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Förord 
 
Rapporten ”Läget inom industrin- november 2013” behandlar utvecklingen för svensk 
industri under senare år, nuläget och innehåller också en del bedömningar och progno-
ser för utvecklingen av svensk industri under det närmaste året. Rapporten kan ses som 
en uppföljning av delar av innehållet i rapporten ”Ekonomiska bedömningar – inför 
avtalsrörelsen 2013” som kom för ett år sedan och rapporten ”Ekonomiska bedömningar 
– en uppdatering av rapporten från november 2012” som publicerades i februari 2013.  
 
Syftet med de tidigare rapporterna vara att ge de förtroendevalda inom industrin ett 
ekonomiskt underlag inför avtalsrörelsen. Syftet med denna rapport är mer begränsat. 
Fokus är på utvecklingen för svensk industri och jämförelser görs med utvecklingen för 
industrin i andra länder. Under året har den svenska växelkursen och dess påverkan på 
industrins konkurrensförutsättningar uppmärksammats mer än brukligt. Av det skälet 
ägnas en fördjupning i rapporten åt sambandet mellan växelkurs och konsumentprisut-
veckling.   
 
Rapporten har utarbetats av Nevena Gaco och Göran Nilsson på Facken inom industrins 
kansli. Denna rapport och fler rapporter från Facken inom industrin finns att läsa på 
www.fackeninomindustrin.se. 
 
 
Göran Nilsson 
Kanslichef 
Facken inom industrin 
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Sammanfattande kommentar 

 
Svensk industri hade en mycket stark utveckling från mitten av 1990-talet fram till 
2007. Man kan tala om en reindustrialisering av Sverige. Värdet av svensk industripro-
duktion mer än fördubblades. I jämförelser med utvecklingen i Sveriges viktigaste kon-
kurrentländer hamnade svensk industri i flera avseenden i topp. Denna utveckling kom 
efter två decennier då värdet av svensk industriproduktion i stort sett stått still. 
 
Finanskrisen drabbade svensk industri hårt. Industriproduktionen föll med 20 procent. 
Under 2010 skedde en kraftig återhämtning och 2011 var värdet på vad svensk industri 
producerar ungefär på samma nivå som före finanskrisen. Därefter har ökningen av in-
dustriproduktionen avstannat och förbytts i en viss minskning. 
 
Industriproduktionens utveckling i Sverige jämfört med andra länder i Europa 
Industriproduktionen har utvecklats svagt i Sverige under senare år och det gäller också 
i flertalet andra länder i Europa. I några länder som Tyskland, Österrike och Polen har 
industriproduktionen hållit ungefär samma nivå under de senaste två åren. I övriga län-
der har industriproduktionen, precis som i Sverige fallit tillbaks. 
 
Vår bedömning är att industriproduktion i Sverige utvecklats ungefär som industripro-
duktionen i Europa i genomsnitt. Med tanke på svensk industristruktur, konjunkturkäns-
ligheten och det stora tjänsteinnehåll, är det möjligen ett utfall som egentligen är något 
bättre än vad det ser ut som. Men även om man beaktar detta är utvecklingen svag och 
står i skarp kontrast till den årliga ökning av industriproduktionen på 6-7 procent som 
Sverige hade från mitten av 1990-talet fram till 2007. 
 
Svensk industris produktion och produktionsförmåga 
Svensk industri har idag betydande ledig kapacitet i befintliga anläggningar. När efter-
frågan åter vänder upp innebär det att det finns ett utrymme för ett engångslyft av pro-
duktionsnivå och produktivitet i svensk industri. Det förutsätter att den ökade efterfrå-
gan stämmer hyfsat väl med den produktionskapacitet som finns tillgänglig. 
 
Utvecklingen av industrins produktionskapacitet bestäms långsiktigt av befintliga inve-
steringars livslängd och de materiella och immateriella nyinvesteringar som görs. Det är 
vår bedömning att den svenska industrins produktionskapacitet utvecklats långsammare 
under de senaste fem åren. Det beror på en stagnerande investeringsnivå och en ökad 
utslagning av produktionskapacitet. 
 
För att svensk industriproduktion under en längre tid ska ha en hög tillväxt krävs, föru-
tom en högre efterfrågan, ökade materiella och immateriella investeringar. Inte minst är 
investeringar i forskning och utveckling och kompetenshöjande investeringar på alla 
nivåer viktiga. Om svensk industri ska ha en internationell konkurrenskraftig industri-
struktur måste förnyelse och omställningsförmågan vara hög. 
 
Exporten och utbytet med omvärlden 
Svensk industriproduktion går till helt övervägande delen på export. Det betyder att 
efterfrågan på de för svensk industri viktiga exportmarknaderna är avgörande för indu-
striproduktionen och exportens utveckling. Under de senaste åren har de svenska ex-
portmarknaderna nästan slutat växa. Det är den viktigaste orsaken till att den svenska 
exporten har utvecklats väldigt svagt och kommer att minska under 2013. Flertalet pro-
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gnosbedömare och olika konjunkturindikatorer spår att efterfrågan på de svenska ex-
portmarknaderna nu vänder upp och att svensk export åter kommer att öka 2014. 
 
Den svenska bytesbalansen fortsätter att visa ett stort överskott samtidigt som samman-
sättningen av överskottet förändras. Det svenska bytesförhållandet föll fram till 2005 
men har sen dess varit i stort sett konstant. Det vore önskvärt att exportpriserna kunde 
öka mer än importpriserna, och därmed bytesförhållandet stiger. Det ökar företagens 
förädlingsvärde och därmed utrymmet för löner och vinster. 
 
Arbetskraftskostnaderna 
Arbetskraftskostnaderna i Sverige kommer, under de närmaste åren, sannolikt att öka i 
ungefär samma takt som i de västeuropeiska länderna i genomsnitt. Möjligen blir ök-
ningstakten i Sverige något lägre. I Tyskland och Österrike lär arbetskraftskostnaderna 
öka snabbare än i Sverige. I Finland, Frankrike och de sydeuropeiska länderna lär ök-
ningstakten vara lägre än snittet för Västeuropas länder. 
 
Om dagens valutakurs jämtemot euron består kan svensk industri räkna med att nivån 
på arbetskraftskostnaderna i Sverige i jämförelse med nivån i Sveriges viktigaste kon-
kurrentländer i Västeuropa, i genomsnitt kommer att vara ungefär densamma som idag. 
 
Växelkursen 
Den svenska kronans utveckling har stor påverkan på kostnadsläget för svensk industri. 
På längre sikt har skillnader i prisutvecklingen mellan länder stor betydelse för valuta-
kursens utveckling. Om länder som befinner sig på en likartad utvecklingsnivå har en 
likartad prisutveckling tenderar värdet på ländernas valutor att utvecklas likartat.  
 
På kort sikt är det många andra faktorer som kan påverka valutakursens utveckling. Att 
den europeiska centralbanken har en lägre styrränta än den svenska riksbanken riskerar 
att driva upp växelkursen för den svenska kronan och leda till försämrad konkurrens-
kraft för svensk industri i en situation då låg efterfrågan redan gör att lönsamheten är 
svag i vissa branscher. 
 
