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Lägre ökning av arbetskraftskostnaderna - globalt fenomen 
Arbetskraftskostnaderna i tillverkningsindustrin har ökat långsammare i flertalet länder un-
der perioden 2010-2014 jämfört med perioden 1998-2009. Det gäller även för Sverige. Ett 
undantag är Tyskland som haft en högre ökning av arbetskraftskostnaderna efter 2010. Under 
åren 2013 och 2014 var ökningen av arbetskraftskostnaderna i tysk tillverkningsindustri 
högre än i Sverige.  
 
I många länder i Västeuropa har de reala arbetskraftskostnaderna sjunkit under perioden 
2010-2014. I snitt var den reala ökningen för de västeuropeiska länderna endast 0,2 procent 
per år. Under samma period ökade de reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsin-
dustri med 1,9 procent. 
 
Arbetskraftskostnaden i svensk tillverkningsindustri var år 2014 i snitt 343 SEK per timme. 
Det placerar Sverige på plats tre i Norden och på den övre halvan när man rangordnar de väs-
teuropeiska länderna utifrån nivån på arbetskraftskostnaderna.  
 
De svenska arbetskraftskostnaderna var 2014 på samma nivå som de tyska och lägre än i 
Danmark, Norge, Belgien och Schweiz. De svenska arbetskraftskostnaderna är dock högre än 
arbetskraftskostnaderna i många andra västeuropeiska länder och betydligt högre än i de ös-
teuropeiska länderna och jämförelseländerna utanför Europa. Norges relativa arbetskrafts-
kostnad har stigit sett över hela perioden och är idag nästan 30 procent över den svenska. Ar-
betskraftskostnaden i Danmark och Finland var 2014 något högre än i inledningen av peri-
oden 1998-2014.   
 
De nordiska ländernas relativa arbetskraftskostnader har stigit i jämförelse med andra västeu-
ropeiska länder. Tysklands relativa arbetskraftskostnad låg drygt 10 procent över den svenska 
i början på perioden för att 2014 vara på samma nivå som den svenska. Storbritanniens och 
Frankrikes relativa arbetskraftskostnader har också sjunkit och låg år 2014 cirka 30 respektive 
20 procent under den svenska.  
 
Hela rapporten ”Globala arbetskraftskostnader” kan beställas av Sara Andréasson, tel. 08-786 
81 44 eller sara.andreassson@fikansli.se eller hämtas på www.fackeninomindustrin.se.  
 
För ytterligare kommentarer kontakta Göran Nilsson, kanslichef tel. 070-696 42 67 eller 
Martina Hansson, omvärldsanalytiker tel.070-276 56 95. 
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