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Sammanfattning 
Nedan sammanfattar vi Unionens prognos över den svenska 
ekonomiska utvecklingen under innevarande och nästa år samt 
de överväganden vi gjort. Vi beskriver också i korthet resulta-
ten i Unionens egen Branschbarometer, som visar hur stäm-
ningsläget enligt våra fackklubbar ser ut i näringslivet och vad 
de tror om den närmaste framtiden. Därutöver har Unionen 
också en egen ärendeindikator, som bygger på statistik över 
medlemsfrågor och förhandlingsärenden, som samvarierar 
med BNP-utvecklingen och ger en indikation om vart svensk 
ekonomi är på väg.  

Vi sammanfattar även specialavsnittet ”tjänstemännens arbets-
marknad”, som bland annat handlar om konsekvenserna av 
den stora kompetensbristen och vilka yrkesgrupper som kan få 
det tufft i nästa konjunkturnedgång. 

Utifrån de utmaningar som vi identifierar för svensk ekonomi 
och arbetsmarknad föreslår vi ett antal politiska förslag som vi 
bedömer skulle stärka den svenska ekonomiska utvecklingen. 

Sverige får draghjälp av internationell uppgång 
Den globala konjunkturen fortsätter att stärkas. I stort sett hela 
världen är inne i en tillväxtfas samtidigt, vilket är ovanligt, och 
uppgången drivs på många håll av ökade investeringar och 
högre export. Under 2018 och 2019 väntas världstillväxten bli 
3,9 procent per år. Världshandeln har utvecklats oväntat starkt 
och ser nu ut att växa med cirka fem procent per år 2017-2019, 
vilket är positivt för ett exportberoende land som Sverige. 

Den största risken för den globala tillväxten de kommande 
åren är om ett mer storskaligt handelskrig skulle bryta ut, vilket 
sannolikt skulle få omedelbara negativa effekter på världseko-
nomin. Å andra sidan skulle en starkare återhämtning än vän-
tat i de avancerade ekonomierna, som till exempel i euroområ-
det, kunna innebära att utvecklingen blir bättre än prognosti-
cerat. Den ökade investeringstakten skulle också kunna leda till 
en efterlängtad ökning av den globala produktiviteten, vilken 
haft en svag utveckling under flera år. 

Avmattning från starkt utgångsläge enligt Bransch-
barometern 
Branschbarometern är Unionens halvårsvist återkommande 
enkätundersökning som besvaras av cirka 500 klubbar. Klub-
barna besvarar frågor om nuläget samt utsikterna inför det 
kommande halvåret jämfört med det senaste halvårets utveckl-
ing i företaget. 

Enligt Unionens klubbar har konjunkturen mattats av något 
jämfört med i höstas, men konjunkturindexet ligger trots ned-
gången på en historiskt sett hög nivå. Förväntningarna när det 
gäller försäljningspris och vinstutveckling har stärkts sedan i 
höstas. Däremot har förväntningarna avseende orderingång 
och försäljning skruvats ner något. Även när det gäller expor-
ten har förväntningarna skruvats ner något, men ligger fortfa-
rande klart över normalläget de senaste fem-sex åren.  

Starkast är konjunkturläget inom industrin. Det senaste halv-
året har utvecklingen överlag överraskat positivt och inför det 

kommande halvåret är förväntningarna högt ställda. Industri-
klubbarna bedömer också möjligheterna att höja försäljnings-
priserna som bättre än de varit någon gång sedan 2011.  

Industrin hade efter finanskrisen en lång period med negativ 
eller svag sysselsättningstillväxt. Det kommande halvåret vän-
tar sig industriklubbarna snabbt ökande kapacitetsinveste-
ringar och anställningsplaner på bred front både vad det gäller 
arbetare och tjänstemän. 

Stämningsläget i fordonsindustrin är det mest positiva av alla 
branscher i hela undersökningen. Trots att utvecklingen har 
varit stark under en tid fortsätter fordonsklubbarna att för-
vänta sig betydande ökningar i orderingång, försäljning, export 
och vinstutveckling under det kommande halvåret. Lönsam-
heten förväntas, precis som under hela 2017, ligga på mycket 
höga nivåer. Fordonsindustrin väntas ha den största sysselsätt-
ningsökningen det kommande halvåret jämfört med alla andra 
branscher i undersökningen. 