Lönsamhet och vinster 
Industriföretagens vinster och lönsamhet har pressats tillbaks något de senaste åren. 
Givet det rådande konjunkturläget, är vinster och lönsamhet, genomsnittligt sett, inte 
ovanligt låga.  
 
Kostnadstrycket för företagen är lågt. Importpriserna har sjunkit och inflationstrycket i 
Sverige och hela Europa är lågt. Även de flesta råvarupriser spås vara relativt oföränd-
rade under den närmaste tiden. Räntorna är låga. Det löneavtal som träffats innebär låga 
ökningar av arbetskraftskostnaderna under de närmaste tre åren. Förmodligen kommer 
enhetsarbetskraftskostnaderna inom industrin att vara oförändrade eller sjunkande. När 
lågkonjunkturen släpper och efterfrågan åter börja stiga kommer vinster och lönsamhet 
att följa med. 
 
Sysselsättning och arbetslöshet 
Antalet sysselsatta inom industrin minskar under 2012 och 2013. Arbetslösheten ligger 
kvar på höga nivåer i flertalet av förbundens a-kassor. För att minska arbetslösheten 
krävs att efterfrågan i ekonomin ökar. Men det räcker inte. Det krävs också mer av ut-
bildningssatsningar framförallt riktade till ungdomar med bristfällig utbildning och 
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långtidsarbetslösa. Det behövs också ökade satsningar på kompetensutveckling kopplat 
till parternas omställningsstöd. 
 
Prognoser och konjunkturindikatorer 
Alla prognosmakares prognostiserar en ökad tillväxt under 2014 och 2015 i de länder 
som utgör svensk industris viktigaste exportmarknader. Det får också positiva effekter 
på svensk export och industriproduktion. Konjunkturinstitutet spår i augusti 2013 att 
industriproduktionen i Sverige sjunker med 1,2 procent under 2013 men sedan vänder 
upp och ökar med 3,5 procent 2014.  
 
Flera s.k. framåtblickande konjunkturindikatorer har nu under en längre tid pekat på ett 
förbättrat konjunkturläge. Under hösten 2013 har signalerna blivit ännu starkare men 
någon tydlig vändning i konjunkturen har ännu inte synts i data över industriprodukt-
ionens utveckling.  
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1. Industriproduktionens utveckling i Europa1 

Diagram 1.1a Industriproduktionen i Sverige och EU kv1 2005-kv2 2013 

 
Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 
 
Diagram 1.1b Industriproduktionen i Sverige och euroområdet okt 2010-aug 2013 

 
Källa: Thomson Reuters datastream, Industriproduktionsindex 
 
Industriproduktionen i Sverige utvecklades i linje med snittet för EU fram till finanskri-
sen. Därefter föll industriproduktionen i Sverige mer än i EU under 2009 men steg se-
dan snabbare under 2010 och låg under 2011 drygt tio procent över nivån 2005. EU-
länderna hade då haft en svagare utveckling och låg ungefär 5 procent över 2005 års 
nivå. Under 2012 och 2013 har industriproduktionen fallit tillbaka både i EU och i Sve-
rige men fallet i Sverige ser ut att vara något större än i EU i genomsnitt. Nivån på indu-
striproduktionen i Sverige och i EU är idag bara några procentenheter över den nivå 
som rådde 2005.     

                                                 
1 En lite utförligare förklaring till diagrammen i detta avsnitt återfinns sist i avsnittet. 
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Diagram 1.2a Industriproduktionen Tyskland, Storbritannien, Frankrike 
 kv1 2005-kv2 2013 

 
Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 
 
Diagram 1.2b Industriproduktionen Tyskland, Storbritannien, Frankrike 
 okt 2010-aug 2013 

 
Källa: Thomson Reuters datastream, Industriproduktionsindex 
 
Industriproduktionen har sedan 2005 utvecklats bättre i Sverige än i Frankrike och Stor-
britannien. Det tycks dock inte gälla under de senaste två åren. Industriproduktionen i 
Tyskland har inte fallit tillbaka på samma sätt som i Sverige under de senaste åren utan i 
stort sett har nivån på industriproduktionen varit konstant under 2011-2013.   
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Diagram 1.3a Industriproduktionen Norden kv1 2005-kv2 2013 

 
Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 
 
Diagram 1.3b Industriproduktionen Norden okt 2010-aug 2013 

 
Källa: Thomson Reuters datastream, Industriproduktionsindex 
 
Finland hade den klart bästa utvecklingen av industriproduktionen från 2005 fram till 
finanskrisen vid en jämförelse med övriga nordiska länder. Därefter har industriprodukt-
ionen i Finland fallit tillbaka kraftigt och ligger idag på en nivå långt under den som 
rådde 2005. Fallet i industriproduktionen i Finland från toppnoteringen under 2008 till 
idag är omkring 30 procent. 
 
Sett över hela perioden från 2005 har svensk industriproduktion utvecklats bättre än 
finsk och dansk industriproduktion och ungefär som den norska, men med betydligt 
större svängningar. Sett till utvecklingen under de senaste två åren har svensk och finsk 
industriproduktion utvecklats sämst i Norden. 
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Diagram 1.4a Industriproduktionen Irland, Spanien, Italien kv1 2005-kv2 2013 

 
Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 
 
Diagram 1.4b Industriproduktionen Irland, Spanien, Italien okt 2010-aug 2013 

 
Källa: Thomson Reuters datastream, Industriproduktionsindex 
 
Den svenska industriproduktionen har utvecklats något bättre än den irländska och klart 
bättre än den spanska och italienska sett över hela perioden från 2005. Under de senaste 
åren tycks utvecklingen för svensk och irländsk industriproduktion vara relativt likartad 
medan industriproduktionen i Italien och Spanien fortsatt att falla mer än den svenska. 
Fallet för industriproduktionen i Italien och Spanien har dock minskat och möjligen 
upphört under 2013. 
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Diagram 1.5a Industriproduktionen Östeuropa kv1 2005-kv2 2013 

 
 Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 
 
Diagram 1.5b Industriproduktionen Polen och Tjeckien okt 2010-aug 2013 

 
 Källa: Thomson Reuters datastream, Industriproduktionsindex 
 
Industriproduktionen i Sverige och Ungern har haft en likartad utveckling under peri-
oden efter 2005. I flera andra östeuropeiska länder har industriproduktionen utvecklats 
betydligt starkare än i Sverige. I Polen och Slovakien är värdet av industriproduktionen 
2013 ungefär 70 procent högre än år 2005. Utvecklingen under de senaste åren har dock 
varit relativt svag. I Polen och Tjeckien är nivån på industriproduktionen ungefär den-
samma under de senaste två åren.  
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Diagram 1.6a Industriproduktionen Nederländerna och Österrike  
kv1 2005-kv2 2013 

 
 Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 
 
Diagram 1.6b Industriproduktionen Belgien, Nederländerna, Österrike  
okt 2010-aug 2013 

 
Källa: Thomson Reuters datastream, Industriproduktionsindex 
 
Industriproduktionen i Österrike är år 2013 ungefär 20 procent större än 2005. Fallet 
under finanskrisens akuta skede motsvarades av en rekyl under 2010 som gjorde att 
nivån på industriproduktionen, liksom i Sverige, snabbt var tillbaka på ungefär samma 
nivå som före finanskrisen. Till skillnad från i Sverige har inte industriproduktionen 
fallit i Österrike under de senaste två åren. 
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Sammanfattning  
Finanskrisen drabbade svensk industri hårt. Industriproduktionen föll med 20 procent. 
Under 2010 skedde en kraftig återhämtning och 2011 var värdet på vad svensk industri 
producerar ungefär tillbaks på den nivå som rådde före finanskrisen. Därefter har ut-
vecklingen varit knackig. 
 
