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Unionen om konjunkturen – april 20151

Den ekonomiska tillväxten under år 2014 blev,
efter ett starkt sista kvartal, 2,1 procent vilket var 
väl i linje med Unionens prognos. Uppgången 
blev därmed högre än de 1,9 procent som varit 
den genomsnittliga tillväxttakten under perioden 
2004-2014. Tillväxten stärktes successivt under 
året med en takt på 1,7 procent under första kvar-
talet och 2,7 procent under det fjärde.2  

I diagram 1 visas BNP-tillväxtens och BNP-
nivåns utveckling från och med 2006. Av dia-
grammet framgår också att BNP-tillväxten, för 
första gången sedan 2011, under 2014 tre kvartal i 
följd låg över medelvärdet för åren 2004-2014. 

Återhämtningen väntas fortsätta innevarande år 
och BNP öka med 2,9 procent. För 2016 beräknas 
                                                     
1 Rapporten har skrivits av Tobias Brännemo, Carin 
Hallerström, Lars Jagrén, Fredrik Söderqvist och Jon 
Tillegård. Sista korrigeringsdatum 17 april. 
2 Observera att volymförändringar i denna rapport 
avser förändringar jämfört med motsvarande period 
föregående år, om inte annat anges. 

tillväxttakten bli marginellt än snabbare – 3,0 
procent.  

En viktig del av förklaringen till den högre tillväx-
ten i Sverige kommande år är de ljusare signalerna 
för Europa. Kombinationen av en något bättre 
arbetsmarknad, viss optimism i näringslivet och 
en förväntat bättre exporttillväxt medför att euro-
områdets tillväxt väntas stiga till 1,5 procent 2015 
och 1,6 procent 2016. Tillsammans med en god 
tillväxt i USA och en fortsatt hög tillväxt i Kina 
och Indien utgör detta grunden för en bättre 
svensk exportutveckling.  

En andra viktig motor för tillväxten är investe-
ringarna. Under 2015 drivs uppgången framför 
allt av ökade bostadsinvesteringar, men i takt med 
att näringslivets produktion ökar i snabbare takt 
stiger även företagens investeringar.  

Vad gäller de senaste årens tillväxtmotor, hushål-
lens konsumtion, väntas denna öka ytterligare 
något snabbare under 2015, för att sedan växla 
ned. Konsumtionen har drivits av ökade reallöner 
i den låga inflationens spår. Under prognospe-
rioden ändras detta till följd av till exempel högre 
inkomstskatter, tuffare amorteringskrav vid bolån 
och en gradvis stigande inflation. Trots detta fort-
sätter hushållens konsumtion att öka i god takt. 
Dämpningen vi ser på den privata sidan uppvägs 
dessutom delvis av högre offentlig konsumtion. 
Det totala BNP-bidraget från konsumtionen ökar 
därmed under 2015, för att därefter minska något.    

Den ljusare framtidssynen framgår tydligt av Un-
ionens Branschbarometer, som uppvisar den mest 
optimistiska bilden sedan 2012. I undersökningen 
bedömer Unionens klubbar läget i sina respektive 
företag inför det kommande halvåret i relation till 
hur utvecklingen varit under de senaste sex måna-
derna. Både produktion, lönsamhet och investe-
ringar väntas öka. Den väntade uppgången är bred 
och täcker samtliga delbranscher, med undantag 
för tranportsektorn där förväntningarna pekar på 
en oförändrad konjunktur.  

För första gången redovisas nu Branschbarome-
tern även regionalt uppdelad. Denna uppdelning 
visar att även i samtliga regioner, med undantag 
för Norra Sverige, överväger de optimistiska sig-
nalerna.   
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Sammantaget väntas tillväxten i Sverige fortsätta 
att med god mån överträffa den i Europa, och 
även den i våra nordiska grannländer. Den åter-
hämtning som sker i Europa är dock en förutsätt-
ning för vår relativt ljusa prognos för Sverige. Av 
detta skäl har vi valt att ge vårens prognos namnet 
Fördel Sverige – med hjälp av Europa.     

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att upp-
visa ett tudelat mönster. Å ena sidan ökar syssel-
sättningen i fortsatt god takt, å andra sidan ligger 
arbetslösheten kvar på en hög nivå och väntas 
endast sjunka marginellt de kommande åren. För-
klaringen står i hög grad att finna i den snabba 
ökningen av arbetskraften.  

Sysselsättningen väntas öka i stort sett i samma 
takt som under 2014 även kommande två år. Ef-
tersom BNP samtidigt växer snabbare, innebär det 
att tillväxten blir något mindre sysselsättningsin-
tensiv. Detta beror på en kombination av högre 
produktivitetstillväxt, att högre arbetsgivaravgifter 
leder till totalt sett högre arbetskraftskostnader 
och därmed sannolikt initialt dämpad sysselsätt-

ning i flera företag, samt att även neddragningar 
av ROT medför mindre jobbtillväxt, eller förlo-
rade (vita) jobb. Till en del uppvägs detta av ökad 
sysselsättning i offentlig sektor, men inte fullt ut.   

Enigheten om att det är den konkurrensutsatta 
industrin som normerar löneökningarna har varit 
en viktig förklaring till att konkurrenskraften be-
varats och till den goda reallöneutvecklingen som 
kommit hela arbetsmarknaden till del. Det första 
industriavtalet slöts 1997. Därefter har reallö-
neökningen på arbetsmarknaden varit drygt 2 
procent per år, eller omkring 40 procent för hela 
perioden. Det kan jämföras med omkring 0,5 pro-
cent under 20-årsperioden före industriavtalets 
tillkomst.

Ett ankare i detta har varit trovärdigheten för 
Riksbankens inflationsmål. Denna trovärdighet 
blev dock fram till halvårsskiftet 2014 gradvis 
lägre till följd av att målet inte nåddes och att 
Riksbanken syntes prioritera att minska hushål-
lens skuldsättning med följden att penningpoliti-
ken hölls alltför stram. Den omläggning av politi-
ken som därefter skett och den tydliga priorite-
ringen av inflationsmålet är därför viktiga inför 
kommande avtalsrörelse.  

Samtidigt är det uppenbart att penningpolitiken nu 
i hög grad befinner sig på okänt vatten. Det gäller 
inte minst osäkerheten om effektiviteten i Riks-
bankens olika åtgärder i denna extrema lågränte-
nivå. Ytterligare räntesänkningar, eller andra åt-
gärder för att sänka värdet på kronan, har kortsik-
tigt effekten av högre inflation, men innebär sam-
tidigt på lite längre sikt högre tillväxt i Sverige 
och därmed ett tryck uppåt på kronan. Både stor-
lekarna på effekterna och hur snabbt de kommer 
är dessutom i hög grad okända. Kort sagt, Riks-
bankens navigeringssvårigheter är många. 

Vår bedömning är att inflationen gradvis kommer 
att stiga under loppet av 2015 och 2016, till följd 
av en något bättre internationell konjunktur, en 
svag krona och att oljepriserna beräknas stiga 
något. Riksbankens entydiga besked att inflat-
ionsmålet är prioriterat bidrar också till att vi räk-
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nar med en snabbare prisökning, Även föreslagna 
skatteförändringar bidrar till en högre inflation 
kommande år.  

Konsumentpriserna, mätt som KPI, väntas stiga 
till 0,4 procent i årsgenomsnitt 2015, och till 1,4 
procent 2016. Detta innebär i sin tur att KPI under 
2016 allt mer närmar sig inflationsmålet, och san-
nolikt kommer att överstiga det under 2017 när 
räntorna börjar stiga mer markant. KPIF, där ef-
fekterna av Riksbankens ränteförändringar räknas 
bort, väntas nå en årsvis genomsnittlig ökning på 
1,0 procent 2015 och 1,7 procent 2016.  

Tillväxten i Sverige måste långsiktigt byggas på 
en god produktivitetsutveckling, och därmed på 
kunskap, kompetens, innovationer och företa-
gande. Konkurrenskraftiga företag med kompe-
tenta medarbetare är en förutsättning för jobb, 
höga löner och välfärd. 

På en övergripande nivå är investeringar som 
långsiktigt stärker produktiviteten, kompetensen
och entreprenörskraften i företagen avgörande. 
Även investeringar i infrastruktur och bostads-
marknad är helt nödvändiga för att säkerställa 
konkurrenskraft och rörlighet på arbetsmark-
naden. Med tanke på både behoven och på dagens 
extremt låga räntor välkomnar Unionen därför 
beslutet att se över formuleringen av överskotts-
målet. I denna översyn bör ingå att analysera möj-
ligheterna att införa en investeringsbudget även 
för staten – givetvis med säkerhetsklausuler så att 
inte löpande konsumtion döljs som investeringar. 

Regeringens konkreta politik, som den kommer 
till uttryck i vårbudgeten och i avsiktsförklaring-
arna inför höstbudgeten 2015, innehåller flera 
positiva ambitioner. Till dessa hör satsningarna på 
innovationer, på ökad export och underlättad 
finansiering, liksom på snabbspår vad gäller integ-
ration, och ökade ambitioner på byggande och 
underhåll. Samtidigt kan dock konstateras att 
andra delar av politiken på olika sätt slår mot det 
privata näringslivet och stora grupper av anställda, 
inte minst tjänstemän. Det visar sig som olika 
höjningar av arbetsgivaravgifterna, energiskatter-
na, högre marginalskatter för stora tjänstemanna-

grupper, lägre ROT-avdrag, osäkerheten om pri-
vata företags förutsättningar att verka i välfärds-
sektorer med mera. I alla dessa delar finns risker 
som kan leda till en svagare utveckling av det 
privata näringslivet i Sverige.   

Unionen vill sammantaget betona följande vad 
gäller inriktningen av den politiken: 

 Kompetensutveckling är en huvudfråga. Ett 
stort problem är möjligheterna att finansiera 
fortlöpande kompetensutveckling för de redan 
yrkesverksamma. Unionen har lanserat förslag 
på en kompetensstiftelse och har konkreta för-
slag på hur en sådan kan finansieras. 

 Industrins normerande roll i lönebildningen 
måste fortsätta, för att säkerställa konkurrens-
kraften. 

 Forskning och innovation är vitala för fram-
tida konkurrenskraft. Sverige behöver öka den 
företagsnära forskningen och förbättra kopp-
lingarna mellan akademi och företag.  

 Fungerande infrastruktur, både fysisk och 
digital, är särskilt viktiga faktorer i ett geogra-
fiskt utsträckt och exportberoende land som 
Sverige. Här finns betydande brister, både vad 
gäller investeringar och underhåll.  

 Bristen på bostäder, som leder till att arbets-
marknaden fungerar sämre, är ett växande 
problem. Till detta bidrar skattesystemet som 
ger en låg rörlighet på bostadsmarknaden.  

