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Kompetensbrister hämmar tillväxten
Inledningen av 2017 har kantats av flera positiva konjunktur-
signaler. I flertalet olika enkätundersökningar bland företagen 
har stämningsläget höjts sedan i höstas. Det indikerar att 
tillväxten i början av året kommer att vara starkare än under 
slutet av 2016.  

Den svenska tillväxten blev 3,3 procent under helåret 2016 
vilket var något lägre än 2015 då tillväxten var 4,1 procent. 
Den kvartalsvisa utvecklingen under 2016, jämfört med mot-
svarande kvartal föregående år, visade på två intressanta 
mönster. Dels en nedtrappning av den årsvisa tillväxttakten 
under det andra halvåret jämfört med det första halvåret, dels 
att nedtrappningen planade ut. Ekonomin tar stegen in i 2017 
med en tillväxttakt på cirka 2,5 procent. Nedgången under 
2016 förklaras främst av att konsumtionens ökningstakt, såväl 
hushållens som den offentliga sektorns, var betydligt lägre 
under det andra halvåret. Även för exporten samt industrins 
investeringar mattades tillväxttakten av något under de två 
avslutande kvartalen. 

Diagram 1 BNP-tillväxt, kalenderkorrigerad, procent 

Källa: SCB

Tillväxttakten 2016 var klart högre än den genomsnittliga 
utvecklingen under den senaste tioårsperioden och Sverige 
befinner sig fortsatt i en högkonjunktur. Det visar sig också på 
arbetsmarknaden där sysselsättningen stiger i snabb takt. 
Samtidigt uppger en stor och växande andel arbetsgivare, 
både inom näringslivet och inom offentlig sektor, att de har 
brist på arbetskraft. 

Stark inledning på 2017 men dämpning väntas 
De positiva signalerna under inledningen av 2017 har gjort att 
vi reviderat upp BNP-prognosen med två tiondelar jämfört 
med i höstas. Tillväxten väntas dock fortfarande bli lägre än 
föregående år och ytterligare minska under 2018. Det förkla-
ras främst av två saker. För det första väntas den offentliga 
konsumtionen öka i betydligt lägre takt i år och nästa år till 
följd av att migrationskostnaderna blir lägre. För det andra 
dämpas ökningstakten för investeringarna betydligt, framför 
allt under 2018. Till stor del förklaras det av att bygginveste-
ringarna inte kan fortsätta öka i samma höga takt som de 
gjort de senaste åren och i den takt som motsvaras av efterfrå-

gan. Detta eftersom det råder brist på både byggklar mark och 
personal, inte minst bland vissa nyckelkompetenser.  

Flera av de positiva signalerna den senaste tiden tar avstamp i 
en ökad efterfrågad från omvärlden, inte minst på investe-
ringsvaror vilket gynnar den investerings- och insatsvaru-
tunga svenska exportindustrin. Detta möjliggör att exporten 
ökar i en högre takt under prognosperioden jämfört med 
förra året. Samtidigt finns det flera orosmoln som gör pro-
gnoser över den internationella utvecklingen extra osäkra. 

De senaste åren har BNP-tillväxten till stor del drivits av in-
hemsk efterfrågan. Den sjunkande ökningstakten för den 
offentliga konsumtionen och för investeringarna i kombinat-
ion med den stegrade ökningstakten för exporten ger nu upp-
hov till en utjämning av förhållandet mellan inhemsk och 
utländsk efterfrågan.  

Sammantaget räknar vi med att BNP växer med 2,8 procent 
2017 och 2,0 procent 2018. Tillväxten dämpas alltså trots att 
Sverige befinner sig i en högkonjunktur, en dämpning som 
delvis förklaras av problem rörande tillgången på och investe-
ringar i kompetens. Bristen på nyckelkompetenser håller 
tillbaka byggbranschen och den dåliga matchningen mellan 
de arbetslösas kompetensprofil och det som arbetsgivarna 
efterfrågar ökar tudelningen på arbetsmarknaden. Detta gör 
att vi har gett vårens prognos titeln: 

Kompetensbrister hämmar tillväxten 

Tabell 1 Unionens prognos – försörjningsbalansen, jämförelser föregående 
år, procent 
 2016 2017 2018 

BNP 3,3 2,8 2,0

Hushållens konsumtion 2,2 2,3 2,1 

Offentlig konsumtion 3,1 1,9 1,4 

Fasta bruttoinvesteringar 5,9 4,9 2,1 

Lagerinvesteringar 0,1 -0,2 0,0 

Export 3,4 4,2 3,9 

Import 3,7 4,0 3,8 

Den stigande efterfrågan från omvärlden ger också skjuts åt 
industrikonjunkturen som stärks framöver. Vi bedömer att 
industriproduktionen, efter att endast ha ökat marginellt 
2016, ökar med drygt fyra procent både 2017 och 2018. Upp-
växlingen inom industrin väger upp inbromsningar både 
inom tjänste- och byggsektorn och den totala produktionen 
inom näringslivet bedöms växa med 3,7 procent i år och med 
3,0 procent nästa år.  

Riksbanken väntas fortsätta föra en expansiv penningpolitik. 
Reporäntan kommer inte börja höjas förrän inflationen var-
aktigt bedöms nå upp till inflationsmålet på två procent. Vi 
räknar med en räntehöjning under 2018, men att det dröjer 
till efter 2018 innan räntan åter är uppe över noll.  
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På arbetsmarknaden väntas den stora sysselsättningsökningen 
som skett de senaste åren fortsätta, vi bedömer att antalet 
sysselsatta ökar med nästan 90 000 personer 2017 och 70 000 
personer 2018.  

Arbetslösheten väntas dock sjunka långsamt. Den dåliga 
matchningen och ökade tudelningen blir allt tydligare. Många 
arbetsgivare uppger att de har brist på arbetskraft, samtidigt 
som det finns många arbetslösa som saknar de kompetenser 
arbetsgivarna efterfrågar. 

Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
2016 2017 2018 

Arbetslöshet (årssnitt) 6,9 6,8 6,7 

Sysselsättningstillväxt 1,5 1,8 1,4 

KPI årsgenomsnitt 1,0 1,7 2,0 

KPIF årsgenomsnitt 1,4 1,8 1,9 

Produktion näringslivet 3,0 3,7 3,0 

Produktivitet näringslivet 1,7 1,9 1,7 

En förklaring till den goda utvecklingen de senaste åren, både 
när det gäller BNP-tillväxt och sysselsättning, är att den 
svenska befolkningen växer i snabb takt. Det gör att BNP per 
capita, där tillväxten sätts i relation till befolkningsökningen, 
inte växer i lika snabb takt som BNP. Sveriges genomsnittliga 
tillväxt i BNP per capita under åren 2007-2016 var 0,8 pro-
cent. Detta kan jämföras med BNP-tillväxttakten som under 
samma period var 1,7 procent. Befolkningsökningen väntas 
bli fortsatt stor i år och nästa år och skillnaden i tillväxt mel-
lan BNP och BNP per capita blir drygt en procentenhet per år. 

Diagram 2 Tillväxt i BNP respektive BNP per capita i Sverige, procent 

Källa: SCB och Unionens prognos 

Internationell osäkerhet och tillväxthot 
Världstillväxten väntas öka i en snabbare takt men det är en 
långsam ökning och från en relativt låg nivå.  

I USA har finansmarknaden reagerat positivt på Donald 
Trumps första tid som president. Av allt att döma har tillväx-
ten tagit fart under inledningen av 2017 efter en svag avslut-
ning av 2016.  

I det för svensk export viktiga euroområdet väntas den stabila 
men långsamma återhämtningen fortsätta med tillväxttal på 
drygt 1,5 procent per år.  

Den internationella utvecklingen är omgärdad av flera stora 
politiska osäkerheter: 

• Den fortsatta utvecklingen i USA där den inledande opt-
imismen kring president Trumps ekonomiska politik ris-
kerar att vändas till långsiktig pessimism. Om flera av de 
aviserade protektionistiska åtgärderna från Trump-
administrationen genomförs riskerar det att leda till 
mindre världshandel och lägre tillväxt i hela den globala 
ekonomin. 

• Brexit och den osäkra utgången av de förhandlingar som 
nu väntar efter att Storbritannien formellt aviserat sitt ut-
träde. Tidsramen för förhandlingarna är knapp och om 
inga nya handelsavtal hinner slutas väntar sannolikt en 
återgång till WTO:s handelsregler med högre tullar och 
avgifter vilket skulle få stor påverkan på svenska export-
företag med exponering mot Storbritannien. 

• Det franska presidentvalet som slutförs i maj, där den 
ekonomiska oron främst ligger i en eventuell framgång 
för Front National och partiledaren Marine Le Pen. Vid 
en valvinst har hon utlovat en folkomröstning om Frank-
rikes framtida EU-medlemskap likt den som genomför-
des i Storbritannien förra året. Skulle detta bli fallet, och 
utgången bli densamma som i Storbritannien, skulle det 
kunna sätta hela EU-samarbetet på spel med potentiellt 
enorma ekonomiska effekter på sikt.  

Positiv Branschbarometer 
Bilden av en fortsatt stark svensk konjunkturutveckling syns 
även i Unionens Branschbarometer, där Unionens klubbar 
bedömer nuläget i företagen samt utsikterna inför det kom-
mande halvåret. I undersökningen bedömer klubbarna att 
näringslivets konjunkturutsikter totalt sett stärkts sedan i 
höstas och stämningsläget är ljusare än det varit någon gång 
sedan juni 2011.  

Sammantaget är förväntningarna på en positiv utveckling 
under det kommande halvåret högst ställda i bygg och fastig-
het samt i basindustrin. Den senare är också den delsektor där 
förväntningarna stärkts mest sedan föregående mätning. 
Även i delsektorn övrig industri, som fångar upp all industri 
utöver basindustrin, bedöms läget som betydligt bättre nu än 
för ett halvår sedan. Minst positiva är klubbarna inom han-
deln samt transport och logistik, men även i de delsektorerna 
är förväntningarna relativt höga jämfört med de historiska 
genomsnitten. 

En geografisk indelning av svaren visar att tillväxt väntas i hela 
landet. Konjunkturläget har påtagligt förstärkts i fyra av nio 
regioner sedan i höstas. Störst förbättring väntas i Göteborg 
och i regionerna Mitt och Syd (exklusive Malmö/Lund). Flera 
av de regioner som sett stigande förväntan sedan i höstas är 
industritunga, vilket stämmer överens med det allmänt ljusare 
stämningsläget inom industrin.  
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Ärendeindikatorn signalerar fortsatt tillväxt 
Unionens andra unika tillväxtindikator är Ärendeindikatorn, 
som bygger på hur antalet och typen av medlems- och för-
handlingsärenden som kommer in till Unionen utvecklas. I 
sämre tider ökar till exempel andelen frågor om uppsägningar 
och organisationsförändringar, medan det i bättre tider blir 
relativt sett fler frågor rörande bland annat anställningsavtal. 
Det finns ett starkt samband mellan mängden och typen av 
frågor till Unionen å ena sidan, och tillväxten å den andra, 
vilket syns i diagram 3. Ärendeindikatorn pekar på att BNP 
under inledningen av 2017 fortsatt att växa med drygt två 
procent i årstakt.   

I diagrammet syns också att BNP-tillväxten drog i väg mer än 
Ärendeindikatorn förutspådde under slutet av 2015. Detta 
kan till en del förklaras av att den offentliga konsumtionen då 
tog fart, vilket inte helt avspeglas i Unionens indikator som är 
inriktad på det privata näringslivet. 

Diagram 3 Unionens Ärendeindikator 

Källa: Unionen 

Ökad tudelning på het arbetsmarknad 
Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt under 2016.
Antalet sysselsatta ökade med 73 000 personer, vilket var den 
största ökningen sedan 2011. Sysselsättningsökningen sker 
främst i offentlig sektor och i tjänstesektorn och en stor del av 
ökningen sker bland utrikes födda. Den heta arbetsmark-
naden visar sig också i att bristen på arbetskraft ökar och 
bristtalen är nu på den högsta nivån sedan innan finanskrisen. 

Samtidigt blir tudelningen på arbetsmarknaden allt tydligare. 
Arbetslösheten sjunker endast i långsam takt. Många arbets-
givare hittar inte den arbetskraft de behöver trots att det finns 
många personer som är arbetslösa. Profilen på de arbetslösa 
matchar inte den efterfrågan på arbetskraft som finns. Det 
krävs stora utbildningsinsatser för att ändra den situationen. 
Sådana insatser tar dock tid och på kort sikt behöver företa-
gen anpassa sina anställningskrav för att tillgodose arbets-
kraftsbehovet. En nyckelfaktor för att säkra kompetensbeho-
ven är inte minst därför kompetensutveckling av de redan 
anställda. I ett näringsliv i snabb förändring är det direkt 
avgörande att de anställda ges tid och möjlighet att utveckla 
och uppdatera sin kompetens till de nya krav som ställs.  

Fortsatt måttlig produktivitetsökning 
Produktivitetsutvecklingen i näringslivet har varit betydligt 
lägre efter finanskrisen än den var under tioårsperioden som 
föregick den. Vår bedömning är att takten för produktivitets-
tillväxten under prognosperioden ligger kvar i samma härad 
som genomsnittet för de senaste åren, med en ökningstakt på 
1,9 procent under 2017 och 1,7 procent under 2018. I tjänste-
sektorn sjunker produktivitetstillväxten svagt under både 
2017 och 2018. Industrin utvecklas åt motsatt håll med sti-
gande produktivitetstillväxt de kommande två åren. I bygg-
sektorn väntas den gradvis dämpade ökningstakten gällande 
efterfrågan i kombination med arbetskraftsbristen dra ner 
produktivitetstillväxten under prognosperioden. 

Inflationen närmar sig målet  
Inflationen stiger och rör sig mot inflationsmålet på två pro-
cent. En del av ökningen på senaste tid beror dock på tillfäl-
liga faktorer, främst snabbt stigande energipriser, och det 
kommer dröja ytterligare innan inflationen varaktigt befästs 
kring två procent.  

Den mycket expansiva penningpolitiken och det starka kon-
junkturläget gör att företagens möjlighet att höja priserna 
förbättras. En förändring från vår föregående prognos är att 
även företagen inom industrin nu tror på höjda försäljnings-
priser framöver.  

Vår bedömning är att KPI-inflationen blir i genomsnitt 1,7 
procent 2017 och 2,0 procent 2018. KPIF, där effekten av 
ränteförändringar räknas bort, väntas stiga med 1,8 procent 
2017 och med 1,9 procent 2018.   

Märket bidrar till stabilitet 
I avtalsrörelsen 2017 lyckades parterna inom industrin sluta 
nya normerande avtal innan de förra avtalen löpte ut. Uppgö-
relsen löper på tre år med ett avtalsvärde på 6,5 procent. Avta-
let ger två procents löneökningar per år samt fortsatta avsätt-
ningar till flexpension. För LO-förbunden innehåller avtalet 
också en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med 
anställda som tjänar under 24 000 per månad får en högre 
lönepott. 

Parterna inom industrin har därmed lyckats sluta avtal på en 
ansvarsfull nivå och lönebildningen fortsätter att bidra till 
stabilitet och långsiktighet. För den ekonomiska utvecklingen 
är det viktigt att övriga parter på arbetsmarknaden håller sig 
till den normering som varit en framgångsfaktor under de 
senaste 20 åren, och som levererat reallöneökningar till hela 
arbetsmarknaden samtidigt som den säkrat den svenska indu-
strins konkurrenskraft.  

Politik för tillväxt  
Tillväxt i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna 
utveckla Sverige, både vad gäller företagen och förutsättning-
arna på arbetsplatsen, vårt individuella välstånd och den ge-
mensamma välfärden. Sverige måste långsiktigt bygga tillväxt 
på en god produktivitetsutveckling, och därmed på kompe-
tens, innovationer och företagande. Konkurrenskraftiga före-
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tag med kompetenta medarbetare är en förutsättning för jobb, 
höga löner och välfärd. 