Industriproduktionen har utvecklats svagt också i andra länder i Europa. I några länder 
som Tyskland, Österrike och Polen har industriproduktionen hållit ungefär samma nivå 
under de senaste två åren. I övriga länder har industriproduktionen, precis som i Sverige 
fallit tillbaks. 
 
En relativt stor andel av svensk industriproduktion består av investeringsvaror och var-
aktiga konsumtionsvaror. Det gör svensk industri mer konjunkturkänslig. Det stora och 
växande tjänsteinnehållet i svensk industriproduktion talar för att den uppmätta utveckl-
ingen av svensk industriproduktion är något underskattad (se ruta utvikning). 
 
Vid en jämförelse med viktiga konkurrentländer i Västeuropa är bedömningen att 
svensk industriproduktion under senare år utvecklats ungefär som för Europas länder i 
genomsnitt möjligen något sämre. Om man tar hänsyn till svensk industristruktur, kon-
junkturkänslighet och stort tjänsteinnehåll, framstår den svenska industriproduktionens 
utveckling som något bättre. 
 
Utvikning - underskattning av industrins bidrag till produktionens utveckling 
Syftet med detta kapitel är att översiktligt beskriva utvecklingen av industriproduktion-
en i Sverige under senare år och jämföra med utvecklingen i andra europeiska länder. 
För att gör det används vedertagna statistiska data. Som läsare av rapporten bör man 
samtidigt vara medveten om att data över industriproduktionens utveckling i diagram 
1.1 - 1.6 inte ger en fullt rättvis bild av industrins betydelse för utvecklingen av den 
svenska produktionen sett över en längre period. Det finns brister i de statistiska un-
derlagen och ibland kan gamla kategoriseringar av statistiska material leda tanken fel.  
 
Ett exempel på en uppenbar brist i de statistiska materialen är att industriproduktionsin-
dex inte innehåller några uppgifter om industrins tjänsteproduktion. Det gör nationalrä-
kenskaperna. Däremot fångar nationalräkenskaperna inte in den förvandling av produkt-
ionens organisation som det innebär att allt fler industriföretag delar upp sin produktion 
i olika bolag varav en del klassificeras som tjänsteföretag. Exempelvis ingår i Volvo-
koncernen ett antal olika företag med olika uppgifter såsom hantering av finansiering, 
IT-system, viss teknologiutveckling etc.. Dessa företag klassificeras som tjänsteföretag. 
Flertalet andra stora koncerner har liknande lösningar.  
 
Det pågår också en utveckling sen många år tillbaks som innebär att företag inom till-
verkningsindustrin lägger ut mer av den verksamhet som de tidigare bedrev i egen regi 
på underentreprenörer. En hel del av denna verksamhet klassificeras också som verk-
samhet inom tjänstesektorn. Det är ett exempel på att gamla klassificeringar kan leda 
tanken fel. Sammantaget leder detta till att omfattningen av produktion som inte klassi-
ficeras som tillverkningsindustri men som sker i direkt samverkan med tillverkningsin-
dustrin och är beroende av den ökar. Undersökningar tyder också på att denna utveckl-
ing kommit särskilt långt i Sverige. 
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Förklaring till diagrammen i kapitel 1 
Kapitel 1- Industriproduktionens utveckling i Europa - innehåller diagram som beskri-
ver industriproduktionens utveckling i ett antal länder och ländergrupper. För att besk-
riva utvecklingen över en längre tid används nationalräkenskaper (NR) som källa. Dessa 
diagram börjar 1 kvartalet 2005 och har ett (a) i diagramrubriken. För att få en uppfatt-
ning om utveckling under de senaste två till tre åren har vi kompletterat med uppgifter 
från industriproduktionsindex (IPI).  
 
Diagram med IPI som källa har försetts med ett (b) i diagramrubriken och börjar i okto-
ber 2010. Båda måtten är så kallade volymmått, vilket innebär att indexserierna är fast-
prisberäknade och således rensade för prisförändringar. För uppgifterna från NR är bas-
året genomgående 2005. Index=100 motsvarar således produktionsnivån helåret 2005. 
För IPI är basåret 2010=100 förutom i diagram 1.3b och 1.4b där en omräkning skett så 
att produktionsnivån i okt 2010 är satt till index=100. Detta beror på skillnader i grund-
data. 
 
Man bör observera att diagrammen inte säger något om industrins storlek i respektive 
land. I ett land kan exempelvis industrin svara för tio procent av den totala produktionen 
och i ett annat land kan den andelen vara 20 procent. Vad diagramen beskriver är ut-
vecklingen från första kvartalet 2005 respektive oktober 2010.  
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2. Svensk industriproduktion och produktionsförmåga 

 
Diagram 2.1 Förädlingsvärde och Investeringar,  
Gruv- och tillverkningsindustrin, löpande priser, miljoner kronor 

 
Källa: SCB Nationalräkenskaper 
 
År 2011 var värdet av den svenska industriproduktionen 540 miljarder kronor. När fi-
nanskrisen kom rasade produktionen och 2009 uppmättes den svenska industriprodukt-
ionens värde till 429 miljarder. Det innebar ett tapp på 111 miljarder eller 20 procent 
mätt i löpande priser. Därefter skedde en snabb återhämtning och 2011 var industripro-
duktionen uppe i 530 miljarder kronor. Det vill säga industriproduktionen var nästan 
tillbaka på samma nivå som 2007. Mätt i fasta priser var värdet av industriproduktionen 
något högre 2011 än 2007. 
 
Efter 2001 finns endast preliminära utfall enligt nationalräkenskaperna samt industri-
produktionsindex att tillgå som källor för industriproduktionens utveckling. Genom-
gången i kapitel 1 tyder på att värdet på industriproduktionen har sjunkit sen år 2011. 
Det gäller oavsett om beskrivningen görs i löpande priser (diagram 2.1) eller i fasta pri-
ser (kapitel 1). 
  
Diagram 2.1 visar också utvecklingen av industrins bruttoinvesteringar i löpande priser 
enligt nationalräkenskaperna (höger skala). År 2011 uppgick gruv- och tillverkningsin-
dustrins investeringar till 85 miljarder kronor. Bortsett från en investeringstopp 2007 
och 2008 har investeringsnivån varit relativt konstant och legat kring 80 miljarder under 
de senaste 10-15 åren. 
 