Även inom basindustrin har förväntningarna stärkts sedan i 
höstas. Bäst är läget inom stål- och gruvföretagen, där förvänt-
ningarna om ökade investeringar det kommande halvåret har 
stigit markant sedan i höstas. Lönsamhetsläget har stärkts för 
basindustrin i stort, men särskilt inom skogs- och pappersin-
dustrin. I höstas förväntade sig klubbarna inom basindustrin 
neddragningar av antalet tjänstemän, drivet främst av bedöm-
ningarna från klubbarna inom skog och papper. Nu rapporte-
rar basindustriföretagen sammantaget positiva anställnings-
planer när det gäller tjänstemän det kommande halvåret. Svag-
ast konjunkturförväntningar inom industrin har klubbarna 
inom maskin- och metallvaruindustrin, där förväntningarna 
har skruvats ner något jämfört med i höstas. 

Byggklubbarna rapporterar ett förhållandevis gott konjunktur-
läge som ligger på samma nivå som näringslivet i stort. Det är 
dock en nedgång efter en exceptionellt stark period de senaste 
åren. Sysselsättningsförväntningarna är fortsatt starka, men 
ligger på en lägre nivå än under 2017.  

Stämningsläget i tjänstesektorn är fortsatt positivt men har 
även det skruvats ner, både jämfört med i höstas och med för 
ett år sedan. Framför allt har förväntningarna sänkts när det 
gäller sysselsättning och investeringar, som förväntas öka be-
tydligt långsammare än för ett halvår sedan.  

Det finns dock betydande variationer mellan olika branscher 
inom tjänstesektorn. Partihandeln har starkast stämningsläge, 
följt av konsult och bemanning. IT och telekom redovisar det 
svagaste, vilket beror på särskilt negativa utsikter för telekom-
företagen. Det gäller särskilt lönsamhet och sysselsättning, och 
telekomklubbarna förväntar sig kraftiga personalneddrag-
ningar både för arbetare och tjänstemän under det kommande 
halvåret. 

Den spridning i stämningsläge som finns mellan olika 
branscher bidrar till regionala skillnader i konjunkturläget, 
även om konjunkturförväntningarna är fortsatt positiva i alla 
regioner. Stockholm har det svagaste konjunkturläget, vilket 
förklaras av att tjänstesektorn väger tungt i regionen och att de 
negativa utsikterna för telekomföretagen är ett sänke. 
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Klubbarna i industritunga regioner upplever å andra sidan en 
stärkt konjunktur. Göteborg sticker ut med ett urstarkt stäm-
ningsläge, understött av den positiva utvecklingen i fordonsin-
dustrin. Även regionerna Norr och Mitt rapporterar starkt 
konjunkturläge, drivet inte minst av det positiva läget inom 
stål- och gruv- samt skogs- och pappersindustrin. 

Ärendeindikatorn 
Unionens Ärendeindikator är en av förbundets egna konjunk-
turtermometrar och bygger på hur antalet och typen av med-
lems- och förhandlingsärenden som kommer in till Unionen 
utvecklas. I sämre tider ökar till exempel andelen frågor om 
uppsägningar och organisationsförändringar, medan det i 
bättre tider ställs relativt sett fler frågor från medlemmarna rö-
rande anställningsavtal. Det finns ett starkt samband mellan 
mängden och typen av frågor till Unionen å ena sidan, och 
BNP-tillväxten å den andra, vilket framgår av diagrammet. 
Ärendeindikatorn tyder på att BNP under årets första tre må-
nader har växt i ungefär samma takt som under avslutningen 
av 2017, cirka 3-4 procent i årstakt. 

I diagrammet syns också att BNP-tillväxten steg i högre takt 
under slutet av 2015 än vad ärendeutvecklingen indikerade. 
Detta kan till en del förklaras av att den offentliga konsumt-
ionen då tog fart, vilket inte helt avspeglas i Unionens indikator 
som – givet förbundets organisationsområden – är inriktad på 
det privata näringslivet. 