 Sedan skattereformen 1990-91 har både om-
världen och Sveriges konkurrensförutsätt-
ningar förändrats kraftigt. Sverige behöver en 
genomlysning och grundläggande översyn av 
dagens skattesystem för att skapa rätt incita-
ment till kunskapsbaserad tillväxt, men även 
för att få enkelhet och transparens i systemet.  

 Finansieringsproblemen för främst de små 
företagen måste åtgärdas.  En konkret åtgärd 
är att se över beskattningen av personalopt-
ioner som idag försvårar de små företagens 
tillgång till både personal och kapital.  
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Unionenklubbarnas samlade förväntan är att kon-
junkturen i näringslivet stärks det kommande 
halvåret. Undersökningen ger en märkbart mer 
positiv bild av framtidsutsikterna än den som gavs 
i höstens upplaga av Branschbarometern. Faktum 
är att de övergripande förväntningarna inte varit 
lika positiva som nu sedan försommaren 2012. 

De positiva utsikterna går igen gällande såväl 
marknadsutsikter som investeringar och syssel-
sättning. För marknadsutsikterna är bedömningar 
om stigande export en nyckel, klubbarna ser en 
ljusning för företagen på utlandsmarknaderna 
jämfört med i höstas. En ökad efterfrågan från 
Europa driver inte bara orderingång och försälj-
ning, utan ger även möjlighet för företagen att ta 
ut något högre försäljningspriser. Trots de senaste 
årens svaga ekonomiska utveckling i många 
branscher bedömer klubbarna företagens nuva-
rande lönsamhetsläge som förhållandevis gott. För 
fyra av tio bolag bedöms lönsamheten som stark 
eller mycket stark, medan den anses vara svag 
eller mycket svag i två av tio bolag. Lönsamheten 
förväntas enligt klubbarna stärkas det kommande 
halvåret. 

Det största skiftet i utsikterna jämfört med i höstas 
gäller företagens investeringar. Klubbarna bedö-
mer att investeringarna i samtliga fyra investe-
ringsslag kommer att öka det kommande halvåret. 
Detta markerar något av ett trendbrott – det är tre 
år sedan klubbarna senast bedömde företagens 
investeringsplaner som lika expansiva som nu. 
Särskilt positivt är att investeringarna i de anställ-
das kompetens nu ser ut att öka. Sammantaget 
bedömer klubbarna att sysselsättningen i företa-
gen kommer att växa för både tjänstemän och 
arbetare det kommande halvåret. Det handlar dock 
om en förhållandevis försiktig ökning och bilden 
varierar mellan sektorerna. Störst väntas ökningen 
i efterfrågan på arbetskraft vara inom bygg. 
Sysselsättningen i tjänstesektorn – framför allt 
drivet av branschen företagstjänster – väntas öka 
men i långsammare takt. Industrin väntas däremot 

minska sin sysselsättning det kommande halvåret, 
särskilt inom basindustrin. 

Ingen bransch bedöms få en försämrad konjunktur 
det kommande halvåret. Mest positiva är klubbar-
na inom handeln och företagstjänster, följt av 
bygg & fastighet. Lägst är förväntningarna ställda 
inom transportbranschen, där klubbarna bedömer 
att våren och sommaren kommer att innebära ett 
oförändrat konjunkturläge jämfört med det senaste 
halvåret. Konkurrenstrycket inom branschen är 
hårt, försäljningspriserna har varit under press i 
flera år. Transportföretagen har det i särklass 
sämsta lönsamhetsläget i undersökningen och 
neddragningar inom personalen är enligt klubbar-
na att vänta. 

En geografisk indelning av klubbarnas bedömning 
visar att en konjunkturförstärkning väntas i de 
flesta regioner det kommande halvåret. Starkast 
väntas utvecklingen bli i Östra Götaland, följt av 
Västra Götaland (exklusive Göteborg) och Stock-
holm. Göteborg och Norr avviker från övriga reg-
ioner. I Göteborg väntas sammantaget en oföränd-
rad utveckling jämfört med det senaste halvåret 
och Norr är den enda region där en – visserligen 
svag men ändå – försämrad konjunktur är att 
vänta. Gemensamt för dessa två regioner samt för 
Mitt och Malmö/Lund är att sysselsättningen för 
både arbetare och tjänstemän bedöms minska det 
kommande halvåret. 

Unionen genomför två gånger om året en enkät-
undersökning bland sina klubbar. Detta för att få 
deras bedömning av utvecklingen i företagen det 
kommande halvåret. Denna Branschbarometers 
upplaga baseras på bedömningar från 488 klub-
bar på 4253 företag med sammanlagt 402 000 
anställda i Sverige. Svarsfrekvensen är 30 pro-
cent. Svaren presenteras indelade efter bransch 
respektive geografisk region. Undersökningen 
genomfördes under mars 2015.  

                                                     
3 Skillnaden i antalet klubbar och företag beror på att 
det i vissa fall inkommit fler än ett svar från klubbar 
inom samma koncern. Det angivna antalet anställda 
som svaren representerar är korrigerat för detta. 



Basindustri Övrig 
industri

Bygg och 
fastighet

Transport Handel Företags-
tjänster

Totalt
april  
2015

Totalt  
oktober  

2014

Totalt
april 2014

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveckling

Investeringar

I kapacitet

I nya marknader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän

Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturen våren 2015
DET KOMMANDE HALVÅRET I FÖRHÅLLANDE TILL DET SENASTE HALVÅRET – BRANSCHINDELAT*

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 10% 5 till 10% högst 5%  högst 5% 5 till 10% mer än 10% 

*
 
Basindustri: energi, kemi, skog/papper och stål/gruv. Övrig industri: fordon, försvar, livsmedel, läkemedel, telekom, verkstad och delar av it.



Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturen våren 2015
DET KOMMANDE HALVÅRET I FÖRHÅLLANDE TILL DET SENASTE HALVÅRET – REGIONINDELAT*

*
 
Norr: Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen. Mitt: Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och Värmland. Mälardalen: 

Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland. Östra Götaland: Östergötland, Småland och Öland. Västra Götaland: Västergötland, Dalsland, Bohuslän 
och norra Halland. Syd: Blekinge, södra Halland och Skåne.

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 10% 5 till 10% högst 5%  högst 5% 5 till 10% mer än 10% 

Norr Mitt Mälar-
dalen 

exkl Sthlm

Stock-
holm

Östra  
Götaland

Västra  
Götaland  
exkl Gbg

Göteborg Syd exkl 
Malmö/

Lund

Malmö/
Lund

Totalt
april 2015

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveck-
ling

Investeringar

I kapacitet

I nya mark- 
nader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän
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Efter flera år av sämre internationell tillväxt än 
väntat, framför allt till följd av en svag utveckling 
i euroområdet, har utsikterna förbättrats för en 
något högre tillväxt kommande år. Det innebär 
goda chanser för en snabbare svensk exporttill-
växt.  

Det är främst de mer positiva signalerna från 
euroområdet, exemplifierade av högre konsument-
förtroende och mer optimistiska företag, som ger 
genomslag även i Sverige. Men även den starka 
tillväxten i USA, som drivs av det allt bättre läget 
på arbetsmarknaden, är positiv för världsekono-
min liksom Indiens och Kinas fortsatt goda till-
växt.     

Det finns dock gott om risker på nedåtsidan. För 
det första kan vi konstatera att trots att flertalet 
prognoser räknar med högre global tillväxt 2015 
och 2016 jämfört med 2014, har prognoserna ändå 
reviderats ned jämfört med i höstas. Framför allt 
gäller detta Ryssland som nu väntas falla kraftigt 
innevarande år, och i den tidigare tillväxtmotorn 
Brasilien väntas nu negativ nolltillväxt. 

Till riskerna hör också de fortsatta geopolitiska 
spänningarna, osäkerheten kring hur det låga olje-
priset kan påverka mindre oljeproducenter och 
därmed risk för en skuldkris i dessa länder samt 
den fortsatta osäkerheten kring Grekland och hur 
detta påverkar euron och tillväxten i Europa. 

Sammantaget räknar vi dock med att den internat-
ionella tillväxten stiger från 3,4 procent 2014 till 
3,5 procent innevarande år och 3,8 procent 2016. I 
den för Sveriges del viktigaste marknaden – euro-
området – väntas tillväxten gå upp från 0,8 pro-
cent 2014 till 1,5 procent 2015 och 1,6 procent 
2016. Något snabbare tillväxt i Europa innebär 
också att investeringsvolymerna kan börja öka. 
vilket är starkt positivt för Sverige med ett stort 
inslag av investeringsvaror i exporten. Till de 
ljusare investeringsutsikterna i Europa bidrar även 
ECBs (Europeiska centralbankens) expansiva 
penningpolitik.  

Världshandeln väntas fortsätta öka i snabbare takt 
än BNP. Skillnaden under 2015 blir dock mindre 
än vanligt till följd av oljeprisfallet som påverkar 
handeln med olja. Vi räknar med att handeln totalt 
sett ökar med 3,7 procent under 2015 och 4,7 pro-
cent under 2016. Vad gäller oljepriset räknar vi 
med att genomsnittspriset 2015 blir 40 procent 
lägre än 2014, för att sedan stiga med 15 procent 
under 20164.

Den amerikanska konjunkturen har utvecklats 
starkt och fungerat som draglok för världsekono-
min.  Detta märks framför allt på arbetsmarknaden 
där sysselsättningstillväxten kraftigt överträffat 
förväntningarna och arbetslösheten sjunkit ned 
mot fem procent, den lägsta nivån sedan 2008. 
Detta påverkar hushållens framtidsutsikter positivt 
och ger genomslag i stigande privat konsumtion, 
starkare bostadsmarknad och bostadsinvestering-
ar. Hushållen gynnas också av de lägre oljepriser-
na. Ökad privat konsumtion bidrar till ett högre 
kapacitetsutnyttjande och stigande investeringar i 
näringslivet. Allt detta tillsammans med en sti-
gande dollarkurs jämfört med euron medför att 
importen till USA ökar i snabb takt.  

                                                     
4 Det innebär ett genomsnittspris på olja på cirka 57 
USD/fat 2015 och 64 USD/fat år 2016. 
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Med en fortsatt tillväxt i sikte och därmed högre 
kapacitetsutnyttjande räknar vi med att Federal 
Reserve börjar höja styrräntan under 2015. Från 
dagens nivå på 0,25 procent, väntas räntan stiga 
till 0,75 procent i slutet av 2015 och ytterligare till 
1,25–1,50 procent under loppet av 2016. Kombi-
nationen av starkare ekonomi och något högre 
räntor medför sannolikt att dollarn kommer att 
fortsätta stärkas.  

Sammantaget innebär detta att BNP i USA väntas 
stiga med 3,1 procent både under 2015 och 2016.  
Tillväxten drivs framför allt av högre investering-
ar och privat konsumtion. 