Diagram 2.2 visar utvecklingen av industrins investeringar enligt SCBs investeringsen-
kät. Investeringsenkätens uppgifter skiljer sig från uppgifter i NR. NR använder ett vi-
dare investeringsbegrepp. I investeringsenkäten ingår kostnader för investeringar i 
byggnader, andra anläggningar och maskiner. I NRs investeringsbegrepp ingår även 
köpt och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing av kapitalföremål fördelat på an-
vändande bransch samt korttidsinventarier. NR kompletterar även investeringsenkätens 
uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten. 
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Diagram 2.2 Industriinvesteringar, miljarder kronor 

 
Källa: SCB Investeringsenkät 
 
Lägger man ihop informationen i diagram 2.1 och 2.2 kan man utläsa att investeringsni-
vån i svensk industri 2013 är på ungefär på samma nivå som år 2000. Eftersom föräd-
lingsvärdet har ökat har investeringskvoten2 under samma period minskat. Runt millen-
niumskiftet låg investeringskvoten på omkring 20 procent och idag är den ungefär 16 
procent. Alarmerande är också att den reala kapitalstocken i svensk tillverkningsindu-
stri, för första gången sen början av 1990-talet sjönk under 2010 och 2011, enligt SCB 
beräkningar.  
 
Samtidigt som industrins materiella investeringar i stort sett varit konstanta och investe-
ringskvoten sjunkit har betydelsen av industrins immateriella investeringar ökat. Med 
immateriella investeringar avses investeringar i forskning och utveckling, produktut-
veckling, IT-lösningar, kompetensutveckling, design, organisationsförändringar, mark-
nadsföring, patent m.m. Någon officiell statistik över omfattningen av de samlade im-
materiella investeringarna finns inte men uppskattningar visar att de är mycket bety-
dande och att de fått en ökad betydelse för produktion och produktivitetsutveckling. 
 
Tyvärr tycks Sverige även tappa mark när det gäller nivån på de immateriella investe-
ringarna. Exempelvis visar en rapport från EU-kommissionen att Sveriges samlade in-
vesteringarna i forskning och utveckling (FoU) i relation till BNP minskade från 4,13 
till 3,37 procent mellan 2001 och 2011. Företagens bidrag till de svenska FoU-
investeringarna sjönk från 3,20 procent av BNP 2001 till 2,34 procent under 2011. 
 
I dagsläget bidrar den låga efterfrågan till att företagens investeringar hålls nere. Riks-
bankens företagsenkät visar, liksom SCBs investeringsenkät, på en minskning av inve-
steringarna under den närmste tiden. På något längre sikt när efterfrågan stiger kommer 
säkert investeringsaktiviteten att öka. En del bedömare tror också att det kan bli en 
större ökning beroende på de behov som uppstått på grund av att investeringarna i 
många företag under flera år varit eftersatta. 
 

                                                 
2 Investeringskvoten= investeringar i förhållande till förädlingsvärdet 
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För att svensk industriproduktion under en längre tid ska ha en hög tillväxttakt krävs, 
förutom en högre efterfrågan, att de materiella och immateriella investeringarna ökar. 
Inte minst är investeringar i forskning och utveckling och kompetenshöjande investe-
ringar på alla nivåer viktiga. Om svensk industri ska ha en internationell konkurrens-
kraftig industristruktur måste förnyelse och omställningsförmågan vara hög. 
 
Diagram 2.3 Kapacitetsutnyttjande, tillverkningsindustrin 

 
Källa: SCB 
 
Som diagram 2.3 visar sjönk kapacitetsutnyttjandet rejält under andra halvåret 2012, en 
viss återhämtning har därefter skett men det finns fortfarande betydande ledig kapacitet 
i svensk industri. 
 
Diagram 2.4 Orderingång och Industriproduktionsindex (IPI),  
gruv- och tillverkningsindustrin 

 
Källa: SCB 
 
Som diagram 2.4 visar föll orderingången till svensk industri under 2011 och 2012 och 
bortsett från piken i mars 2013 finns en svagt fallande tendens även 2013. Piken i mars 
2013 härrör från en stor order i branschen ”annan transportmedelsindustri”. Industripro-
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duktionen, enligt IPI, föll under andra halvåret 2011 och 2012. Fallet har stannat upp 
under 2013 men en jämförelse mellan helåret 2012 och helåret 2013 kommer förmodli-
gen att visa på en lägre industriproduktion 2013. 
 
Diagram 2.5 Produktivitetsutveckling inom industrin, kv1 2001 – kv2 2013 

 
Källa: ECB och SCB 
 
Produktivitetsutvecklingen i svensk industri var betydligt högre än snittet för eurolän-
derna fram till 2008. Under finanskrisen föll produktiviteten i svensk industri kraftigt. 
År 2010 kom en kraftig rekyl. Därefter har produktiviteten utvecklats svagt i svensk 
industri. 
 
Sammanfattning 
Den svenska industriproduktionen har utvecklats svagt under senare år. Det finns idag 
betydande ledig kapacitet i befintliga anläggningar. När efterfrågan åter vänder upp och 
om den stämmer hyfsat väl med den produktionskapacitet som finns tillgänglig, finns ett 
utrymme för ett engångslyft av produktionsnivå och produktivitet i svensk industri. Hur 
stort beror på hur väl befintlig produktionskapacitet svarar upp mot efterfrågan på 
världsmarknaden. 
 
Utvecklingen av industrins långsiktiga produktionskapacitet bestäms av befintliga inve-
steringars livslängd och de materiella och immateriella nyinvesteringar som görs. Det är 
vår bedömning att den svenska industrins produktionskapacitet har utvecklats långsam-
mare under de senaste fem åren jämfört med period 1998-2008. En orsak till det är den 
stagnerande investeringsnivån. Det är också troligt att utslagningen av produktionska-
pacitet har ökat. 
 
För att svensk industriproduktion under en längre tid ska ha en hög tillväxt krävs, föru-
tom en högre efterfrågan, ökade materiella och immateriella investeringar. Inte minst är 
investeringar i forskning och utveckling och kompetenshöjande investeringar på alla 
nivåer viktiga. Om svensk industri ska ha en internationell konkurrenskraftig industri-
struktur måste förnyelse och omställningsförmågan vara hög. 
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3. Exporten och utbytet med omvärlden 

Diagram 3.1 Exportutveckling, kv 1 2010 – kv 2 2013 

 
Källa: Thomson Reuters datastream 
 
Efter en mycket svag utveckling under större delen av 2012 och början av 2013 tog ex-
portutvecklingen ny fart under andra kvartalet 2013 i Tyskland, USA och Frankrike 
(diagram 3.1).  I Sverige fortsatte dock exporten att sjunka. Enligt Konjunkturinstitutets 
bedömning kommer under 2014 en omsvängning med ökad export också i Sverige. 
Även Business Sweden (f.d. Exportrådet) räknar med att den svenska exporten, efter att 
ha minskat i år, vänder upp under 2014. 
 
Diagram 3.2 Marknadstillväxt och svensk export 2005-2014,  
procentuell förändring respektive år 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, augusti 2013 
 
Den viktigaste förklaringen till den svaga utvecklingen för svensk export är att de 
svenska exportmarknaderna har utvecklas mycket svagt. 
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Diagram 3.3 Bytesbalansens komponenter i relation till BNP 1998-2014 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, aug 2013 
 
Den svenska bytesbalansen har gett ett kraftigt överskott i över 15 års tid. Det är en stor 
förändring jämfört med situationen under decennierna dessförinnan. Sedan 1996 har 
bytesbalansen stadigt varit över fyra procent i relation till BNP och under de senaste tio 
åren har överskottet varit över sex procent relaterat till BNP. År 2011 var bytesbalansö-
verskottet drygt 240 miljarder kronor eller sju procent i relation till BNP. Konjunkturin-
stitutet räknar med att bytesbalansöverskottet sjunker något under 2013 och 2014 men 
att det fortsätter att vara på en hög nivå. 
 