Diagram 1 Unionens Ärendeindikator över Sveriges BNP-tillväxt 

Källa: SCB, Unionen 

Tydlig konjunkturavmattning nästa år 
Svensk ekonomi växte under 2017 i god fart, med 2,7 procent i 
årstakt kalenderkorrigerat. Den svenska tillväxten drevs fram-
för allt av hög konsumtion från hushållens sida och ökande 
fasta bruttoinvesteringar i alla tillgångsslag men särskilt när det 
gäller bostadsinvesteringar. Exporten tog också fart med hjälp 
av den allt starkare globala konjunkturuppgången. 

Unionen bedömer att svensk industri och svensk export kom-
mer utvecklas starkt under 2018 och 2019. Vi spår att exporten 
växlar upp jämfört med förra året och ökar med drygt fem pro-
cent i år och 4,5 procent 2019. Den bilden har stöd i Bransch-
barometern, som visar att klubbarna inom fordonsindustrin, 
basindustrin och övrig industri tror på en stark eller mycket 
stark exportutveckling det kommande halvåret. 

Diagram 2 Tillväxt i BNP respektive BNP per capita i Sverige, ej kalen-
derkorrigerat, procent 

Källa: Macrobond och egna bedömningar 

Däremot bedömer vi att hushållskonsumtionen växlar ner nå-
got i år och nästa år, från 2,4 procent 2017 till runt 2 procent. 
Det kompenseras dock av ökade offentliga konsumtionsutgif-
ter, drivet av bland annat demografiska faktorer. Sammantaget 
väntas därmed konsumtionstillväxten de kommande två åren 
ligga kvar på ungefär samma nivå som 2017. 

Priserna på bostäder, framför allt bostadsrätter, sjönk under 
hösten 2017 men stabiliserades under de tre första månaderna 
2018. Det har i Sverige historiskt funnits ett starkt samband 
mellan prisnedgångar på bostäder och minskat bostadsbyg-
gande. Det är därför troligt att bostadsinvesteringarna kommer 
minska betydligt framöver, om än med viss eftersläpning. Vi 
bedömer att bostadsinvesteringarna hålls uppe relativt väl i år, 
men minskar med runt 20 procent nästa år. Osäkerheten om 
utvecklingen framöver är dock stor. 

Samtidigt kommer andra typer av investeringar öka i god takt 
i år och nästa år, framför allt drivet av en stark exportutveckling 
och omfattande offentliga investeringar i infrastruktur och 
byggnader. Det kompenserar för fallet i bostadsbyggande un-
der 2019, med följden att investeringarna sammantaget ligger 
still på samma nivå 2019 som 2018. 

Vi bedömer att den ekonomiska tillväxten ligger kvar på 
samma nivå 2018 som under 2017, men att den under 2018 
kommer drivas mer av export och mindre av investeringar. 
Trots fortsatt god exportutveckling under 2019 gör den ute-
blivna investeringsökningen att tillväxten växlar ner till 1,5 
procent under året, den lägsta tillväxttakten sedan 2012. Det 
innebär också att både BNP- och BNP per capitatillväxten för 
2019 förväntas ligga under genomsnittet för de senaste tio åren. 

Stockholm har under åren efter finanskrisen varit en viktig till-
växtmotor för svensk ekonomi, inte minst genom höga bo-
stadsinvesteringar och en expanderande tjänstesektor. Mycket 
tyder på att Stockholm kommer att ge ett mindre bidrag till till-
växten i år och särskilt nästa år, i takt med minskande bostads-
investeringar och inbromsande tjänstesektor. Samtidigt blir 
andra och mer industritunga delar av landet, som Göteborg, 
istället viktigare för den ekonomiska tillväxten.  
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Tabell 1 Unionens prognos – försörjningsbalansen, jämförelser föregående 
år, procent 

