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Makrofokus 

Fördel facket inför avtalsrörelsen 

 Stark arbetsmarknad spelar arbetstagarna i händerna 

 Löneökningar på uppemot 3,5 procent under 2017 

 Positivt för inflationen och för Riksbanken 

 

Avtalsförhandlingarna står för dörren. Sammanfattningsvis bedömer vi att de 

centralt avtalade löneökningarna kommer att hamna på dagens nivåer, ca 2,3 

procent per år under de kommande åren. Därutöver räknar vi med att 

löneglidningarna kommer att skjuta fart i takt med den allt starkare 

arbetsmarknaden. Den spruckna samordningen mellan LO-förbunden är en 

faktor som talar för något högre centrala avtal. Inte minst så tror vi att det kan 

komma att gynna de mer hemmamarknadsbaserade avtalsområdena. En 

löneglidning på ca en procent, eller strax däröver, bedömer vi ligga inom 

räckhåll. Det skulle visserligen vara en betydligt mindre löneglidning än i 

början av 2000-talet men ligga väl i linje med utvecklingen 2008, vilket vi i 

dagsläget bedömer som mer sannolikt. Vi förutser att löneökningarna hamnar 

på ca 3,2 procent i år och ca 3,4 procent nästa år. Det är en utveckling som 

skulle falla Riksbanken väl i smaken. Riksbankens löneprognoser har länge 

tett sig överoptimistiska och symptomatiskt har Riksbanken successivt 

reviderat ner löneprognosen t.ex. för 2015 kraftigt. Nu bedömer vi att det finns 

goda möjligheter att i vart fall komma i närheten av Riksbankens prognoser. 

Ett utfall enligt vår prognos skulle med tiden höja kostnadstrycket i den 

svenska ekonomin. Det ökar förutsättningarna för att det inhemska 

inflationstrycket under prognosperioden ska kunna ta över stafettpinnen från 

den importerade inflationen, precis i linje med den färdmapp som Riksbanken 

har tecknat.  

Facken har starkt förhandlingsläge inför avtalsrörelsen 
Den sista mars löper de centrala avtalen ut för stora delar av 
arbetsmarknaden. De centrala löneökningarna i det nuvarande treårsavtalet 
uppgår till ca 2,3 procent. Löneglidningen har varit mycket liten under de 
senaste åren, sannolikt i spåren av hög arbetslöshet både i Sverige och i 
Europa. Det faktum att reallönerna ökat mycket på grund av oväntat låg 
inflation kan också ha varit återhållande på löneglidningen. Preliminär statistik 
över löneutfallet indikerar att löneökningarna i fjol stannade totalt på 2,5 
procent, dvs. även inklusive löneglidning.   

De kommande löneförhandlingarna ser ut att bli mycket besvärliga och de 
kommer att föras under andra betingelser än de senaste förhandlingarna. 
Redan förpostfäktningarna vittnar om att arbetsmarknadens parter står långt 
ifrån varandra. Man har bl.a. olika syn på inflationsförväntningarna och 
huruvida det är rimligt att utgå från Riksbankens inflationsmål eller inte. För 
arbetsgivarna har det varit besvärligt att reallöneökningarna blivit oväntat 
höga. De inledande lönekraven från industrifacken, 6F (Byggnads, 
Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) och Kommunal (2,8, 3,2 resp. 
3,3–3,5 procent med betydande lägstalönsatsningar) har därför fått tydligt 
tummen ned från arbetsgivarna.  

Avtalskraven vittnar om ett stort självförtroende hos de mer 
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hemmamarknadsinriktade fackföreningarna. Under hösten har 
arbetsmarknaden också tydligt förbättrats. Efterfrågan på arbetskraft har ökat 
med snabbt sjunkande arbetslöshet som följd. Rekryteringsproblemen ökar, 
inte minst inom den offentliga sektorn. Det är en scenförändring jämfört med 
den senaste avtalsrörelsen som fördes under skuggan av eurokrisen. Denna 
gång är det därför fördel facken. Såtillvida spelar den spruckna samordningen 
mellan LO-förbunden de stora hemmamarknadsfacken i händerna.  