Bytesbalansen består av flera delar. De största posterna är nettot av import respektive 
export av varor och tjänster (handelsbalansen respektive tjänstebalansen), nettot av fak-
torinkomster (löner och kapital) samt nettot av löpande transföreringar. Samtidigt som 
överskottet i bytesbalansen legat på omkring sju procent de senaste tio åren så har sam-
mansättningen av överskottet förändrats. 
 
Diagram 3.3 visar hur fyra stora poster i bytesbalansen förändrats sedan 1998. Värdet av 
vad Sverige exporterar i form av varor minus vad vi importerar i form av varor (han-
delsbalansen) har minskat. Däremot har tjänsteexportnettot och nettot av kapitalavkast-
ningar ökat. Kapitalavkastningar består av avkastning på direkta investeringar, port-
följinvesteringar (exempelvis utdelningar på aktier) och räntor på lån. 
 
Minskning av överskottet i handelsbalansen avspeglar sig också i utvecklingen av netto-
exporten för olika stora varugrupper. Exempelvis har Sverige under de senaste åren, 
från att varit en stor nettoexportör av tele-, radio och Tv-varor förvandlats till en netto-
importör. Det gäller också personbilar. I och med att Saab lade ner sin personbilstill-
verkning blev Sverige nettoimportör av personbilar (diagram 6.4a). Däremot har netto-
exporten av exempelvis järnmalm ökat (diagram 6.4b). 
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Diagram 3.4a Nettoexport av vissa varor, glidande medelvärde 

 
Källa: SCB och egna beräkningar 
 
Diagram 3.4b Nettoexport av vissa varor, glidande medelvärde 

 
Källa: SCB och egna beräkningar 
 
Ett lands bytesförhållande är ett annat mått på ett lands förhållande till omvärlden. By-
tesförhållandet3 anger förhållandet mellan prisutvecklingen på de produkter ett land 
exporter i relation till prisutvecklingen på de produkter ett land importerar. Det är natur-
ligtvis en fördel om priserna på det man säljer ökar mer än priserna på det man köper. 
 
Det svenska bytesförhållandet sjönk under perioden 1998-2005 med 10 procentenheter. 
Det berodde främst på kraftiga råoljeprishöjningar4. Efter 2005 har det inte skett några 
större förändringar av det svenska bytesförhållandet (diagram 3.5). 
  

                                                 
3 På engelska ”terms of  trade”. 
4 Se fördjupning ”Konjunkturläget juni 2013”, Konjunkturinstitutet 
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Diagram 3.5 Bytesförhållandet, Index 1998=100 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Det vore önskvärt att exportpriserna kunde öka mer än importpriserna, och därmed by-
tesförhållandet stiger. Det ökar företagen förädlingsvärde och därmed utrymmet för 
löner och vinster. 
 
Sammanfattning 
Den svenska exporten har utvecklats väldigt svagt under de senaste åren och kommer att 
minska under 2013. Den svaga utvecklingen beror främst på att de svenska exportmark-
naderna nästan slutat växa. Flertalet prognosbedömare och olika konjunkturindikatorer 
(se kapitel 8) spår att exporten åter kommer att öka 2014. 
 
Den svenska bytesbalansen fortsätter att visa ett stort överskott samtidigt som samman-
sättningen av överskottet förändras. Det svenska bytesförhållandet är i stort sett kon-
stant.  



24 
 

4. Arbetskraftskostnader 

Diagram 4.1 Arbetskraftskostnad inom industrin, 1998-2012 

 
Källa: Eurostat LCI 
 
Diagram 4.2 Arbetskraftskostnad inom industrin, 2010-2012 

 
Källa: Eurostat LCI 
 
I genomsnitt har arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri ökat med 3,7 
procent per år under perioden 1998-2012. Det är 0,5 procent högre än ökningen i de 
västeuropeiska länderna5 som under samma period var 3,2 procent. Under treårspe-
rioden 2010-2012 har arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat med 3,2 procent jämfört 
med 2,4 procent i de västeuropeiska länderna. Under första och andra kvartalet 2013 har 
arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat med endast 0,6 procent jämfört med 2,8 procent i 
de västeuropeiska länderna (se tabell 4.1). 
  

                                                 
5 Ländernas ökningstakt har vägt samman med vikter som motsvarar ländernas betydelse som konkurrent-
länder till Sverige. 
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Tabell 4.1 Arbetskraftskostnad inom industrin, Kv1-Kv2 2013 
2013K1 2013K2 Snitt 2013 

Belgien 2,5 1,9 2,2 

Danmark 1,7 1,9 1,8 

Tyskland 4,9 2,0 3,5 

Irland 1,2 -0,8 0,2 

Spanien 1,9 1,1 1,5 

Frankrike 0,3 0,9 0,6 

Italien 2,5 2,2 2,4 

Nederländerna 2,8 N/A 2,8 

Österrike 2,7 3,4 3,1 

Portugal -2,8 3,1 0,2 

Finland 1,8 2,9 2,4 

Sverige 0,9 0,3 0,6 

Storbritannien 3,3 0,1 1,7 

Norge 3,6 4,9 4,3 

Västeuropa*   2,8 
Källa: Eurostat LCI  
*Genomsnitt vägt med KIX-vikter 
 
Det treåriga löneavtal som slöts inom industrin den 2 april 2013 ger en kostnadsökning 
på 6,8 procent fördelat på tre år, inklusive kostnader för avsättning till delpension. Det 
motsvarar en kostnadsökning på knappt 2,3 procent per år. När man i efterhand mäter 
löneökningarna är det vanligt att lönerna ökat med några tiondelar till. 
 
Även med en ganska modest produktivitetsökning innebär det att enhetsarbetskrafts-
kostnaden inom industrin lär sjunka under de kommande åren. Arbetskraftskostnaderna 
i länder som Tyskland och Österrike har stigit under senare år och ligger över tre pro-
cent i årstakt. Avtalen under 2013 pekar på en fortsatt löneökningstakt över tre procent i 
dessa länder. I andra länder med större ekonomiska problem lär löneökningstakten bli 
lägre under de kommande åren. I Finland slöts nyligen ett avtal på mycket låg nivå. 
Även i Frankrike och de sydeuropeiska länderna lär arbetskraftskostnaderna öka i en 
långsammare takt än för Västeuropa i genomsnitt. 
 
För de västeuropeiska länderna i genomsnitt lär löneökningstakten under de kommande 
åren hamna i närheten men troligen något under tre procent per år. Arbetskraftskostna-
derna i Sverige kommer, under de närmaste åren, sannolikt att öka i ungefär samma takt 
som i de västeuropeiska länderna i genomsnitt. Möjligen blir ökningstakten i Sverige 
något lägre. 
 
Nivån på de svenska arbetskraftskostnaderna är bland de högsta i Europa (diagram 4.3) 
och därmed också bland de högsta i världen. Olika statistikkällor ger lite olika svar men 
allt tyder på de svenska arbetskraftskostnaderna ligger bland de högsta. Även övriga 
nordiska länder ligger relativt högt. Norge förmodligen i topp. Arbetskraftskostnaderna 
i Tyskland skiljer sig mer än i Sverige mellan olika branscher men är idag, i genomsnitt, 
förmodligen lägre än de svenska. Under många år har förhållandena varit det omvända. 
 
