som 2001 nådde upp till 6,8 procent.  
 
Den relativt höga ökningen av arbetskostnaderna 2001 kan ses som en 
eftersläpningseffekt av den tidigare kraftiga sysselsättningsökningen inom främst 
byggindustrin och tjänstesektorn fram till konjunkturtoppen år 2000. 
Timlöneökningarna reagerar normalt med viss eftersläpning på 
arbetsmarknadsutvecklingen. Konjunkturavmattningen sedan slutet av år 2000 
märks nu i arbetskostnadsutvecklingen från 2002.  
 
En fortsatt svag efterfrågan, prispress och lönsamhetsproblem under första 
halvåret 2003, inte minst för industrin och industrinära tjänsteföretag, talar för en 
fortsatt dämpning av ökningstakten i arbetskraftskostnaderna. Ännu saknas en 
kvartalsvis och branschuppdelad redovisning av utvecklingen av 
arbetskraftskostnaderna utifrån nationalräkenskaperna för perioden från och med 
2001 och framåt, varför det inte går att analysera utvecklingen av 
arbetskraftskostnaderna per sektor ännu utifrån NR för denna period.   
 
Tabell 4.1  Arbetskostnad per timme enligt NR, årlig procentuell förändring  

1998 1999 2000 2001 2002
Industri 3.8 3.8 3.9
Byggindustri 4.1 2.6 6.3
Tjänstenäringar 5.1 3.9 6.5
Näringsliv 4.8 3.5 5.4

Stat inkl. soc.förs. 2.3 7.1 8.4
Kommuner 1.9 3.8 3.6

Totalt 4.1 3.3 5.1 6.8 5.5
Anm .: Utfall sektorindelat t.o.m. 2000. För 2001 och 2002 finns ännu endast totalen enligt NR.  
 
Den dämpande effekten av den svaga konjunkturen under de senaste åren 
motverkas i år av höjda arbetsgivaravgifter, i samband med förlängningen av 
arbetsgivarnas sjuklöneansvar med en vecka. De beräknas öka arbetskostnaderna 
med cirka 0,3 procentenheter från och med 1 juli 2003.  Om vi jämför 
utvecklingen för de egentliga lönerna per timme och arbetskraftskostnaderna per 
timme, båda enligt NR, ser vi att kollektiva avgifter och löneskatter m.m. förklarar 
1,5 procentenheter respektive 0,4 procentenheter av den totala 
arbetskraftskostnadsökningen 2001 respektive 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 4.2 Timlöner, årlig procentuell förändring 

 
Faktaruta: Arbetskostnadsindex (AKI) 
 
Ett alternativt mått på arbetskostnaden per timme baseras på månadsundersökningen 
arbetskostnadsindex (AKI) för privat näringsliv. Den riktas direkt till företagen, och 
baseras alltså på ett urval av företag, som skall representera näringslivet. Det är således 
inte en totalundersökning, vilket gör den inte helt jämförbar med NR:s beräkningar. AKI 
skall, liksom NR, räkna med samtliga löneslag som påverkar arbetskostnaderna. I AKI 
ingår förutom timlöner, arbetsgivaravgifter, löneskatter och lönetillägg, som exempelvis 
helg- och semesterlön, sjuklön, arbetstidsjusteringar, bonus m.m. AKI fångar emellertid 
inte alla lönetillägg. Bonus skall ingå, men täcks ännu inte helt in i AKI. Under 2003 
genomför SCB en första undersökning över bonus för ett urval av företag. Målsättningen 
är att längre fram kunna komplettera statistiken med mer uppgifter om bonus.  
 
Förändringen av AKI för näringslivet skall i princip kunna jämföras med motsvarande 
arbetskostnadsutveckling enligt NR, men det finns flera förklaringar till varför 
förändringstakten kan skilja sig åt. Här ges några exempel. Vissa lönetillägg saknas ännu 
i AKI. Dessutom fördelas inte retroaktiva löner ut på olika månader enligt 
lönesummestatistiken (NR), utan hamnar i en klump den månad den retroaktiva lönen 
betalas ut. Det kan alltså medföra periodiseringseffekter, som kan påverka 
utvecklingstalen enligt NR relativt kraftigt mellan enskilda år. Därmed blir dessa inte 
jämförbara mot exempelvis AKI:s motsvarande tal.  
 
En annan skillnad kan vara att AKI inte får med samtliga retroaktiva löner, då 
löneserierna i AKI blir definitiva redan sex månader efter undersökningsmånaden, vilket 
kan ge en sned bild av löneökningstakten. Bakgrunden är att det ursprungliga syftet med 
AKI var att användas som underlag för prisförhandlingar och vid indexreglering i 
affärsavtal mellan företag, som sluts under särskilda tidpunkter.  
 
Utvecklingen av antalet arbetade timmar kan också skilja sig åt mellan AKI och NR. I NR 
fångas exempelvis även effekter av arbetstidsförkortningar totalt sett in, vilket inte AKI 
fångar, som delvis bygger på uppgifter om överenskommen månadslön för tjänstemän 
inom privat sektor och för anställda inom offentlig sektor. Den minskade medelarbetstiden 
under de senaste tre åren är alltså en delförklaring till varför arbetskostnadsutvecklingen 
per timme enligt NR ligger högre än motsvarande enligt AKI.  
 
En skillnad i utvecklingen av arbetade timmar kan också förklaras av att NR:s 
timutveckling är avstämd mot utvecklingen i hela ekonomin, dvs. mellan den totala 
produktionen och användningen. Produktionssidan stäms alltså av mot den s.k. 
användningssidan i ekonomin, för att räkna fram en balanserad och rimlig utveckling av 
bruttonationalprodukten (BNP). Härmed görs också en avstämning mellan arbetade 
timmar och produktion, dvs. med produktivitetsutvecklingen i olika branscher. NR 
stämmer också av antalet arbetade timmar mot löneutvecklingen i olika delar av 
ekonomin. Avstämningen kan alltså leda till korrigeringar av timmarna på branschnivå.  
 

1998 1999 2000 2001 2002
Industri 4,1 3,5 5,6 4,1 6,7
Byggindustri 4,5 2,3 7,6 6,5 5,1
Tjänstenäringar 5,1 3,5 6,5 4,3 5,0
Näringsliv 4,9 3,2 6,2 4,2 5,4

Stat inkl. soc.förs. 2,4 4,0 4,1 3,3 3,8
Kommuner 1,6 3,6 3,4 4,7 3,6

Totalt 4,1 3,0 5,7 5,3 5,1
Källa: Nationalräkenskaperna.