Löneökningar i närheten av Riksbankens prognoser 

Den gängse bilden från Swedbank och andra ledande prognosmakare är att 

resursutnyttjandet på arbetsmarknaden stiger och blir positivt under 2016-

2017. Det får lönerna att stiga snabbare. Riksbankens prognos har tidigare 

betraktats som lite väl optimistisk men successivt har andra prognosmakare, 

inklusive Swedbank, justerat upp löneprognoserna och närmat sig deras 

bedömning. En viktig anledning är den starka ekonomiska tillväxten, inte minst 

i spåren av flyktinginvandringen. Arbetsmarknaden har, bl.a. som en följd av 

detta, överraskat positivt under det andra halvåret ifjol.  

Vi räknar med att de kommande centrala löneökningarna kommer att ligga i 
linje med nuvarande avtal, eller något högre. Det är en förändrad riskbild 
jämfört med tidigare och en konsekvens av den snabbt förändrade bilden på 
arbetsmarknaden. Den tilltagande arbetskraftsbristen tror vi dock i första hand 
kommer att ge utslag i form av en ökad löneglidning. Det är ett typiskt 
historiskt mönster när arbetsmarknaden når fullt resursutnyttjande. 
Sammantaget räknar vi med att de totala löneökningarna successivt stiger 
och når uppemot 3,5 procent nästa år.  

En annan stötesten är de fackliga kraven om att ordentligt lyfta lägstalönerna. 
Om det verkställs skulle det troligen försvåra för arbetslösa som står långt 
ifrån arbetsmarknaden, bl.a. nyanlända, att etablera sig på arbetsmarknaden 
utan ordentliga subventioner. Det blir därför ett viktigt område i 
förhandlingarna att följa, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Möjligheten att åter sy ihop treåriga avtal ter sig i nuläget som tufft med tanke 
på hur långt ifrån varandra parterna står. Ettåriga avtal får nog därför ses som 
det mest sannolika. In i det sista lär det bli ett utdraget lurpassande i årets 
förhandlingar och vi utesluter inte att konfliktvarsel kommer att utlysas innan 
parterna till slut skakar hand. Riskbilden beträffande besvärliga förhandlingar 
gäller framförallt för Kommunal som under de senaste veckorna drabbats av 
en del skandaler. Den offentliga sektorns förhandlingar kan kompliceras av att 
Kommunals representanter känner sig än mer pressade att leverera enligt 
lönekraven. Utses istället en ny förhandlingsdelegation kan pendeln svänga 
om till fördel för Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta. Räkna därför med 
en stökig avtalsrörelse! 

Möjliga scenarier för de centrala löneökningarna 

Det finns flera intressanta faktorer att beakta i löneförhandlingarna; storleken 

på de centrala lönepåslagen, ökning av lägstalönerna och avtalsperiodens 

längd. Swedbank har identifierat fyra möjliga scenarier, där vi beaktar 

löneökningarnas storlek och avtalsperiodens längd, vilka tilldelats en 

sannolikhet (se tabell 2). Huvudscenariot är korta avtal (exempelvis ett år) 

med löneökningar som mer eller mindre är i linje med nuvarande nivå (2,3 

procent). Infrias detta bedöms påverkan på räntemarknaden bli förhållandevis 

liten. 

Ett avtal där löneökningstakten överstiger 2,3 procent kommer nog att 

betraktas som en seger för facket och vara räntedrivande på uppsidan. Detta, 

oavsett avtalslängd, ges en total sannolikhet om 25 procent. Vi åsätter en låg 

sannolikhet att förhandlingarna resulterar i ett räntepositivt utfall där t.ex. ett 

långt avtal med dämpad löneökningstakt tecknas. Det mest sannolika är alltså 

en tämligen liten marknadsreaktion på utfallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Prognos över löneökningar (%).  