Förutom höjningarna av löner och andra arbetskraftskostnader spelar valutakursernas 
utveckling en stor roll vid internationella jämförelser av arbetskraftskostnaderna. 
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Svängningar i olika länders valutakurs kan på kort tid innebära kraftiga förändringar av 
de relativa arbetskraftkostnaderna mellan olika länder6. På lång sikt är skillnader i län-
dernas prisökningstakt viktiga som förklaring till skillnaderna i utvecklingen av värdet 
på ländernas valuta (se kapitel 5). 
 
En euro kostade 2012 i genomsnitt 8,71 svenska kronor. Kursen var ungefär densamma 
i inledning av november 2013. Om den valutakursen består, under de närmaste åren, kan 
svensk industri räkna med att nivån på arbetskraftskostnaderna i Sverige i jämförelse 
med nivån i Sveriges viktigaste konkurrentländer i Västeuropa kommer att vara ungefär 
densamma som idag. 
 
Diagram 4.3 Arbetskraftskostnad inom industrin, 2012 

 
Källa: ”Globala arbetskraftskostnader 2012”, Facken inom industrin 
 
Sammanfattning 
Arbetskraftskostnaderna i Sverige kommer, under de närmaste åren, sannolikt att öka i 
ungefär samma takt som i de västeuropeiska länderna i genomsnitt. Möjligen blir ök-
ningstakten i Sverige något lägre. I Tyskland och Österrike lär arbetskraftskostnaderna 
öka snabbare än i Sverige. I Finland, Frankrike och de sydeuropeiska länderna lär ök-
ningstakten var lägre än snittet för Västeuropa.  
 
Om dagens valutakurs jämtemot framförallt euron består kan svensk industri räkna med 
att nivån på arbetskraftskostnaderna i Sverige i jämförelse med nivån i Sveriges viktig-
aste konkurrentländer i Västeuropa, i genomsnitt kommer att vara ungefär densamma 
som idag. 
 
  

                                                 
6 Se ”Globala arbetskraftskostnader 2012”, Facken inom industrin. 
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5. Växelkursen 

Diagram 5.1 TCW och KIX index 

 
Källa: Riksbanken 
 
Diagram 5.2 Den svenska kronans kurs gentemot euron 

 
Källa: Riksbanken 
 
Under finanskrisens akuta skede försvagades den svenska kronan kraftigt gentemot fler-
talet andra valutor. Därefter stärktes kronan och var under år 2011 tillbaka på ungefär 
samma nivå som före finanskrisen. Därefter stärktes den svenska kronan ytterligare, 
bland annat gentemot euron, och har sen sommaren 2012, enligt KIX index varit star-
kare än den varit vid något tidigare tillfälle under de senaste 15 åren. Under sommaren 
2012 var den svenska kronans kurs jämtemot euron stundtals nära 8,20 och i mars 2013 
nära 8,30. Därefter har den svenska kronan försvagats något. Under de senaste måna-
derna har priset för en euro varit mellan 8,60 och 8,80 svenska kronor. 
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Diagram 5.3 Nominellt och realt KIX-index 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 
 
Växelkursens kortsiktiga rörelse påverkas av en mängd olika faktorer. På lite längre sikt 
påverkas växelkursen av om länder har olika inflationstakt. Länderna med en högre in-
flationstakt får med tiden en sjunkande växelkurs (se fördjupning – utveckling av väx-
elkurs och KPI). Tar man hänsyn till att inflationen är olika i de olika länderna och ren-
sar för den effekten får man valutakursernas reala utveckling. 
 
Beräkningar av den reala växelkursen kan göras utifrån utvecklingen av olika prisindex. 
Ibland används konsumentprisindex och ibland olika producentprisindex. Diagram 5.3 
visar KIX-indexets utveckling nominellt respektive realt, där den reala KIX index är 
beräknat genom att de nominella valutakurserna justeras utifrån de olika ländernas kon-
sumentprisinflation7. Som framgår av diagrammet befinner sig det reala KIX-indexet 
idag på ungefär samma nivå som det var åren 2000, 2003 samt 2004. 
 
På kort sikt påverkas valutakurserna bland annat av ränteskillnader mellan olika länder. 
Förstärkningen av den svenska kronan sommaren 2012 sammanföll med en ökad ränte-
differens mellan den europeiska centralbankens (ECB) styrränta och den svenska riks-
bankens styrränta. Den 7 november beslutade ECB att sänka sin styrränta från 0,5 till 
0,25 procent. Det finns en risk för att den större räntedifferens som då uppstod, gente-
mot den svenska riksbankens reporänta, leder till en högre kronkurs. 
 
Sammanfattning 
Den svenska kronans utveckling har stor påverkan på kostnadsläget för svensk industri. 
På längre sikt har skillnader i prisutvecklingen mellan länder stor betydelse för valuta-
kursen utveckling. På kort sikt är det många andra faktorer som kan påverka valutakur-
sens utveckling. Att den europeiska centralbanken har en lägre styrränta än den svenska 
riksbanken riskerar att driva upp växelkursen för den svenska kronan och leda till för-
sämrad konkurrenskraft för svensk industri i en situation då låg efterfrågan redan gör att 
lönsamheten är svag i vissa branscher. 

                                                 
7 När konjunkturinstitutet beräknar realt KIX index justeras den nominella växelkursen med KPIF för 
Sveriges del. 
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Fördjupning - utveckling av växelkurs och konsumentpriser  
 

Diagram 5.4 Samband utveckling av KPI och växelkurs 
Perioden 1976-2012 , 21 länder 

 
Källa: Riksbanken, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar 

 
 
 
Om länder under en längre tid har olika inflationstakt kommer växelkursen mellan län-
dernas valutor att påverkas. Detta samband illusteras i diagram 5.4. Varje punkt i dia-
grammet representerar ett land. Varje land placeras in i diagrammet utifrån vilken den 
genomsnittliga årliga konsumentprisutvecklingen varit (horisontella axeln) och vilken 
den genomsnittliga årliga växelkursförändringen gentemot den svenska kronan varit 
(vertikala axeln). Tidsperioden är 1976-2012. Den röda punkten representerar Sverige. 
 
Som framgår av diagrammet finns ett tydligt negativt samband mellan konsumentpris-
utvecklingen och växelkursutveckling. Länder med en högre konsumentprisutveckling 
har en sjunkande valutakurs och länder med en lägre konsumentprisutveckling har en 
stigande valutakurs. Sambandet är mycket starkt och under perioden nästan ett till ett, 
dvs. en procentenhets högre konsumentprisutveckling ger en procentenhets lägre va-
lutakurs. 
 
Det finns även andra faktorer som kan påverka valutakursens utveckling men om län-
dernas ekonomier i övrigt är relativt lika är sambandet mellan konsumentprisutveckling 
och växelkursutveckling starkt. 
 