 2017 2018 2019 

BNP 2,4 2,6 1,5 

BNP, kalenderkorrigerat 2,7 2,7 1,5 

Hushållens konsumtion 2,4 2,1 2,0 

Offentlig konsumtion 0,4 1,1 1,0 

Fasta bruttoinvesteringar 6,0 4,5 0,0 

Lagerinvesteringar 0,1 0,0 0,0 

Export 3,7 5,2 4,5 

Import 5,0 5,1 4,2 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Risker för prognosen 
Det finns betydande osäkerhet kring hur mycket och hur 
snabbt bostadsinvesteringarna kommer att minska. Hur ut-
vecklingen blir påverkas också av om stabiliseringen i prisbil-
den står sig eller om priserna åter börjar sjunka. Det utgör 
framför allt en nedåtrisk för prognosen både 2018 och 2019. På 
uppsidan finns möjligheterna till en ännu starkare exportut-
veckling än prognosticerat och att bostadsbyggandet repar sig 
snabbare än väntat. Samtidigt utgör negativa effekter på världs-
handeln av Trumps aviserade tullar på stål och hot om andra 
tullhöjningar en risk för ett exportberoende land som Sverige. 

Positiv produktivitetstrend inom industrin 
Näringslivets produktion låg 2017 kvar på samma tillväxttakt 
som året innan, 3,2 procent. Industriproduktionen ökade 
starkt under 2017 och accelererade särskilt under slutet av året. 
Byggproduktionen ökade också kraftigt. Samtidigt blev pro-
duktionstillväxten inom tjänstesektorn oväntat svag, främst på 
grund av en kraftig inbromsning av tjänsteexporten och att till-
växten i handeln hade den lägsta ökningstakten sedan 2009. 
Vår prognos är att produktionen i näringslivet växer med 3 
procent under 2018 och 2 procent 2019, en nedrevidering jäm-
fört med förra prognosen till följd av sänkt tillväxttakt i tjäns-
tesektorn. 

Produktiviteten i näringslivet ökade 2017 med 1,5 procent, vi 
bedömer att produktivitetstillväxten kommer bromsa in något 
under innevarande och nästa år. Industrin hade i slutet av 2017 
sett produktivitetsökningar åtta kvartal i rad, vilket senast in-
träffade under förra konjunkturuppgången 2006-2007. Vi be-
dömer att produktivitetsutvecklingen under prognosperioden 
blir avsevärt starkare inom industrin än inom tjänstesektorn. 

Räntehöjning skjuts på framtiden 
Inflationen tog fart under 2017 och låg under några månader 
på över två procent, men har sedan dessa fallit tillbaka och har 
under inledningen på 2018 varit lägre än vad Riksbanken pro-
gnosticerat. Den goda konjunkturen gör att tjänstepriserna sti-
ger kontinuerligt med mellan tre och fyra procent, men låga 
utfall för ett antal andra produktkategorier och förhållandevis 
låga löneökningar gör att inflationen ännu inte tar fart. Vår 
prognos är att inflationstakten kommer stiga så småningom 
under innevarande år och nästa år, driven av ökade möjligheter 

för företagen att höja priserna och något stigande löneök-
ningar. Även i övriga EU är inflationstakten fortsatt låg, men 
väntas stiga framöver. 

Vår bedömning är dock att Riksbanken kommer skjuta på sin 
första räntehöjning, från 2018 till inledningen på 2019. Signa-
lerna från Riksbanksdirektionen är att de höjer räntan först när 
de känner sig säkra på att en höjning inte kommer knäcka in-
flationsuppgången. Lägre utfall än väntat och svag inflation i 
omvärlden ger än så länge inte den tryggheten. 

Nedgången i arbetslöshet stannar av 
Svensk arbetsmarknad har utvecklats mycket starkt under 2017 
och inledningen av 2018. Jobbtillväxten har sedan sommaren 
2017 legat på över 110 000 fler jobb i årstakt. Arbetslösheten 
har också sjunkit. Det gäller särskilt för inrikes födda, för vilka 
arbetslösheten nu är under fyra procent och på lägre nivåer än 
vid förra konjunkturtoppen. Många utrikes födda har också 
fått jobb, men eftersom inflödet på arbetsmarknaden av nyan-
lända också varit stort har arbetslösheten i denna grupp sjunkit 
långsammare. 

Sammantaget är det främst bland utomeuropeisk födda som 
det fortfarande finns en betydande arbetslöshet. Det blir svårt 
att få ner arbetslösheten bland inrikes födda ytterligare. Det 
kräver att personer med låga kvalifikationer eller svag förank-
ring på arbetsmarknaden får jobb, medan många vakanser krä-
ver omfattande kompetens och erfarenhet. Det är därför troligt 
att arbetskraftsbristen fortsätter att förvärras. 