 
 

Källa: Konjunkturläge december, Riksbanken och 
Swedbank 

 

 

 

 

Löneökningar i den totala ekonomin 

 
Källa: Konjunkturinstitutet och Swedbank 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Sannolikhet över möjliga utfall 

 
 

Källa: Swedbank 
 
 
 
Tabell 3: Avtalens marknadspåverkan 

 
Källa: Swedbank 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lö nepro gno ser (KL)

2015 2016 2017

KI 2,5 3,1 3,4

RB 2,6 3,2 3,5

SWB 2,6 3,2 3,4

Kort avtal (12 mån) Långt avtal (36 mån)

Avtalade Över 2,3% 10% 15%

löneökningar 2,3% eller lägre 65% 10%

Avtalslängd

Ränta ned Neutralt Ränta upp Kraftigt upp

Långt avtal Kort avtal Långt avtal Kort avtal

Lägre än 2,3% Runt 2,3% Över 2,3% Över 2,3%
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Lagda avtalskrav och parternas utväxling 

Inför de stundande löneförhandlingarna står facken stridsberedda med högt 

ställda lönekrav. Detta rör inte minst Kommunal, som tagit industrifackens 

krav i beaktning, när de formulerat sitt yrkande. Med lönekrav på 661 kronor 

per heltidsanställd och ytterligare 400 kr till undersköterskor motsvarar det ett 

ökningstal om 3,3 procent. Därtill yrkar facket på erfarenhetstillägg för 

yrkesutbildade och att nyanställdas löner ska grundas i erfarenhet och 

kompetens. Lokala löneprocesser där lönesättning kopplas till yrkesutveckling 

är också viktigt. Kommunal vill vidare att heltid är norm vilket ska åtföljdas av 

en tidsplan för genomförande. Kommunals motpart, Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) samt Pacta, anser att fackförbundets yrkande är för högt 

ställda. Enligt dem är Kommunals lönekrav så pass högt som 3,5 procent. 

Arbetsgivarsidan vill ha sifferlösa avtal utan centralt angivna nivåer och 

betraktar industrimärket som utgångspunkt. Parterna samtycker dock att 

heltidsanställningar är positivt, att lönebildningen ska vara lokal och att dess 

satsning bör fortsätta. Därtill vill de se en ökad lönespridning. 

6F-förbundets samordnade krav är något mer återhållsamma men tydligt 

högre än industrifackens. De motsvarar ett värde om 3,2 procent samt 800 

kronors tillägg till dem med lägst löner. Ett ökat skydd mot övervakning och 

begränsning av visstidsanställningar efterfrågas också. I och med att de fem 

fackförbunden lagt fram ett gemensamt avtalskrav kommer de också att stödja 

varandra och dela på kostnaderna vid en eventuell konflikt. 

Industrin är något mer återhållsam från fackligt håll och kräver löneökningar 

om 2,8 procent för kommande tolv månaders period. Om lönekraven 

specificerar minsta/lägsta löneökning ska den vara 450 kronor per månad. 

Dessutom önskas det att delpension/flexpension, som det tidigare avtalats 

om, byggs ut och att jämställdhetsarbetet bör utgå ifrån en ny modell. 

Från industrins arbetsgivarhåll är de fackliga kraven alltför högt ställda. Istället 

bedömer bl.a. Svenskt Näringslivs företrädare att lämpliga löneökningar är 

klart under 1 procent per år. Därtill måste ingångslönerna sänkas och 

arbetsmarknadens flexibilitet öka. Det kan t.ex. röra företagens möjlighet att 

anlita bemanningsföretag eller erbjuda visstidsanställningar m.m. 

Arbetsgivarna anser att industrin även fortsättningsvis ska vara 

lönenormerande. 

Vad händer fram till mars/april? 

Under hösten har industrifacken presenterat och slagit fast sin avtalsplattform 

som utväxlades med arbetsgivarna precis innan julledigheten. Under januari 

och eventuellt under februari är det troligtvis ganska tyst om och kring 

samtalen. Även Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL)/Pacta lade sina bud innan jul.  