  
 
 
Ett mer jämförbart mått på arbetskraftskostnader  
 
Ett mer jämförbart mått på arbetskraftskostnader med NR:s beräknas av Eurostat 
och redovisas i  Labour Cost Index (LCI). Det liknar AKI, men LCI ger en mer 
rättvisande bild av de årsvisa förändringarna av arbetskraftskostnaderna än AKI. 
Det beror, som vi tidigare påpekat, på att AKI inte revideras efter ett halvår och 
därför kan missa retroaktiva arbetskraftskostnader som kommer in i statistiken 
därefter. Sverige levererar redan ett LCI till Eurostat, men det publiceras ännu inte 
i Sverige som officiell statistik. Eurostat publicerar emellertid LCI kvartalsvis, 
men ännu är ländernas metoder för att ta fram LCI inte helt jämförbara. 
 
 
Tabell 4.3  LCI för svensk industri och motsvarande arbetskraftskostnader enligt 
NR, årlig procentuell förändring 

 
 
LCI är fortfarande under utveckling inom Eurostat, men en EU-förordning antogs 
våren 2003 om att EU:s medlemsländer skall producera LCI enligt de metoder 
som förordningen föreskriver. Under de närmaste åren kommer därmed länderna 
att utveckla LCI enligt gemensamma metoder, för att göra LCI jämförbart mellan 
länderna.  
 
Målet är att LCI skall visa utvecklingen för arbetskraftskostnaden per timme och 
redovisas som branschvisa kvartalsindex för arbetare och tjänstemän 
sammantaget. Samtliga sektorer skall redovisas. (Hittills har LCI tagits fram 
enbart för privat näringsliv). LCI skall visa den faktiska arbetskraftskostnaden, 
dvs. LCI kommer i en presentationsform inte att vara korrigerad för olika antal 
arbetsdagar per kvartal och år. LCI blir därmed också mer jämförbart med 
nationalräkenskapernas beräkningar av arbetskraftskostnader per timme, som 
också visar de faktiska kostnaderna per timme. LCI kommer dessutom att 
redovisas kalenderkorrigerat samt säsongrensat. En annan detalj är att LCI skall 
redovisas både inklusive och exklusive bonus. 
 
LCI för Sverige kommer att baseras på konjunkturlönestatistiken. Liksom i AKI 
skall i princip samtliga arbetskraftskostnader räknas, dvs. förutom strukturella 
effekter samt samtliga löneslag, såsom helg- och semesterlön, sjuklön, bonus 
m.m., även arbetsgivaravgifter. Bonus täcks emellertid ännu inte in helt, eftersom 
det saknas uppgifter om dess fulla omfattning inom företagen.  
 

1998 1999 2000 2001 2002
LCI 4,4 2,7 4,6 4,6 3,9
NR 3,8 3,8 3,9         4,9 (KI)         6,5 (KI)
Differens, LCI - NR 0,6 -1,1 0,7 -0,3 -2,6

Källa:  Eurostat, Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. År 2001 och 2002 
för NR är uppskattade av Konjunkturinstitutet. NR kan redovisa en branschuppdelning 
för de åren först i december 2003.



4.2  Produktion och produktivitet 
 
Industrins utveckling har varit dramatisk de senaste 10-15 åren. Under krisen i 
början på 1990-talet föll såväl produktion som sysselsättning kraftigt. 
Produktionen minskade med i genomsnitt 3 procent per år under perioden 1991-
1993; när produktionsnivån bottnade 1993 var den 8 procent lägre än 1990. 
Många arbetsställen slogs ut och arbetsstyrkan minskade med nära 8 procent per 
år. 
 
Tabell 4.4  Produktion, sysselsättning och produktivitet i industrin 

 Årlig procentuell förändring  
 1991-1994 1995-1997 1998-2000 2001-2003 

Produktionsvolym 1,6 5,5 9,0 1,0 
Sysselsättning, timmar -4,2 2,1 0,8 -3,1 
Arbetsproduktivitet 6,0 3,3 6,1 4,3 

 
 
Den senaste avtalsperioden (2001-2003) har i hög grad präglats av den 
internationella lågkonjunkturen efter den spruckna börs- och investeringsbubblan. 
Sverige var ett av de länder där IT-boomen var som starkast åren före 
millenniumskiftet. Sett ur ett branschperspektiv blev därför baksmällan värre här 
än i de flesta europeiska länder. Å andra sidan fanns makroekonomiska 
stötdämpare till hands. Stora överskott i de offentliga finanserna möjliggjorde en 
expansiv inriktning av finanspolitiken som bl a gav stora inkomstökningar i 
hushållssektorn. Samtidigt försvagades kronan i takt med börsraset vilket 
mildrade exportnedgången.  
 
Diagram 4.1  Produktion, produktivitet och sysselsättning  

Källa: SCB  
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Industriproduktionen föll med 1,5 procent år 2001enlig NR, när den första vågen 
av krisen drabbade exportindustrin. Därefter har utvecklingen varit ryckig. Förra 
året återhämtade sig industriproduktionen och noterade en ökning på 3 procent, 
trots en fortsatt svag efterfrågan från omvärlden. Detta berodde bl a på att den 
svaga kronan möjliggjorde andelsvinster på världsmarknaden. I början på 2003 
steg industrins framtidstro enligt konjunkturbarometern, trots den internationella 
oron i samband med Irakkriget. Stämningsläget blev sedan dystrare under 
försommaren, för att nu åter vara på väg att vända upp igen. Totalt sett pekar det 
mesta på att produktionen ökar med cirka 1,5 procent för helåret 2003. 
 
Sysselsättningen i industrin minskade i början av lågkonjunkturen. Men i linje 
med tidigare erfarenheter skedde detta med viss fördröjning, varför tillväxten i 
produktiviteten mattades kraftigt. Ökningen stannade vid en procent år 2001, efter 
att ha visat tvåsiffriga ökningstal år 2000. Antalet arbetade timmar har därefter 
fortsatt att minska trots att produktionen vänt uppåt i viss grad. Ser man på 3-
årsperioden som helhet har därmed svensk industri kunnat upprätthålla en hög 
produktivitetsutveckling även under dessa år av lågkonjunktur. Därmed har 
produktiviteten ökat med i genomsnitt cirka 5 procent årligen under en så lång 
period som 13 år, något som endast har sin motsvarighet under de gyllene åren på 
1950- och 60-talen.   
 
 
4.3  Arbetsmarknadsläge och sysselsättning  
 
Industrins stora rationaliseringsförmåga har således inneburit hade den långsiktiga 
trenden mot minskad sysselsättningen har fortsatt. Under de ”goda” åren 1998 till 
2000 steg sysselsättningen marginellt, för att snabbt vända ner igen när 
konjunkturen vek 2001.  
 