Efter flera år av besvikelser har det under det sen-
aste kvartalet kommit allt fler försiktigt positiva 
signaler från euroområdet. Samtliga tidigare kris-
länder (med undantag av Grekland) uppvisar nu 
tillväxt, och arbetslösheten har långsamt börjat 
sjunka. Detta skapar förutsättningar för en något 
starkare privat konsumtion i området. Till detta 
bidrar även de lägre oljepriserna. Högre export till 
USA bidrar till optimismen i näringslivet, och 
därmed till stigande investeringar. Den högre till-
växten leder till en viss förbättring av de offent-
liga finanserna. Finanspolitiken inom euroområdet 
torde därmed bli mindre åtstramande kommande 
år. Vad gäller penningpolitiken fortsätter ECB sin 
expansiva och okonventionella linje, med olika 
typer av långsiktiga refinansieringstransaktioner 
och köp av statsobligationer. Någon räntehöjning 
väntas inte ske förrän 2017.   

Sammantaget räknar vi med en BNP-tillväxt för 
euroområdet med 1,5 procent 2015, och 1,6 pro-
cent 2016. 

Tillväxtförväntningarna skiljer sig kraftigt mellan 
de europeiska länderna även för 2015-2016. Den 
högsta tillväxten bland de större europeiska eko-
nomierna återfinns i Storbritannien. En starkare 
arbetsmarknad leder till att löneökningstakten 
väntas bli högre i år, vilket bidrar till att den in-
hemska efterfrågan fortsätter att driva tillväxten. 
Även exporten utvecklas bra, inte minst tack vare 
högre efterfrågan från den amerikanska mark-

naden. Den goda konjunkturutvecklingen medför 
att vi räknar med en viss ökning av Bank of Eng-
lands styrränta och att pundet stärks något gente-
mot euron.  

I Tyskland, den europeiska ekonomins motor, var 
BNP-tillväxten under 2014 på en för euroområdet 
hygglig, men i andra avseenden relativt låg, nivå 
(1,6 procent). Under de senaste månaderna har 
framtidsoptimismen i näringslivet ökat något. 
Fortsatt låga räntor, förhållandevis god utveckling 
på arbetsmarknaden och stigande reallöner talar 
för en god utveckling av den inhemska efterfrå-
gan. Högre export till USA bidrar till en snabbare 
tillväxt, och den lägre eurokursen i förhållande till 
dollarn ger stöd för tysk export till länder utanför 
euroområdet. Vi gör bedömningen att tillväxten 
även i år blir 1,6 procent, och något högre 2016.   

Av de tre övriga stora europeiska ekonomierna 
(Frankrike, Italien och Spanien) är tillväxtprogno-
serna svagare för Italien och Frankrike där nä-
ringslivets förväntningar fortfarande är pessimist-
iska och kapacitetsutnyttjandet lågt. En bättre 
tillväxt i Europa lyfter dock BNP även i dessa 
länder. Till detta bidrar också en tydlig uppgång i 
konsumenternas förtroendet som bör ge en ökning 
av hushållens konsumtion. Tillväxttakten väntas 
fortsätta uppåt under 2016. För Spanien är den 
värsta krisen nu övervunnen och förtroendeindika-
torerna pekar uppåt. Med tanke på den djupa ned-
gång som drabbat landet talar det mesta för en 
relativt snabb tillväxt kommande år. Den ekono-
miska aktiviteten fortsätter dock att ligga under 
nivån före finanskrisen 2008.  

Trots en stigande tillväxt i Europa är i hög grad de 
grundläggande strukturella problemen i regionen 
kvar. Till de viktigaste hör:  

 Tillväxten räcker knappast för att mer 
markant sänka den höga arbetslösheten. 
Den snabba strukturomvandlingen medför 
en ökad risk för att dagens arbetslösa 
långsiktigt slås ut, och att tudelningen på 
arbetsmarknaden skärps än mer. Risken 
för ökade sociala spänningar är bety-
dande.   
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 Problemen på finansmarknaderna gör det 
fortsatt svårt för småföretag att få krediter. 
Eftersom de små företagen genererar den 
helt dominerande mängden nya jobb i 
Europa, påverkar detta sysselsättningsut-
vecklingen negativt. 

 Skuldsättningen är hög i både den offent-
liga och den privata sektorn. Utrymmet 
för långsiktigt tillväxthöjande investe-
ringar och reformer är därför lågt.  

De låga oljepriserna har påverkat den norska eko-
nomin negativt, inte minst via lägre investeringar i 
oljesektorn. Samtidigt innebär dock en stabil ar-
betsmarknad och reallöneökningar att den privata 
konsumtionen fortsätter att växa. Även den offent-
liga konsumtionen ökar i stabil takt. Oljeexporten 
utvecklas visserligen svagt men detta motverkas 
av att annan export stiger när Europas tillväxt ökar 
och den norska kronan sjunker i värde. BNP vän-
tas öka med 1,2 procent 2015 och 1,4 procent 
2016.  

Den finska ekonomin har utvecklats svagast i 
Norden under de senaste åren. Något bättre till-
växt i Europa bör dock via exporten bidra till att 
det värsta nu ligger bakom landet och att tillväx-
ten långsamt vänder uppåt. Fortsatt hög arbetslös-
het medför dock att det tar tid innan bättre export 
och industriproduktion slår igenom i ökad kon-
sumtion och investeringar. Underskott i de offent-
liga finanserna innebär dessutom att utrymmet för 
en mer expansiv politik är litet. För 2015 räknar vi 
med en BNP-tillväxt på 0,5 procent, som sedan 
stiger till 1,5 procent 2016.  

Den danska ekonomin började under 2014 att 
återhämta sig efter de svaga åren 2012 och 2013. 
Denna uppgång får nu ytterligare fart i takt med 
att Europa blir starkare. Tillväxten under de 
kommande åren drivs framför allt av stigande 
efterfrågan från hushållen, uppbackade av låga 
räntor, stigande reallöner, ökad sysselsättning och 
en ökad framtidstro.  Också en bättre exporttill-
växt bidrar till uppgången, liksom på lite sikt 
högre investeringar i näringslivet. Vi räknar med 

att BNP ökar med 1,6 procent 2015 och 2,0 pro-
cent 2016. 

2014 blev ytterligare ett år i raden av år med lägre 
tillväxt än väntat i Japan.  Detta förklaras i hög 
grad av en svag privat konsumtion till följd av en 
momsökning under det första halvåret. En expan-
siv penningpolitik, lägre oljepriser och ökad ex-
port till USA leder till högre tillväxt kommande 
år. Vi räknar med att BNP-tillväxten når upp till 1 
procent 2015 och ytterligare något högre 2016. 
Utöver en svag ekonomisk utveckling fortsätter 
Japan att brottas med allvarliga långsiktiga struk-
turella problem med en snabbt åldrande befolk-
ning och en hög inhemsk statsskuld.  

Tillväxten i de stora tillväxtekonomierna har 
dämpats under de senaste åren. Brasilien har bety-
dande problem med hög inflation och höga räntor 
som dämpar både hushållens och företagens inve-
steringar, fallande framtidstro och även ett inter-
nationellt misstroende från investerares sida. Till 
detta kommer att lägre olje- och råvarupriser slår 
mot den råvaruberoende brasilianska ekonomin, 
samtidigt som politiken drabbats av en omfattande 
korruptionsskandal. BNP väntas totalt sett falla 
med 1 procent 2015. En viss ökad tillväxt kan 
komma från slutet av 2015 inför OS i Rio de Ja-
neiro 2016.  

I Ryssland befinner sig ekonomin i en kraftig 
nedgång, orsakad främst av lägre oljepriser men 
även av Ukrainakrisen med efterföljande misstro, 
sanktioner mot landet och de egenbeslutade im-
portrestriktionerna. BNP väntas gå ned med näst-
an 4 procent innevarande år, och fortsätta falla 
under 2016. 

Indien är ett av de länder där tillväxtprognoserna 
skrivits upp sedan i höstas. Landet påverkas vis-
serligen negativt av den något lägre tillväxten i 
övriga Asien, men detta uppvägs av lägre oljepri-
ser och därmed lägre kostnad för oljeimporten, 
samt en uppgång i investeringar och industripro-
duktion efter de tillväxt- och marknadsinriktade 
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reformer som genomförts det senaste året.  BNP 

väntas växa med 7,5 procent både 2015 och 2016. 

Den något lägre tillväxten i Kina är i linje med 

myndigheternas önskemål där åtgärder genom-

förts för att minska kredittillväxten och öka stabi-

liteten på bostadsmarknaden, öka den inhemska 

efterfrågans betydelse och göra tillväxten mer 

långsiktigt hållbar. BNP beräknas öka med 6,8 

procent 2015, och 6,3 procent 2016. 
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Sverige är ett exportberoende land. Värdet på den 
totala exporten uppgår till ungefär hälften av 
BNP. Exporten är större än importen vilket gör att 
vi har ett överskott i utrikeshandeln. Utvecklingen 
av export och import brukar följa varandra väl, 
mycket beroende på att en stor del av det vi im-
porterar används som insatsvaror i produktionen 
av sådant vi sedan exporterar. 

Under 2014 ökade exporten med 3,3 procent och 
importen med 6,5 procent. Att importen under ett 
år ökar i så pass mycket högre takt än exporten är 
ovanligt. Ökningstakten för både exporten och 
importen steg under året och var som högst under 
det fjärde kvartalet.  

En fortsatt svag krona tillsammans med stärkt 
konjunkturläge i omvärlden gör att efterfrågan på 
svenska produkter ökar framöver. Varuexporten 
ökar allt mer och tjänsteexporten blir fortsatt 
stark. Efter flera år av svag utveckling av exporten 
pekar kurvorna nu mot en mer långsiktigt normal 
ökningstakt på drygt fem procent per år under de 
kommande åren, med en högre ökning under 2016 
än 2015. 

Den svaga kronan bidrar till att dämpa öknings-
takten för importen och den stora skillnaden i 
ökningstakt mellan import och export som förelåg 
under 2014 kommer därför minska under 2015 
och 2016.  

Liksom de senaste åren var det under 2014 expor-
ten av tjänster som stod för den snabbaste ök-
ningstakten, men under det andra halvåret kom 
även exporten av varor igång. Totalt under året 
ökade tjänsteexporten med 7,3 procent medan 
varuexporten steg med 1,7 procent. Några varu-
grupper som utvecklades starkt var livsmedel, 
trävaror samt diverse kemiska produkter, medan 
exporten av fordon minskade något under året. 
Under 2015 och 2016 kommer exporten av motor-
fordon med stor sannolikhet att öka, bland annat 
tack vare den stora efterfrågan på Volvos nya 
XC90-modell som börjar säljas under 2015. I 
tjänsteexporten ökade bland annat datatjänster och 
resevaluta (utländska medborgares konsumtion i 
Sverige) medan exporten av transporttjänster 
minskade.  