Nu väntas Handels och Byggnads utväxling med sina respektive motparter 

Svensk handel och. Sveriges Byggindustrier som är planerat till 27 januari 

respektive 22 februari. Under februari månad kommer även Hotell och 

restaurang facket att bestämma sina slutgiltiga krav som därefter lämnas till 

motparten Visita. Förhandlingar kommer att ske på flera plan, dels i 

förhandlingsrummet, dels i samtal inom förhandlingsdelegationerna som tar 

ställning till hur man ska bemöta anbuden. I takt med att avtalens 

utgångsdatum närmar sig kommer diskussionerna att tillta och parterna, som 

inledningsvis träffas varannan vecka, kommer att träffas varje dag i slutet på 

förhandlingarna.  

Vid månadsskiftet februari-mars bjuds opartiska ordföranden in i industrins 

förhandlingar. Förhoppningen är att industrin går i bräschen och fortsatt utgör 
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ankaret alternativt normen för övriga kollektivavtal på arbetsmarknaden. Den 

31 mars löper en stor majoritet av avtalen ut, bl.a. inom industrin, handels och 

för byggbranschen. Både den kommunala sektorns avtal och Hotell-och 

restaurangavtalet löper ut den 30 april. Skulle fack och arbetsgivare inte bli 

ense inom utsatt tid träder Medlingsinstitutet in som medlare. 

Historisk utveckling, centrala avtal och löneglidning 
Under såväl 2000-2001 som 2007-2008 gick svensk ekonomi på fullt 

kapacitetutnyttjande och arbetslösheten var under den långsiktiga 

jämviktsarbetslösheten (enligt Konjunkturinstitutets beräkningar). År 2001 steg 

den totala timlönen för hela ekonomin ordentligt och framförallt sköt 

löneglidningen fart. År 2007 tecknade industrin, som var normgivande för hela 

arbetsmarknaden, nya treårsavtal om ca 3,4 procent/år vilket var högre än 

tidigare avtal om ca 2,4 procent/år. Sverige befann sig i högkonjunktur och 

löneglidningen tilltog. 

Sedan kom finanskrisen och det nya avtalet för industrin som tecknades 2010 

färgades i hög grad av krisen. Avtalet var både kortare (18 månader) och 

innebar en väsentligt lägre löneökning om ca 1,7 procent årligen. 

Löneglidningen föll tillbaka kraftigt och uteblev i princip under 2009. Samtidigt 

steg arbetslösheten och har sedan dess legat över den långsiktiga 

jämviktsnivån. Hösten 2015 började arbetslösheten sjunka kraftigt i spåren av 

en starkare svensk tillväxt. Vi bedömer att arbetsmarknaden redan i år 

kommer att nå fullt resursutnyttjande. 

Löneökningarna 2015 överraskade på nedsidan 
Preliminär statistik indikerar att den genomsnittliga löneutvecklingen för hela 

ekonomin för januari till oktober var den lägsta sedan 2011. Fram till oktober 

är de uppmätta löneökningarna 2,4 procent jämfört med motsvarande period 

2014 enligt Medlingsinstitutet. Först efter tolv månader blir statistiken definitiv 

och normalfallet är att de preliminära utfallen då revideras upp. Under ett 

”mellanår” såsom ifjol tenderar revideringarna vara mindre än under de stora 

avtalsåren som 2010 och 2013.   

I Riksbankens penningpolitiska rapport från december prognostiserades en 

lönetillväxt om 2,6 procent för 2015. Prognosen har gradvis reviderats ned 

under de senaste åren och avviker med 0,6 procentenheter från skattningen 

år 2013. På motsvarande sätt har timlönen för 2016 reviderats ned med 0,2 

procentenheter. 

Den reala löneutvecklingen har däremot varit betydligt bättre och förbättrats 

under senare tid. Efter att ha tappat i köpkraft år 2011 steg reallönen med 2,5 

procent för 2013 och Medlingsinstitutets prognos för 2014 uppvisar ett 

ökningstal om 3 procent.  

En god reallöneutveckling, ytterligare jobbskatteavdrag och en hög 

arbetslöshet både i Europa och i Sverige kan sannolikt förklara de senaste 

årens återhållsamma löneglidning och måttliga löneuppgång.  