En viktig faktor för långsiktighet är att fundamentala delar av 
näringslivets förutsättningar inte är föremål för politiska 
strider. Numera finns en blocköverskridande överenskom-
melse om energipolitiken, vilken utgör en viktig pusselbit för 
att säkra energitillförseln i landet. Även den breda överens-
kommelsen om överskotts- och skuldmålet är viktig för att 
skapa stabilitet och trovärdighet för statsfinanserna. 

Behovet av motsvarande överenskommelser finns på flera 
områden. Ett sådant är bostadspolitiken, med tanke på att den 
tilltagande bostadsbristen nu allvarligt hotar tillväxten i flera 
regioner. Det behövs ett brett grepp som både tar sikte på att 
öka bostadsproduktionen och på att hantera hushållens 
skuldsättning. Att bara försöka hantera skuldsättningen ge-
nom restriktioner mot hushållen i form av amorteringskrav 
och skuldtak skulle visserligen bromsa skuldkvotsutveckling-
en, men samtidigt också leda till att det blir svårare för den 
som inte redan är på bostadsmarknaden att komma in och att 
bostadsbristen ökar. Här behövs breda blocköverskridande 
överenskommelser om bostadspolitiken, där gamla låsningar 
läggs åt sidan och nya vägar framåt prövas.  

Även infrastrukturfrågorna skulle må bra av en större samsyn 
över blockgränserna – ett område som idag tenderar att för-
vandlas till en arena för anklagelser om historiska misstag och 
överbudspolitik. De många turerna kring exempelvis höghas-
tighetstågen, visar på riskerna i att stora projekt förvandlas till 
symbolfrågor där position blir viktigare än resultat.  

Ett tredje område där en bred politisk diskussion behövs gäl-
ler behovet av en ny skattereform. Kombinationen av en allt 
tuffare globalisering och digitalisering, en snabb strukturom-
vandling i riktning mot mer tjänster och behovet av att skapa 
en fungerande bostadsmarknad är alla komponenter i detta, 
liksom det faktum att skattesystemet i allt högre grad blivit ett 
oöverskådligt lapptäcke. Det senaste året har regeringen där-
till lagt en rad enskilda skatteförslag som tillsammans skulle 
skapa ett ökat skattetryck på näringsverksamhet, utan någon 
översiktlig analys av de sammantagna konsekvenserna.  

Den förda politiken fortsätter att prioritera den offentliga 
sektorn, liksom de grupper som står långt från arbetsmark-
naden. Detta är givetvis viktigt, men får inte stå i vägen för 
insatser både för dagens yrkesverksamma och för att skapa 
långsiktigt goda förutsättningar för det internationellt kon-
kurrensutsatta näringslivet. Likaså bör lösningarna i debatten 
om ”vinst i välfärden” fokuseras på kvalitetsaspekter och hur 
bättre upphandlingssystem kan skapas, snarare än på vinstbe-
gränsningar.  

En viktig åtgärd framöver är att se över dagens regelverk som 
i hög grad är anpassade efter tillsvidareanställda i stora orga-
nisationer. I framtiden kommer det bli vanligare att hoppa 
mellan olika anställningsformer och eget företagande, och fler 
kommer att arbeta i mindre företag. Vi behöver trygghetssy-

stem som fungerar även under dessa förutsättningar. Unionen 
har en rad förslag för översyn av trygghetssystemen för egen-
företagare, och arbetar även med att utforma en modell som 
skapar trygghet och rimliga villkor i delningsekonomin ge-
nom att göra den till en del av den svenska partsmodellen. Det 
är självklart också en framtida utmaning för Unionen att se 
till att så många som möjligt, även de som arbetar i småföre-
tag och startups, omfattas av kollektivavtal. 

En allt större utmaning när omställningstakten ökar är att 
säkerställa att yrkesverksamma kan göra personliga kompe-
tensförflyttningar och få kontinuerlig kompetensutveckling. 
För att bättre möta kompetensbehoven som finns och som 
uppstår framöver krävs dels att de ekonomiska förutsättning-
arna för individen blir rimliga, dels en omställning av utbild-
ningssystemet. 

På mer konkret nivå vill Unionen betona följande vad avser 
inriktningen av en tillväxtfrämjande näringspolitik: 

Kompetensutveckling och forskning 
• Utveckla ett system för finansiering av fortlöpande kom-

petensutveckling för yrkesverksamma. 

• Ge högskolorna ett skarpt uppdrag att erbjuda kontinuer-
lig kompetensutveckling för yrkesverksamma i former 
som är lämpliga, till exempel deltid och distans.  

• Forskning och innovation är vitalt för framtida konkur-
renskraft. Sverige behöver öka den företagsnära forsk-
ningen och förbättra kopplingarna mellan akademi och 
företag.  

Bättre förutsättningar för företagande 
• Fungerande trygghetssystem för egenföretagare vid sjuk-

dom och arbetslöshet måste skapas. 

• Utveckla regeringens förslag till regler för optionspro-
gram och gör regelverket semidispositivt – det vill säga 
förhandlingsbart mellan fack och arbetsgivare.  

Fungerande transporter 
• Tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter är av cen-

tral betydelse eftersom svensk produktion är utspridd i 
olika delar av landet och dessutom i hög grad är beroende 
av både import och export.  

• Avstå från att införa en flygskatt – satsa istället på inno-
vation och mindre miljöbelastande bränslen.  

Mer internationell handel och aktiv Brexit-politik 
• Sverige måste internationellt motverka tendenser till 

protektionism och bidra i arbetet att få till fler frihandels-
avtal. 

• Fler initiativ bör tas för att Sverige ska bli vinnare på 
Brexit, exempelvis kampanjer för att locka över fler verk-
samheter till Sverige och påverka investeringsbeslut.  
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Unionens Branschbarometer april
I Branschbarometern bedömer Unionens klubbar nuläget i 
företagen, samt utsikterna inför det kommande halvåret i 
relation till det senaste halvårets utveckling. Svaren presente-
ras nedbrutet på sex delsektorer. 

Enligt klubbarna har näringslivets konjunkturutsikter totalt 
sett stärkts sedan höstens undersökning. I Branschbarome-
terns index för konjunkturläget – där 50 markerar gränsen 
mellan positivt och negativt stämningsläge – noteras närings-
livet totalt sett på 58 i den nu aktuella undersökningen.1 Det 
är inte bara högre än i höstas och än under förra våren, det är 
den högsta indexnoteringen sedan juni 2011. Detta signalerar 
att näringslivets högkonjunktur förväntas stärkas ytterligare 
under våren och sommaren 2017. 

Sammantaget är förväntningarna på en positiv utveckling 
under det kommande halvåret högst ställda i bygg och fastig-
het samt i basindustrin.2 Minst positiva är handeln samt 
transport och logistik, men även i de delsektorerna är för-
väntningarna höga relativt de historiska genomsnitten. 

Diagram 4 Konjunkturläget uppdelat på delsektorer, index med 
50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

Tjänstesektorn 
Klubbarna i tjänstesektorn förväntar sig påtagligt stigande 
orderingång och försäljning det kommande halvåret. Även 
investeringarna, vinsten, försäljningspriserna och sysselsätt-
ningen väntas utvecklas positivt. Den aktuella lönsamheten 
har försämrats sedan i höstas för tjänsteföretagen, det spretar 
dock stort mellan olika tjänstebranscher. Medan en övervä-
gande andel av klubbarna inom callcenter bedömer lönsam-
heten som svag beskrivs den istället som stark eller till och 
med mycket stark inom IT och teknikkonsulterna.3 

                                                                 
1 Indexet är en sammanvägning av resultatet för elva indikatorer som 
ingår i undersökningen, vilka omfattar förväntad utveckling gällande 
företagets marknad, investeringar och sysselsättningsplaner. 
2 Basindustri: energi, kemi, skog och papper samt stål och gruv. 
Övrig industri: fordon, försvar, livsmedel, läkemedel, telekom, ma-
skin- och metallvarutillverkare samt delar av IT. 
3 Callcenter, IT och teknikkonsulter utgör tillsammans med bran-
schen bemanning merparten av delsektorn företagstjänster. 

Handeln och företagstjänster är med sina relativt personalin-
tensiva verksamheter två viktiga delsektorer för tillväxten av 
jobb i näringslivet, det är också där som de starkaste ökning-
arna av sysselsättningen är att vänta det kommande halvåret. 
För handeln har överlag en mindre nedjustering av förvänt-
ningarna skett sedan i höstas, till en nivå som ligger i linje 
med de senaste årens genomsnitt. Lönsamhetsläget är dock 
relativt starkt jämfört med övriga delsektorer. Inom företags-
tjänster är stämningsläget inför det kommande halvåret gene-
rellt positivt. Högst uppskruvat är det i branscherna IT och 
teknikkonsulter, vilka delvis dras av efterfrågan från indu-
strin. Marknadsindikatorerna för båda dessa branscher är mer 
positiva än tidigare under det senaste året, särskilt för IT där 
förväntningarna markant har skiftat uppåt. 

Den enda delsektorn i undersökningen med en tydligt däm-
pad förväntansbild nu jämfört med i höstas är transport och 
logistik. Det är den delsektor där förväntningarna om försälj-
ningsprisernas utveckling är som lägst ställda inför det kom-
mande halvåret, och det är också den som för närvarande har 
det svagaste lönsamhetsläget.  

Diagram 5 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, nettoandelar i 
procent 

Källa: Unionen 

Industrin 
Det senaste halvåret överraskade positivt för industrin – för-
säljningen blev för hälften av företagen i undersökningen 
bättre än väntat och endast i tio procent av fallen blev den 
sämre än prognosen för perioden. Inför det kommande halv-
året har förväntningarna på industriexporten skruvats upp 
ytterligare jämfört med i höstas. Eftersom fyra av fem indu-
striföretag i undersökningen exporterar minst 40 procent av 
sin svenska produktion, präglar de höga exportförväntning-
arna det allmänna stämningsläget i industrin. Orderingång, 
försäljning och vinst väntas alla växa markant det kommande 
halvåret och försäljningspriserna väntas stiga i relativt snabb 
takt. Konjunkturstegringen inom industrin visar sig även i 
förväntningar på ökade kapacitets- och FoU-investeringar 
samt i en förväntat ökad sysselsättning i sektorn det kom-
mande halvåret. 
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Den största förändringen i förväntningar sedan i höstas står 
basindustrin för. Jämfört med läget förra våren har förvänt-
ningarna i basindustrin svängt från att vara den enda delsek-
torn med sammantaget negativa utsikter till att nu vara den 
med näst högst ställda förväntningar. Av branscherna inom 
basindustrin ser läget starkast ut inom stål och gruv. Där är 
framför allt marknadsindikatorerna mycket positiva, men 
även sysselsättningen väntas stiga det kommande halvåret. 
Det är också en av de branscher med starkast rådande lön-
samhetsläge. Svagast inom basindustrin, både gällande lön-
samheten och förväntningarna inför det kommande halvåret, 
är läget inom energi. Det är en av få branscher där mer märk-
bara sysselsättningsminskningar är att vänta. 

Även i övrig industri har en markant förstärkning av förvänt-
ningarna skett sedan i höstas. Av de stora branscherna i denna 
delsektor är det fordonstillverkarna som har störst förvänt-
ningar om positiv utveckling det kommande halvåret. Hög-
trycket verkar därmed fortsätta för fordon, som i nuläget har 
det starkaste lönsamhetsläget av branscherna i undersökning-
en. Även inom försvarsindustrin och maskin- och metallvaru-
tillverkningen är förväntningarna på marknadsutvecklingen 
relativt högt ställda. Telekom – en av de större branscherna 
inom industri – bryter det positiva industrimönstret med 
sammantaget negativa förväntningar på det kommande halv-
året och ett av de svagaste lönsamhetslägena i undersökning-
en. Noterbart är dock att telekom trots detta förväntar sig 
stigande investeringar. 

Bygg 
Enligt klubbarna är det rådande lönsamhetsläget i byggföreta-
gen mycket starkt, sektorns lönsamhetsutveckling under de 
senaste 2,5 åren är slående och en spegling av en period av 
stark expansion. Högkonjunkturen i byggsektorn väntas fort-
sätta även det kommande halvåret. Sektorn har med god mar-
ginal den starkaste förväntade ökningen av order och försälj-
ning i undersökningen, även försäljningspriserna och vinsten 
förväntas stiga mer än i tjänstesektorn och industrin. Syssel-
sättningen väntas öka påtagligt det kommande halvåret. Möj-
ligen har den stora bristen på arbetskraft, som sektorn exem-
pelvis rapporterar i KI:s barometer, fått företagen att ta egna 
initiativ – investeringarna i medarbetarnas kompetensut-
veckling väntas öka. 

Indikatorer och regional konjunktur4 
Sett till hela näringslivet har ingen av indikatorerna sjunkit 
jämfört med i höstas. I sju av elva fall handlar det istället om 
påtagliga förstärkningar – bland dem försäljning, sysselsätt-
ning för tjänstemän samt investeringar i kapacitet och kom-
petensutveckling.5 Notera även exportförväntningarna, vilka 
inte varit så högt uppskruvad sedan rekylåret 2011. 

                                                                 
4 Se nästa uppslag för en specificering av regionerna. 
5 En strukturell skevhet i Branschbarometern slår igenom i syssel-
sättningssiffrorna. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden 
återfinns till stor del i små företag samt i offentlig sektor, medan 
undersökningen riktar sig till klubbar inom privata näringslivet med 
minst 20 medlemmar. 

För investeringar generellt gäller samma sak som för exporten 
– förväntningarna på en ökning är högre ställda nu än de varit 
under de senaste fem åren. Inte minst noterbart är att den 
förväntade ökningstakten i investeringar i kompetensutveckl-
ing nu är på sin högsta punkt sedan 2011. Försäljningspriser-
na förutses för näringslivet sammantaget fortsätta stiga under 
det kommande halvåret, men i det avseendet har förväntning-
arna endast justerats upp marginellt under det senaste året. 

Diagram 6 Konjunkturläget för näringslivet uppdelat på indikatorer, för-
ändring i procent kommande halvåret jämfört med det senaste halvåret 

Källa: Unionen 

En geografisk indelning av klubbarnas bedömning visar att 
index för samtliga regioner med marginal ligger över 50. Kon-
junkturförväntningarna har påtagligt förstärkts i fyra av nio 
regioner sedan i höstas. Störst förbättring i jämförelse med det 
senaste halvårets utveckling väntas i Göteborg och i regionerna 
Mitt och Syd (exklusive Malmö/Lund). Gemensamt för flera 
av de regioner som sett stigande förväntan sedan i höstas är att 
de är industritunga.  

Diagram 7 Regionalt konjunkturläge, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning 
bland sina klubbar. Denna Branschbarometers upplaga baseras 
på bedömningar från 517 klubbar på 4556 företag med sam-
manlagt 530 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen är 31 
procent. Undersökningen genomfördes under mars 2017. 
                                                                 
6 Skillnaden i antalet klubbar och företag beror på att det i vissa fall 
inkommit svar från flera klubbar inom samma koncern. Det angivna 
antalet anställda som svaren representerar är korrigerat för detta. 



Basindustri Övrig 
industri

Bygg och 
fastighet

Transport 
och logistik

Handel Företags-
tjänster

Totalt
april  
2017

Totalt
oktober  

2016

Totalt
april  
2016

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveckling

Investeringar

I kapacitet

I nya marknader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän

Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturen våren 2017
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 5% 2,5 till 5% 0,5 till 2,5%  0,5 till 2,5% 2,5 till 5% mer än 5% 

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



Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturen våren 2017
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.