De 21 länderna i diagrammet är; Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederlän-
derna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Danmark, Norge, Schweiz, Storbritan-
nien, Japan, Kanada, USA, Sverige, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland.  
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Diagram 5.5 Samband utveckling av KPI och växelkurs 
EMU - länder (o. Danmark) 1976-1997 

 

 
Källa: Riksbanken, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar 

 
 
Diagram 5.5 och 5.6 visar sambandet mellan konsumentprisutvecklingen och växel-
kursutvecklingen för de länder som införde euron som gemensam valuta 1999. Även 
Danmark finns med eftersom Danmark för en växelkurspolitik som innebär att den 
danska kronans växelkurs kopplats till värdet på euron. Totalt är det elva länder som 
ingår i jämförelsen.(Luxemburg är inte med då data saknas). 
 
Diagram 5.5 visar hur sambandet såg ut under perioden 1976-1997. Bilden är väldigt 
lik den som gavs i diagram 5.4. Sambandet är t.o.m. ännu starkare och växelkursernas 
utveckling förklaras i stort sett helt av skillnader i konsumentprisutveckling. 
 
Portugal är det land som under denna period hade högst inflationstakt, 14,8 procent per 
år. Tyskland är det land som hade lägst inflationstakt 3,0 procent per år. Inflationstak-
ten i Portugal var således 11,8 procentenheter högre än i Tyskland. Under samma pe-
riod steg den tyska D-marken i värde med 4,4 procent per år gentemot den svenska 
kronan och den portugiska escudon sjönk i värde med 5,9 procent per år. Det innebär 
att den portugiska escudon sjönk med 10,9 procent per år i jämförelse med den tyska 
D-marken (1,044/0,941=1,109). Att konsumentpriserna i Portugal steg 11,3 procent 
mer per år i Portugal jämfört med Tyskland ledde till att den Portugiska valutan under 
samma period sjönk med 10,9 procent per år jämfört med D-marken. 
 
De elva länder som ingår i diagram 5.5 och 5.6 är Belgien, Finland, Frankrike, Irland, 
Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike och Danmark.  
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Diagram 5.6 Samband utveckling av KPI och växelkurs 

EMU - länder (o. Danmark) 1998-2012 
 

 
Källa: Riksbanken, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar 

 
 
Diagram 5.6 visar sambandet mellan konsumentprisutvecklingen och växelkursutveckl-
ing under perioden 1998-2012. Perioden är vald utifrån att det definitiva beslutet att 
införa euron som gemensam valuta togs i början av 1998 och den 31 december 1998 
låstes kurserna. Som framgår av diagrammet har i stort sett ingen förändring av valuta-
kurserna skett under perioden (den lilla skillnad på någon tiondel som finns beror på 
förändringar under 1998 innan kurserna definitivt låstes). 
 
Skillnaderna i inflationstakt mellan länderna är mycket mindre än under perioden 
1976-1997. Man bör observera att skalorna är olika i diagram 5.5 och 5.6. Det land 
som har haft lägst konsumentprisutveckling är även under denna tidsperiod Tyskland 
med i genomsnitt 1,6 procent per år. Det land som haft högst konsumentprisutveckling 
är Spanien, med 2,7 procent per år. En skillnad på omkring en procent under ett enstaka 
år, är inte särskilt mycket men om det pågår under en längre tid kan det också leda till 
betydande skillnader. En mer noggrann beräkning visar att konsumentprisnivån i Spa-
nien 2012 stigit omkring 19 procentenheter mer än konsumentprisnivån i Tyskland. 
 
De fyra länder som haft den högsta konsumentprisutvecklingen är Spanien, Portugal, 
Irland och Italien. De fyra tillhör alla den grupp av länder som idag har störst problem 
inom euroområdet med ett ofördelaktigt kostnadsläge. Skulle länderna haft kvar en 
egen valuta skulle förmodligen skillnaderna i kostnadsläge justeras genom en föränd-
ring av valutakurserna. Som länder i en och samma valutaunion måste istället nödvän-
diga justeringar av kostnadsläget ske genom att prisnivån i de länder som har konkur-
renskraftsproblem ökar långsammare än prisnivån i de länder som har en god konkur-
renskraft. Den processen pågår nu men det tar tid innan det ger resultat. 
 
 

 



32 
 

6. Lönsamhet och vinster 

 
Diagram 6.1 Vinst och lönsamhet, Gruv- och tillverkningsindustrin  
2000-2011, procent  

 
Källa: SCB, Företagens ekonomi 
 
Diagram 6.2 Lönsamhet inom industrin, nulägesomdöme, kv 1 1998 – kv3 2013 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern 
 
Vinst-och lönsamhetsnivån i svensk industri fick sig en knäck i samband med finanskri-
sen men återhämtade sig snabbt under 2010 för att sedan falla tillbaka något under 
2011. Om man utgår från företagens egen bedömning av lönsamheten (diagram 6.2) och 
företagens årsbokslut för 2012 och kvartalsboksluten under 2013 så har lönsamhetsläget 
fortsatt att försämrats något under 2012 och 2013. Det finns naturligtvis betydande 
skillnader mellan företag och industrins olika delbranscher. 
 
Den högre kronkursen pressar marginalerna för många företag samtidig som den höga 
kronkursen också gör importerade insatsvaror billigare. Diagram 6.3 visar att priserna i 
producent och importledd fallit under det senaste året. Om kronkursen stabiliseras lär 
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också utvecklingen av producent- och importpriser stabiliseras. Men någon kraftig ök-
ning är inte att vänta under den närmaste tiden. 
 
Diagram 6.3 Utvecklingen av producent- och importpriser, 12- mån takt 

 
Källa: SCB 
 
Kostnadstrycket i hela den svenska och europeiska ekonomin är idag låg. Den underlig-
gande inflationstakten mätt som KPI med fast ränta ligger i Sverige under en procent 
och inom euroområdet sjönk inflationstakten i konsumentled till 0,7 procent i oktober. 
Även råvarupriserna, exempelvis råoljepriset, förväntas vara relativt stabilt det närmaste 
året. 
 
Diagram 6.4 Industrins kapacitetsutnyttjande (vänster skala) och  
Industrins lönsamhet (höger skala) 

 
Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 
 
Företagens egna lönsamhetsbedömningar har under de senaste åren, givet rådande kapa-
citetsutnyttjande, inte varit sämre än under åren 1998-2005. Snarare tvärtom. Om pro-
gnoserna om en stigande efterfrågan under 2014 slår in kommer kapacitetsutnyttjandet 
att stiga vilket ger omedelbart positiva effekter på lönsamheten (se diagram 6.4). 
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Den svaga kostnadsutvecklingen i kombination med en mer normal produktivitetsut-
veckling kan ytterligare förstärka lönsamheten. 
 
Sammanfattning 
Industriföretagens vinster och lönsamhet har pressats tillbaks något de senaste åren. 
Givet det rådande konjunkturläge, är vinster och lönsamhet, genomsnittlig sett, inte 
ovanligt låga. När lågkonjunkturen släpper och efterfrågan åter börja stiga kommer 
vinster och lönsamhet att följa med. 
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7. Sysselsättning och arbetslöshet 

 
Diagram 7.2 Industrisysselsättningen kv1 2011- kv3 2013, antal personer

 
Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik 
 
Antalet sysselsatt inom industrin minskade med omkring 10 000 personer 2012 och ut-
vecklingen hittills i år tyder på att minskningen blir ungefär lika stor 2013. 
  