 
Diagram 4.2  Arbetslöshet och sysselsättning 
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Källa: SCB  



 
 
Arbetsmarknaden i övrigt har utvecklats annorlunda. Den höga tillväxten 1998 – 
2000, då BNP i genomsnitt steg med nära 4 procent per år, fick tydligt genomslag. 
Från ett bottenläge 1997 steg antalet sysselsatta under de tre åren med nära 240 
000 personer eller cirka 2 procent per år. Arbetslösheten sjönk samtidigt från 8 
procent 1997 till 4,7 procent år 2000. 
Trots att tillväxten bromsade in markant 2001 fortsatte sysselsättningen att öka i 
stort sett i samma takt, vilket innebar ytterligare 80 000 personer i sysselsättning. 
Samtidigt minskade den öppna arbetslösheten från 4,7 procent år 2000 till 4 
procent år 2001. Därmed hade drygt hälften av nedgången i sysselsättningen 
sedan början av 1990-talet återhämtats samtidigt som den öppna arbetslösheten 
hade halverats jämfört med toppnivån 1997.  
 
Efterhand har dock den svagare konjunkturen satt avtryck på arbetsmarknaden. 
Sedan början av 2002 har den totala sysselsättningen i stora drag varit oförändrad, 
medan arbetslösheten sakta glidit uppåt till i dagsläget nära 5 procent. Bakom 
dessa officiella siffror döljer sig dock en rad intressanta och i vissa fall oroande 
tendenser. 
 

• Uppgången i den öppna arbetslöshet det senaste året motsvaras till en 
betydande del av en neddragning av antalet personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Summan av öppet arbetslösa och de i 
åtgärder har endast ökat marginellt det senaste året. 

 
• Sysselsättningen i offentlig sektor har fortsatt att öka, trots kommunernas 

ansträngda finanser. I näringslivet har dock vikande konjunktur lett till 
svagt fallande sysselsättning. 

 
• Att den officiellt registrerande sysselsättningen hållits uppe relativt väl 

under lågkonjunkturen beror till en del på att sjukfrånvaron ökat. De 
sjukskrivna räknas nämligen in i sysselsättningen enligt AKU. Studerar 
man istället antalet personer i arbete ser man att dessa minskat de senaste 
åren. Diagrammet nedan illustrerar hur andelen av de sysselsatta som 
verkligen arbetar har minskat de senaste 3-4 åren. En viss tendens till 
trendbrott kan skönjas de allra senaste månaderna. 

 
• I kölvattnet av den stigande långtidssjukskrivningen har antalet 

förtidspensionerade ökat. Efter en längre tids sjukskrivning är det tyvärr 
vanligt att människor på detta sätt helt lämnar arbetskraften. Detta steg är 
oftast oåterkalleligt och innebär därför en långsiktig försämring av 
ekonomins möjligheter att växa. 

 
 



Diagram 4.3  Personer i arbete och arbetsoförmögna 
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4.4  Lönsamhet och investeringar 
 
Bruttovinstandelen9 inom industrin sjönk under krisåren i början på 1990-talet till 
en bottennivå på 25 procent. Därefter skedde en återhämtning fram till 1995, 
driven av en stark produktivitetsutveckling, depreciering av kronan samt god 
internationell efterfrågan. Vinstandelen steg då till drygt 40 procent av 
förädlingsvärdet och löneandelen sjönk i motsvarande mån. Avtalsrörelsen 1995 
resulterade dock i höga kostnadsökningar, vilket tillsammans med en förstärkning 
av kronan ledde till att vinstandelen sjönk tillbaka mot 35 procent 1996. Under 
senare delen av 1990-talet vände vinstandelen åter uppåt något.  
 
Sedan år 2000 har vinstandelarna inom hela industrin sjunkit kontinuerligt, och 
enligt KI:s senaste prognos fortsätter denna trend också i år. Försvagningen är en 
följd av lågkonjunkturens prispress och svaga efterfrågan men har delvis 
motverkats av fortsatta rationaliseringar.  
 
 

                                                 
9 Bruttovinsternas andel av förädlingsvärdet baserat på makroekonomiska data utifrån 
nationalräkenskaperna och andra liknande källor. Det bör observeras att osäkerheten är stor när det 
gäller nivån på bruttovinstandelen som bl a ändras i takt med att nationalräkenskaperna revideras. 
Syftet med att här referera till Konjunkturinstitutets beräkningar av bruttovinstandelarna är att få 
en ungefärlig uppfattning av andelarnas förändring över tiden som ett mycket grovt mått på 
förändringar i lönsamheten inom industrisektorn som helhet.  I företagsstatistiken redovisas 
lönsamhetsmått och andra finansiella nyckeltal men med mycket lång eftersläpning. För 
närvarande finns uppgifter endast fram till 2001.     



Diagram 4.4  Vinstandel inom industrin och näringslivet  
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
 
 
Bruttovinstandelarna, enligt nationalräkenskapernas definition, är fortfarande 
relativt hyggliga i ett historiskt perspektiv och betydligt högre än de var under 
krisårens vid början av 1990-talet. Vinstmått som ligger närmare 
företagsekonomiska begrepp tycks dock ge en mörkare bild av läget. Nyligen 
framtagna kalkyler från Teknikföretagen visar på en betydligt kraftigare 
försämring av lönsamheten bland medlemsföretagen. Avkastningen på totalt 
kapital är nu negativt för Teknikföretagens medlemmar, efter att ha legat stabilt 
runt 10-12 procent åren 1994-2000. Det är dock mycket svårt att få en samlade av 
denna typ för hela den svenska industrin, bl a på grund av svårigheter att avgränsa 
svenska produktionsenheter.  
. 
Industrins investeringar rasade i början på 1990-talet. Investeringskvoten 
(industrins investeringar i förhållande till produktionsnivån) blev rekordlåg och 
investeringsnivån understeg kapitalförslitningen. Nettokapitalstocken sjönk 
därmed fram till 1994, vilket medförde långsammare teknisk förnyelse och 
stagnerande produktionskapacitet.  
 
I takt med de förbättrade utsikterna från och med mitten av 1990-talet 
fördubblades investeringsnivån och har därefter legat på en stabilt hög nivå ända 
fram till 2000. Under denna period var det möjligt att förena en stark 
reallöneutveckling med stabilisering av kostnadsläge, konkurrenskraft och 
vinstnivå i industriföretagen. Därmed kunde investeringar, kapitalstock och 
produktionskapacitet inom industrin fortsatt att expandera.  
 
Lågkonjunkturen har medfört att investeringarna minskat med sammantaget cirka 
10 procent under 2001 och 2002. Nedgången fortsätter troligen i år, om än i 
avtagande takt. Investeringsnivån är ändå tillräcklig för att kapitalstocken ska 
fortsätta att stiga.  