Norr Mitt Mälar-
dalen 

exkl Sthlm

Stock-
holm

Östra  
Götaland

Västra  
Götaland  
exkl Gbg

Göteborg Syd exkl 
Malmö/

Lund

Malmö/
Lund

Totalt
april 
2017

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinst- 
utveckling

Investeringar

I kapacitet

I nya  
marknader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 5% 2,5 till 5% 0,5 till 2,5%  0,5 till 2,5% 2,5 till 5% mer än 5% 
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Internationell konjunktur
Vi räknar med att den globala tillväxten 2017 uppgår till 3,5 
procent, och stiger till 3,6 procent 2018.  

Den svaga tillväxten i USA under hösten har förbytts till 
något som gränsar till överhettning. USA har i det närmaste 
full sysselsättning och god inhemsk efterfrågan. Federal 
Reserve (Fed) har redan vidtagit åtgärder för att kyla ner 
ekonomin: i december 2016 höjdes styrräntan, vilket följdes 
av ännu en höjning i mars 2017. Det är ett tydligt tecken på 
att centralbanken ser positivt på framtiden.  

Ett osäkerhetsmoment är kopplat till amerikansk politik i 
allmänhet och Donald Trumps presidentskap i synnerhet. 
Sedan han svors in har den amerikanska ekonomin utveck-
lats positivt. På längre sikt finns flera orosmoln: den ekono-
miska nationalismen, den inrikespolitiska turbulensen och 
den otydliga utrikespolitiken. Om denna osäkerhet förlängs 
kan effekterna på den globala ekonomins tillväxt vara bety-
dande.  

En till internationell osäkerhet gäller penningpolitiken. I 
USA har penningpolitiken stramats åt, samtidigt som presi-
denten planerar för åtgärder som kommer att elda på eko-
nomin ytterligare. Unionen räknar med flera räntehöjningar 
under prognosperioden. I Europa väntas penningpolitiken 
vara fortsatt starkt expansiv, och vi räknar inte med någon 
höjning av ECB:s styrränta förrän tidigast mot slutet av 
2017. Obligationsköpen från ECB fortsätter åtminstone 
under första halvåret 2017 för att stödja tillväxten. 

Tillväxten i utvecklingsländerna är god men mer varierad än 
tidigare. Sedan den konstanta uppgången under 2000-talet 
har utvecklingen blivit mer varierad. De fyra BRIC-länderna 
följer inte längre samma mönster. Kina och Indien uppvisar 
en stabilitet i tillväxten som Brasilien och Ryssland saknar. 
Utvecklingsländerna får mindre draghjälp från världseko-
nomin, vilket positivt nog tvingar fram institutionella för-
bättringar på hemmaplan samt mer inhemsk konsumtion 
och investeringar, inte minst i Kina.  

Tabell 3 Internationell tillväxt, procentuell förändring 
2016 2017 2018 

Världen 3,1 3,5 3,6 

USA 1,6 2,3 2,5 

Euroområdet 1,7 1,7 1,6 

Tyskland 1,8 1,6 1,5 

Storbritannien 1,8 2,0 1,5 

Norden exkl. Sverige 1,1 1,4 1,5 

Brasilien -3,6 0,2 1,7 

Ryssland -0,2 1,4 1,4 

Kina 6,7 6,6 6,2 

Indien 6,8 7,2 7,7 

Källa: IMF WEO, april 2017, Konjunkturinstitutet och egna bedömningar 

Oljepriset har stigit kraftigt sedan inledningen av 2016 men 
är fortfarande långt ifrån rekordnivåerna 2011-2013. Opec 
har beslutat om att dra ned på sin produktion av råolja, 
samtidigt som den globala efterfrågan stigit, vilket har skapat 
bättre balans mellan utbud och efterfrågan.  

Oljepriset förväntas fortsätta stiga under de nästkommande 
åren, men i en betydligt långsammare takt än under 2016.  

Diagram 8 Oljepriset, Brent USD per fat, spot 

Källa: Macrobond 

USA 
Den politiska turbulensen till trots pekar flertalet ekono-
miska indikatorer åt rätt håll. Det verkar som att tillväxten 
under första kvartalet 2017 har tagit fart, efter att ha avtagit 
något under sista kvartalet 2016. Tillverkningsindustrin och 
handelsbranschen växer, näringslivet skapar jobb i ett högt 
tempo. Arbetslösheten för mars 2017 var 4,5 procent, 0,5 
procentenheter lägre än motsvarande månad 2016. 

Den nye presidentens budgetförslag har vi börjat få en kla-
rare uppfattning om. Det rapporteras om en stor satsning på 
försvaret som ska finansieras genom nedskärningar i ett 
antal program och myndigheter. En omfattande skattere-
form och ett infrastrukturpaket väntas föreslås under 2017.  

Den amerikanska ekonomin väntas fortsätta vara tudelad 
med en snabb tillväxt av den privata konsumtionen, samti-
digt som det internationellt konkurrensutsatta näringslivet 
utvecklas svagare. Sektorn pressas av den starka dollarn i 
kombination med en fortsatt svag efterfrågan från framför 
allt Europa men också från flera råvarubaserade ekonomier. 
Under 2017 räknar vi med åter starkare företagsinvestering-
ar, bland annat till följd av högre energipriser. BNP-
tillväxten väntas stanna på 2,3 procent 2017 för att öka till 
2,5 procent 2018. 

Europa utom Norden 
I det för Sverige viktiga euroområdet väntas tillväxten däm-
pas marginellt från 1,7 procent 2017 till 1,6 procent 2018. 
Tillväxten får fortsatt stöd av den expansiva penningpoliti-
ken som väntas fortsätta eftersom inflations- och lönetrycket 
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är lågt. Även den gentemot dollarn relativt låga växelkursen 
ger viss hjälp för den fortsatta återhämtningen.  

Till osäkerhetsfaktorerna hör effekterna av Storbritanniens 
beslut att lämna EU (Brexit). Efter de inledande starkt nega-
tiva effekterna på finansmarknaderna av Brexit-
omröstningen har de ekonomiska indikatorerna i Storbri-
tannien visat på små effekter vad gäller till exempel hushål-
lens förtroende och konsumtion. Tillväxten får visst stöd av 
det svagare pundet, men i takt med att de komplicerade 
Brexit-förhandlingarna inleds väntas tillväxten dämpas 
något. Vi räknar med att BNP ökar med 2,0 procent i år och 
1,5 procent 2018. 

I Tyskland borgar fortsatt låga räntor, en god utveckling på 
arbetsmarknaden samt stigande reallöner för en hygglig 
utveckling. Ett högre kapacitetsutnyttjande i industrin ger 
stöd för stigande industriinvesteringar. Unionens prognos 
för Tyskland blir en tillväxt på 1,6 procent 2017 och 1,5 
procent 2018.  

Det franska presidentvalet i april och maj 2017 är en bety-
dande händelse för hela Europas ekonomi. En vinst för 
Front National kan innebära mer av protektionism och 
minskad handel, samt en fara för eurosamarbetet i stort. I 
Frankrike har den privata konsumtionen tagit fart och nä-
ringslivet utvecklats bättre med stigande investeringar som 
följd. Totalt sett väntas tillväxten i Frankrike fortsätta i unge-
fär samma takt som i Tyskland.  

Norden 
Efter att ha befunnit sig i markant olika konjunkturläge med 
Finland i en kostnadskris, Norge pressat av de låga oljepri-
serna och Danmark i en konsumtionsdriven tillväxt, väntas 
tillväxten i Norden nu jämna ut sig. I Norge ger stigande 
oljepriser stöd till oljesektorn. Fortfarande ökar dock arbets-
lösheten, varför någon snabb ökning av konsumtionen inte 
är att vänta. Vi räknar med att BNP stiger med 1,3 procent 
2017 och 1,7 procent 2018.   

I Danmark fortsätter tillväxten att drivas av den inhemska 
konsumtionen, och utvecklingen på arbetsmarknaden är 
positiv. Arbetslösheten var 4,3 procent i februari 2017. I takt 
med att tillväxten i Europa fortsätter räknar vi med att ex-
porten kan stiga, trots pressen uppåt på den danska kron-
kursen gentemot framför allt pundet och därmed den viktiga 
brittiska marknaden. Stigande export och industriprodukt-
ion ger i sin tur stöd för stigande investeringar i näringslivet. 
Vi räknar med att BNP ökar med 1,7 procent i år och 1,6 
procent 2018.  

Den finska ekonomin har utvecklats svagast i Norden med 
fyra år (2012-2015) av mycket svag eller negativ tillväxt till 
följd av en kombination av strukturella problem och kost-
nadsproblem genom kopplingen till euron. För att hantera 

dessa problem kom regeringen och arbetsmarknadens parter 
överens om en ”konkurrenskraftspakt” innehållande bland 
annat ökad arbetstid och lägre semesterersättning för offent-
liganställda. Flertalet ekonomiska indikatorer pekar på att 
botten passerats och att en återhämtning har inletts. Arbets-
lösheten har långsamt börjat sjunka och konsumenternas 
framtidstro har ökat. Vi räknar med en BNP-tillväxt 2017 på 
1,2 procent som sjunker till 1,1 procent 2018.  

Kina, Indien, Brasilien och Ryssland 
Den stora oro som fanns om tillväxten i Kina i början av 
2016 har minskat i takt med att statistiken visat på en tillväxt 
som är i linje med regeringens ambitioner. Den ekonomiska 
politiken väntas fortsätta att rikta in sig mot att öka tjänste-
sektorns och den inhemska ekonomins betydelse för tillväx-
ten. Unionen räknar med att BNP stiger med 6,6 procent i 
år, och 6,2 procent 2018. Frågorna om kvaliteten och tillför-
litligheten i den kinesiska statistiken finns dock kvar. 

Den snabba tillväxten i Indien fortsatte under 2016, och 
väntas öka i ännu högre takt 2017. Genom en radikal reform 
har alla sedlar med högre valörer dragits in. Efter reformen 
följde en kort period av osäkerhet. Landets stora svaghet är 
den på många områden bristande infrastrukturen, liksom 
det faktum att landet i många avseenden inte utgör en ge-
mensam marknad och har bristfälligt fungerande institut-
ioner. Behovet av investeringar och strukturella reformer är 
alltså fortsatt stort. Vår prognos är att BNP stiger med 7,2 
procent 2017 och 7,7 procent 2018.  

I Brasilien är den ekonomiska utvecklingen fortsatt svag. 
BNP krympte under fjärde kvartalet 2016 och landet befin-
ner sig i en allvarlig recession.  Förtroendet för den nya pre-
sidentens ekonomiska politik är förhållandevis högt på fi-
nansmarknaderna, men om den nya regeringen verkligen 
lyckas genomföra strukturella reformer och skapa politisk 
stabilitet är osäkert. Hög arbetslöshet, åtstramningspolitik 
och återhållsam penningpolitik bidrar till att ekonomin inte 
tar fart. Återhämtningen på de internationella råvarumark-
naderna är positiv för Brasilien. De strukturella problemen i 
ekonomin finns dock kvar, manifesterat i en inflation kring 
nio procent och mycket höga budgetunderskott. Vår be-
dömning är att BNP ökar med 0,2 procent i år och 1,7 pro-
cent under 2018.   

Rysslands ekonomi har under de senaste åren påverkats 
starkt negativt av de fallande olje- och råvarupriserna. I takt 
med att oljepriserna under 2016 vänt uppåt förbättras där-
med också utsikterna för den ryska ekonomin. Privat kon-
sumtion är fortsatt svag då hushållen minskar sin skuldsätt-
ning och även den offentliga konsumtionen minskar som ett 
led i strävandena att upprätthålla budgetdisciplinen. I takt 
med att läget i energisektorn förbättras ökar dock även möj-
ligheterna till en inhemskt driven tillväxt. BNP beräknas öka 
med 1,4 procent både i år och under 2018.  
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Fördjupning: Brexit
Storbritanniens utträde ur EU och vad det kommer att få för 
effekter på svensk ekonomi utgör en stor risk mot prognoser-
na. Även om inte själva utträdet sker förrän 2019 kommer 
indikationer på åt vilket håll det bär få konsekvenser på före-
tagens beteende fram till utträdet. Osäkerheten är fortfarande 
mycket stor, eftersom ingen ännu vet hur samarbetsavtal, fri 
rörlighet och handel mellan Storbritannien och EU kommer 
att se ut i framtiden.  

Avsikten från Storbritanniens håll är att efter utträdet ”teckna 
det bästa frihandelsavtalet som någonsin har tecknats”, me-
dan EU:s avsikter är desto mer höljda i dunkel. Den senaste 
tiden har präglats av milda tongångar från ledande EU-
politiker, men det finns signaler som pekar mot att EU kom-
mer att ta en hårdare linje gentemot Storbritannien.  

Ett exempel på det är att tre av de ansvariga i förhandlingarna 
med Storbritannien kommer från EU:s politiska mittenhöger-
grupp EPP: huvudförhandlaren Michel Barnier, rådsordfö-
rande Donald Tusk och kommissionsordförande Jean-Claude 
Junker. Samtliga är övertygade Europavänner. Under David 
Camerons tid som premiärminister och partiledare lämnade 
de brittiska konservativa EPP-gruppen i Europaparlamentet 
under former som skapade stor irritation bland de övriga 
medlemmarna i gruppen. Utgångspositionerna för förhand-
lingarna är därför känslomässigt och politiskt laddade. 

Det finns flera olika scenarier som kan leda till helt olika ut-
fall. I värsta fall, om förhandlingarna bryter samman, kommer 
det sannolikt bli en återgång till WTO:s handelsregler under 
mest-gynnad-nationsprincip (MGN). Detta skulle potentiellt 
kunna innebära att en vara blir föremål för tullavgift varje 
gång den passerar landgränsen mellan EU och Storbritannien. 
Ett annat scenario är att det tecknas frihandelsavtal inom 
enskilda branscher.  

Det är osannolikt att EU öppnar upp för en lösning som inte 
leder till några som helst negativa konsekvenser för Storbri-
tannien. För EU är det viktigt att resultatet av förhandlingarna 
signalerar att det måste löna sig att vara medlem i EU, och då 
är det omöjligt att ge Storbritannien samtliga fördelar men 
inga åtaganden. Med den utgångspunkten är det svårt att se 
en lösning som båda parter är nöjda med och som inte får en 
betydande påverkan på handeln, inte minst eftersom pre-
miärminister Theresa May har sagt att ”inget avtal är bättre än 
ett dåligt avtal”.   

I Storbritannien är en del av reservplanen att öppna upp för 
fler frihandelsavtal med andra delar av världen, men det utgör 
ingen lösning för majoriteten av landets export som går till 
EU-länder.   

Det nyligen utlysta brittiska nyvalet bedöms inte ha några 
direkta konsekvenser på utfallet i Brexit-förhandlingarna. Det 
finns ännu ingen utmanare till Theresa May, som enligt mät-
ningar har stöd av hälften av den brittiska befolkningen. Det 
kan jämföras med Labour-ledaren Jeremy Corbyn, som end-
ast stöds av 14 procent.  

När det gäller hur Brexit kommer att påverka Sverige är pro-
gnosbilden ytterst osäker. Storbritannien är en av Sveriges 
största exportmarknader, men har samtidigt tappat på denna 
lista. För tjänsteexporten är det den tredje största marknaden 
och för varuexporten är det den sjätte största, enligt Kom-
merskollegiet. Eventuella tullar och avgifter, som i så fall 
skulle vara olika beroende på bransch, kommer således få stor 
påverkan på lönsamheten på de svenska exportföretagen med 
exponering mot Storbritannien. Bland företagen med störst 
handel med Storbritannien återfinns bland annat AstraZe-
neca, SCA, AB Volvo och Skanska.  