Den höga uppgången under det fjärde kvartalet 
förklaras till stor del av en ovanligt stor export av 
immateriella rättigheter, datatjänster samt övriga 
affärstjänster. 
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Liksom gällande exporten var det tjänsterna som 
stod för den högsta ökningstakten i importen 
2014, men även varuimporten ökade med mer än 
fem procent under det andra halvåret. Fordon, 
livsmedel samt tele- och TV-apparater hör till de 
varugrupper där importen ökade starkt medan 
importen av malm och metallskrot minskade. 
Inom tjänsteimporten ökade bland annat tele- och 
datatjänster samt övriga affärstjänster. Nämnas 
bör att den stora uppgången av tjänsteimporten 
under det fjärde kvartalet till stor del förklaras av 
några stora importposter av engångskaraktär, 
främst inom FoU.  

Den totala exporten består till 70 procent av varor 
och till 30 procent av tjänster. Ökningen av tjäns-
teexporten går snabbare än ökningen av varuex-
porten och tjänsteexportens andel har därför ökat i 
storlek de senaste 7-8 åren. Tjänsteexporten har 
gått från att 2007 vara 22 procent av den totala 
exporten till att 2014 alltså utgöra 30 procent. 

Storleksmässigt är importen lägre än exporten och 
Sverige har därför ett överskott i utrikeshandeln. 

Bidraget till nettot i utrikeshandeln från varor 
respektive tjänster har förändrats över tid. Fram 
till 2003 var tjänsteimporten större än tjänsteex-
porten och nettot i tjänstehandeln därför negativt. 
I takt med att tjänsteexporten vuxit snabbare än 
tjänsteimporten har nettot istället blivit positivt 
och växt sig starkare år för år. I och med att im-
porten ökade mer än exporten under 2014 blev 
exportnettot lägre än under tidigare år, både för 
varor och tjänster. 

I Branschbarometern ser Unionens klubbar ljust 
på den kommande exportutvecklingen. Exporten 
förväntas öka i nästan alla branscher om än i en 
återhållsam takt. Den positiva bilden stärks av att 
läget bedöms särskilt bra i de branscher som har 
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en hög exportandel. Även den regionala uppdel-
ningen visar att klubbarna i alla regioner väntar 
sig en ökning av exporten.  

Industrins orderingång från exportmarknaden steg 
med drygt fem procent i januari 2015 jämfört med 
motsvarande månad föregående år enligt SCB:s 
statistik. Det följdes dock av en nedgång med fyra 
procent i februari. Publiceringen av februarisiff-
rorna innebar också en nedrevidering av januari-
siffran som tidigare visade en ökning på över tio 
procent. 

I KI:s konjunkturbarometer var företagen positiva 
avseende exportorderingången i januari men opti-
mismen dämpades något i februari och mars. Det 
är dock fortfarande fler företag som tror på en 
ökning än som tror på en minskning framöver. 
Även i Swedbank och Silfs Inköpschefsindex ses 
samma mönster. Företagen var som mest positiva 
om exportorderingången i januari för att sedan 
backa något i februari och mars.  

Business Swedens Exportchefsindex är fortsatt 
över 50 vilket är det värde som markerar gränsen 
för tillväxt. Positivt är att den framåtblickande 
delen av indexet har vänt upp igen efter en dipp i 
slutet av 2014. Nulägesbedömningen visade dock 
en nedgång i första mätningen 2015.  

Sammantaget ger de framåtblickande indikatorer-
na en ganska positiv bild av kommande exportut-
veckling även om de starkt positiva signaler som 
kom i januari, främst om varuexporten, dock 
dämpats något i februari och mars.  

De tio länder som tar emot störst andel av svensk 
export är våra tre nordiska grannar, de europeiska 
länderna Tyskland, Storbritannien, Frankrike, 
Nederländerna och Belgien samt de två världse-
konomiska jättarna USA och Kina. Tillsammans 
är dessa tio länder mottagare av cirka två tredjede-
lar av svensk varuexport. Tillväxtutsikterna på 
våra största exportmarknader är något blandade. I 
USA och Storbritannien har konjunkturen utveck-
lats bättre än väntat och tillväxten framöver väntas 
vara fortsatt god. I Kina väntas tillväxten vara 
fortsatt hög om än på något lägre nivåer än tidi-
gare. Från euroområdet kommer allt fler positiva 
signaler men tillväxttakten blir fortfarande lägre 
än i till exempel USA och Storbritannien. Det-
samma gäller i Norge där ekonomin påverkas 
negativt av det låga oljepriset  

Tillväxtprognosen för våra tio viktigaste export-
marknader, sammanviktad efter hur stor del av 
svensk varuexport som går till respektive land, är 
1,9 för 2015 och 2,1 för 2016. Det är en högre 
tillväxt än vad som väntas i euroområdet men 
lägre än för världen i stort.   

Den svenska kronan har försvagats under det se-
naste året. Särskilt stor är försvagningen mot den 
amerikanska dollarn. I början av april 2014 kos-
tade en dollar drygt 6,50 kronor. Ett år senare 
kostade dollarn 8,60, en förändring med drygt 30 
procent på ett år. Kronan har även försvagats mot 
euron om än inte lika mycket. En svagare kron-
kurs är gynnsam för den svenska exporten då 
svenska produkter som prissätts i svenska kronor 
blir billigare för utländska köpare. Den alltmer 
positiva exportutvecklingen som skett under det 
senaste året kan till viss del förklaras av den sva-
gare kronkursen. 
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Norge är Sveriges största exportmottagare. Den 
norska kronan försvagades mot den svenska kro-
nan under 2013 och är, efter vissa fluktuationer 
under 2014, fortfarande lågt värderad jämfört med 
de senaste tio åren. Den norska kronan tyngs nu 
av det låga oljepriset. 

Växelkursen påverkas också av ränteläget i förhål-
lande till andra länder. Den svenska styrräntan var 
från mitten av 2010 till början av 2014 klart högre 
än både den amerikanska centralbanken Federal 
Reserves och den Europeiska centralbankens mot-
svarande räntor. Det bidrog bland annat till att 
kronan inte försvagades nämnvärt mot euron och 
dollarn under dessa år. Under det senaste året har 
den svenska Riksbanken sänkt räntan flera gånger. 
I höstas sänktes räntan till noll, i februari till -0,10 
och i mars till -0,25 procent.  

Den svenska styrräntan är nu lägre än både den 
amerikanska och den i euroområdet. Vi väntar oss 
inte att Riksbanken kommer höja räntan tidigare 
eller snabbare än de andra centralbankerna och 
den svenska kronan kommer att vara fortsatt lågt 
värderad under den närmsta tiden.  



  

16

Den amerikanska dollarn har stärkts med över 30 
procent mot kronan under det senaste året.  

USA är en viktig exportmarknad för Sverige, även 
om landets betydelse för exporten minskat något 
efter finanskrisen. Den svenska exporten till USA 
gynnas av att svenska produkter som prissätts i 
svenska kronor blir billigare för amerikanska kö-
pare. Under 2014 ökade varuexporten till USA 
med nästan 12 procent. De största exportvarorna 
till USA var läkemedel, personbilar samt maski-
ner till gruv- och byggindustrin.   

Sveriges import från USA är betydligt lägre än 
exporten till USA. En starkare dollar gör ameri-
kanska varor dyrare för svenska företag och im-
porten från USA minskade med drygt två procent 
under 2014. 

För enskilda företag kan effekten av en stark dol-
larkurs vara både positiv och negativ och hur net-
toeffekten slår varierar mellan olika företag och 
branscher.  

Vi frågade ett urval av Unionens klubbföreträdare 
hur deras företag påverkas av dollarkursen. 

Bland de som svarat att företaget påverkas positivt 
finns de som säljer sina produkter på en världs-
marknad som prissätts i dollar och som nu får ut 
mer svenska kronor för sin försäljning. En positiv 
effekt fås också av att den totala exporten ökar när 
kronan är lågt värderad, något som gäller allmänt 
vid en svagt värderad krona. 

En negativ effekt kan bestå av att inköp av till 
exempel råvaror eller utländska programvaror 
som prissätts i dollar blir dyrare. Många ameri-
kanskägda företag säljer också sina produkter i 
svenska kronor men rapporterar resultaten till de 
amerikanska ägarna i dollar. Omsättning och vinst 
i dollar blir då lägre på grund av växelkursen. 

Bland de som uppger att de inte påverkas alls av 
dollarkursen finns företag som inte bedriver någon 
handel på internationella marknader, företag som 
har all försäljning och rapportering i dollar och 
därför inte påverkas nämnvärt, samt företag som 
påverkas både positivt och negativt men för vilka 
effekterna tar ut varandra. 

Svaren skiljer sig mellan olika branscher och mel-
lan små och stora företag. Många stora industrifö-
retag gynnas av den starka dollarn då det är bra 
för exporten medan många mindre företag som 
importerar insatsvaror påverkas negativt. Mindre 
företag har också i allmänhet sämre förutsättning-
ar att anpassa sig till snabbt ändrade förutsättning-
ar uppkomna av till exempel valutakursföränd-
ringar. 
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Hushållens konsumtion har de senaste åren varit 
ett pålitligt draglok för den svenska ekonomin, 
och bidrog med ungefär en procentenhet av BNP-
tillväxten under 2014. Den huvudsakliga förkla-
ringen ligger i den goda utvecklingen av hushål-
lens disponibla inkomster. Samtidigt fortsatte den 
offentliga konsumtionen att öka under hela 2014.  

Konjunkturförbättring, fortsatt låga räntor, låg 
inflation och därmed reallöneökningar, öppnar för 
att hushållens disponibla inkomster fortsätter stiga 
under 2015, vilket talar för en än godare konsumt-
ionsutveckling. Aviserade skatteomläggningar 
med syfte att dirigera mer resurser till det offent-
liga innebär att kommunerna och landstingens 
konsumtion ökar snabbare under 2016, medan 
hushållens konsumtion då dämpas. 

Hushållens roll som nationell tillväxtmotor fort-
satte i ökad takt under 2014. Näst intill samtliga 
konsumtionsgrupper ökade under året, med störst 
absolut ökning i kultur och rekreations-, transport 
och fordons-, samt livsmedelsgrupperna, som alla 

ökade med strax under tre procent under sista 
kvartalet 2014 jämfört med året innan. 

Månadsdata över detaljvaruhandeln visar att den 
positiva utvecklingen tycks hålla i sig och öka i 
takt. Denna drivs framförallt av försäljningen av 
sällanvaror som under årets bägge inledande må-
nader ökade med över sju procent jämfört med 
samma månader 2014. De låga marknadsräntorna 
talar för att denna utveckling kommer att fortsätta 
resten av året. Denna bild styrks av Unionenklub-
barna inom handeln som i Branschbarometern ser 
såväl ökad försäljning, vinst och orderingång det 
kommande halvåret. 