 
 
Diagram 4.5  Industrins bruttoinvesteringar och kapitalstock 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
 
 
4.5  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 Eurostats Labour Cost Index (LCI) som vi tidigare 
presenterat i avsnitt 4.1. Det är den statistik som bäst överensstämmer med det 
som vi önskar mäta. 
 
Det är också viktigt att här påminna om att det finns fler faktorer än 
arbetskraftskostnaderna som påverkar konkurrenskraften. Utvecklingen för 
växelkurs och produktivitet är också av stor betydelse. 
 
I tabell 4.5 utnyttjar vi årliga data för industrin (exklusive byggnadsindustrin) i 
Sverige och de viktigaste konkurrentländerna. Tabellen redovisar genomsnittet för 
de årliga ökningarna av arbetskraftskostnaderna under tre perioder.   
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Tabell 4.5  Arbetskraftskostnader per timme inom industrin, genomsnittlig årlig 
procentuell förändring 
 1996-1997 1998-2000 2001-2002 
    
Sverige 6,2 3,9 4,2 
    
Euroområdet 3,0 2,6 3,2 
    
    Tyskland 2,7 2,3 2,0 
    Frankrike 2,9 3,2 3,9 
    Finland 2,4 4,1 4,3 
    
EU, exklusive Sverige 3,2 3,0 3,4 
    
    Storbritannien 4,1 4,1 3,9 
    Danmark 3,8 4,0 4,1 
    
USA 2,6 3,4 3,7 

Källa. Egna beräkningar baserade på Medlingsinstitutets bearbetning av data från Eurostat. 
Anm. Vid beräkningarna för Euroområdet och EU har data för de olika länderna vägts samman med 
TCW-vikter. 
 
 
Åren före Industriavtalet var den svenska arbetskostnadsutvecklingen drygt 
6 procent per år. Detta var en betydligt snabbare kostnadsutveckling än i 
omvärlden. I Euroområdet och USA låg arbetskostnadsutvecklingen kring 3 
procent årligen i genomsnitt. De svenska kostnadsökningar var med andra ord mer 
än dubbelt så höga som kostnadsökningarna i de viktigaste konkurrentländerna. 
 
Under de två avtalsperioderna med Industriavtalet har detta mönster förändrats. 
Visserligen har den svenska arbetskostnadsutvecklingen varit snabbare än i 
euroområdet. Skillnaden är cirka 1 procentenhet per år. Det finns dock skillnader 
inom Euroområdet. Medan Tyskland har haft en årlig arbetskostnadsökning på 
endast cirka 2 procent under de senaste åren har Finland legat på den dubbla 
ökningstakten. Arbetskostnadsökningarna i Finland har varit på ungefär samma 
nivå som i Sverige.  
 
Vidare har utvecklingen för arbetskostnaderna i Sverige de senaste två 
avtalsperioderna legat i närheten av de 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Förutsättningar inför den kommande avtalsrörelsen 
 
5.1  Konjunkturläget under avtalsperioden 
 
Skillnaderna i konjunkturklimat mellan de två senaste avtalsperioderna har varit 
slående. Åren 1998-2000 dominerades av en global högkonjunktur.  BNP-
tillväxten i Sverige uppgick till i genomsnitt 4 procent per år, vilket saknar 
motsvarighet sedan 1960-talet. Arbetslösheten sjönk från drygt 7 procent i början 
på perioden till cirka 4 procent i slutat av år 2000. IT-boom och börsyra präglade 
det ekonomiska klimatet.  
 
Perioden 2001-2003 har i flera avseenden utgjort en omvänd bild. 
Lågkonjunkturen som följde i spåren av börs- och IT-kraschen har dominerat. 
Industrisektorn har drabbats generellt, men nedgången har varit djupast i de 
sektorer som direkt var kopplade till IT-kraschen. En expansiv ekonomisk politik 
har bidragit till att mildra effekterna på ekonomin som helhet. BNP-tillväxten i 
Sverige har fallit tillbaka, men har ändå i genomsnitt uppgått till 1,5 procent, 
vilket faktiskt inte är långt ifrån genomsnittet under de senaste 30 åren. 
 
De flesta bedömningar tyder på att de kommande åren kommer att präglas av en 
mer ”normal” utveckling när det gäller konjunktur och tillväxt, såväl i Sverige 
som i omvärlden. Även om det finns risker är det naturligt att ställa sig bakom en 
sådan syn. 
 
De internationella konjunkturutsikterna tycks vara på väg att ljusna, stödd av 
stimulanser från den ekonomiska politiken. I USA tycks företagen ha kommit en 
bra bit på väg när det gäller att få ordning på ekonomin och skapa förutsättningar 
för nyinvesteringar. Fortsatt mycket låga räntor och stimulanser i form sänkta 
skatter för hushållen är andra faktorer som också pekar på att tillväxten är på väg 
upp. Den japanska ekonomin har visat en oväntat positiv trend det senaste året 
och förhoppningarna har ökat om att man ska vara på väg ur en decennielång kris. 
De stora ekonomierna i euroområdet uppvisar däremot få tecken på en 
återhämtning. Efterhand är det dock troligt att draghjälp från låga räntenivåer och 
bättre efterfrågan från omvärlden stimulerar tillväxten också i Europa. 
Sammantaget är det troligt att tillväxten i industriländerna stiger från i genomsnitt 
cirka 1½ procent perioden 2001-2003 till närmare 3 procent 2004 och 2005. 
  
Riskerna för en sämre utveckling på några års sikt hänger främst ihop med 
kvarvarande obalanser i den amerikanska ekonomin. Skulduppbyggnaden i 
hushållen och underskotten i den offentliga sektorn riskerar att bryta 
återhämtningen, speciellt när räntenivåerna börjar normaliseras. USA:s stora 
underskott i utrikeshandeln kommer att leda till en förnyad press på dollarn. Ett 
dollarras skulle skapa oro på de finansiella marknaderna och hämma uppgången i 
övriga delar av världen. Den senaste tidens oro på valutamarknaden i samband 
med samtalen mellan de stora industriländerna i den s.k. G7 kretsen är en 
påminnelse om denna hotbild. I fokus står den ömtåliga frågan om dollarns 
ställning gentemot de asiatiska, och främst den kinesiska, valutan. 
 