I en företagsenkät av Business Sweden framgår att vissa 
svenska företag överväger att öka sin verksamhet i Sverige 
som resultat av Brexit. Det är dock värt att notera att denna 
typ av flytt av verksamhet till Sverige snarare skulle röra sig 
om en förmildrande omständighet än om en nettopositiv 
effekt för Sverige. Det är trots allt bara en liten minoritet av de 
tillfrågade som har uppgett att de har planer på att öka inve-
steringar i Sverige. Det säger inte heller någonting om vad de 
brittiska företag som är verksamma i Sverige, med totalt 
44 000 anställda, har för planer efter utträdet.  Vidare visade 
undersökningen att utländska företag som planerar att 
minska sina investeringar i Storbritannien inte ser Sverige 
som alternativ. Även om många företag ser Sverige som ett 
attraktivt land finns det andra EU-länder med fördelar 
gentemot Sverige, exempelvis Tyskland och länderna i Balti-
kum, beroende på vilken investeringsstrategi som företag har. 

I våra samtal med arbetsgivarorganisationer i Storbritannien 
framhålls att företagen håller på att ta fram konkreta planer 
för hur affärsstrategierna ska se ut i spåren av Brexit och de 
olika scenarierna som utträdet erbjuder. Samtidigt uppger 
brittiska fackförbund, som kampanjade för stanna-sidan, att 
de ser tendenser till att företag använder sig av Brexit som 
anledning att hålla tillbaka löneökningarna i landet. Från 
fackligt håll ses också uppbrottet som ett hot mot många av de 
arbetsrättsliga reglerna inom EU. Det finns en oro att besluts-
fattare kommer att använda Brexit som tillfälle att försvaga 
tryggheten för arbetstagare och möjligheten att organisera sig 
i Storbritannien.  
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Handel med omvärlden
Både den svenska exporten och importen ökade med runt 
3,5 procent 2016, vilket var lägre än under åren innan. 
Framför allt tjänstehandeln hade betydligt lägre ökningstakt, 
särskilt under det andra halvåret. 

Diagram 9 Utveckling av export och import, fasta priser, procentuell 
förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

Källa: SCB 

Flera indikatorer pekar på en starkare exportökning under 
inledningen av 2017. En oväntat hög efterfrågan från om-
världen har gjort att företagen tror på stigande export. Vi 
bedömer att exporten ökar med drygt fyra procent 2017 och 
knappt fyra procent 2018. 

Tabell 4 Unionens prognos över export och import, procentuell föränd-
ring jämfört med föregående år 

2016 2017 2018 

Export 3,4 4,2 3,9 

Import 3,7 4,0 3,8 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Utveckling av exporten 
Efter att tjänsteexporten visat på höga ökningstal under 2014 
och 2015 mattades takten av betänkligt under 2016. Under 
det andra halvåret var ökningstakten 1,5 procent i årstakt. 
Det stora skiftet förklaras främst av att exporten av data-
tjänster samt nyttjandet av immateriella rättigheter gick från 
höga ökningstal 2014 och 2015 till kraftig minskning under 
2016. Sett över längre tid har dock dessa tjänster, tillsam-
mans med de övriga tjänster som brukar benämnas företags-
tjänster (juridik, ekonomi, uthyrning, telekommunikation, 
informationstjänster etc.), haft en trendmässig ökning de 
senaste dryga tio åren och det är för tidigt att prata om ett 
trendbrott på grund av nedgången 2016. 

Varuexporten har haft en jämnare utveckling och hade un-
der 2016, för första gången sedan 2011, en högre ökningstakt 
än tjänsteexporten. En betydande del av ökningen förklaras 
av en ökad export av personbilar. 

Månadsstatistik över varuexporten för januari och februari 
2017 visar också att varuexporten ökat betydligt jämfört med 
motsvarande månader föregående år.  

Diagram 10 Utveckling av export uppdelat på varor och tjänster, fasta 
priser, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregå-
ende år 

Källa: SCB  

Utveckling av importen 
Utvecklingen av export och import brukar följa varandra väl, 
mycket beroende på att en stor del av det Sverige importerar 
används som insatsvaror i produktionen av sådant som 
sedan exporteras.  

Varuimporten ökade med drygt fem procent under 2016 
medan tjänsteimporten ökade med ungefär en halv procent. 
Tjänsteimporten hade framför allt väldigt svag utveckling 
under det andra halvåret. Den kraftiga minskningen under 
fjärde kvartalet förklaras av att importposten nyttjande av 
immateriella rättigheter (till exempel nyttjande av patent och 
upphovsrätter) var ovanligt stor under fjärde kvartalet 2015 
(och även fjärde kvartalet 2014). Fjärde kvartalet 2016 var 
den importen på en historiskt mer normal nivå men föränd-
ringen från året innan blev därför kraftigt negativ.  

Diagram 11 Utveckling av import, varor och tjänster, fasta priser, procen-
tuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

Källa: SCB 
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Nettoexport av varor och tjänster 
Värdet på den totala exporten uppgår till ungefär hälften av 
BNP. Exporten är större än importen, vilket gör att Sverige 
har ett överskott i utrikeshandeln.  

Den totala exporten bestod 2016 av 68 procent varor och 32 
procent tjänster. Tjänsteexportens andel ökade från att 2006 
utgöra 22 procent till att 2015 utgöra 32 procent. I och med 
tjänsteexporten hade en svagare utveckling under 2016 jäm-
fört med åren innan ökade inte tjänsteexportens andel utan 
var densamma 2016 som 2015. 

Diagram 12 Handel med varor och tjänster, säsongsrensad, fasta priser 
(2015), miljoner kronor 

Källa: SCB 

Bidraget till nettot i utrikeshandeln från varor respektive 
tjänster har förändrats över tid. Fram till 2003 var tjänsteim-
porten större än tjänsteexporten och nettot i tjänstehandeln 
var därför negativt. I takt med att tjänsteexporten vuxit 
snabbare än tjänsteimporten har nettot istället blivit positivt 
och växt sig starkare år för år. Om denna trend fortsätter är 
nettot i tjänstehandeln snart lika stort som det i varuhan-
deln. Att tjänsteexporten blir allt viktigare hör samman med 
den strukturella utvecklingen av ett mer tjänsteintensivt 
innehåll i svensk produktion och därigenom i svensk export. 

Diagram 13 Netto i utrikeshandeln med varor respektive tjänster, lö-
pande priser, miljoner kronor 

Källa: SCB 

Framåtblickande indikatorer 
I Branschbarometern har klubbarnas förväntan om kom-
mande exportökning skruvats upp något sedan i höstas. 
Särskilt positiva är klubbarna inom den exporttunga indu-
strin. Basindustrin är den bransch med högst förväntningar 
om kommande export medan övrig industri är den bransch 
där förväntningarna stärkts mest sedan den senaste under-
sökningen. Företagstjänster är den enda bransch som inte 
ser en ökad export den närmsta tiden, det ska dock sägas att 
det är en bransch med relativt låg exportandel.  

Business Swedens Exportchefsindex ökade till 58,2 det första 
kvartalet 2017 och ligger klart över 50-strecket, vilket indike-
rar att fler företag tror på förstärkning än en försvagning av 
exporten. Optimismen ökade bland både stora och små 
företag. Sett till efterfrågan från olika marknader ökade 
efterfrågan från Europa medan prognosen från övriga 
marknader är svagare än i föregående mätning, särskilt stor 
är förändringen när det gäller efterfrågan från Nordamerika 
vilket enligt Business Sweden kan vara en indikation på ökad 
oro kopplad till den nya amerikanska administrationen. För 
samtliga regioner är dock efterfrågeindexet fortfarande över 
50. 

Även Swedbank och Silfs inköpschefsindex för industrin 
vittnar om positiva signaler från exportmarknaderna. In-
dexet för exportorderingång har stigit under vintern och 
antog i mars sitt högsta värde på flera år.  I KI:s konjunktur-
barometer rapporterar industriföretagen god ordertillväxt, 
både från hemma- och export-marknaderna. Andelen före-
tag som redovisar ökad exportorderingång har förvisso 
minskat de senaste månaderna, men visar trots det på en 
starkare utveckling än normalt. Den samlade bedömningen 
av storleken på orderstockarna i nuläget stärker bilden av ett 
fortsatt jämförelsevis starkt efterfrågeläge. Mest nöjda med 
orderstockarna just nu är läkemedelsindustri, järn och stål-
verk samt motorfordonsindustri. 

Marknadsutsikter 
De ljusare signalerna från omvärlden gör att efterfrågan på 
svensk export ökar de kommande åren. Prognosen för till-
växten i omvärlden om länderna viktas efter hur stora han-
delspartners respektive land är med Sverige (enligt det så 
kallade KIX-indexet) är 2,2 procent för både 2017 och 2018, 
jämfört med 2,0 procent förra året. Marknadstillväxten mätt 
med prognoser för ländernas importefterfrågan är 3,4 pro-
cent 2017 och 3,3 procent 2018 jämfört med 2,5 procent 
2016. Marknadsutsikterna ser alltså ljusare ut i år och nästa 
år jämfört med 2016. 

Växelkursen 
Den svenska kronan försvagades mot flera valutor under 
slutet av 2016, särskilt stor var förändringen mot den ameri-
kanske dollarn. Under 2017 har kronan stärkts något och det 
sammantagna värdet på kronan är nu ungefär detsamma 
som i september men starkare än under tidigare delen av 
2016.  
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Diagram 14 Kronans utveckling mot euron, US-dollarn, brittiska pundet 
och den norska kronan  

Källa: Riksbanken 

Det brittiska pundet försvagades succesivt mot kronan un-
der andra halvåret 2015 och inledningen av 2015 och föll 
sedan markant efter Brexit-omröstningen sommaren 2016. 
Pundet sjönk med knappt tio procent mot kronan och har 
sedan legat kvar på ungefär den nivån. Den senaste månaden 
har dock pundet stärkts något mot kronan. 

Den norska kronan försvagades under 2015 till följd av det 
låga oljepriset. I takt med att oljepriset steg under 2016 
stärktes den norska kronan igen.  

Växelkursen påverkas bland annat av det svenska ränteläget 
i förhållande 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 motsvarande räntor. Under 2014 
och 2015 sänkte den svenska Riksbanken räntan flera 
gånger, och i februari 2016 sänktes räntan till -0,50 procent 

vilket har varit nivån sedan dess. Sverige har sedan slutet av 
2014 en lägre styrränta än både USA och euroområdet. 

Diagram 15 Styrräntor i Sverige, euroområdet och USA, procent 

Källa: Riksbanken, ECB, Federal Reserve 

Efter att den amerikanska styrräntan varit oförändrad sedan 
2008 höjde centralbanken Fed räntan i slutet av 2015. Rän-
tan har sedan höjts två gånger till, i december 2016 och i 
mars 2017, och flera ytterligare räntehöjningar är att vänta 
under 2017 och 2018. Sannolikt kommer den amerikanska 
dollarn stärkas ytterligare mot kronan under prognospe-
rioden. 

ECB har låtit räntan vara oförändrad på 0,00 procent sedan 
början av 2016 och vi räknar inte med någon höjning förrän 
tidigast mot slutet av 2017. Inte heller i Sverige kommer 
räntan höjas nämnvärt under prognosperioden och räntedif-
ferensen gentemot euroområdet kommer därför bestå. I vår 
prognos räknar vi därför inte med att den svenska kronkur-
sen förändras i någon större utsträckning mot euron. 
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Konsumtion
Hushållens konsumtion och den offentliga konsumtionen 
fortsätter att öka. Hushållens konsumtion har de senaste åren 
tydligt bidragit till BNP-tillväxten, denna utveckling bedöms 
hålla i sig. Den offentliga konsumtionen ökade kraftigt efter 
det stora flyktingmottagandet 2015 men utvecklas framöver i 
en något svagare takt än de senaste åren.  

I diagram 16 visas hur den offentliga konsumtionen och hus-
hållens konsumtion ökat. En viktig förklaring till ökningen av 
konsumtionen är befolkningstillväxten. Sverige har under 
2017 nått tio miljoner invånare och sedan 2008 har befolk-
ningen ökat med i genomsnitt drygt 90 000 per år. Sett per 
invånare är konsumtionsökningen svagare – drygt en procent 
per år – vilket är lägre än genomsnittet de senaste 20 åren. 

Diagram 16 Hushållens och offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 
miljoner kronor, fasta priser (2015) 

Källa: SCB 

Flera faktorer kan dämpa konsumtionsökningen framöver. 
Utvecklingen på bostadsmarknaden kan påverka hushållen 
eftersom boendet utgör en betydande del av hushållens utgif-
ter. När ränteläget väl stiger kan det leda till att många hushåll 
blir mer återhållsamma i sin konsumtion. Stigande boräntor 
kommer på sikt att få en bromsande effekt på hushållens 
konsumtion. En avmattning på arbetsmarknaden skulle slå 
mot både privat– och offentlig konsumtion. Risken för en 
sådan utveckling bedömer vi dock som låg under prognospe-
rioden. 

För prognosperioden bedömer vi att tillväxttakten i hushål-
lens konsumtion i princip blir oförändrad. Den offentliga 
konsumtionen kommer att växa i lägre takt än 2016 men hålls 
ändå uppe av att vi bedömer att regeringen vill göra riktade 
satsningar inför valet 2018. 

Tabell 5 Unionens prognos över konsumtionen, procentuell förändring 
jämfört med föregående år 

2016 2017 2018 

Hushållens konsumtion 2,2 2,3 2,1 

Offentlig konsumtion 3,1 1,9 1,4 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Hushållens ekonomi och disponibla inkomster 
En god arbetsmarknad och ökade reallöner har lett till att 
hushållens disponibla inkomster har fortsatt att öka. Hushål-
lens sparande är fortsatt högt och bekräftar att hushållen 
skjuter upp en del av sin konsumtion. Diagram 17 visar hur 
hushållen ser på sin nuvarande ekonomi och hur den förvän-
tas vara om tolv månader. Nulägesbedömningen av den egna 
ekonomin är på sin högsta nivå på många år. Synen på den 
egna ekonomin om 12 månader ligger nära tidigare toppni-
våer. De två kurvorna speglar sammantaget en stark optimism 
om den egna ekonomin.  

Diagram 17 Hushållens syn på den egna ekonomin nu och om 12 månader, 
nettotal 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Av diagram 18 framgår att hushållen generellt är mer positiva 
till den egna ekonomins utveckling på tolv månaders sikt än 
till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Diagrammet visar 
också att förtroendet för den egna ekonomin är mer stabilt 
över tiden jämfört med hur man förväntar sig att svensk 
ekonomi kommer att utvecklas. 

Diagram 18 Hushållens syn på den egna ekonomin och på Sveriges 
ekonomi om 12 månader, nettotal 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Den förväntade utvecklingen för svensk ekonomi tolv 
månader framåt i tiden uppvisar större variationer. Det är 
intressant att notera att synen på den egna ekonomin ett år 
framåt i tiden är så stabil när förväntningarna på svensk 
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ekonomi varierar så starkt över tid. Sannolikt speglar det en 
stark tillförsikt hos hushållen gällande den egna 
jobbsituationen ett år framåt i tiden. 

Diagram 19 Hushållens totala respektive egna sparande som andel av 
total disponibel inkomst, procent7 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 

Hushållens sparande som andel av den disponibla inkomsten 
är fortsatt högt vilket diagram 19 visar. Av KI:s konjunkturba-
rometer framgår att hushållen planerar att fortsätta med ett 
högt sparande. Sparbenägenheten är nu på rekordnivå och 
styrker bilden av att många har en god disponibel inkomst. 
Även om många hushåll alltså har utrymme för ett betydande 
sparande, är det samtidigt många andra hushåll som har små 
eller inga marginaler att spara. 

Flertalet hushåll bedöms inte få något minskat konsumtions-
utrymme under prognosperioden på grund av högre borän-
tor. Hushåll med hög belåning kan dock få ett minskat kon-
sumtionsutrymme – utöver bostadskonsumtion – redan vid 
måttliga räntehöjningar. Minskad disponibel inkomst – efter 
boendekostnader – kan leda till minskad konsumtion inom 
andra konsumtionsområden såvida hushållen inte väljer att 
minska sitt sparande.  