Diagram 7.2 Varselutvecklingen 2000-2013, antal personer 

 
Källa: Arbetsförmedlingen  
*Avser perioden jan-sep 
 
Antalet varsel ökade såväl inom industrin som på hela arbetsmarknaden under 2012 
jämfört med 2010 och 2011. Det var framförallt under hösten 2012 som varslen steg 
rejält. I år har antalet varsel varit på en klart lägre nivå. Antalet öppet arbetslösa och 
personer sysselsatta i olika program med aktivitetsstöd är i september 2013 på ungefär 
samma nivå som i september 2012 och 20118. 

                                                 
8 Avser Unionens, IF Metalls, Livs, GS och Akademikernas arbetslöshetskassor.  
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Diagram 7.3 Varselutvecklingen jan-dec 2012 respektive jan-sep 2013, antal personer 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 
Diagram 7.4 Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd9, september 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 
Utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet inom industrin under det närmaste 
halvåret beror på hur efterfrågan på svensk industris produkter utvecklas. Sker ingen 
ökning i efterfrågan finns det risk för nya varsel kopplat till nya sparprogram i samband 
med de stora industriföretagens årsbokslut. 
 
Om däremot efterfrågan kommer tillbaka kan sysselsättningsminskningen upphöra. Att 
antalet sysselsatta inom industrin skulle komma att öka under det närmaste året är 
mindre troligt. Samtidigt finns tydliga tecken på en allt sämre matchning mellan lediga 
jobb och arbetslösa som bland annat tar sig uttryck i en ökad långtidsarbetslöshet. Den 
genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat från omkring 25 veckor innan 2009 till om-
kring 35 veckor. Det tar alltså allt längre tid innan de arbetslösa får ett arbete. 
 

                                                 
9 Dessutom tillkomer deltidsarbetslösa och personer som är utförsäkrade från arbetslöshetskassorna. 
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Antalet personer som varit arbetslösa mer än två år har sedan 2006 ökat från omkring 
25 000 personer till 70 000 personer. Även andelen personer som av arbetsförmedlingen 
klassificeras som utsatta bland de arbetslösa ökar (diagram 7.5). I gruppen ”utsatta 
grupper” ingår enligt arbetsförmedlingens definition personer med enbart förgymnasial 
utbildning, äldre i åldern 55-64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktions-
nedsättning. 
 
Likaså ökar andelen personer med kortare utbildning bland de som är arbetslösa. Det 
finns flera indikatorer på att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats. En högre 
efterfrågan kan ta ner arbetslösheten en del men ska arbetslösheten sänkas rejält krävs 
också omfattande satsningar på att rusta de arbetslösa så att deras kompetens svara mot 
den efterfrågan som finns.  
 
Diagram 7.5 Inskrivna vid arbetsförmedlingen 
Antal i tusental, säsongrensade och trendade månadsvärden 

 
Källa: ”Lönebildningsrapport 2013”, Konjunkturinstitutet 
 
Sammanfattning 
Antalet sysselsatta inom industrin minskar under 2012 och 2013. Arbetslösheten ligger 
kvar på höga nivåer i flertalet av förbundens a-kassor. För att minska arbetslösheten 
krävs att efterfrågan i ekonomin ökar. Men det räcker inte. Det krävs också mer av ut-
bildningssatsningar framförallt riktade till ungdomar med bristfällig utbildning och 
långtidsarbetslösa. De behövs också ökade satsningar på kompetensutveckling kopplat 
till parternas omställningsstöd. 
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8. Framåtblickande indikatorer 

Alla prognosmakares prognostiserar en ökad tillväxt under 2014 och 2015 i de länder 
som utgör svensk industris viktigaste exportmarknader. Det får också positiva effekter 
på prognoserna för svensk export och industriproduktion. Konjunkturinstitutet spår i 
augusti 2013 att industriproduktionen i Sverige sjunker med 1,2 procent under 2013 
men att utvecklingen sen vänder och att industriproduktionen ökar med 3,5 procent 
2014. Även olika s.k. framåtblickande konjunkturindikatorer signalerar en vändning och 
stigande efterfrågan. 
 
Diagram 8.1 Inköpschefsindex, jan 2011- okt 2013  

 
Källa: Swedbank 
 
Inköpschefsindex för oktober månad sjönk visserligen men ligger fortfarande klart över 
50 strecket och har gjort så sen i februari med undantag för april månad. Det indikerar 
en ökad tillväxt. 
 
Diagram 8.2 Exportchefsindex, 1 kvartal 2011-3 kvartal 2013  

 
Källa: Business Sweden 
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Exportchefsindex har också pekat uppåt under 2013. Bedömningen av nuläget hamnar 
runt 50. Samtidigt har exportcheferna varit betydligt mer optimistiska om utvecklingen 
under de närmaste tre månaderna. Senaste mätningen gjordes i augusti och så optimist-
iska om framtiden har exportcheferna inte varit sen i maj 2011. 
 
Sett över en längre tidsperiod har nulägesbedömningen överensstämt rätt väl med den 
bedömning som görs av utvecklingen under de kommande tre månaderna alternativt 
utsikterna för de kommande tre månaderna. Under 2013 har dock optimismen om fram-
tiden inte riktigt slagit igenom i nulägesbedömningen tre månader senare. 

Diagram 8.3 Konfidensindikator tillverkningsindustri, Jan 2011- okt 2013  

 
Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern 
 
Även Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin har visat på en 
ökad optimism. Den föll tillbaka något i september men steg sedan markant i oktober 
och ligger därmed återigen något över det historiska genomsnittet. Orderingången från 
hemmamarknaden har stigit de senaste månaderna, medan exportefterfrågan har minskat 
något. Produktionsvolymen har ökat och planerna indikerar en starkare tillväxt de 
närmste månaderna. 
 
Riksbankens företagsundersökning innehåller också en konjunkturindikator som visar 
på en fortsatt uppgång. Enligt undersökningen ger dock företagen en del återhållsamma 
kommenterar om styrkan i konjunkturförbättringen. Många företag uttrycker hopp om 
framtiden men de konkreta tecknen på uppgång i främst produktion, sysselsättning och 
orderingång är få. 
 
Unionens branschbarometer10, från oktober månad, pekar på en om än svag, förbättring 
av företagens närmaste framtidsutsikter. Styrkan i uppgången bedöms dock som svag. 
 
Sammanfattning 
Alla prognosmakares prognostiserar en ökad tillväxt under 2014 och 2015 i de länder 
som utgör svensk industris viktigaste exportmarknader. Det får också positiva effekter 
på svensk export och industriproduktion. Konjunkturinstitutet spår i augusti 2013 att 

                                                 
10 Avser hela näringslivet. 
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industriproduktionen i Sverige sjunker med 1,2 procent under 2013 men sedan vänder 
upp och ökar med 3,5 procent 2014. 
 
Flera s.k. framåtblickande konjunkturindikatorer har nu under en längre tid pekat på ett 
förbättrat konjunkturläge. Under hösten 2013 har signalerna blivit ännu starkare men 
någon tydlig vändning i konjunkturen har ännu inte synts i data över industriprodukt-
ionens utveckling. 
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