Svensk ekonomi står relativt väl rustad för att hänga med i en internationell 
konjunkturuppgång de närmaste åren. De offentliga finanserna är i gott skick 
samtidigt som hushållssektorns ekonomi ser relativt stark ut. Stora genomsnittliga 
inkomstökningar under lågkonjunkturen har använts till ett ökat sparande. 
Stigande bostadspriser har utgjort en viktig motvikt mot fallande börsvärden när 
det gäller den samlade förmögenhetssituationen. Hushållen är nu på väg att 
minska sitt sparande något och därigenom hålla uppe konsumtionstillväxten, trots 
att köpkraften de närmaste åren kommer att öka i långsammare takt än de senaste 
åren. Samtidigt tyder mycket på att investeringsverksamheten återhämtar sig efter 
de senaste årens försiktiga agerande. Sammantaget är det rimligt att räkna med en 
BNP-tillväxt i storleksordningen 2,5 procent i Sverige åren 2004-2005. 
 
 
5.2  Utsikter för sysselsättning och arbetsmarknad 
 
Försvagningen av arbetsmarknadsläget är tydlig i Konjunkturinstitutets 
barometrar, som mäter bristen på olika typer av personal. I slutet av 
högkonjunkturen var bristen stor i många sektorer. Av företagen i industrinära 
tjänstebranscher som datakonsulter och annan uppdragsverksamhet hade 70 à 80 
procent svårt att rekrytera branschkunnig personal. Inom industrin var problemen 
inte lika uttalade. Bristtalen hade visserligen stigit, men det var en betydligt 
mindre andel av företagen, cirka 40 procent, som uppgav att det rådde brist på 
tekniska tjänstemän.  
 
 
Diagram 5.1 Brist på personal med branschspecifik kompetens  
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Nu är situationen radikalt annorlunda. Bristtalen är mycket låga i de flesta 
branscher. Huvudtendensen är att arbetslösheten fortsätter uppåt och att 
sysselsättningen står och stampar. Det är inte heller troligt att någon dramatisk 
förändring av arbetsmarknadsläget kommer till stånd de närmaste åren. En BNP-
tillväxt på runt 2,5 procent de kommande åren är dock tillräcklig för att stabilisera 
utvecklingen. Det är rimligt att räkna med en sammantagen ökning av antalet 
sysselsatta under 2004 och 2005 å cirka 20 000 personer, vilket i sin tur kan 
innebära att arbetslösheten kan krypa ner marginellt från dagens nivå på knappt 5 
procent.  
 
Det är troligt att den ökande sysselsättningen koncentreras till tjänstesektorer i 
privat sektor. Industrins rationaliseringstakt är så hög att kommande 
produktionsökningar torde kunna klaras med i stort sett oförändrad bemanning. 
Kommunernas ekonomi är mycket ansträngd. Trots skattehöjningar finns det inget 
utrymme för ytterligare verksamhetsökningar om ekonomin ska hållas inom de 
ramar som det kommunala balanskravet anger.  
 
I det korta perspektivet torde därför svårigheter att rekrytera personal inte utgöra 
någon begränsning för tillväxten. På längre sikt är riskerna för flaskhalsproblem 
större. Arbetslösheten är trots allt betydligt lägre än vad den var vid starten av 
konjunkturuppgångarna under 1990-talet. Sjukfrånvaro- och 
förtidspensioneringsmönstret utgör därtill ytterligare varningssignaler när det 
gäller möjligheterna till en snabb och hållbar tillväxt.  
 
Vissa trevande åtgärder mot den stegrande sjukfrånvaron verkar nu vara på väg. 
Att komma tillrätta med dessa problem är en utmaning och kräver åtgärder som 
kan vara svåra att förankra på bred front.  
 
 
5.3  Inflationsutsikterna för Sverige och konkurrentländerna 
 
Paradoxalt nog har den svenska inflationen varit låg under högkonjunkturåren 
1998-2000 men relativt hög under konjunktursvackan 2001-2003. Tidvis har 
inflationen till och med legat något över Riksbankens övre toleransnivå på 3 
procent. Under de kommande åren, då vi ser en konjunkturförbättring framför oss, 
talar ändå det mesta för att inflationen snarast ligger något under inflationsmålet 
på 2 procent.  
 
Det faktum att konsumentprisernas utveckling i betydande grad har avvikit från 
det man möjligen lite ytligt förväntar sig av konjunkturmönstret beror på ett flertal 
faktorer. Den mycket låga inflationen under avtalsperioden 1998-2000 
sammanhängde dels med effekter på boendekostnaderna av de sjunkande 
räntorna, dels med prisfall på en rad områden till följd av avregleringar. Därför 
utvecklade Riksbanken ett särskilt mått som penningpolitiken ska grundas på, 
nämligen den underliggande inflationen UND1X. Där ingår inte vare sig effekter 
av ränteförändringar eller indirekta skatteförändringar. Som framgår av 
diagrammet ovan utvecklades UND1X jämnare än KPI och föll aldrig under noll 
under dessa år. I genomsnitt var inflationen enligt KPI endast 0,7 procent per år 
1998-2000.  



Under avtalsperioden 2001-2003 steg inflationen (KPI) till cirka 2,3 procent i 
genomsnitt av en rad olika skäl. Avregleringseffekterna klingade av och 
prisutvecklingen på dessa områden vändes i sin motsats, särskilt vad gäller 
prisutvecklingen på el. Fallande krona ledde till stigande importpriser. När 
konjunkturen mattades av ledde uppbromsningen av produktionen till stagnation 
av produktiviteten med åtföljande kostnadsökningar. Dessa kunde sedan i sin tur 
vältras över på konsumenterna eftersom konsumtionsefterfrågan har hållits uppe 
under konjunktursvackan.  
 
 
Diagram 5.2  KPI och underliggande inflation (UND1X), 12-måntal, %  

 
Därutöver har en rad utbudschocker gjort sig gällande under perioden vilket lett 
till starka prisökningar på livsmedel, el och olja. Efter Irakkriget har av 
utbudsstörningar i Nigeria, Venezuela och inte minst i det krigsdrabbade Irak i 
kombination med låga lager i USA medfört att världsmarknadspriset på råolja har 
legat kvar på en hög nivå.   
 
Det är mot denna bakgrund som nu mycket tyder på att inflationen under de 
närmaste åren kommer att bli förhållandevis låg. Många av de faktorer som drev 
upp inflationen verkar nu åt motsatt håll. Produktivitetsökningarna har åter tagit 
fart och ökningstakten kan förväntas att bli relativt hög även de kommande åren. 
Kronan är inne i en stärkande trend och dämpar redan låga internationella 
prisimpulser in i den svenska ekonomin ytterligare. Allmänt sett är därför 
inflationsutsikterna relativt gynnsamma med ett undantag; energipriserna.  
 