Ökade rekryteringsproblem stärker fackens position 

Arbetsmarknaden utvecklas som sagt starkt med fler sysselsatta, stigande 

arbetade timmar och sjunkande arbetslöshet som resultat. Den positiva 

utvecklingen väntas bestå under de närmaste 1-2 åren. På sikt kan det 

förväntas att arbetskraften ökar betydligt men det kommer att dröja ett bra tag 

innan Migrationsverket kommit ikapp i asylansökningsprocessen och när de 

nyanlända kan börja söka sig ut på arbetsmarknaden. Sammantaget räknar vi 

med att arbetslösheten kommer att sjunka till drygt 6 procent fram till 2017. 

Det är betydligt lägre än den nivå som Konjunkturinstitutet skattar 

jämviktsarbetslösheten till (ca 7 procent).  

Arbetsmarknaden väntas redan i år nå fullt resursutnyttjande och successivt 

kommer bristen på arbetskraft och matchningsproblemen sannolikt bli mer 
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Tilltagande rekryteringsproblem 

  

Timlön, KL

2013 2014 2015 2016 2017

Datum för Riksbanksprognos

2013-dec 2,5 2,7 3,2 3,4

2014-dec 2,5 3,0 3,0 3,4 3,5

2015-dec 2,8 2,6 3,2 3,5

Avseende år
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uttalat. De framåtblickande indikatorerna på arbetsmarknaden stärker 

uppfattningen om en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft i närtid och bl.a. 

Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar tecknar en bild av ökande 

rekryteringsproblem redan i dagsläget. Detta gäller inte minst den offentliga 

sektorn.  

Ett annat tecken på ökade matchningsproblem är att allt fler av dem som är 

inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör grupper som ofta har svårt att få ett 

arbete. Till grupperna med utsatt ställning hör personer med endast 

förgymnasial utbildning, är utomeuropeiskt födda, personer i åldern 55-64 år 

och personer med funktionsnedsättning. Andelen inskrivna arbetslösa som 

tillhör dessa grupper har ökat under de senaste tio åren från en nivå under 50 

procent till 69 procent i oktober 2015. Under 2017 bedömer 

Arbetsförmedlingen att tre av fyra inskrivna arbetslösa kommer att tillhöra 

grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Betecknande är också att 

ungdomsarbetslösheten just nu går ner kraftigt liksom arbetslösheten för 

inrikes födda, vilken nu är under fem procent. Arbetslösheten för utrikes födda 

däremot ligger kvar på höga nivåer, ca 15 procent. Sammantaget tecknar det 

en bild av att de lättillgängliga reserverna på arbetsmarknaden börjar tömmas 

och vi räknar med en tilltagande konkurrens om arbetskraften under de 

närmaste åren med stigande löneökningar som följd.  

Vad sade KI:s lönebildningsrapport? 

För hela ekonomin skattar Konjunkturinstitutet (KI) i lönebildningsrapporten 

som publicerades i oktober, löneökningstakten till 3,1 procent för 2016 och 3,2 

procent för 2017 (2,5 procent för 2015). I decemberprognosen reviderade KI 

upp löneökningarna 2017 till 3,4 procent. Reallöneutvecklingen förutses hållas 

tillbaka på grund av att framtida produktivitetstillväxt i näringslivet blir 

återhållsam. KI anser att det beror på kvardröjande effekter av låga 

investeringar och långsam teknikutveckling. Arbetskraftskostnaderna väntas 

därför stiga med 3,2 procent per år i genomsnitt under 2016-2019. 

Enhetsarbetskostnaderna förväntas stiga snabbare under 2016-2019 jämfört 

med föregående fyra årsperiod. Samtidigt är efterfrågan i näringslivet som 

helhet på en normal nivå och lönsamheten är balanserad mellan industrin och 

övriga näringslivet. KI bedömer att avvikelsen från en normal lönsamhet är 

liten. Högre framtida enhetsarbetskostnader kan dock öka risken för att denna 

bedömning kan förändras.   