Hushållens skuldsättning 
Hushållens skulder har fördubblats i absoluta tal på tio år och 
uppgick enligt SCB till 3 729 miljarder kronor i december 
2016. Det innebär en ökning med 6,7 procent sedan 2015, 
vilket innebär att ökningstakten har avtagit. Amorteringskra-
vet som infördes 1 juni 2016 är en trolig förklaring. Finansin-
spektionen har nyligen publicerat en analys av effekterna av 
amorteringskravet i vilken de gör bedömningen att nya bolå-
netagare nu tar mindre bolån än vad som hade varit fallet om 
FI inte hade infört kravet.  

Diagram 20 visar att hushållens skulder har stigit kraftigt 
under en följd av år. Eftersom även BNP har stigit under 
samma tid har hushållens skulder som andel av BNP en sva-
gare ökningstakt. Som andel av BNP har hushållens skulder 
ökat från 63 procent 2006 till knappt 86 procent 2016. Den 
huvudsakliga orsaken till hushållens ökade skulder är att 

                                                                 
7 Eget sparande är det totala sparandet minus kollektivt försäkrings-
sparande. 

bostadsinvesteringarna till stor del har finansierats av hushål-
len genom lån. Ett högt bostadsbyggande, som krävs för en 
väl fungerande arbetsmarknad, leder till ökad skuldsättning 
för hushållen. Eftersom befolkningen ökar kommer också 
hushållens totala skulder att fortsätta att öka så länge nuva-
rande finansieringsansvar består. 

Diagram 20 Hushållens skulder i förhållande till BNP, procent respektive 
miljoner kronor 

Källa: SCB 

Riksbanken och Finansinspektionen har uttryckt oro för att 
snabbt stigande bostadspriser leder till en snabbt stigande 
skuldkvot för hushållen. Ett problem är att lågt bostadsbyg-
gande under lång tid har skapat bostadsbrist. I Sverige har 
huvudansvaret för bostadsfinansiering i hög grad flyttats från 
staten till hushållen. Ökat bostadsbyggande leder därmed 
automatiskt till att hushållens skuldkvot stiger. Att bara för-
söka att hantera skuldkvoten genom restriktioner mot hushål-
len kommer visserligen att bromsa skuldkvotsutvecklingen, 
men man bortser då från den höga efterfrågan på fler bostä-
der. Om däremot andelen hyresrätter i nyproduktionen ökar 
kommer finansieringsbördan för bostadsbyggandet i motsva-
rande grad skjutas över från hushållen till fastighetsbolagen.  

Amorteringskravet som införts för nytecknade bolån är ett 
resultat av oron för hushållens stigande skuldsättning, fram-
för allt på grund av stigande bostadspriser. Ytterligare åtgär-
der diskuteras, bland annat ett formellt skuldkvotstak 
och/eller begränsad avdragsrätt för ränteutgifter för att dämpa 
prisutvecklingen på bostäder. Ett skuldkvotstak syftar till att 
dämpa hur mycket hushållen lånar och skulle kunna handla 
om sex gånger årsinkomsten.  

Vissa föreslår att avdragsrätten för boräntor ska fasas ut helt, 
men det verkar inte finnas något parlamentariskt stöd för det. 
Om ränteavdragen faktiskt snabbt skulle fasas ut kan effekter-
na för hushållen bli betydande. Om de fasas ut långsamt är det 
oklart vilken effekt det får på fortsatt skuldsättning, eftersom 
den högre nettokostnaden blir tydlig först på längre sikt. 

Hushållen är vana vid låga räntor och även om den extrema 
lågränteperioden närmar sig sitt slut, är det säkert många som 
inte fullt inser effekterna på sikt. När bankerna beviljar bolån 
utgår de från en kalkylränta som kan vara sex – sju procent. 
Det är en räntenivå som låntagarna ska ha disponibel inkomst 
för att kunna betala. De flesta hushåll skulle klara ganska 
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betydande räntehöjningar men det skulle kunna slå mot hus-
hållens övriga konsumtion. 

Hushållens konsumtion 
Hushållens konsumtion har stor betydelse för svensk tillväxt 
och sysselsättning. En snabb befolkningsökning, god arbets-
marknad med reallöneökningar, jobbskatteavdrag, låga räntor 
och ökade förmögenheter har under flera år stimulerat hus-
hållens konsumtion. Det faktum att ett stort antal personer 
har fått uppehållstillstånd stimulerar också konsumtionen i 
absoluta tal. Per invånare ökar inte konsumtionen mer än 
drygt en procent per år. Resten av konsumtionsökningen 
beror på befolkningsökningen. 

Konsumtionen skulle kunna vara klart högre än i nuläget 
eftersom hushållens sparande under lång tid har legat på en 
hög nivå. En viss osäkerhet kring arbetsmarknadens utveckl-
ing och trygghetssystemens tillförlitlighet gör att många hus-
håll har ett fortsatt högt sparande.  

Detaljhandeln fortsätter att utvecklas starkt. 2016 ökade den 
med 3,4 procent och det var sällanköpshandeln som ökade 
mest. Möbler och inredning, rekreation och kultur samt re-
stauranger har gått starkt medan kläder och skor har haft en 
svagare utveckling. Under en längre period har nybilsförsälj-
ningen ökat kraftigt men marknaden börjar möjligen bli mät-
tad. Hushållens konsumtion kopplat till boende är den fort-
satt största posten, vilket framgår av diagram 21. 

Diagram 21 Hushållens fyra största konsumtionsgrupper, i miljoner kronor, 
fasta priser (2015) 

Källa: SCB 

På sikt kommer hushållens boendekostnader att öka i takt 
med stigande räntor. Det gäller både i absoluta tal och som 
andel av konsumtionsutgifterna. Amorteringskravet för nya 
bolån kan leda till en något dämpad konsumtionsutveckling, 
eftersom det i praktiken blir ett obligatoriskt sparande.  

2016 ökade hushållens konsumtion med 2,2 procent. Union-
ens Branschbarometer visar på fortsatt ökad försäljning inom 
handeln, vilket stödjer en prognos om fortsatt konsumtions-
ökning. För 2017 bedömer vi att konsumtionen ökar med 2,3 
procent och 2018 med 2,1 procent. 

Offentlig konsumtion 
Den dominerande posten inom den offentliga konsumtionen 
består av lönekostnader för kommunerna och landstingen. Av 
den totala offentliga konsumtionen svarar kommuner och 
landsting för cirka 75 och staten för cirka 25 procent. 

Diagram 22 beskriver den årliga förändringen av den offent-
liga konsumtionen. Sedan 2011 har den offentliga konsumt-
ionen utvecklats allt starkare, omfattningen av flyktingmotta-
gandet under 2015 ledde till en kraftig ökning. Under 2016-
2017 har antalet nya flyktingar minskat väsentligt. 2017 och 
2018 blir ökningstakten för offentlig konsumtion lägre än 
2015 och 2016, minskat flyktingmottagande är en betydande 
förklaring till detta. 

Diagram 22 Offentliga konsumtionens årliga utveckling, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Kommuner och landsting har fortsatt stora utmaningar inom 
skola, vård och omsorg men även gällande att ta hand om 
ansvaret för asylsökande från Migrationsverket. SKL bedömer 
att kommunernas ökade behov skulle behöva medföra en 
höjd kommunal- och landstingsskatt motsvarande två kronor 
fram till 2020. Det är av olika skäl dock ingen sannolik ut-
veckling, men det speglar stora utmaningar för offentligfinan-
sierade verksamheter de närmaste åren. SKL bedömer att 
situationen i praktiken kommer hanteras genom en kombi-
nation av skattehöjningar, besparingar och ökade statsbidrag. 

För 2017 och 2018 räknar vi med en svagare ökning av offent-
lig konsumtion än de senaste två åren. I vårbudgeten 2017 gör 
regeringen riktade insatser, både i statlig och kommu-
nal/landstingskommunal verksamhet. Regeringen betonar de 
starka statsfinanserna, och vi räknar därför med ytterligare 
stimulanser till kommuner och landsting i form av satsningar 
på skola, vård och omsorg under valåret 2018.  Vi bedömer att 
den offentliga konsumtionen stiger med 1,9 procent 2017 och 
1,4 procent 2018.  
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Investeringar
Investeringarna fortsatte en stark tillväxttrend under 2016 om 
än i en något måttligare takt än under helåret 2015. Samtidigt 
mattades tillväxttakten av något under de två avslutande kvar-
talen 2016, främst på grund av betydande nedgångar i indu-
strins investeringar. Denna nedgång motverkades av en allt 
högre tillväxt inom statliga och kommunala investeringar. 
Under 2017 och 2018 kommer investeringstillväxten att 
bromsa in, men under 2017 fortfarande vara en drivande 
faktor bakom den svenska tillväxten. Samtidigt finns det stora 
prognosrisker, inte minst vad gäller utfallet av Brexit-
förhandlingarna som kan få stor påverkan på företagens inve-
steringsvilja.   

Sammantaget räknar vi med att bruttoinvesteringarna ökar 
med 4,9 procent innevarande år och 2,1 procent 2018. 

Tabell 6 Unionens prognos över investeringarna, procent
2016 2017 2018 

Fasta bruttoinvesteringar 5,9 4,9 2,1 

Lager, procent av BNP 0,1 -0,2 0,0 
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna bedömningar 

Investeringsandelen 
De totala investeringarna i Sverige har visat en stark utveckl-
ing de senaste fyra åren och Sverige hör till de länder som har 
den högsta investeringsandelen inom OECD och EU. Ut-
vecklingen under 2016 visade dock en viss avmattning. Inve-
steringarna som andel av BNP låg ändå kvar på höga nivåer 
vid utgången av 2016, på 25 procent. Nedgången i andel av 
BNP under de sista två kvartalen sammanföll med nedgången 
i industrins investeringar under tredje och fjärde kvartalet 
2016. 

Diagram 23 Investeringarnas utveckling i fasta priser (2015), miljoner 
kronor och investeringsandel av BNP (procent) 

Källa: SCB

Investeringstillväxten under 2016 drevs till stor del av kraftig 
tillväxt i investeringar i byggnader och anläggningar. I imma-
teriella tillgångar och maskiner och inventarier går utveckl-
ingen långsammare, och har gjort så under en längre tid. De 
fyra senaste årens starka investeringstillväxt förklaras därför 
till stor del av den kraftiga ökningen inom byggdelen. 

Diagram 24 Investeringar fördelat på investeringsslag, miljoner kronor 

Källa: SCB

En alternativ uppdelning av investeringarna ger en komplet-
terande bild. Den visar att komponenterna bakom investe-
ringstillväxten sektorsvis förändrades kraftigt mellan 2015 och 
2016. Under 2015 drevs investeringstillväxten av industrin 
och tjänstesektorn, medan statliga investeringar låg på en 
lägre nivå än under 2014. Medan industrin de två första kvar-
talen 2016 fortsatte visa tillväxt skedde en betydande föränd-
ring under andra halvåret. Industrins investeringar tappade 
då mark medan statliga investeringar visade en stark tillväxt, 
inte minst under det fjärde kvartalet. Samtidigt visade tjänste-
sektorn, där investeringar i bostäder till stor del hamnar, en 
stadigt stigande investeringstakt under hela 2016. 

Diagram 25 Procentuell förändring av investeringar fördelat på sektor 

Källa: SCB 

Industrin 
Utvecklingen i investeringstillväxten inom industrin spretade 
under 2016. Under det första och andra kvartalet visade indu-
strin en tillväxt i investeringarna på närmare 9 procent, me-
dan den visade allt större nedgångar under de nästkommande 
två kvartalen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

Sammantaget var industrins investeringar oförändrade under 
2016 jämfört med 2015. Gruvindustrin stod för den största 
nedgången, tyngd av låg lönsamhet som i sin tur berodde på 
låga råvarupriser och en vikande efterfrågan. Totalt sjönk 
investeringarna inom gruvindustrin med nästan 33 procent 
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under 2016. Inom tillverkningsindustrin noterades en måttlig 
tillväxt, men med stora skillnader inom de olika delbran-
scherna. Motorfordonsindustrin stack ut med en mycket stark 
investeringstillväxt.  

Den senaste investeringsenkäten från SCB i mars indikerar en 
ljusare bild över investeringsläget än vad företagen tidigare 
har räknat med. Industriföretagen rapporterade om högre 
investeringar 2016 än vad de tidigare hade prognosticerat, 
samtidigt som de reviderade upp sina prognoser för 2017. Det 
är värt att notera att investeringsenkäten skiljer sig från nat-
ionalräkenskaperna i att den senare använder sig av ett vidare 
begrepp och fler branscher.  

Unionens Branschbarometer pekar mot en stark utveckling i 
investeringarna inom industrin framöver.  Såväl inom basin-
dustrin som inom övrig industri bedömer klubbarna en bety-
dande ökning i investeringarna i kapacitet och nya marknader 
vilket ger en bild av tillväxt under 2017.  

Diagram 26 Industrins kapacitetsutnyttjande, procent 

Källa: SCB 

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin har fortsatt att ligga 
kvar på en hög nivå under 2016, nära de högsta nivåerna 
sedan innan finanskrisen. För att utökad produktion ska vara 
möjlig kan det finnas behov av nya investeringar i bland annat 
anläggningar och maskiner eftersom kapacitetsdepåerna näst-
an är fyllda.  

Lönsamheten är dessutom god, Unionens Branschbarometer 
och KI:s lönsamhetsmätning pekar båda på en mycket stark 
lönsamhet bland de svenska företagen. De omfattande lön-
samhetsproblemen inom gruvbranschen beräknas också 
mildras i takt med stigande järnmalmspriser. Hittills under 
2017 har järnmalmspriset stigit med nära 20 procent. De låga 
investeringsnivåerna inom gruvbranschen 2016 talar också 
för en god tillväxtmöjlighet 2017 och 2018.  

Samtidigt kvarstår Brexit som ett stort orosmoln för de 
svenska exportföretagen. Förhandlingarna mellan EU och 
Storbritannien kommer snart att inledas och utfallet kan 
komma att ha stor påverkan på industrins investeringar. Oav-
sett utfall kommer resultatet skapa sämre förutsättningar för 
handel än när Storbritannien var en del av EU:s inre mark-
nad, och skapa problem för företag med exponering mot 
Storbritannien. Det har potential att få stor påverkan på före-

tagens investeringsvilja, men det slutliga utfallet är ytterst 
ovisst.  

Sammantaget bedöms industrins investeringar stiga de kom-
mande åren.  

Tjänstesektorn 
Investeringarna i tjänstesektorn fortsatte att öka under 2016, 
och under årets två sista kvartal visade tjänsteproducenternas 
investeringar en ökning på 12 respektive 8 procent. Tillväxten 
har varit högst inom telekommunikation, fastighetsbolag och 
fastighetsförvaltare samt informations- och kommunikations-
verksamhet, medan investeringarna inom akademiska tjänster 
visat negativ investeringstillväxt.  

Utvecklingen skiljer sig åt mellan branscherna. Fastighetsbo-
lagen och fastighetsförvaltare väntas fortsätta visa stark inve-
steringstillväxt 2017 i takt med det utökade fastighetsbestån-
det, och Unionens Branschbarometer pekar mot en stark 
tillväxt i företagstjänster. För handeln och transport och lo-
gistik indikerar dock Branschbarometern en något trögare 
investeringstillväxt.  

Under 2017 väntas den positiva investeringstillväxten inom 
tjänstesektorn fortsätta, om än i en något lägre takt jämfört 
med 2016.  

Byggnader och anläggningar 
Bygg- och anläggningssatsningarna har fortsatt att öka betyd-
ligt under 2016 och har varit den största drivkraften bakom 
investeringstillväxten. Låga räntor, stigande bostadspriser 
samt befolkningstillväxt fortsätter att driva utvecklingen.  

Byggbranschen står nu inför utmaningar i form av kapacitets-
brister, vilket talar för en avmattning i byggproduktionen 
under de kommande åren. Svårighet att rekrytera personal är 
ett av huvudproblemen, men det finns även begränsningar 
när det gäller utbudet av byggklar mark. SCB:s investerings-
enkät bekräftar till viss del svårigheterna, och pekar mot en 
svagare utveckling framöver. 