Även den kommande vintern finns det en risk för att elpriserna kommer att förbli 
höga eller till och med höjas ytterligare med tanke på den låga nivån i 
vattenreservoarerna. Därtill kan de ovan nämnda utbudsproblemen på 
råoljemarknaden att medföra fortsatt höga priser på eldningsolja och drivmedel. 
Vid årsskiftet föreslår också regeringen att höja elskatten med 1 öre per kWh, 
dieselskatten med 10 öre per liter och koloxidskatten på eldningsolja med 15 öre 

Source: EcoWin
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per liter. Men även om det blir påtagliga effekter totalt sett under början av nästa 
år så handlar det mera om att priserna på energi ligger kvar på en onormalt hög 
nivå. Även i inledningen av det här året var energipriserna uppdrivna och en 
normalisering av elpriserna kommer därför att dämpa inflationstakten. Det finns 
också en god chans att råoljepriserna på sikt kan komma ned mot lägre nivåer i 
takt med att utbud ökar från oljeproducerande länder utanför OPEC och från Irak. 
Det torde knappast ligga i OPEC:s egenintresse att hålla råoljepriset så högt som 
på dagens nivå kring 30 USD per fat. 
 
 
Diagram 5.3  Inflationsförväntningar på ett års sikt, procent 

 
 
Slutsatsen blir då att inflationen troligen kommer att sjunka tillbaka och etableras 
under 2-procentsnivån, åtminstone under nästa år. För närvarande ligger 
genomsnittet för olika bedömares KPI-prognoser på omkring 1,5 procent för 2004 
och 2005. Inflationsförväntningarna hos hushållen ligger omkring 2 procent men 
betydligt lägre hos industriföretagen.      
 
Den internationella inflationen har historiskt sett varit mycket låg de senaste åren. 
Den påtagliga inflationsnedgången i USA och läget i Tyskland och flera andra 
länder har till och med gjort att varningarna för deflation har kommit allt tätare det 
senaste året. Den amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan har dock 
snarare varit oroad för risken att inflationen kan bli ”ovälkommet låg”. På 
penningmarknaderna ledde deflationsoron i våras till att de långa räntorna föll till 
rekordlåga nivåer i mitten av juni. En negativ ”förebild” har varit den japanska 
ekonomin där prisnivån har fallit under en rad år vilket ställt till problem för 
landet att få till stånd en återhämtning. Även i Kina har och andra delar av Asien 
har inflationen pressats ned kraftigt.  
 

Source: EcoWin
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Den allmänna bedömningen är dock att med den återhämtning som ter sig trolig i 
världsekonomin så kommer knappast en deflationsspiral av japansk typ att 
utlösas. Å andra sidan finns det inget tryck på ökad inflation den närmaste tiden 
då det är långt till kapacitetstaket på de flesta håll. Prognosbilden är att inflationen 
i de stora länderna troligen blir något lägre 2004 än i år, bland annat till följd av 
en förväntad nedgång av oljepriserna nästa år. Under 2005 pekar de flesta 
prognoser på en måttlig uppgång av inflationen till cirka 2 procent USA och 
Europa.         
 
 
Diagram 5.4  Inflationen i USA, Japan och Tyskland, 12-månaderstal, % 

Source: EcoWin
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5.4  Internationella arbetskraftskostnader de kommande åren 
 
Tabell 5.1 visar den mest aktuella informationen när det gäller 
arbetskraftskostnaderna per timme inom industrin. Statistiken är hämtad från 
Eurostats Labour Cost Index. Som framgår av tabellen var de svenska 
arbetskraftskostnaderna per timme i industrin 3,7 procent högre andra kvartalet 
2003 jämfört med motsvarande kvartal året före. Detta skulle antyda att 
kostnadsutvecklingen i Sverige skulle närma sig den i Euroområdet som gick upp 
till 3,5 procent i årstakt andra kvartalet 2003. 
 
 



Tabell 5.1  Arbetskraftskostnader per timme inom industrin, årlig procentuell 
förändring 

 2001 2002 
2003 

andra kvartalet 
    
Sverige 4,6 3,9 3,7 
    
Euroområdet 3,3 3,2 3,5 
    
    Tyskland 2,0 2,1 3,1 
    Frankrike 4,0 3,8 2,9 
    Finland 5,1 3,5 4,4 
    
EU, exklusive Sverige 3,5 3,3 3,6 
    
    Storbritannien 4,3 3,6 3,8 
    Danmark 4,3 4,0 4,1 
    
USA 3,8 3,6 Ingen uppgift 

Källa. Medlingsinstitutets bearbetning av data från Eurostat samt Eurostat, Euro–indicators News 
Release 111/2003, 19 September 2003. 
Anm. Vid beräkningarna för Euroområdet och EU har data för de olika länderna vägts samman med 
TCW-vikter. 
 
 
Under 2001 och 2002 var ökningstakten för arbetskraftskostnaderna i Tyskland 
kring 2 procent årligen. Den senaste siffran för andra kvartalet 2003 ligger högre, 
det återstår att se om detta endast är  temporärt. Ökningstakten i Finland ligger på 
ungefär samma nivå som den i Sverige. EU-länderna utanför Euroområdet ligger 
också på ungefär samma ökningstakter som Sverige. 
 
Eurostat producerar statistik men gör inga prognoser. Det gör däremot OECD. 
OECD utgår från nationalräkenskapsdata och beräknar arbetskraftskostnader per 
anställd för hela näringslivet (inklusive den privata tjänstesektorn och alltså inte 
enbart industrin). 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 inom industrin kan 
OECD:s statistik endast ge en ungefärlig uppfattning. 
 
OECD:s prognos är att arbetskraftskostnaderna inom Euroområdet kommer att 
öka med kring 3 procent årligen under 2003 och 2004, se tabell 5.2. Bland 
euroländerna ligger Tyskland särskilt lågt med kostnadsökningar ner mot 2 
procent årligen. Frankrike ligger på knappt 3 procent årligen medan Finland på 
drygt 4 procent årligen. 
 
 



Tabell 5.2  Arbetskraftskostnader per anställd i näringslivet, årlig procentuell 
förändring 

 2001 2002 
Prognos 

2003 
prognos 

2004 
     
Euroområdet 3,1 2,6 3,1 2,8 
     
    Tyskland 1,8 1,6 2,8 2,1 
    Frankrike 3,4 2,8 2,5 2,7 
    Finland 5,5 2,4 4,4 4,3 
     
EU, exklusive Sverige 3,5 2,9 3,4 3,1 
     
    Storbritannien 5,1 3,9 4,4 4,0 
    Danmark 4,3 4,1 3,9 4,2 
     
USA 2,3 2,3 3,4 3,3 

Källa. OECD, Employment Outlook, July 2003. 
Anm. Vid beräkningarna för Euroområdet och EU har data för de olika länderna vägts samman med 
TCW-vikter. 
 