En förklaring till den stora sällanköpsökningen är 
att bilförsäljningen haft en rekordartad start på 
året. Nyköp av bil är, förutom köp av bostad, hus-
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hållens enskilt största sällanköpspost. Registre-
ringen av nya personbilar ökade med 13,5 procent 
under mars 2015 jämfört med samma period året 
innan, vilket är tredje starkaste mars någonsin, 
samtidigt som februari var starkaste februarimå-
naden någonsin. En intressant detalj är att antalet
nyregistrerade personbilar som drivs uteslutande 
eller delvis av elektricitet ökade med 75 procent 
mars 2015 jämfört med samma månad året innan, 
och utgör knappt fem procent av den totala nybils-
försäljningen. 

De ovan beskrivna konsumtionsökningarna möj-
liggörs av låg inflation som bidrar till reallöneök-
ningar. Inflationen väntas dock öka något vilket 
kommer att verka dämpande på hushållens kon-
sumtion kommande år.

Den ökande disponibla inkomsterna gör hushållen 
mer optimistiska om den egna ekonomin. Samti-
digt har hushållens optimism inför den närstående 
framtiden dämpats något, vilket antagligen kan 
förklaras av en rad politiska åtgärder såsom avise-
rade amorteringskrav på nya bolån. Osäkerhet 

kring fastighetsprisutvecklingen i framförallt stor-
städerna tillsammans med väntade framtida ränte-
höjningar är också faktorer som kan verka däm-
pande på hushållens optimism. 

Andra aviserade politiska åtgärder antas dämpa 
konsumtionen något på sikt. Vi gör bedömningen 
att främst lägre ROT-avdrag leder till en tillfälligt 
ökad efterfrågan av dessa avdragsgilla tjänster 
under 2015, då hushållen antagligen tidigarelägger 
planerade arbeten i kostnadsminimerande syfte. 
Därefter påverkar sänkningen, liksom även de 
lägre RUT-avdragen, hushållens konsumtion ne-
gativt. Höjningen av arbetsgivaravgifter för unga 
väntas också minska konsumtionen till följd av 
prisökningar. 

Trots ökade konsumtionsutgifter fortsätter hushål-
len att spara i relativt hög utsträckning, och 
sparkvoten väntas ligga kvar på en historiskt hög 
nivå. Det är dock ytterst osäkert hur kommande 
amorteringskrav, som blir en form av tvångsspa-
rande för hushållen, kommer att påverka sparkvo-
ten. Frågan är om amorteringen tas från den dis-
ponibla inkomsten eller dirigeras om från andra 
sparformer. 
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Många av regeringens aviserade skatteomlägg-
ningar syftar till att öka offentlig konsumtion och 
offentliga investeringar. Detta innebär att en del 
av konsumtionsminskningen kan absorberas av 
ökad offentlig konsumtion, och på lite längre sikt 
av investeringarna.  

Ökningen drivs på från samtliga utgiftsposter. 
Sociala naturaförmånerna, som innebär direkta 
eller indirekta transfereringar av varor eller tjäns-
ter till individuella hushåll, antas få en utökad 
skjuts givet att regeringens vår- och höstbudgetar 
klarar sig genom riksdagen. 
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Efter en svag och ryckig utveckling under 2012 
och 2013, utvecklades bruttoinvesteringarna i 
ekonomin starkt under 2014. Totalt sett ökade de 
fasta bruttoinvesteringarna med 6,5 procent under 
föregående år.   

En något bättre tillväxt i världsekonomin, högre
export och industriproduktion, stigande vinster i 
näringslivet samt låga räntor och fortsatt högtryck 
i byggsektorn innebär att bruttoinvesteringarna 
även under 2015-2016  ökar i god takt. Vi räknar 
med en uppgång med 5,7 procent 2015 och 4,8 
procent under 2016. 

Uppgången under 2014 har medfört att investe-
ringsvolymen nu passerat nivån före krisen 2008. 
De fem åren med relativt sett låga investeringar 
innebär att det finns ett stort uppdämt investe-
ringsbehov, kanske framför allt vad gäller infra-
struktur och bostäder. Detta bidrar till den förvän-
tade goda investeringsutvecklingen kommande år.     

De fasta investeringarna kan delas upp såväl efter 
typ av investering som efter sektor. De tre investe-
ringstyperna (byggnader, maskiner samt immate-
riella tillgångar) är i grova drag lika stora. Uppde-
lat efter sektor framgår näringslivets, och då fram-
för allt tjänstesektorns, dominerande betydelse för 
investeringarna.  

Investeringsuppgången under 2014 förklaras hu-
vudsakligen av högre investeringar i byggnader 
och anläggningar samt i immateriella tillgångar.  
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Den snabbaste ökningen under 2014 stod bostads-
investeringarna för som steg med 20 procent. 
Trots uppgången är dock bristen på bostäder väx-
ande. Även bygginvesteringarna i anläggningar 
och infrastruktur ökade i hygglig takt under 2014, 
liksom lokalbyggandet tack vare den starka pri-
vata konsumtionen och den goda sysselsättnings-
utvecklingen. 

De immateriella investeringarna ökade även de 
snabbt under 2014, med 9 procent. I dessa investe-
ringar inräknas efter den revidering av nationalrä-
kenskaperna som genomfördes under hösten 2014 
även FoU-satsningar. Stigande immateriella inve-
steringar är en del av den pågående strukturom-
vandlingen i riktning mot högre kunskapsintensi-
tet, större tjänstesektor och tjänsteinnehåll som 
kännetecknar näringslivet.  

Den svagaste utvecklingen uppvisar investering-
arna i maskiner och inventarier som föll med cirka
1,5 procent under fjolåret.   

Uppdelat på sektorer ökade investeringarna 2014 
snabbast i tjänstesektorn, följt av kommunala 
myndigheter och industrin. Svagast utvecklades 
de statliga investeringarna.  

Industrins investeringar hade en tudelad utveckl-
ing 2014 med ökade satsningar på immateriella 
tillgångar (inklusive FoU), medan investeringarna 
i maskiner och inventarier minskade.  

Totalt sett ökade sektorns investeringar 2014 med 
5,4 procent, efter en oväntat snabb tillväxt under 
det fjärde kvartalet. Merparten av ökningen det 
sista kvartalet bedöms dock av SCB vara poster av 
engångskaraktär.  

En något snabbare tillväxt i omvärlden och bättre 
export, högre kapacitetsutnyttjande och lite bättre 
lönsamhet medför att industrins investeringar 
gradvis växer under 2015 och 2016. Uppgången 
torde dock vad gäller bygg- och maskininveste-
ringarna bli förhållandevis blygsam. De immateri-
ella investeringarna fortsätter att växa, av såväl 
konjunkturella som strukturella skäl.  

Denna bild bekräftas av Unionens Branschbaro-
meter där Unionenklubbarna inom industrisektorn 
spår högre investeringar kommande halvår vad 
gäller kapacitet, nya marknader och FoU. För-
väntningarna har skrivits upp jämfört med oktober 
2014. Däremot väntas kompetenssatsningarna inte 
öka. Detta är problematiskt med tanke på den 
mycket snabba strukturomvandlingen i industrin, 
inte minst exemplifierade av de senaste månader-
nas varsel i till exempel Sony Mobile och Erics-
son. 
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Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart under 2014. 
Under året påbörjades knappt 40 000 lägenheter, 
det högsta antalet sedan 2006. Investeringarna i 
nya bostäder steg med 36 procent, vilket tillsam-
mans med en 10 procentig uppgång i ombygg-
nadsinvesteringarna gav en total ökning av bo-
stadsinvesteringarna med 20 procent.   

Ett högre bostadsbyggande är viktigt med tanke 
på att bristen på bostäder framför allt i storstads-
regionerna blivit ett allt större hinder för företa-
gens möjligheter att hitta rätt arbetskraft, och även 
för enskilda personer att ta ett nytt arbete. Rörlig-
heten på arbetsmarknaden försämras, tillväxten i 
ekonomin blir lägre och enskildas möjligheter till 
utveckling och karriär (både kompetens, löne- och 
erfarenhetsmässigt) blir sämre.  

Behovet av högre bostadsinvesteringar är således 
stort. Bostadsbyggandet väntas också fortsätta öka 
i god takt under innevarande år eftersom flertalet 
byggprojekt är fleråriga. Nyproduktionen dämpas 
dock gradvis till följd av effekten av amorte-
ringskrav, skattehöjningar, något lägre reallö-
neökningar när inflationen stiger och på sikt högre 
räntor. Regeringens förslag om ökade subvention-
er för byggande av mindre lägenheter kan möjlig-
en få visst genomslag på nybyggnadsinvestering-
arna, men motverkas av lägre ombyggnadsinve-
steringar eftersom ROT-avdraget minskar.  Till 
den lägre takten bidrar också att branschen i vissa 
avseenden slår i taket vad gäller kapacitet och 
resurser.  

Unionens Branschbarometer ger en förhållandevis 
optimistisk bild av investeringarna i byggsektorn,
och pekar på ökade investeringar i nya marknader, 
FoU och glädjande nog också i ökad kompetens. 
Däremot väntas inte kapacitetshöjande investe-
ringar vilket understryker risken för att sektorn 
skall slå i taket.  

Som framgått var tjänstebranscherna den sektor 
där investeringarna ökade snabbast under 2014. 
Höga tillväxttal noterades för delsektorer som 
telekommunikation och dataverksamhet, medan 
investeringarna i de största sektorerna handel och 
transport utvecklades mer långsamt.  

Inför 2015 och 2016 innebär en gradvis något 
svagare tillväxt av den privata konsumtionen att 
handelssektorns investeringar sannolikt utvecklas 
fortsatt dämpat. Lite snabbare internationell till-
växt, stigande export och högre industriproduktion 
medför å andra sidan att de betydande delar av 
tjänstesektorn som är riktade mot industrin kan 
öka sina investeringar. Samma förhållande torde 
gälla för de företag som arbetar mot offentlig sek-
tor. För de delar av tjänstesektorn som arbetar mot 
byggsidan torde investeringstillväxten mattas i
takt med att kraften i byggboomen avtar.  

I Branschbarometern är klubbarna från tjänstesek-
torn generellt sett optimistiska. I alla tjänstebran-
scher spås ökade investeringar i kapacitet och i 
nya marknader.  
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De offentliga investeringarna ökade under 2014 
med cirka 2 procent. Bakom detta döljer sig en 
uppgång i de kommunala investeringarna med 
knappt 7 procent medan de statliga gick ned med 
drygt 2 procent. De kommande två åren beräknas 
de offentliga investeringarna totalt sett öka med 
omkring 3 procent per år, till följd av stora projekt 
i sjukhus och infrastruktur, och då ökad offentlig 
konsumtion även leder till behov av investeringar.   