Diagram 27 Bostadsbyggande, antal påbörjade bostäder per kvartal 

Källa: SCB

Samtidigt kvarstår en stor efterfrågan på bostäder, inte minst 
på grund av en stor befolkningsökning. Därför gör Unionen 
bedömningen att en inbromsning inte sker förrän 2018. 
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Antalet påbörjade bostäder växte betydligt under 2016, på 
samma sätt som de har gjort kontinuerligt sedan 2012. Vi ser 
en liknande utveckling fortsätta under 2017, men som sedan 
mattas av under 2018. 

Unionens Branschbarometer pekar mot att högtrycket i bygg-
branschen kommer att bestå. Orderingången och försälj-
ningsutvecklingen visar kraftiga uppgångar, och sysselsätt-
ningstillväxten i branschen väntas bli god trots uppgifter om 
svårigheter att hitta rätt kompetens.  

Sammantaget gör vi bedömningen att bygginvesteringarna 
kommer att fortsätta visa en stark ökning 2017, för att sedan 
bromsa in betydligt under 2018 när bostadsbyggandet tappar 
fart i spåren av striktare kreditgivning, högre bolåneräntor 
och kapacitetsbrister.  

Offentliga investeringar 
De offentliga investeringarna växte starkt under 2016, inte 
minst i form av nybyggnation och renoveringar som i sin tur 
tog fart inte minst på grund av flyktingmottagandet. Dessu-
tom pågår ett antal stora infrastrukturprojekt i landet som har 
bidragit till ökningen. Med det fortsatta behovet av etablering 
av nyanlända väntas de offentliga investeringarna att fortsätta 
växa under de kommande åren. Vidare bidrar de utökade 
anslagen till försvaret till en fortsatt tillväxt.  

Under 2018 bidrar nya investeringar i järnväg till investe-
ringstillväxten, exempelvis genom expansionen av Stock-
holms tunnelbanesystem. De största genomslagen av rege-
ringens satsningar på järnvägen kommer dock att visa sig 
först under 2019 och 2020. 

Sammantaget kommer tillväxten i de offentliga investeringar 
visa en god tillväxt under 2017 och 2018. 

Lönsamhet 
En av de viktigaste faktorerna för investeringsutvecklingen är, 
tillsammans med framtidsförväntningarna, företagens lön-
samhet.  

Unionens Branschbarometer visar på ett starkt lönsamhets-
läge som främst leds av byggindustrin men även av industrin. 
Båda sektorerna gör en betydligt högre lönsamhetsbedöm-
ning jämfört med i höstas, medan tjänstesektorn gör en be-
dömning om en något svagare lönsamhet. Den svagaste del-
sektorn inom tjänstesektorn är transport och logistik, som 
också präglas av låga förväntningar om försäljningsprisernas 
utveckling. 

Även KI:s lönsamhetsbedömning visar på en stark utveckling. 
Inte nog med att lönsamheten bedöms som god, med ett net-
total på plus 5, det är också betydligt över det historiska ge-
nomsnittet och den högsta nivån sedan finanskrisen 2008.  

Sammantaget talar det för att det finns gott om utrymme för 
investeringar i företagens balansräkningar.  

Diagram 28 Lönsamhetsbedömning, nettotal 

Källa: Konjunkturinstitutet 
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Produktion och produktivitet
Produktionen i näringslivet växer enligt vår prognos med 3,7 
procent 2017 och med 3,0 procent 2018. Detta kan jämföras 
med 3,0 procent under 2016 och den genomsnittliga tillväxt-
takten perioden 2013-16 som uppgick till 3,1 procent. Upp-
växlingen som väntas under 2017 förklaras av relativt kraftigt 
stigande produktion i industrin, vilket väger upp en svag 
inbromsning både inom tjänste- och byggsektorn. Under 
2018 sjunker tillväxttakten i samtliga tre sektorer jämfört med 
2017. Den största inbromsningen väntas inom bygg, som 
enligt prognosen efter flera år av snabb tillväxt kommer växa 
med mer måttliga 2,0 procent under 2018. 

Produktiviteten i näringslivet växer med knappt två procent 
årligen under prognosperioden, vilket i stort sett är i linje med 
den genomsnittliga takten för perioden 2013-16 (2,0 procent). 
Industrin sticker ut i prognosen med en stigande produktivi-
tetstillväxt under 2017-18, medan takten bromsar in både i 
tjänste- och byggsektorn.  

Tabell 7 Unionens prognos över produktion och produktivitet, förändring 
jämfört med föregående år, procent 
 2016 2017 2018 

Produktion, näringslivet 3,0 3,7 3,0 

- tjänstesektorn 3,8 3,5 3,0 

- industrin 0,4 4,5 4,1 

- bygg 5,3 5,0 2,0 

Produktivitet, näringslivet 1,7 1,9 1,7 

- tjänstesektorn 1,6 1,5 1,3 

- industrin 1,6 3,5 4,1 

- bygg 3,9 3,0 1,0 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Produktion 
Näringslivets senaste år och nuläge 
Tillväxttakten för näringslivets produktion bromsade in un-
der 2016 jämfört med 2015, från 4,4 till 3,0 procent. Efter 
toppnoteringen under hösten 2015 sjönk tillväxttakten fyra 
kvartal i rad. Mönstret bröts under sista kvartalet 2016, som 
dock endast innebar en mindre uppväxling. Under slutet av 
2016 växte näringslivet i en takt på drygt två procent, att jäm-
föra med de fem procent som var tillväxttakten ett år tidigare. 

I vår höstprognos överskattade vi ökningstakten i näringsli-
vets produktion för helåret 2016. Delvis berodde detta på att 
produktionsutfallet – främst för tjänstesektorn – för första 
halvåret 2016 sedan i höstas har reviderats ner, men ytterli-
gare en viktig förklaring är att industrins utveckling under 
andra halvåret överraskade negativt. Jämfört med samma 
period 2015 minskade industriproduktionen under andra 
halvåret 2016 med knappt två procent. 

För stora delar av verkstadsindustrin vek produktionskur-
vorna nedåt under åtminstone delar av 2016. Särskilt negativ 
var utvecklingen för telekom, men även maskinindustrin och 

annan transportmedelsindustri utvecklades svagt. Till detta 
ska läggas att motorfordonstillverkarna, efter en följd av kvar-
tal med mycket stark tillväxt, bromsade in under andra halv-
året. Branschen växte fortsatt, men i en mer måttlig takt än 
tidigare, vilket innebar att den inte kunde väga upp den svaga 
utvecklingen i de övriga verkstadsbranscherna. I den positiva 
industrivågskålen 2016 ska läggas mineralutvinningen, där en 
stärkt global efterfrågan fick sektorn att växa (8 procent) un-
der 2016.  

Diagram 29 BNP från produktionssidan, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
volymförändring motsvarande period föregående år, procent 

Källa: SCB 

Fortsatt ökad sysselsättning, stigande reallöner och låga rän-
tor bidrog till växande disponibla inkomster för hushållen 
under 2016 och därmed till ett ökat konsumtionsutrymme. 
Hushållens konsumtion förklarar också till stor del att tillväx-
ten i tjänstesektorn blev fortsatt hög (3,8 procent). Takten 
blev dock lägre än under de två föregående åren och brom-
sade även in under 2016 – från 4,1 procent under första halv-
året till 3,5 procent under det andra. Orsaken till detta var 
tjänsteexporten, som blev avsevärt lägre än under 2014-15 och 
särskilt mattades av under andra halvåret 2016.8 

Tillväxttakten i byggsektorn nådde en topp under fjärde kvar-
talet 2015 och sjönk därifrån gradvis under 2016 – från 6,5 
procent under första halvåret till 4,0 under det andra. Till stor 
del har den starka byggkonjunkturen drivits av nybyggnation-
en av bostäder, som vuxit mycket kraftigt. Bostadsinveste-
ringarna steg under 2016 med 17 procent. Faktorer som sti-
gande börskurser och bostadspriser, låga räntor, ökade dispo-
nibelinkomster och bostadsbrist har legat bakom denna ut-
veckling. Sektorns inbromsning under 2016 förklaras väsent-
ligen av tilltagande flaskhalsar på produktionssidan. Inte 
minst olika kompetensbrister gör att produktionen inte ytter-
ligare har kunnat skruvas upp till den takt som den fortsatt 
starka efterfrågan skulle motivera. 

  

                                                                 
8 För vidare läsning om tjänsteexportens innehåll och utveckling 
hänvisas till kapitlet om utrikeshandeln. 
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Diagram 30 Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturläget i april 2017, 
index för sektorer (vänster, 50=neutralvärde), förändring i procent jämfört 
med föregående halvår för nyckeltal (höger) 

Källa: Unionen 

Enligt klubbarna i Branschbarometern är utsikterna inför det 
kommande halvåret mycket ljusa för näringslivet som helhet. 
Index – där 50 markerar gränsen mellan positivt och negativt 
stämningsläge och genomsnittet de senaste fem åren legat på 
53 – har stigit sedan i höstas och ligger nu på 58, vilket är den 
högsta nivån sedan 2011. Förväntningarna på såväl försälj-
ning som orderingång har skruvats upp ytterligare sedan i 
höstas. Bilden av en högkonjunktur bekräftas av klubbarnas 
rapport gällande företagens lönsamhetsläge. 55 procent av 
företagen bedöms i nuläget ha en stark eller mycket stark 
lönsamhet, medan läget i endast 14 procent av fallen bedöms 
vara svagt eller mycket svagt.9  

Prognos tjänstesektorn 
Stämningsläget i Branschbarometern hos tjänsteproducenter-
na har stigit sedan i höstas och ligger nu åter på samma nivå 
som förra våren. Förväntningarna gällande orderingång och 
försäljning har stärkts, delvis sammankopplat med att export-
utsikterna för tjänsteproducenterna har förbättrats det senaste 
halvåret. Klubbarna signalerar sammantaget att högkonjunk-
turen för tjänstesektorn väntas fortsätta. 

Diagram 31 Jämförelser av konjunkturmätare, tjänstesektorn 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

                                                                 
9 För en granskning av lönsamhetsläget och övrig fördjupning om 
undersökningens resultat hänvisas till det kapitel tidigare i rapporten 
som fokuserar på Branschbarometern. 

Branschbarometerns bild av ett starkt – och stärkt – konjunk-
turläge i tjänstesektorn överensstämmer med den som andra 
indikatorer ger. Silfs inköpschefsindex (PMI) har stigit relativt 
brant under de senaste fyra kvartalen och är nu på sin högsta 
nivå sedan 2011. KI:s barometer för privata tjänster stämmer 
in i den bilden; nulägesefterfrågan har under slutet av 2016 
och inledningen av 2017 legat på sin högsta nivå sedan 2011. 
Även den förväntade försäljningen i detaljhandeln har stigit 
under inledningen av året. SCB:s tjänsteproduktionsindex är 
visserligen ännu ofullständigt för första kvartalet, men pekar 
mot stigande högtryck i sektorn.  

Vår bedömning är att tillväxttakten i tjänstesektorn blir fort-
satt hög 2017, dock avtagande under andra halvåret till följd 
av inbromsande offentlig konsumtion och svagare investe-
ringsutveckling. Under 2018 dämpas tillväxttakten ytterligare 
när framför allt den offentliga sektorns men även hushållens 
konsumtion bromsar in. 

Prognos industrin 
Unionens klubbar inom industrin ger sammantaget en ljus 
bild av konjunkturläget. Förväntningarna har successivt 
stärkts under de senaste 1,5 åren och har inte varit lika posi-
tiva som nu sedan sommaren 2011. Såväl orderingång som 
försäljning och vinstutveckling väntas stiga i högre takt det 
kommande halvåret än vad som var fallet i den senaste pro-
gnosen. Loket som drar förväntningarna är industrins ex-
portutsikter, vilka stärkts sedan i höstas. 

Diagram 32 Jämförelser av konjunkturmätare, industrin 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

Ett urval av indikatorer för industrikonjunkturen ger en lik-
nande bild av nuläget som Branschbarometern. KI:s barome-
ter över förväntad produktion sjönk visserligen tillbaka något 
under första kvartalet efter en toppnotering under slutet av 
2016, men den nuvarande nivån är hög i relation till utveckl-
ingen under de senaste fem åren. Samma indikation ger orde-
ringången enligt SCB, som stigit under de senaste fyra kvarta-
len (även om marssiffran ännu saknas). Den kraftigaste ök-
ningen bland indikatorerna står inköpschefsindex för. Det har 
under slutet av 2016 och inledningen av 2017 klättrat till en 
nivå som inte uppmätts sedan 2010. Till dessa kan även läggas 
SCB:s industriproduktionsindex, som stigit de första måna-
derna 2017 och nu ligger på sin högsta nivå sedan 2012. 
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Vår bedömning är att produktionen i industrin åter tar fart 
under 2017, driven av en stigande exportefterfrågan. Takten 
bromsar in något 2018, främst till följd av dämpade investe-
ringar i den svenska ekonomin.  

Prognos bygg 
De sammantagna förväntningarna hos byggklubbarna har 
stigit relativt kraftigt sedan i höstas. Index över stämningslä-
get i sektorn befinner sig nu på historiskt hög nivå. Alla 
marknadsindikatorer i Branschbarometern signalerar mycket 
stark tillväxt, någon inbromsning är enligt klubbarna således 
inte att vänta under det kommande halvåret. 

KI:s barometer över förväntat byggande föll tillbaka under 
februari-mars efter att ha legat på höga nivåer mellan septem-
ber och januari. Samtidigt ligger både den nuvarande och 
förväntningarna på den framtida orderstocken på höga ni-
våer, vilket även gäller hur sysselsättningen kommer utveck-
las. 

Vår bedömning är att produktionsökningen i byggsektorn 
gradvis bromsar in under prognosperioden. Bostadsbyggan-
det väntas mattas av både beroende på flaskhalsar gällande 
produktionskapacitet och ett minskat efterfrågetryck. Det 
senare orsakat av en kombination av höjda skatter, svagare 
reallöneökningar i takt med stigande inflation, höjda räntor 
på bostadslån och mer restriktiv kreditgivning.10 

Produktivitet 
Efter finanskrisen har tillväxten i det svenska näringslivets 
produktivitet som helhet varit mycket måttlig. Den genom-
snittliga årliga tillväxttakten under perioden 2011-16 har varit 
1,5 procent och 2,0 procent under åren 2013-16. Detta kan 
jämföras med 3,3 procent under den tioårsperiod som före-
gick finanskrisen. Samma jämförelse av åren före 2008 re-
spektive efter 2010 specifikt för industrin visar ett ännu kraf-
tigare skifte nedåt i årlig produktivitetstillväxt – från 6,4 till 
1,2 procent. 

Industrins lägre produktivitetstillväxt de senaste åren hänger 
samman med utvecklingen för industriexporten efter finans-
krisen, vilken har påverkat produktivitetstillväxten på två sätt. 
Dels har svackor i exporten lett till perioder av lägre kapaci-
tetsutnyttjande, vilket är negativt för produktiviteten. Dels har 
dessa svackor i exportutvecklingen varit påtaglig för vissa 
särskilt högproduktiva industribranscher – så som tele- samt 
bilindustrin – vilket i sig varit negativt för industrins sam-
manvägda produktivitet.  

                                                                 
10 För mer utförliga resonemang om hushållens efterfrågan på och 
finansiering av bostäder hänvisas till kapitlet om konsumtion.  

Diagram 33 Produktivitetstillväxt, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
procent 

Källa: SCB 

Under 2016 växte näringslivets produktivitet med 1,7 procent, 
vilket innebar en nedväxling från 2015 (3,2 procent) och alltså 
en återgång till en utveckling i linje med den sammantagna 
trenden för åren efter finanskrisen. Samtliga tre sektorers 
tillväxttakt växlade ner jämfört med 2015. Kraftigast var in-
bromsningen för byggsektorn men även industriproduktivite-
tens tillväxttakt sjönk markant. 