 
Prognoserna för Storbritannien och Danmark de kommande åren ligger 
jämförelsevis högt – kring 4 procent årligen. Enligt OECD:s bedömningar 
kommer de årliga ökningarna av arbetskraftskostnaderna i USA vara drygt 
3 procent under 2003 och 2004. 
 
 
5.5  Relativ konkurrenskraft och relativ prisutveckling 
 
Som framhållits är det de totala arbetskraftskostnaderna det centrala ur företagens 
horisont. Förutom den kontanta lönen ingår även lagstadgade och avtalsenliga 
arbetsgivaravgifter, pensionsåtaganden, sjukförsäkring med mera. Näringslivets 
lönebetalningsförmåga är därtill snarare kopplad till prisutvecklingen på dess 
produktion än till KPI. De totala arbetskraftskostnaderna ska således justeras med 
produktprisindex i respektive bransch för att få fram det reallönebegrepp som är 
relevant på företagsnivån. Produktpriset för hela näringslivet i genomsnitt 
(exklusive den svårtolkade Fastighetsverksamheten) har långsiktigt utvecklas 
0,5-1 procentenheter långsammare än konsumentpriserna enligt 
Konjunkturinstitutet. Orsaken till detta är främst att det så kallade 
bytesförhållandet försämras, det vill säga exportpriserna ökar långsammare än 
importpriserna.  
  
Det traditionella sättet att mäta konkurrenskraften gentemot omvärlden är att 
jämföra arbetskostnaden per producerad enhet i gemensam valuta (på engelska 
Relative Unit Labour Cost, RULC). Lönekostnader, produktivitetsutveckling samt 
växelkursförändringar avgör då utvecklingen. Mätt på detta sätt har 
konkurrenskraften trendmässigt förbättrats. Kronfallet 1992 var en orsak till detta, 
men industriavtalet 1998-2000 ledde också till en period av kraftigt förbättrad 
konkurrenskraft. Under denna period var det möjligt att förena en stark 



reallöneutveckling med stabilisering av kostnadsläge, konkurrenskraft och 
vinstnivå i industriföretagen.   
 
 
Diagram 5.5  Relativ arbetskraftskostnad per producerad enhet i industrin  
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
 
 
Ovanstående analys av konkurrenskraften tar emellertid inte hänsyn till 
utvecklingen av de relativa produktpriserna (terms of trade). Detta kan ha en 
historisk förklaring. Under de återkommande kostnadskriserna sågs stigande 
relativpriser i första hand som ett symptom på för högt kostnadsläge och utgjorde 
en signal om att svenska företag höll på att prissätta sig ur marknaden. Att stora 
och varaktiga förändringar av terms of trade kunde ha andra strukturella orsaker 
beaktades inte i analysen.  
 
På branschnivå är emellertid variationen betydande när det gäller utvecklingen av 
reala arbetskraftskostnader, produktivitet, produktpriser.  Fallande produktpriser i 
en bransch är ofta förknippade med en stark produktivitetsutveckling. 
Diagrammet nedan visar att de svenska exportpriserna ökat betydligt långsammare 
än importpriserna på senare år. Sverige har således haft en branschstruktur där vi 
noterat såväl högre produktivitetsutveckling som fallande terms of trade. Till en 
del hänger detta samman med den stora vikten för högteknologiska produkter i 
exporten. I dessa branscher är produktivitetsutvecklingen mycket snabb, men 
produkterna blir samtidigt allt billigare.   
 
Slutsatsen av detta är att en snabb produktivitetstillväxt inte ger utrymme till 
motsvarande löneökningar eftersom produktpriserna samtidigt fallit i hög grad. 
Eftersom det traditionella måttet på konkurrenskraft ovan inte tar hänsyn till detta 
riskerar det att misstolkas.    



 
 
Diagram 5.6  Relationen mellan svenska export- och importpriser (terms of 
trade)    

0302010099989796

102

100

98

96

94

92

90

88

86

102

100

98

96

94

92

90

88

86

:

Index1996=100

 
Källa: SCB 
 
 



6.  Sverige fortsätter med egen valuta   
 
Det faktum att folkomröstningen den 14 september resulterade i ett nej till att 
införa euron som svensk valuta innebär att stabiliseringspolitiken som förut i 
första hand kommer att skötas självständigt av den svenska Riksbanken med det 
övergripande målet att upprätthålla prisstabilitet.   
 
Med stabiliseringspolitik avses den del av den ekonomiska politiken som syftar 
till att stabilisera resursutnyttjandet i ekonomin så att inflationsmålet nås. Det blir 
alltså i stora drag ”business as usual” när det gäller penningpolitiken under den 
kommande avtalsrörelsen. 
 
Men den ekonomiska politiken i övrigt har också relevans för Riksbankens 
möjligheter att stabilisera ekonomin. Det gäller särskilt de regelsystem och mål 
som sattas upp för sysselsättning och offentliga finanser i form av överskottsmål 
och utgiftstak. Om de offentliga underskotten blir alltför stora riskerar det att 
äventyra möjligheten att hålla inflationen stabil varaktigt. Det är också därför som 
detta ingått som ett villkor för att kvalificera sig till EMU enligt de så kallade 
Maastricht-villkoren. Det är också bakgrunden till reglerna i EU:s stabilitetspakt.   
 
 
6.1  Penningpolitiken de närmaste åren        
 
Riksbanken har efter folkomröstningen gett klart besked om att det inte kommer 
att bli någon förändring i det sätt på vilket penningpolitiken förs. Inflationsmålet 
på 2 procent med ett toleransintervall på plus minus 1 procentenhet ligger fast. 
Vid sidan av prisstabilitetsmålet har också Riksbanken (liksom andra 
centralbanker) som mål att ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende” i 
Sverige.    
 
När det gäller penningpolitiken finns det kan skäl att betona några aspekter som 
kan ha relevans för lönebildningen: 
  
Penningpolitiken baseras på den framtida inflationsbedömningen.  
Eftersom penningpolitiken påverkar samhällsekonomin med en tidsfördröjning på 
ett till två år så blir det i praktiken Riksbankens uppgift att se till att den framtida, 
förväntade inflationen är 2 procent. Riksbanken ser alltså inte bakåt utan på 
inflationsutsikterna framåt på 1-2 års sikt. Det finns dock skäl till att ibland 
nyansera definitionen av inflationsmålet enligt KPI.  
• Inflationen kan påverkas av tillfälliga effekter, t ex snabba förändringar av 

energipriser 
• Inflationen påverkas av ränteförändringar eller förändrade indirekta skatter. 

Därför blir den underliggande inflationen, UND1X, det som i praktiken blir 
Riksbankens målvariabel. 

• Om det uppstår en kraftig störning finns skäl att tillåta att inflationsmålet nås 
på litet längre sikt än 1-2 år.  