I höstens konjunkturbarometer ”Ekonomin tram-
par vatten” lyfte vi problemet med de små företa-
gens svårigheter att få finansiering via bank. 
Räntegapet på företagslån, det vill säga skillnaden 
mellan den genomsnittliga utlåningsräntan till 
icke-finansiella företag och repo-räntan, har för-
dubblats efter finanskrisen och dessutom stigit 
ytterligare något under den senaste månaden. Den 
lägre räntan har alltså inte fullt ut kommit de 
mindre företagen till del. Eftersom dessa små 
företag är viktiga både ur ett sysselsättnings- och 
innovationsperspektiv är detta allvarligt.   

Konjunkturinstitutets senaste barometer visar att 
problemen i hög grad består. För företag i allmän-
het har visserligen andelen som anger att det är 
svårare än normalt att finansiera verksamheten 
minskat till 10 procent. För företag med under 20 
anställda är andelen som anger detta hela 21 pro-
cent. Det avgjort viktigaste skälet till svårigheter-
na uppges av de små företagen vara problemen att 
få banklån. Detta anges av vartannat litet företag 
som anger finansieringssvårigheter. Vart tionde 
småföretag anser sig således som drabbat, vilket 
givetvis får makroekonomiska effekter på tillväxt 
och sysselsättning.   

En ofta hörd förklaring till att räntegapet ökat är 
att riskerna ökat, inte minst konjunkturmässigt, 
och att räntegapet är ett sätt för bankerna att pris-
sätta en högre risk. Att gapet fortsätter att växa 
trots att konjunkturriskerna rimligen har minskat 
talar dock emot denna förklaring. Snarare stärks 
uppfattningen att det högre gapet varit ett sätt för 
bankerna att bygga upp vinster och kapital till de 
nya högre reglerade krav som ställs på dem. Det 
stora gapet reser dock frågor om konkurrensen 
och transparensen på kreditmarknaden. 
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Tjänstesektorn fortsätter att utgöra ryggraden i 
näringslivets tillväxt under 2015 och 2016. Sek-
torns tillväxt drivs av efterfrågan från hushållen 
men under prognosperiodens gång även alltmer av 
en tilltagande efterfrågan från industrin på före-
tagstjänster. I takt med stigande efterfrågan från 
utlandet ökar industrins produktion, vilket innebär 
att 2015 blir första året med positiv industritillväxt 
sedan 2011. Ökningstakten skruvas upp ytterligare 
under 2016. Byggsektorn växer fortsatt starkt 
under 2015. Även här är det hushållens goda eko-
nomi med ökande investeringar i om- och ny-
byggnation av bostäder som är den huvudsakliga 
orsaken. Under 2016 väntas ökningstakten i hus-
hållens bostadsinvesteringar skruvas ner, med 
följden att sektorns tillväxttakt dämpas. Produkti-
viteten i näringslivet utvecklas starkare 2015 och 
2016 än under 2014. Främsta orsak till detta är 
utlandets ökade efterfrågan på industrin, där det i 
nuläget finns utrymme för ökat kapacitetsutnytt-
jande. 

-
-
-

-
-
-

I höstprognosen 2014 gjorde vi bedömningen att 
produktionen i näringslivet under 2014 skulle 
växa med 2,6 procent med tjänstesektorn som 
huvudsaklig motor, en het byggsektor som extra 
bränsle och med industrin som sänke. Utfallet 
blev en tillväxt för näringslivet på 2,4 procent, där 
huvudlinjerna i prognosen stod sig väl. 

Tjänstesektorns produktion var stabil under hela 
2014. Kvartalen pendlade mellan 2,4-3,4 procents 
tillväxt, med ett starkare andra än första halvår. 
För industrin blev produktionstillväxten -1,1 pro-
cent under 2014. Även om året avslutades med 
positiv tillväxt under fjärde kvartalet, blev 2014 
som helhet en förlängning av en nu långvarig 
negativ utveckling för industrin. Inte sedan 2011 
har sektorn haft två eller fler kvartal i följd av 
positiv tillväxt. Trots högt ställda prognoser över-
raskade styrkan i byggkonjunkturen under andra 
halvåret 2014. För helåret blev sektorns tillväxt-
takt 10,3 procent. Inte sedan 2006 har sektorn haft 
en sådan stark tillväxt på helårsbasis. 

Sammantaget var trenden för näringslivet som 
helhet en gradvis stärkt produktionstillväxt under 
året. Det andra halvåret visade den högsta tillväxt-
takten för något enskilt halvår sedan inledningen 
av 2011. 

Ett urval av informationen i den senaste upplagan 
av Unionens Branschbarometer redovisas nedan. 
Den sammanvägda lägesbedömningen är att fram-
tidsutsikterna i företagen förbättrats sedan i okto-
ber. Även jämfört med klubbarnas bedömning för 
ett år sedan framstår konjunkturläget i näringslivet 
som starkare idag. Den förstärkta konjunkturen 
går igen i alla tre sektorer, men särskilt sticker 
byggsektorn ut med ett stort kliv upp i index. 
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Om jämförelserna dras ut längre bakåt kan konsta-
teras att det var länge sedan klubbarnas nuläges-
bedömningar var mer positiva än vad som nu är 
fallet. För varuproducenternas del har inte omdö-
mena varit nämnvärt starkare sedan försommaren 
2011 och inte heller tjänsteföretagen har präglats 
av samma optimism sedan 2011. Dessa konstate-
randen ska förstås ses i ljuset av den långdragna 
och långsamma återhämtning som ekonomin be-
funnit sig i de senaste åren. Men med detta skrivet 
– det är en stärkt konjunktur klubbarna ser framför 
sig det kommande halvåret. 

Marknadsutsikterna har enligt Branschbarometern 
ljusnat sedan i höstas. Såväl försäljningen som 
orderingången väntas växa mer det kommande 
halvåret än vad förväntningarna var i oktober in-
för avslutningen av 2014 och inledningen av 
2015. Ytterligare en indikation på bättre konjunk-
tur är att företagen väntas kunna ta bättre betalt 
det kommande halvåret. Fortfarande handlar det 
dock om modesta prisökningar. Sammantaget tror 
klubbarna på förstärkt lönsamhet. Denna bedöm-
ning görs dessutom utifrån ett läge där en större 
andel av klubbarna än i höstas, 41 mot 33 procent, 
har angivit den nuvarande lönsamheten i företagen 
som stark eller mycket stark. En avgjort mindre 
andel av klubbarna, 20 procent, bedömer i nuläget 
lönsamheten som svag eller mycket svag, vilket är 
en minskning sedan i höstas. 

Klubbarna i tjänstesektorn ser alltså en fortsatt 
positiv tillväxt det kommande halvåret, och stäm-
ningsläget har stärkts under hösten och vintern. 

De förväntar sig stigande orderingång, försäljning 
och vinst. Tjänsteföretagen vilar relativt tungt på 
efterfrågan från den inhemska marknaden. I 
undersökningen anger bara 14 procent av klub-
barna att mer än 40 procent av den svenska pro-
duktionen exporteras. Den positiva tillväxt som 
väntas bygger alltså till stor del på att hushållens 
konsumtion fortsätter att utvecklas starkt. Handeln 
– som är den enskilt tyngsta branschen i tjänste-
sektorn – är också en av de branscher i undersök-
ningen som ser ljusast på det kommande halvåret. 

Intressant är att även utsikterna för företagstjäns-
terna ser starka ut. Denna bransch har delvis 
hämmats av euroområdets långa kräftgång, fram-
för allt indirekt av en lägre efterfrågan från den 
exporterande industrin. Att klubbarna inom dessa 
tjänsteföretag nu spår ett relativt starkt kommande 
halvår indikerar därför också förbättrade exportut-
sikter för industrin. 

Branschbarometerns bild av konjunkturläget i 
tjänstesektorn stämmer väl överens med flera 
andra indikatorer. Den bedömning som går igen är 
att tillväxttakten väntas ligga relativt stabil under 
inledningen av 2015, jämfört med avslutningen av 
2014. Inköpschefsindex har stärkts något under 
första kvartalet medan efterfrågeläget för privata 
tjänster enligt KIs barometer ligger kvar i samma 
härad som gällt sedan slutet av 2013. Säsongsjus-
terat tyder även SCBs tjänsteproduktionsindex för 
januari och februari på att sektorn inlett 2015 i 
ungefär samma takt som 2014 avslutades. 
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Unionens klubbar inom industrin ger en något 
mindre ljus bild av konjunkturläget än vad klub-
barna i tjänstesektorn gör. Utsikterna har dock 
skruvats upp sedan i oktober och index tyder på 
en positiv utveckling det kommande halvåret (dia-
gram 27). Marknadsutsikterna har förbättrats, 
gällande såväl orderingång som försäljning är 
förväntningarna högre ställda nu än för ett halvår 
sedan. Mer än 70 procent av industriklubbarna 
anger att företaget exporterar mer än 40 procent 
av sin svenska produktion. Följdriktigt väntas 
stigande försäljning och orderingång i betydande 
grad komma från ökad export. 

Försiktigheten i prognosen slår dock igenom på 
flera håll. Utsikterna om oförändrade försälj-
ningspriser och något minskad sysselsättning ty-
der på att konkurrensen är hård och att företagen 
ser möjligheter att öka sitt kapacitetsutnyttjande 
ytterligare. Här ska påpekas att lönsamhetsläget i 
industrin enligt klubbarna förbättrats det senaste 
halvåret och får anses vara relativt gott. Mer än 40 
procent av klubbarna bedömer att företagets lön-
samhet i nuläget är stark eller mycket stark. Utsik-
terna skiljer sig i viss mån åt mellan basindustrin 
och övrig industri,5 överlag till basindustrins 
nackdel. Det är exempelvis i huvudsak inom bas-
industrin som sysselsättningen väntas minska det 
kommande halvåret, enligt Branschbarometern. 

                                                     
5 Till basindustrin räknas energi, kemi, skog/papper 
och stål/gruv. I övrig industri inkluderas fordon, för-
svar, livsmedel, läkemedel, telekom, verkstad och delar 
av it. 

Vid sidan av Branschbarometern ger ett urval av 
andra indikatorer för industrikonjunkturen en 
blandad bild av nuläget. Orderingången i KI:s 
barometer har det senaste året legat på sina högsta 
nivåer sedan 2011 och stärktes ytterligare något 
under årets första kvartal jämfört med avslutning-
en av 2014. Även de senaste månadernas utveckl-
ing för inköpschefsindex indikerar en viss för-
stärkning av industrikonjunkturen. SCBs industri-
produktionsindex är dock mindre positivt. Må-
nadssiffrorna för januari och februari tyder visser-
ligen inte på någon nedgång i industriproduktion-
en under årets första kvartal, men inte heller på 
någon ökning. Detta är oroväckande, sett i ljuset 
av att industriproduktionen i Sverige inte sedan 
krisåret 2009 varit lägre än den var under 2014. 