Vår bedömning är att takten för produktivitetstillväxten i 
näringslivet under prognosperioden ligger kvar i samma hä-
rad som genomsnittet för de senaste åren. Ökningen blir 1,9 
procent under 2017 och 1,7 procent under 2018. I tjänstesek-
torn sjunker tillväxttakten svagt under både 2017 och 2018 
och blir sammantaget under perioden lägre än de 2,1 procent 
som varit genomsnittet för sektorn under de senaste fem åren. 
Industrin utvecklas enligt vår prognos åt motsatt håll jämfört 
med tjänstesektorn, med en produktivitetstillväxt som stiger 
de kommande två åren. I byggsektorn väntas den gradvis 
dämpade ökningstakten gällande efterfrågan i kombination 
med arbetskraftsbristen dra ner produktivitetstillväxten under 
prognosperioden. 
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Arbetsmarknad     
Utvecklingen på arbetsmarknaden var stark under 2016; 
sysselsättningen ökade samtidigt som arbetslösheten sjönk 
om än i måttlig takt. Den trenden håller i sig även 2017. Vår 
bedömning för innevarande år är att antalet sysselsatta ökar 
med 1,8 procent och att arbetslösheten sjunker till 6,8 pro-
cent. Under 2018 kommer den starka sysselsättningsutveckl-
ingen att mattas av något och arbetslösheten sjunker margi-
nellt till 6,7 procent.  

Tabell 8 Sammanfattning av Unionens arbetsmarknadsprognos 
2016 2017 2018 

Sysselsatta, 15-75 år, procentuell 
förändring 1,5 1,8 1,4 

Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,9 6,8 6,7 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Det goda konjunkturläget under 2016 visade sig också i en 
stark arbetsmarknad. Antalet sysselsatta ökade i nästan alla 
åldersgrupper, och det var framför allt utrikes födda som drev 
på sysselsättningsökningen. Arbetslösheten sjönk till 6,9 pro-
cent, en anledning till att den inte sjönk mer beror på tillskot-
tet av nyanlända till arbetskraften tog fart under förra året på 
grund av de stora flyktingströmmarna till Sverige 2014-2015.  

Både 2017 och 2018 bedömer vi att antalet sysselsatta kommer 
fortsätta öka, starkt pådriven av allt fler sysselsatta i gruppen 
utrikes födda. Däremot kommer inte arbetslösheten att sjunka 
nämnvärt trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden. 
En förklaring till det är att tillskottet av nyanlända till arbets-
kraften fortsätter under framförallt 2017. Utmaningen med 
det ökande antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen med 
svag ställning på arbetsmarknaden tillsammans med den 
bristfälliga matchningen kvarstår också både under 2017 och 
2018. Det gör att företag har svårt att tillsätta vakanser och 
därför antagligen sänker kraven vid nyanställningar. 

Sysselsättning  
Diagram 34 Arbetskraft, sysselsättning och sysselsättningsgrad 15-74 år, 
säsong- och trendjusterade värden, 1 000-tal respektive procent 

Källa: SCB  

Antalet sysselsatta uppgick i februari till cirka 4 970 000 per-
soner, vilket är en ökning med nästan 90 000 personer jämfört 

med samma månad föregående år. Det är framför allt i grup-
pen utrikes födda som sysselsättningen ökar. Bakom den 
tydliga ökningen ligger en stark tillväxt av den utrikes födda 
befolkningen i yrkesaktiv ålder, och ett ökat arbetskraftsdelta-
gande. Den något svagare utvecklingen för sysselsatta inrikes 
födda förklaras i sin tur av att de minskar i befolkningen i 
motsvarande åldrar.  

Utrikes födda har en för arbetsmarknaden mer gynnsam 
ålderssammansättning än inrikes födda. I Arbetsförmedling-
ens etableringsuppdrag, det program där nyanlända är in-
skrivna, är 70 procent under 40 år. Av dessa är sex av tio mel-
lan 20 och 30 år. Endast en mindre andel, cirka 10 procent, är 
50 år eller äldre. Enligt Arbetsförmedlingen ökar sysselsätt-
ningen främst bland dem som har en gymnasial eller efter-
gymnasial utbildning; bland utrikes födda stod dessa för över 
80 procent av den totala sysselsättningsökningen under 2016. 

Sysselsättningsgraden har ökat för utrikesfödda sedan 2010, 
vilket bidragit till att skillnaden mellan utrikes- och inrikes 
födda har minskat något. Trots det är det stor skillnad mellan 
utrikes- och inrikes föddas sysselsättningsgrad, 61 respektive 
69 procent. Utrikes föddas sysselsättningsgrad kommer fort-
sätta öka framöver, men ökningen dämpas av ett stort inflöde 
av nya på arbetsmarknaden som inledningsvis har en lägre 
sysselsättningsgrad.  

Diagram 35 Sysselsättningsgrad 15-74 år, uppdelat på inrikes- respektive 
utrikesfödda samt totalt, säsong- och trendjusterade värden, procent 

Källa: SCB 

Unionenklubbarna som deltar i Branschbarometern ser posi-
tivt på utvecklingen gällande sysselsättningen kommande 
halvår. För industrin har förväntningarna sammantaget inte 
varit så positiva sedan sommaren 2011. Klubbarna bedömer 
att sysselsättningen kommer att öka något inom basindustrin; 
något mer för arbetare än tjänstemän.  För övrig industri ser 
utvecklingen gällande sysselsättningen än mer positiv ut och 
det är framför allt fordonsindustrin som går bra. Däremot går 
telekom betydligt sämre, där är personalneddragningar att 
vänta. 

Högkonjunkturen i byggbranschen väntas fortsätta kom-
mande halvår och klubbarna bedömer att sysselsättningsut-
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vecklingen kommer vara positiv men dämpas av att arbetsgi-
vare har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Handeln 
och företagstjänster är två viktiga branscher när det gäller 
sysselsättningsutvecklingen på arbetsmarknaden. Det är också 
inom dessa två branscher som den starkaste ökningen av 
sysselsättningen är att vänta det kommande halvåret.  

Den här bilden stämmer väl överens med Konjunkturinstitu-
tets Konjunkturbarometer. Den visar att anställningsplanerna 
är positiva i samtliga branscher. Privata tjänstebranscher 
väntas bidra särskilt mycket till sysselsättningstillväxten. Även 
industrins anställningsplaner är positiva efter att ha trend-
mässigt minskat sedan 2001. Även i byggindustrin är efterfrå-
gan på arbetskraft fortsatt hög och många arbetsgivare uppger 
att det är brist på arbetskraft.    

Andelen företag som rapporterar om brist på arbetskraft 
enligt Konjunkturbarometern har ökat kraftigt de senaste 
åren och är nu på liknande nivåer som vid tidigare konjunk-
turtoppar. Inom näringslivet har bristtalen ökat framför allt 
inom tillverkningsindustrin och privata tjänstenäringar men 
även inom handeln. Motsvarande undersökningar inom of-
fentlig sektor visar på en liknande utveckling där. Bristen på 
arbetskraft är en bidragande faktor till att sysselsättningstill-
växten dämpas något mot slutet av 2017 och under 2018.  

Diagram 36 Brist på arbetskraft i näringslivet, säsong- och trendjusterade 
värden 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Arbetslöshet 
I februari var antalet arbetslösa nästan 366 000  personer, 
något färre än samma månad föregående år. Arbetslösheten är 
nu nere på 6,9 procent, den lägsta nivån sedan finanskrisen.  
Av diagram 37 framgår att arbetslösheten successivt har sjun-
kit sedan platån 2012-2014 och vår bedömning är att arbets-
lösheten kommer att fortsätta att minska något under 2017 
och 2018 men endast i långsam takt. 

Diagram 37 Arbetslöshetens utveckling 15-74 år, procent, säsong- och 
trendjusterade värden 

Källa: SCB 

För inrikes födda är arbetslösheten i princip nere på en nivå 
som närmar sig full sysselsättning. För utrikes födda har ar-
betslösheten bitit sig kvar på en hög nivå.  

Diagram 38 Arbetslöshetens utveckling 15-74 år inrikes respektive utrikes 
födda, procent, säsong- och trendjusterade värden 

Källa: SCB  

En bidragande orsak till den högre arbetslösheten bland utri-
kes födda är att utbildningsnivån tenderar att vara lägre bland 
utrikes födda än bland inrikes födda. Statistik från SCB visar 
att andelen som saknar gymnasieutbildning i Sverige är sär-
skilt hög bland personer som är födda utanför Europa, en 
grupp som i sin tur utgör en förhållandevis stor andel av de 
utrikes födda i Sverige. Många av de utrikes födda har också 
relativt korta vistelsetider i Sverige, vilket bidrar till att hålla 
tillbaka sysselsättningsgraden och driva upp arbetslösheten, 
exempelvis på grund av bristande språkkunskaper och avsak-
nad av nätverk.  

Arbetsförmedlingen räknar med att 75 procent av de in-
skrivna arbetslösa tillhör någon av de utsatta grupperna11 på 
arbetsmarknaden 2018. Antalet inskrivna arbetslösa utrikes 
födda beräknas till cirka 215 000 i genomsnitt för 2017, mot-
svarande 58 procent. Andelen beräknas nå drygt 60 procent 
2018.  
                                                                 
11 Arbetslösa som antingen är utomeuropeiskt födda, är 55-64 år, har 
en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga eller 
som har högst förgymnasial utbildning. 
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Diagram 39 Inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbetsmark-
naden12 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik visar att arbetslös-
heten bland de som saknar en gymnasieutbildning är drygt tre 
gånger högre än bland dem som har en gymnasieutbildning. 
Utifrån det perspektivet är det en stor utmaning för Arbets-
förmedlingen att närmare hälften av de som är födda utanför 
Europa och är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsför-
medlingen saknar en fullständig gymnasieutbildning. 

I diagram 40 tydliggörs hur sammansättningen av arbetslösa 
har utvecklats efter finanskrisen; antalet inskrivna som har en 
stark ställning på arbetsmarknaden minskar samtidigt som 
antalet arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar. 
Sammansättningen av arbetslösa förskjuts därmed ytterligare 
mot att sämre matcha den efterfrågan som finns.  

Diagram 40 Arbetslöshetsutvecklingen för arbetslösa med utsatt ställ-
ning samt övriga arbetslösa i Sverige 

Källor: Arbetsförmedlingen 

Den bilden stärks ytterligare av att arbetslösheten bland med-
lemmarna i Unionens a-kassa är fortsatt låg eftersom det är en 
grupp som har en stark ställning på arbetsmarknaden. Ande-
len medlemmar i Unionens a-kassa som fick ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen under februari månad var 4,8 pro-
cent vilket var 0,4 procentenheter lägre än motsvarande må-
nad föregående år. I den siffran ingår de som är öppet arbets-
lösa på hel- eller deltid samt de som har aktivitetsstöd.  

                                                                 
12 En person kan ingå i mer än en grupp. 

Diagram 41 Andelen ersättningstagare inom Unionens arbetslöshets-
kassa, inklusive deltidsarbetslösa, procent 

Källa: IAF och Arbetsförmedlingen 

Statistik från TRR Trygghetsrådet13 visar att antalet tjänste-
män som sökt stöd har ökat med 590 personer, eller 20 pro-
cent, under det första kvartalet i år vid en jämförelse med 
samma kvartal föregående år. TRR konstaterar att det till stor 
del beror på Ericssons varsel i slutet av förra året. Av de 1 770 
tjänstemän som TRR stöttat efter att de lämnat Ericsson har 
redan 370 personer fått nytt jobb, det motsvarar 20 procent.  

Rensas statistiken för Ericssons varsel stannar ökningen av 
tjänstemän som sökt TRR:s stöd på fyra procent. Störst för-
bättring har skett för tjänstemän i Skåne, medan exempelvis 
Stockholmsregionen redovisar högre siffror för tjänstemän 
som har sökt stöd. Trots det menar TRR att statistiken pekar 
på en mycket god arbetsmarknad för tjänstemän.  

Varsel 
Diagram 42 visar det totala antalet varsel respektive varslade 
tjänstemän. Sedan mitten av 2012 har trenden varit att antalet 
varsel successivt sjunkit både på totalen och för tjänstemän-
nen. Under mitten av förra året var antalet varsel nere på 
rekordlåga nivåer, men har sedan dess ökat något och stack 
iväg när Ericsson la sitt varsel. Under februari varslades totalt 
3 250 personer och av dem var nästan 1570 tjänstemän. Anta-
let varsel gällande februari ligger ungefär på samma nivå som 
samma månad föregående år.  

                                                                 
13 TRR Trygghetsrådet verksamhet bygger på omställningsavtalet 
mellan fackförbunden inom PTK, där Unionen ingår, och arbetsgi-
varförbunden inom Svenskt Näringsliv. 
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Diagram 42 Antalet varslade fördelade på samtliga varslade respektive 
varslade tjänstemän 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Matchningen på arbetsmarknaden 
I februari fanns det över 110 00 nyanmälda lediga platser och 
nästan 93 000 kvarstående platser hos Arbetsförmedlingen. 
Ett högt antal kvarstående platser indikerar att arbetsgivarna 
har svårt att hitta rätt kompetens. Emellertid har antalet ny-
anmälda lediga platser och kvarstående lediga platser avtagit 
något sedan mitten av förra året. Eftersom utvecklingen på 
arbetsmarknaden är mycket stark sedan en tid tillbaka kan 
nedgången gällande nyanmälda lediga platser bero på att 
arbetsgivare i lägre utsträckning använder Arbetsförmedling-
en som annonsplats för att kunna tillsätta tjänster snabbare. 
Att linjen för antalet kvarstående platser viker av nedåt kan 
bero på att arbetsgivare redan sänkt sina anställningskrav.  

Diagram 43 Nyanmälda och kvarstående lediga platser, säsongsrensade 
och trendsjusterade siffror 

Källa: Macrobond  

Beveridgekurvan visar emellertid att matchningsproblemati-
ken på svensk arbetsmarknad kvarstår. Trendmässigt har 
Beveridgekurvan för svensk arbetsmarknad från och med 
2010 förskjutits åt vänster och uppåt. Det innebär att arbets-
lösheten successivt har sjunkit samtidigt som det finns många 
lediga jobb. Att arbetslösheten inte sjunkit mer trots många 
lediga jobb beror på att många av de som söker arbete inte har 
den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Diagram 44 Beveridgekurvan, kvartal, procent 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen  

Det är en stark och på samma gång tudelad arbetsmarknad. 
De som har en relativt stark ställning får jobb snabbt, medan 
de som har en svagare ställning har det betydligt svårare. För 
att klara nyrekryteringarna i offentlig sektor och i de närings-
livsbranscher där bristtalen är höga, måste antagligen arbets-
givarna sänka anställningskraven för yrkesgrupper där det är 
möjligt. Kanske har så redan skett. Samtidigt saknar många 
gånger de som har en utsatt ställning den kompetens som 
arbetsgivare efterfrågar. För att gruppens utrikes föddas pot-
ential ska kunna tillvaratas på arbetsmarknaden behövs insat-
ser inom olika politikområden, bland annat utbildningspoliti-
ken. Tillvaratas detta tillskott till arbetskraften ges goda förut-
sättningar för en fortsatt sysselsättningstillväxt. 
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Fördjupning: Nyanländas inträde på arbetsmarknaden
Det har diskuterats mycket om hur och när arbetsmarknaden 
ska påverkas av det stora antalet flyktinginvandrare som kom 
till Sverige främst under hösten 2015, men även under tidi-
gare delen av 2015 samt 2014. I och med att så många har 
väntats få besked om uppehållstillstånd under 2017 har det 
setts som en riskfaktor för att arbetslösheten skulle öka kraf-
tigt från och med i år. I vår prognos ses dock inte någon ök-
ning av arbetslösheten vare sig 2017 eller 2018.   