 
 



Inflationsmålet styr i sin tur förväntningarna 
• Inflationsmålet fungerar som ett nominellt ankare som syftar att stabilisera 

förväntningarna bland aktörerna i ekonomin. Genom att annonsera ett tydligt 
mål för penningpolitiken vill Riksbanken styra förväntningarna mot en viss 
nivå och därigenom påverka pris- och lönesättningen.  

• För att få genomslag på förväntningarna är det viktigt att Riksbanken värnar 
om trovärdighet och tydlighet i inflationsbekämpningen.  

• ECB:s inflationsmål är inte lika tydligt; man vill uppnå en inflation som ligger 
under, men nära 2 procent. Det pågår idag en diskussion om att reformera 
ECB:s målsättningar i riktning mot det svenska eller brittiska systemet. På 
kort sikt (de närmaste åren) är det dock inte sannolikt det införs några nya 
målformuleringar i euroområdet.      

 
Riksbankens handlingsregel att använda styrräntan 
• Om svensk ekonomi riskerar att bli överhettad eller om inflationen väntas 

stiga av andra skäl kommer Riksbanken att ta till sitt generella medel, höjning 
av styrräntan. Därmed påverkas de korta räntorna direkt och de långa räntorna 
indirekt vilket dämpar konsumtion och investeringar. Kronan stärks vilket 
påverkar import och export liksom utrikeshandelspriserna. På 1-2 års sikt 
dämpas då inflationen.  

• Om inflationen i stället bedöms hamna under inflationsmålet vid oförändrad 
styrränta bör Riksbanken i stället sänka styrräntan för att stimulera ekonomin. 
Motsatta generella mekanismer i ekonomin träder då i kraft, efterfrågan 
stimuleras och inflationen anpassas uppåt.   

• Öppenhet och tydlighet om intentionerna kommuniceras med allmänheten och 
marknadens aktörer i tal, kommentarer och inflationsrapporter  

 
Vad kommer Riksbanken att göra under de närmaste åren? 
I det scenario om utvecklingen under den kommande avtalsperioden som vi 
skisserat i föregående kapitel ligger det nära till hands att räkna med att dagens 
historiskt låga styrräntor stiger såväl internationellt som i Sverige. På kort sikt 
räknar de flesta bedömare med att Riksbankens styrränta kommer att vara 
oförändrad med tanke på det svaga resursutnyttjandet.  Kronan har dock stärkts 
påtagligt efter folkomröstningen och fortsätter denna trend kan ytterligare 
räntesänkningar bli aktuella. På längre sikt är den allmänna bedömningen att det 
kommer att ske en tydlig anpassning uppåt av  styrräntan, i takt med att ekonomin  
närmar sig ett mera normalt resursutnyttjande igen.     
 
 
6.2  Övriga stabiliseringspolitiska aspekter  
 
En stor del av den intensiva debatten inför folkomröstningen har handlat om de 
stabiliseringspolitiska aspekterna. Även om åsikterna har gått starkt isär om vilka 
effekter ett medlemskap i EMU skulle ha fått kan vi som Riksbanken konstatera 
att det uppenbarligen finns en mycket bred uppslutning kring vikten av stabilitet i 
ekonomin, med sunda offentliga finanser och låg inflation.  
 
I den nyligen framlagda statsbudgeten för 2004 framgår också att målen för den 
ekonomiska politiken ligger fast. Sysselsättningsmålet om att 80 procent av 



befolkningen i åldrarna 20-64 år ska vara i reguljär sysselsättning år 2004 kommer 
dock inte nås enligt regeringens egna kalkyler i höstbudgeten. Kostnaderna för 
ohälsan kommer fortsätta att vara en budgetpolitisk utmaning framöver och målet 
att halvera antalet sjukdagar till år 2008 blir inte lätt att uppfylla. 
 
De budgetpolitiska målen ligger också naturligt nog fast efter folkomröstningen 
enligt höstbudgeten och regeringsförklaringen.  
 
• För det första gäller det målet om ett överskott i den offentliga sektorns 

finansiella sparande på 2 procent av BNP. Det är inte aktuellt att höja ribban 
till 2,5 procent, vilket diskuterades i folkomröstningens valrörelse. Enligt 
regeringens budgetkalkyler kommer dock överskottet 2004 och 2005 att ligga 
på 0,4 respektive 1,2 procent . Eftersom resursutnyttjandet betecknas som 
lägre än i ett normalkonjunkturlägebehöver detta inte vara i strid med målet 
Målet gäller ju i genomsnitt över en konjunkturcykel på cirka fem år. 
Alternativt kan man definiera målet som ett så kallat konjunkturrensat 
(strukturellt) saldo, vilket regeringen  är inne på i höstbudgeten.  

• För det andra ska fastställda utgiftstak hållas. I årets höstbudget läggs nu nya 
förslag till utgiftstak för 2005 och 2006 som riksdagen har att ta ställning till. 
Det statliga utgiftstaket höjs från 860 miljarder 2004 till 931 miljarder 2006, 
det vill säga ungefär i takt med den förväntade BNP-ökningen. Nästa år är 
reserven för oförutsedda utgifter, budgeteringsmarginalen, helt förbrukad så 
utrymmet för reformer är minst sagt begränsat. Under 2005 och 2006 är den 
föreslagna budgeteringsmarginalen 14 respektive28 miljarder kr. Några 
förslag om att också införa öronmärkta medel som en ”sysselsättnings-
marginal” inom ramen för utgiftstaket har inte aviserats i höstbudgeten. 

 
• Den förra avtalsperioden påbörjades i en situation med stora överskott i de 

offentliga finanserna. Detta användes under åren 2001 och 2002 till åtgärder 
som gav extra köpkraft för löntagarna. Ett mer ansträngd statsfinansiellt 
nuläge gör att det knappast blir aktuellt med motsvarande tillskott under den 
kommande avtalsperioden. 

 
I regeringsförklaringen betonas mer än tidigare tillväxtpolitikens betydelse för att 
göra Sverige till ett konkurrenskraftig och attraktiv ekonomi på längre sikt. Bland 
annat aviseras en översyn som ska utmynna i en långsiktig strategi på 
skatteområdet ”väl förankrad bland riksdagen partier och arbetsmarknadens 
parter”. Vidare pekas på betydelsen av ökat arbetsutbud via minskade 
sjukskrivningar, ökat deltagande i arbetslivet av invandrare och minskad 
ungdomsarbetslöshet.  Satsningar på infrastruktur, industridesign, stärkt 
innovationsklimat och ökad forskning, bland annat på IT-området finns också 
med. Konkreta förslag saknas ännu men flera av dessa områden är frågor som 
också har betonats av industriföreträdare i rapporten ”Framtid för svensk 
industri”.  
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