För byggsektorn har konjunkturförväntningarna 
enligt Branschbarometern kraftigt förbättrats un-
der det senaste halvåret (diagram 27). Med tanke 
på sektorns redan höga tillväxttakt under 2014 kan 
denna ytterligare uppgång förbrylla. I tillägg be-
dömer hälften av byggklubbarna att försäljningen 
under det senaste halvåret överträffade förvänt-
ningarna och enligt klubbarna utmärker sig bygg-
företagen även positivt jämfört med tjänste- och 
industriföretagen gällande aktuell lönsamhet. 

Den huvudsakliga förklaringen till det kraftiga 
skiftet uppåt i Branschbarometern för byggföreta-
gen är att sektorns egna investeringar överlag 
väntas öka det kommande halvåret. Detta innebär 
något av ett trendbrott. I en lång rad upplagor av 
undersökningen – inklusive i höstas – har bristen 
på investeringarna i den egna verksamheten och i 
de anställdas kompetens dragit ner helhetsomdö-
met i sektorn. Utöver denna förändring gällande 
investeringar kan konstateras att marknadsutsik-
terna enligt klubbarna ser fortsatt starka ut för 
byggföretagen. Orderingång, försäljning, försälj-
ningspriser och vinst förväntas alla utvecklas posi-
tivt det kommande halvåret. Detta gäller även för 
sysselsättningen. 

Bilden överensstämmer i stort med den som andra 
bedömare ger av byggsektorn, exempelvis har KIs 
barometer över förväntat byggande stigit under 
det senaste halvåret. Tillväxttakten väntas bli fort-
satt hög under 2015, framför allt driven av hushål-
lens efterfrågan på om- och nybyggnationer av 
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bostäder. Under 2016 förväntas en nedtrappning i 
sektorns, dock fortsatt positiva, tillväxttakt. Hus-
hållens efterfrågan dämpas till följd av amorte-
ringskrav, nedtrappat ROT-avdrag, skattehöjning-
ar och högre räntor. Denna förändring i hushållens 
efterfrågan vägs troligen inte upp av de statliga 
byggsubventioner som nyligen offentliggjorts. 

Produktiviteten anger värdet på den genomsnitt-
liga arbetade timmen i en verksamhet. En stigande 
produktivitet är på sikt grunden för anställdas 
löneökningar, för företagens lönsamhet och för 
finansieringen av samhällets gemensamma åta-
ganden. Sveriges ekonomi bygger i hög grad på 
export, vilket förutsätter att svenska företag står 
sig i tävlan med utländska konkurrenter. Över tid 
är det produktivitetsutvecklingen i det svenska 
näringslivet jämfört med den i andra länder, som 
är grunden till svensk konkurrenskraft. 

2008-2010 varierade produktiviteten i näringslivet 
avsevärt till följd av finanskrisen. Från 2011 har 
tillväxten i produktiviteten som helhet varit rela-
tivt stabil men också svag. Den genomsnittliga 
tillväxttakten de senaste fyra åren har varit 0,9 
procent. Skillnaderna är stora när det gäller de 
olika sektorernas produktivitet, både avseende 
nivåer och tillväxttakt. Industrin är mest produk-
tiv, följd av tjänstesektorn och därefter bygg. I 
dagsläget genererar varje arbetad timme inom 
byggsektorn bara 2/3 av värdet av varje arbetad 
timme inom industrin. Första kvartalet 2008 var 
motsvarande andel 86 procent. 2008-2014 har 
industrins produktivitet i genomsnitt ökat med 1,1 
procent per år, tjänstesektorns med 0,5 procent 
medan bygg minskat med 3 procent per år. 

För näringslivet som helhet har produktivitetsut-
vecklingen de senaste två åren varit en vandring 
runt nollstrecket – tre kvartal med negativ och fem 
med positiv tillväxt. Under helåret 2014 växte 
näringslivets produktivitet med 0,8 procent, med 
positiv tillväxt i samtliga sektorer och med bygg-
sektorn som något av en raket (9,3 procent, se 
tabell 10). 

Trots byggsektorns starka färska siffror är de sen-
aste årens produktivitetsutveckling oroande. Inte 
minst gäller oron den internationellt konkurrens-
utsatta industrin. Som nämnts var den årliga till-
växten 2008-2014 för sektorn 1,1 procent, 2014 
blev den endast 0,3 procent. Detta kan jämföras
med åren 2004-2007 då industrins genomsnittliga 
produktivitetstillväxt var 5,8 procent per år. 

Branschbarometern indikerar att produktiviteten 
sammantaget kommer att stiga i näringslivet det 
kommande halvåret, och att detta gäller för alla tre 
sektorer. I tjänste- och byggsektorn sker detta 
parallellt med stigande sysselsättning, till skillnad 
från i industrin där sysselsättningen väntas minska 
något. Vår bedömning är att produktiviteten i 
näringslivet stiger med 2,1 procent under 2015 
och med 2,4 procent under 2016. Utvecklingen 
drivs främst av industrin, vars kapacitetsutnytt-
jande i nuläget ligger en bit från toppnivåerna. 
Detta innebär att den produktionsökning som för-
utses 2015-2016, i takt med stigande efterfrågan 
från exportmarknader, kan klaras av med nuva-
rande bemanning. Även tjänstesektorns produkti-
vitet påverkas positivt av en ökad export från in-
dustrin, med stigande beläggningsgrad hos indu-
strins tjänsteleverantörer. Prognosen pekar även 
på stigande produktivitet inom den tunga tjänste-
branschen handeln. På kort sikt spelar möjligen 
höjda arbetsgivaravgifter för unga en roll i detta –
där sysselsättningen kan komma att minska utan 
att försäljningen påverkas – men på något längre 
sikt drivs produktiviteten i branschen av struktur-
förändringar så som ökad e-handel. 
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Arbetsmarknaden är förhållandevis stark. Ar-
betskraften fortsatte att växa 2014, och samtidigt 
steg sysselsättningen betydligt mer än förväntat. 
Arbetslösheten minskar i långsam takt från ni-
vån omkring 8 procent. 

För helåret 2015 förväntar vi oss en stark ut-
veckling av sysselsättningen, med en ökning på 
1,4 procent och en arbetslöshet på 7,8 procent. 
För 2016 väntas sysselsättningen öka med 1,3
procent och arbetslösheten bli 7,7 procent. 

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i 
februari 2015 till 4 730 000, vilket är en ökning 
med 82 000 jämfört med februari föregående år. 
Av dessa var en stor majoritet, 70 000, utrikes 
födda. Sysselsättningen har utvecklats starkare 
än förväntat med en ökning på 1,4 procent för 
helåret 2014.   

Både arbetskraften och sysselsättningen har ökat 
snabbt under en längre period. Sysselsättnings-
graden, det vill säga hur stor andel av befolk-

ningen som är sysselsatt, har stigit under en följd 
av år. Sysselsättningsgraden har säsongrensat 
inte varit lika hög någon gång under 2000-talet. 
För gruppen 16-64 år uppgick den faktiska 
sysselsättningsgraden i februari till 75,2 procent 
vilket kan jämföras med 74,3 procent i februari 
2014.  Sett över en längre tidsperiod från febru-
ari 2006 har sysselsättningsgraden ökat i alla 
åldersgrupper utom i gruppen 24-34 år där den 
är oförändrad. Bland äldre, 65-74 år, har syssel-
sättningsgraden ökat från 8,5 till 16 procent.  

Diagram 32 visar den trendmässiga utvecklingen 
av andelen tidsbegränsat anställda i åldern 16-64 
år. Av diagrammet framgår att denna andel har 
varierat något över tiden och nu uppgår till när-
mare 17 procent. För gruppen unga 20-24 år är 
andelen tidsbegränsat anställda omkring 50 pro-
cent. Den genomsnittliga överenskomna arbets-
tiden är lägre för den åldersgruppen än för an-
ställda i allmänhet, 32,4 timmar jämfört med 
37,7 timmar. Antalet anställda i åldern 15-74 år 
uppgick i februari till 4 229 000 personer. Var 
femte person hade en tidsbegränsad anställning. 

Efter en längre period med minskande antal 
varsel har 2015 inletts med tre månader med 
ökande antal varsel. Totalt sett ligger varslen på 
en förhållandevis låg nivå, medan varslen för 
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tjänstemän i mars faktiskt översteg den höga 
siffran från november 2012. Parti- och detalj-
handel respektive uthyrning, fastighets- och 
resetjänster är två branscher som båda har en 
större andel varsel under årets första månader 
jämfört med föregående år. Telekommunikation 
hade redan i februari en högre andel varsel än 
tidigare, med en än större ökning efter mars 
månads varsel på Sony Mobile och Ericsson.
Diagrammet nedan visar hur varslen fördelar sig 
på tjänstemän respektive kollektivanställda. Den 
nu pågående strukturomvandlingen påverkar i 
hög grad tjänstemännen.  

I februari var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 
433 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 
procent. Säsongsrensade och trendjusterade sif-
for ger en arbetslöshet på 7,9 procent. I dia-
grammet visas arbetslöshetens utveckling både i 
originalvärde och säsongsrensat. Arbetslösheten 
fortsätter att pendla runt 8 procent.  

Antalet medlemmar i Unionens a-kassa uppgick 
i mars till 564 000. Andelen, inklusive deltidsar-
betslösa, som har fått ersättning under mars må-
nad uppgick till 3,1 procent (17 500 personer). 
Andelen har sjunkit i jämförelse med mars må-
nad föregående år, då den uppgick till 3,4 pro-
cent.  

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga med en 
arbetslöshetstid längre än sex månader, var i
februari 118 000 personer, vilket motsvarar 27 
procent av samtliga arbetslösa. För helåret 2014 
uppgick andelen till 28 procent. Andelen har 
sjunkit något varje år sedan 2010 när andelen 
långtidsarbetslösa var 33 procent.   
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Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet har 
minskat något i jämförelse med föregående år 
och uppgick under 2015 till 31 veckor för kvin-
nor och 36 veckor för män.  

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsför-
medlingen uppgick i februari till 386 000, vilket 
är en minskning med 19 000 jämfört med före-
gående år. Minskningen är koncentrerad till de 
inrikes födda, medan antalet inskrivna arbetslösa 
ökar bland utrikes födda.  Gruppen utomeurope-
iskt födda har fortsatt att öka under en längre tid. 
Sammansättningen av de arbetslösa utgörs i allt 
större utsträckning av personer som har en svag 
ställning på arbetsmarknaden, under 2014 be-
dömdes 64 procent av de inskrivna ha en eller 
flera faktorer som ger dem en svag ställning på 
arbetsmarknaden. Detta kan jämföras med 48 
procent i mitten av 2000-talet. 