Efter de stora begränsningar som skett i möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige har också antalet asylsökande 
minskat kraftigt. Antalet asylsökande har gått från 81 000 år 
2014 och 163 000 år 2015 till 29 000 under 2016. Migrations-
verket räknar i sin prognos från i februari med cirka 35 000 
asylsökande både 2017 och 2018.  

Diagram 45 Antal asylsökande till Sverige 1987-2018 (prognos 2017-2018) 

Källa: Migrationsverket, feb 2017 

För att bli en del av arbetsmarknaden måste en asylsökande 
först få uppehållstillstånd och därigenom bli en del av befolk-
ningen. Det är långt ifrån alla som söker asyl som blir bevil-
jade uppehållstillstånd. Handläggningstiderna på Migrations-
verket har varit långa men nu väntas alla som sökte asyl under 
2015 (och 2016) att ha fått beslut innan utgången av 2017.  

Migrationsverket räknar med att det kommer avgöras 206 500 
asylärenden under 2016-2017 och att 117 000 (56 procent) av 
dessa kommer leda till beviljade uppehållstillstånd. Av dessa 
väntas 74 000 vara i arbetsför ålder (18-64 år). Hur länge hur 
många av dessa kommer att vara arbetslösa återstår att se. 
Statistiskt har dock nyanlända ett lägre arbetskraftsdelta-
gande, lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än 
resten av befolkningen, särskilt under de första åren efter att 
uppehållstillstånd har beviljats.  

Tabell 9 Arbetskraftsstatus bland utrikes födda efter vistelsetid, 2013 

Vistelsetid
Arbetskraftsdel-
tagande (% av 
befolkningen) 

Sysselsätt-
ningsgrad (% 

av befolkningen) 

Arbetslöshet 
(% av arbets-

kraften) 
0−4 år  67 48 28 
5−9 år  71 54 25 
10−19 år  78 65 17 
Totalt 76 63 16 
Källa: SCB, Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005-2013 

Siffrorna i tabell 9 avser 2013, alltså innan det stora flykting-
mottagandet 2014-2015. Dessutom kan de nyanlända som 
kom 2014-15 antas vara utomeuropeiskt födda i högre ut-
sträckning än de utrikesfödda totalt och därmed ha ett ytterli-
gare något lägre arbetskraftsdeltagande.  

Vad motsvarande siffror blir framöver vet vi inte. Många av 
de nyanlända kommer initialt att vara arbetslösa, andra får ett 
jobb eller utbildning medan vissa sannolikt av andra anled-
ningar inte kommer stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Ett antagande om att hälften av de nyanlända i arbetsför ålder 
förblir arbetslösa under de två första åren efter att de fått 
uppehållstillstånd skulle innebära att antalet arbetslösa blir 
cirka 37 000 personer fler än vad som annars hade varit fallet. 
37 000 personer motsvarar mindre än en procent av arbets-
kraften. När detta vägs in i prognoserna kommer arbetslös-
heten ändå sjunka framöver, men i långsam takt. Effekten av 
de nyanländas inträde på arbetsmarknaden kan då ses som en 
inbromsning av den nedgång i arbetslöshet som annars hade 
skett, men inte som att arbetslösheten kraftigt kommer att 
öka. Det ska noteras att detta bygger på osäkra uppskattningar 
men visar ungefär på hur stor effekten kan väntas bli.  

Det ökade antalet nyanlända innebär utmaningar men erbju-
der också stora möjligheter för ekonomin och arbetsmark-
naden på sikt om etableringen av dem på arbetsmarknaden 
lyckas. En större befolkning medför att efterfrågan ökar sam-
tidigt som det finns en större arbetskraft till förfogande. Det 
gör att ekonomin kan växa i snabbare takt. De nyanlända har 
också en yngre ålderssammansättning än befolkningen i öv-
rigt, vilket kan bidra till att minska de problem Sverige annars 
kommer att få framöver med en åldrande befolkning. Av de 
senaste årens stora ökning av sysselsättningen kommer också 
cirka två tredjedelar bland utrikes födda.  

Diagram 46 Sysselsättningsökning uppdelat på inrikes och utrikes födda 

Källa: SCB

En tidigare version av denna analys har också publicerats i Facken 
inom industrins Ekonomiska bedömningar, mars 2017. 
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Prisutveckling
Inflationen stiger och rör sig mot inflationsmålet på två pro-
cent. En del av ökningen på senaste tid beror dock på tillfäl-
liga faktorer och det kommer dröja ytterligare innan inflat-
ionen varaktigt befästs kring två procent. 

Vår bedömning är att KPI-inflationen i genomsnitt blir 1,7 
procent 2017 och 2,0 procent 2018. KPIF, där effekten av 
ränteförändringar räknas bort, väntas stiga med i genomsnitt 
1,8 procent 2017 och med 1,9 procent 2018. 

Tabell 10 Unionens prognos över inflationen, genomsnitt mellan åren 
2016 2017 2018 

KPI 1,0 1,7 2,0 

KPIF 1,4  1,8 1,9 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Inflationsutveckling 
Inflationen har stigit under de senaste ett och ett halvt åren, 
särskilt snabb var ökningen det senaste halvåret. I februari 
2017 nådde KPIF upp till två procent för första gången sedan 
2010. I mars föll inflationen tillbaka något till 1,3 procent 
enligt KPI och 1,5 procent enligt KPIF. Den genomsnittliga 
ökningen av KPI under januari-mars 2017 var 1,5 procent. 

En stor del av uppgången under slutet av 2016 och inledning-
en av 2017 förklaras av snabbt stigande energipriser. Oljepri-
set nästan fördubblades under 2016 och har fortsatt att stiga 
under inledningen av 2017. Även elpriset på den nordiska 
marknaden har stigit under det senaste året. Trots att både 
KPI- och KPIF-inflationen varit i närheten av inflationsmålet 
är det med andra ord fortfarande en bit kvar till att inflation-
en varaktigt befäster sig på en nivå runt två procent.  

Diagram 47 Konsumentprisutveckling som KPI, KPIF och KPIF exkl. energi, 
procent  

Källa: SCB 

KPI delas in i tolv olika huvudgrupper. Prisutvecklingen un-
der januari-mars 2017 för de åtta största huvudgrupperna 
redovisas i diagram 48. Procentsatsen efter respektive huvud-
grupp anger dess andel av KPI, totalt utgör de åtta grupperna 
nästan 90 procent av KPI. För den största gruppen, boende, 
har priserna hittills i år stigit med drygt två procent. Till unge-
fär hälften förklaras det av högre elpriser. För huvudgruppen 

transport, som haft den högsta ökningstakten, förklaras en 
stor del av högre drivmedelspriser. En stor del av ökningen i 
båda dessa grupper hör alltså samman med de högre energi-
priserna. Uppdelningen i huvudgrupper visar också att pri-
serna på flera varugrupper som konsumenter möter i han-
deln, till exempel livsmedel och diverse varor och tjänster, har 
ökat med mellan en och en halv och två procent. Samtidigt 
har huvudgrupperna rekreation och kultur samt inventarier 
och hushållsvaror haft en betydligt lägre - i det senare fallet 
negativ - ökningstakt än övriga grupper.  

Diagram 48 Prisutveckling jan-mar 2017 jämfört med motsvarande måna-
der föregående år, procent 

Källa: SCB 

I Unionens Branschbarometer spår klubbarna att företagens 
möjligheter att höja priserna framöver är goda. Liksom i de 
senaste mätningarna pekar förväntningarna på prisökningar 
på knappt 1,5 procent i genomsnitt det närmaste halvåret. 
Prisökningar väntas i alla branscher förutom i transport och 
logistik. Störst förändring från föregående mätning har skett i 
branschen basindustrin där förväntningarna på kommande 
prisutveckling har stärkts betydligt vilket går i linje med det 
allmänt förstärkta stämningsläget i branschen. Företagens 
prisutveckling är inte nödvändigtvis densamma som utveckl-
ingen av konsumentpriserna. I Branschbarometern är dock 
den förväntade prisutvecklingen ungefär densamma bland 
företag som främst producerar varor och tjänster som i hu-
vudsak används av konsumenter som i företag vars produkt-
ion främst används i andra företags produktion. 

Även i Riksbankens företagsundersökning uppger företagen 
att de planerar att höja sina försäljningspriser under 2017. 
Inom industrin väntas en stigande pristrend på råvaror få 
effekt under året samtidigt som det finns ett tydligt efterfråge-
tryck som gör det möjligt att höja försäljningspriserna. Inom 
handeln uppger företagen att ökade inköpskostnader gör att 
de behöver höja försäljningspriserna framöver. För handeln 
finns det dock flera faktorer som bidrar till att motverka pri-
sökningarna, exempelvis den ökade e-handeln som gör att 
företagen kontinuerligt försöker effektivisera verksamheten 
för att hålla ned sina kostnader. Samtidigt är konkurrensen 
fortsatt påtaglig och konsumenternas möjlighet till prisjämfö-
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relser allt större, vilket gör det svårt för handelsföretagen att 
föra över de ökade kostnaderna till konsumenterna. 

Inflationsförväntningarna har på både ett, två och fem års sikt 
ökat sedan bottennoteringen i början av 2015 och är nu alla 
en bit över 1,5 procent. Förväntningarna på fem års sikt är 
åter två procent. Uppgången är ett tecken på att penning-
marknadens aktörers förtroende för Riksbankens förmåga att 
nå inflationsmålet har stärkts.  

Diagram 49 Inflationsförväntningar, procent  

Källa: TNS Sifo Prospera 

Ränteutveckling 
En tungt vägande förklaring till att inflationen har stigit det 
senaste ett och ett halvt åren är att Riksbanken fört en mycket 
expansiv penningpolitik. Efter att ha fått omfattande kritik för 
att fokusera för mycket på andra faktorer, till exempel hushål-
lens skulder, har Riksbanken sedan 2014 varit tydlig med att 
det är inflationsmålet som är i fokus. Man har sedan dess 
genomfört en rad räntesänkningar och reporäntan har varit 
negativ i drygt två års tid. Dessutom har Riksbanken genom-
fört stora köp av statsobligationer, bland annat i syfte att mot-
verka en förstärkning av kronan.  

Diagram 50 Reporänta, obligationsräntor och bolåneränta, procent 

Källa: Macrobond 

Statsobligationsräntan steg under november och december 
2016. Höjningen följde en internationell utveckling som tog 
sin början i USA med högre inflationsförväntningar till följd 
av utgången i det amerikanska presidentvalet.  

Bostadsräntorna, här exemplifierat med SBAB:s ettårsränta, 
har legat stabilt på en låg nivå i över ett års tid.  

Vår bedömning är att Riksbanken kommer låta reporäntan 
vara oförändrad under 2017 och börja höja räntan långsamt 
under 2018.  

Tabell 11 Prognos reporänta, årets slut  
 2016 2017 2018 

Reporänta, årets slut -0,50 -0,50 -0,25 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Prognos för 2017 och 2018 
Det finns flera faktorer som talar för en fortsatt gradvis ök-
ning av inflationstakten men också några risker för en avstan-
nande utveckling. 

Högkonjunkturen fortsätter och företagens möjlighet att höja 
sina priser förstärks, något som också visas i Unionens 
Branschbarometer.  

Riksbanken är tydlig med att den kommer fortsätta föra en 
expansiv penningpolitik tills det att den underliggande inflat-
ionen varaktigt befästs kring två procent. Det ger ett fortsatt 
tryck uppåt på inflationen. 

När Riksbanken väl börjar höja räntan under 2018 kommer 
bostadsräntorna höjas vilket leder till en positiv effekt på KPI 
på kort sikt. KPI kommer därmed öka mer än KPIF under 
2018.  

Huruvida KPI når tvåprocentsmålet i närtid kommer främst 
bero på den fortsatta utvecklingen av energipriserna. En ytter-
ligare ökning skulle kunna föra KPI över två procent. Sanno-
likt kommer dock energipriserna inte öka i lika snabb takt 
framöver vilket kommer dämpa ökningstakten i både KPI och 
KPIF. Den underliggande inflationen väntas fortsätta sin mer 
långsamma bana uppåt. 

En oväntat kraftig sänkning av energipriserna skulle å andra 
sidan kunna minska inflationstakten framöver. Även en snabb 
och kraftig förstärkning av kronan skulle hålla tillbaka pris-
uppgången mer än i vår prognos. 
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Prognossammanställning  
(Föregående rapport inom parentes) 
 2016 2017 2018 
Försörjningsbalans       
Hushållens konsumtion 2,2 (2,6) 2,3 (2,0) 2,1 
Offentlig konsumtion 3,1 (3,6) 1,9 (2,8) 1,4 
Fasta bruttoinvesteringar 5,9 (6,0) 4,9 (4,0) 2,1 
Lagerinvesteringar 0,1 (0,1) -0,2 (-0,1) 0,0 
Export 3,4 (4,8) 4,2 (4,6) 3,9 
Import 3,7 (5,6) 4,0 (4,9) 3,8 
BNP 3,3 (3,5) 2,8 (2,6) 2,0 
       
Prisutveckling och ränta       
KPI, årsgenomsnitt 1,0 (0,9) 1,7 (1,7) 2,0 
KPIF, årsgenomsnitt 1,4 (1,4) 1,8 (1,8) 1,9 
Reporänta vid årets slut -0,5 (-0,5) -0,5 (-0,25) -0,25 
       
Produktion och produktivitet       
Produktion, näringslivet 3,0 (4,0) 3,7 (3,3) 3,0 

- tjänstesektorn 3,8 (4,6) 3,5 (3,5) 3,0 
- industrin 0,4 (2,3) 4,5 (4,0) 4,1 
- bygg 5,3 (5,5) 5,0 (2,0) 2,0 

Produktivitet, näringslivet 1,7 (1,8) 1,9 (1,4) 1,7 
- tjänstesektorn 1,6 (1,6) 1,5 (1,0) 1,3 
- industrin 1,6 (2,7) 3,5 (4,5) 4,1 
- bygg 3,9 (3,0) 3,0 (0,6) 1,0 

       
Arbetsmarknad       
Sysselsatta, 15-74 år, proc. förändring 1,5 (1,8) 1,8 (1,7) 1,4 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,9 (6,9) 6,8 (6,5) 6,7 
 





INLEDNINGEN AV 2017 har kantats av flera positiva konjunktursignaler och stämnings-
läget i näringslivet är ljusare än på flera år. Trots det väntas tillväxten bli lägre 2017 än 
föregående år och ytterligare sjunka under 2018. Det förklaras främst av två saker. För 
det första väntas den offentliga konsumtionen öka i betydligt lägre takt i år och nästa 
år till följd av att migrationskostnaderna minskar. För det andra dämpas ökningstakten 
för investeringarna betydligt, framför allt under 2018. Till stor del förklaras det av att 
bygginvesteringarna inte kan fortsätta öka i samma höga takt som de gjort de senaste 
åren och i den takt som motsvaras av efterfrågan. Detta eftersom det råder brist på 
både byggklar mark och personal, inte minst bland vissa nyckelkompetenser. 

På arbetsmarknaden väntas de senaste årens höga sysselsättningsökning fortsätta, 
men arbetslösheten sjunker endast långsamt. Den dåliga matchningen och ökade 
tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare. En stor och växande andel arbets-
givare uppger att de har brist på arbetskraft, samtidigt som det finns många arbetslösa 
som saknar de kompetenser arbetsgivarna efterfrågar. 

Av flera skäl hämmas alltså tillväxten av kompetensbrister. Sammantaget räknar vi med 
att BNP växer med 2,8 procent 2017 och 2,0 procent 2018. 

Du som är tjänsteman på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlem i 
Unionen. En stor del av Unionens medlemmar har högskole utbildning och många 
är chefer. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även 
egenföre tagare och studenter. Unionen är Sveriges största fackförbund med över 
640 000 medlemmar. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbets-
livet.
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