Överlag var KI:s lönebildningsrapport balanserad och identifierade risker med 

såväl för låg som för hög löneökning. Även om löneökningarna framöver är 

återhållsamma kan de bara åtföljas av en marginellt mer expansiv 

penningpolitik. Det innebär att investeringsbeslut och efterfrågan på 

arbetskraft, som i normalfallet gynnas av låga löneökningar och expansiv 

penningpolitik, snarare hämmas. Risken är att anpassningen mot lägre 

arbetslöshet kan ta längre tid. 

För att få ned arbetslösheten lyfte KI fram behovet av strukturella förändringar. 

Den svenska lönespridningen är sammanpressad jämfört med omvärlden och 

lägstalönerna är alltför höga. En anpassning av lägstalönerna skulle kunna 

höja sysselsättningsgraden för grupper med låg utbildning och liten relevant 

arbetslivserfarenhet. Det inpasset i KI:s bedömning är extra intressant mot 

bakgrund av att allt fler av de arbetslösa anses ha en svag anknytning till 

arbetsmarknaden samt att facken så tydligt fortsatt driver satsningar på 

lägstalönerna.  
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Generell ansvarsfriskrivning 

Detta dokument har sammanställts av analytiker på 
Swedbank Makroanalys, en del av Swedbank Analys som 
tillhör Large Corporates & Institutions (LC&I) 
makroavdelning. Makroavdelningen består av analys-
avdelningar i Estland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige, 
och de är ansvariga för att förbereda rapportering om den 
ekonomiska utvecklingen på globala och hemmamarknader.  

Analytikern intygar 

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta 
dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er 
om de företag och värdepapper som de täcker. Detta oavsett 
om det kan finnas sådana intres¬se-konflikter som det 
refereras till nedan.  

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik 
tillgänglig information.  

Utgivare, distribution och mottagare 

Detta dokument har sammanställts av makroavdelningens 
analytiker på Analys, en del av LC&I, och ges ut av 
affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ) 
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av 
Finansinspek¬tionen i Sverige.  

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i 
dokumentet innan distribution. 

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i 
Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella 
tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta). 

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, 
som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet 
(Finanstilsynet). 

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står 
under tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet 
(Finantsinspektsioon). 

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som 
står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank 
(Lietuvos bankas). 

I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som 
står under tillsyn av Finans- och 
kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala 
tirgus komisija). 

I USA distribueras dokumentet av Swedbank First Securities 
LLC (”Swedbank First”), som ikläder sig ansvar för innehållet. 
Dokumentet får endast distribueras till institutionella 
investerare. De institutionella investerare i USA som får detta 
dokument och som önskar utföra en transaktion i något 
värdepapper som nämns i rapporten, ska endast göra detta 
via Swedbank First. Swedbank First är en USA-baserad 
mäklare/handlare, som är registrerad hos the Securities and 
Exchange Commission, och är medlem av the Financial 
Industry Regulatory Authority. Swedbank First är en del av 
Swedbank. 

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till: 
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm 

 

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till 
“relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej 
agera utifrån eller lita på detta dokument. Endast “relevanta 
personer” får ges tillgång till och delta i de investeringar eller 
investerings-aktiviteter som nämns i detta dokument. 

Med "relevanta personer", avses personer som: 

 Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som 
avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order. 

 Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the 
Financial Promotion Order. 

 Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att 
delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i 
the Financial Services and Markets Act 2000) - i 
samband med utgivning eller försäljning av värdepapper 
- annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.  

Ansvarsbegränsningar  

All information i detta dokument är sammanställt i god tro 
från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig 
dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. 
Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning 
och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.  

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern 
baserar sin analys på den information som finns tillgänglig 
just nu och att analytikern kan ändra åsikt om 
förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller 
om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att 
täcka ett företag, strävar vi efter att informera om detta så 
snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, 
lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.  

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän 
spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara 
rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att 
köpa eller sälja finansiella instrument. 

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt 
förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar 
sig på användande av detta dokument. 

Mångfaldigande och spridning  

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Analys, en 
del av LC&I:s, medgivande. Dokumentet får inte spridas till 
fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har 
hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt 
tillämplig lag eller annan bestämmelse.  
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Corporates & Institutions, Stockholm 2014.  
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Stockholm.  
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