I februari anmäldes 96 000 lediga platser till 
Arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 
21 000 platser jämfört med februari 2014. Anta-
let kvarstående platser ökade också och uppgick 
till närmare 100 000 platser. Det är positivt att 
antalet lediga platser ökar. Det är samtidigt 
önskvärt att det går snabbt att tillsätta lediga 
jobb, varför antalet kvarstående lediga platser 
gärna skulle få omsättas i högre takt än för när-
varande. Ett högt antal kvarstående platser indi-
kerar således att arbetsgivarna har svårt att hitta 
rätt kompetens.  

Ett sätt att undersöka hur väl arbetsmarknaden 
fungerar är att studera Beveridgekurvan som 
relaterar arbetslösheten till lediga platser. Ju fler 
vakanser som finns, desto större är sannolikhet-
en för en person att finna ett arbete, vilket sänker 
arbetslösheten. Om kurvan skiftar ut från origo –
det vill säga flyttas mot det övre högre hörnet i 
diagrammet – betyder det att arbetslösheten vid 
en given vakansgrad stigit. Detta innebär att den 
strukturella arbetslösheten har ökat - matchning-
en mellan de arbetssökande och de lediga jobben 
har av någon anledning börjat fungera sämre. 
Diagrammet nedan visar en Beveridgekurva som 
har gjort just ett sådant kraftigt skifte utåt jäm-
fört med några år sedan. Det tyder alltså på att 
matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar 
sämre nu än under åren 2008-2009.   
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Unionenklubbarna gör i Branschbarometern en 
förhållandevis ljus bedömning av sysselsättning-
en bland såväl tjänstemän som arbetare. Fram-
förallt gör klubbarna inom företagstjänster samt 
bygg och fastighet positiva bedömningar av 
sysselsättningsutvecklingen. Basindustri och 
transport tynger ned helhetsbilden med förvänt-
ningar om lägre sysselsättning.  

Näringslivets anställningsplaner enligt Konjunk-
turinstitutets Konjunkturbarometern ligger på en 
hög nivå, över det historiska genomsnittet. 

Diagram 40 visar utvecklingen av BNP och 
sysselsättning i jämförelse med motsvarande 
kvartal föregående år. Mönstret är att sysselsätt-
ningen med viss förskjutning följer BNP-
utvecklingen. BNP förväntas 2015-2016 växa i 
högre takt än under 2013 och 2014, varför vi 
förväntar oss att även sysselsättningen kommer 
att öka i fortsatt hög takt. 
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Vår bedömning är att inflationen under loppet av 
2015 och 2016 gradvis kommer att öka till följd 
av en något bättre internationell konjunktur, svag 
krona och att oljepriserna beräknas stiga något. 
Riksbankens entydiga besked att inflationsmålet 
nu är prioriterat medför också till att vi räknar 
med en snabbare prisökning, Även skatteföränd-
ringar bidrar till en högre inflation kommande år.  

Konsumentpriserna, mätt som KPI, väntas stiga 
till 0,4 procent i årsgenomsnitt för 2015, och till 
1,4 procent för 2016. Detta innebär i sin tur att 
KPI allt mer närmar sig inflationsmålet under 
loppet av 2016. Vi bedömer att KPI överstiger 
målet under 2017 när räntorna börjar stiga mer 
markant. 

För det mer relevanta måttet, KPIF, där effekterna 
av Riksbankens ränteförändringar räknas bort, 
väntas en årsvis genomsnittlig ökning på 1,0 pro-
cent 2015 och 1,7 procent 2016. 

Inflationsutvecklingen var under 2014 svagare än 
väntat. Genomsnittet för året blev en nedgång på 
0,2 procent. Till prisnedgången har bidragit en 
oväntat svag konjunktur, de lägre oljepriserna 
samt räntesänkningar från Riksbanken. Även den 
pågående strukturomvandlingen i riktning mot allt 
tuffare internationell konkurrens och mer näthan-
del bidrar strukturellt till en låg inflation. 

En viktig del av förklaringen till de fallande pri-
serna de senaste åren är således att räntesänkning-
arna från Riksbankens sida leder till lägre boen-
dekostnader vilket drar ned KPI. Även när vi ren-

sar prisutvecklingen från räntor (KPIF) ser vi att 
inflationen är, och under de senaste åren varit, 
lägre än Riksbankens inflationsmål6. Nivån är 
dock betydligt högre än för vanliga KPI och upp-
gick i mars 2015 till 0,9 procent, och trenden är, 
liksom för KPI, uppåtriktad. Exkluderas även de 
internationellt satta, och lättrörliga energipriserna, 
uppgår den underliggande inflationen, enligt sen-
ast tillgängliga statistik, till 1,3 procent.   

Svag efterfrågan, allt tuffare internationell kon-
kurrens och överkapacitet i många sektorer påver-
kar givetvis producenternas möjligheter att höja 
sina priser. Framför allt påverkas varupriserna 
som är mer utsatta för internationell konkurrens. 
Eftersom de i högre grad handlas internationellt 
påverkas de dessutom i större utsträckning av 
ändringar i växelkursen. Som framgår av diagram 
42 har därför producentprisindex för varor uppvi-
sat betydligt större fluktuationer jämfört med pris-
index för tjänstesektorn som stigit relativt stabilt 
med en årstakt på ca 1 procent.  

                                                     
6 KPIF avser KPI med fast bostadsränta. KPIF påver-
kas alltså inte direkt av en förändring av bostadsrän-
torna. KPIF-x exkluderar energipriserna som har stor 
betydelse för inflationsutvecklingen men som samtidigt 
är i stort sett helt internationellt styrda och därmed inte 
påverkas av Riksbankens agerande. 



  

33

En väsentlig faktor för den framtida prisutveckl-
ingen i ekonomin är utvecklingen av penningpoli-
tiken och därmed av räntenivåerna. Från augusti 
2014 kan vi se en tydligt uttalad skillnad i Riks-
bankens politik, med starkare fokus på att nå in-
flationsmålet. Detta har tagit sig uttryck i lägre 
reporänta, som nu för första gången också är ne-
gativ. Även de längre räntorna har sjunkit kraftigt 
och är för medellånga lån nu också negativa, me-
dan den 10-åriga obligationsräntan har sjunkit till 
cirka en halv procent. Även utlåningsräntorna, i 
diagrammet exemplifierade med SBABs tvååriga 
bostadsränta, har sjunkit men inte i samma takt 
som övriga räntor.  

Inför kommande prognosperiod finns en rad fak-
torer som talar för en gradvis stigande inflation. 
Till dessa hör: 

 Något starkare internationell konjunktur, 
och högre kapacitetsutnyttjande. 

 Förväntningar om något högre oljepriser. 
 Skattehöjningar på bensin, samt högre ar-

betsgivaravgifter för unga som ger ett 
tryck uppåt på kostnader och priser i 
framför allt handel samt hotell och restau-
rang.  

 Riksbankens räntesänkningar väntas av-
slutas under året, och ersättas av viss 
åtstramning mot slutet av nästa år. Det le-
der till högre bostadskostnader. 

 Den lågt värderade kronan, som förväntas 
försvagas ytterligare något mot dollarn. 
Efter Riksbankens tydligare prioritering 
av inflationsmålet räknar vi inte heller 
med någon kronförstärkning mot euron. 

Unionens Branschbarometer ger också stöd för 
uppfattningen att möjligheterna att höja priserna 
blivit något bättre under det senaste året. Det gäl-
ler främst sektorerna bygg, handel och företags-
tjänster, medan möjligheterna bedöms som mindre 
i tillverkningsindustrin och transportsektorn. Snit-
tet på de väntade prisökningarna för det kom-
mande halvåret har stigit sedan i höstas och upp-
går nu till ca 1,2 procent. 

Å andra sidan kan vi konstatera dels att globali-
sering och e-handel leder till en fortsatt prispress, 
dels att inflationsförväntningarna även på längre 
sikt fortfarande är lägre än inflationsmålet. Vår 
sammanvägda bedömning är dock att inflationen 
gradvis kommer att öka.  

Riksbankens politik kan i hög grad karaktäriseras 
som en färd på okända vatten med delvis oprö-
vade policymedel. Den svåra balansgången mellan 
en expansiv penningpolitik, som kortsiktigt för-
svagar kronan men som samtidigt ger växtkraft till 
ekonomin och därmed kan stärka kronan, samt de 
låga inflationsförväntningarna medför att progno-
sen över inflationsutvecklingen är behäftad med 
betydande osäkerhet. Vi räknar med att Riksban-
ken genomför ytterligare en räntesänkning under 
det första halvåret, till cirka -0,4 procents repo-
ränta. Detta ger via lägre bostadskostnader ett 
tryck nedåt på inflationen, men å andra sidan 
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medför det samtidigt sannolikt en försvagning av 
kronan. Den samlade effekten på KPI blir därför 
liten.  
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2014 2015 2016

Hushållens konsumtion 2,4 (3,0) 2,9 (2,4) 2,3

Offentlig konsumtion 1,9 (1,2) 2,3 (2,4) 2,6

Fasta bruttoinvesteringar 6,5 (4,4) 5,7 (7,0) 4,8

Lagerinvesteringar 0,2 (0,1) 0,0 (-0,1) 0,0

Export 3,3 (2,3) 4,5 (3,7) 5,2

Import 6,5 (4,0) 5,8 (4,3) 5,4

BNP 2,1 (2,2) 2,9 (2,7) 3,0

KPI, årsgenomsnitt -0,2 (-0,2) 0,4 (0,9) 1,4

KPI, dec-dec -0,3 (-0,3) 0,7 (1,6) 1,6

KPIF, årsgenomsnitt 0,5 1,0 1,7

KPIF, dec-dec 0,5 1,4 1,9

Reporänta vid årets slut 0,00 (0,15) -0,4 (0,75) -0,15

Produktion, näringslivet 2,4 (2,6) 3,4 (3,2) 3,7

- tjänstesektorn 2,9 (3,1) 3,3 (3,5) 3,8

- industrin -1,1 (-0,4) 2,8 (3,5) 5,0

- bygg 10,3 (9,0) 8,0 (3,0) 2,0

Produktivitet, näringslivet 0,8 (1,0) 2,1 (1,3) 2,4

- tjänstesektorn 0,7 (0,5) 1,8 (1,0) 2,3

- industrin 0,3 (0,5) 3,8 (2,5) 4,5

- bygg 9,3 (6,8) 6,0 (1,0) 1,0

Sysselsatta, 15-74 år, proc förändring 1,4 (1,0) 1,4 (1,1) 1,3

Arbetslöshet, 15-74 år, procent 7,9 (8,0) 7,8 (7,8) 7,7
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