Framöver tror vi att arbetsmarknaden mattas av succesivt, pa-
rallellt med att inflödet till arbetskraften också sjunker. Jobb-
tillväxten fortsätter i ett historiskt perspektiv att vara relativt 
stark under 2018, men saktar in mer påtagligt under 2019 i köl-
vattnet av minskat bostadsbyggande och en något svagare all-
män konjunkturutveckling. Sammantaget gör det att arbetslös-
heten sjunker till 6,3 procent i år, och ligger kvar på den nivån 
under 2019.  

Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 2017 2018 2019 

Arbetslöshet (årssnitt) 6,6 6,3 6,3 

Sysselsättningstillväxt 2,1 1,6 1,0 

KPI, årsgenomsnitt 1,8 1,8 2,0 

KPIF, årsgenomsnitt  2,0 1,9 1,9 

Produktion näringslivet 3,2 3,0 2,0 

Produktivitet näringslivet 1,5 1,3 1,0 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Kvinnliga tjänstemän utsatta i nästa konjunkturned-
gång 
Kompetensbristen inom näringslivet har fortsatt att förvärras. 
Det gäller särskilt inom tillverkningsindustrin. I denna upplaga 
av Branschbarometern har vi ställt extrafrågor till klubbarna 
om vad kompetensbristen får för konsekvenser. 25 procent av 
klubbarna anser att kompetensbristen nu är ett av de främsta 
hindren för expansion av verksamheten. 

De vanligaste sätten att hantera vakanserna är att hyra in be-
manningspersonal/konsulter samt att låta befintlig personal 



4 

arbeta övertid. 15 procent svarar att företagen hanterar bristsi-
tuationen genom arbetskraftsinvandring och nio procent av 
klubbarna löser situationen genom outsourcing, antingen 
inom Sverige eller utomlands. 

Sannolikheten är stor att Sverige går in i en lågkonjunktur nå-
gon gång under den kommande mandatperioden. Det är där-
för hög tid att förbereda Sverige för en sådan nedgång. Med det 
i åtanke har vi analyserat vad nästa ekonomiska nedgång kan 
förväntas få för effekter för tjänstemännens arbetsmarknad. 

Några ledtrådar går att hitta genom att se vilka tjänstemanna-
jobb som försvann efter att finanskrisen briserade 2008. Störst 
minskning skedde bland ingenjörer, men ingenjörsjobben 
återhämtade sig relativt snabbt. För bokförings- och redovis-
ningsassistenter, sekreterare och dataregistrerare försvann 
också tusentals jobb under inledningen av krisen, men jobb-
tappet fortsatte även under de efterföljande åren. Det verkar 
alltså som att krisen på några års sikt framför allt ledde till en 
minskning av antalet enklare tjänstemannajobb. Det ligger i 
linje med den allmänna trend som finns på både den svenska 
arbetsmarknaden och i andra länder, att de högkvalificerade 
jobben blir fler, medan de i mitten på kompetensskalan blir 
färre. 

Ett fenomen som kan påverka arbetsmarknaden, särskilt i kris-
tider när företagen letar besparingar, är utflyttning av olika 
stödtjänster till utlandet. Unionens klubbar fick 2015 svara på 
frågor om i vilken mån deras företag under de senaste fem åren 
hade flyttat verksamheter utomlands. Drygt 20 procent av 
klubbarna uppgav att företaget hade flyttat stödfunktioner ut-
omlands. 

Det finns alltså mycket som tyder på att det främst är tjänste-
mannajobb med lägre formella kvalifikationskrav som kom-
mer bli färre framöver, och att den trenden förstärks i en låg-
konjunktur. Det är också tydligt att det framför allt är kvinnor 
som kommer drabbas. I de tjänstemannayrken där konkurren-
sen om jobben enligt Arbetsförmedlingen kan väntas vara hård 
om fem år jobbade det 200 000 tjänstemän år 2016, varav 70 
procent var kvinnor. Många av dem kommer sannolikt behöva 
vidareutbilda sig för att kunna ta sig vidare i yrkeslivet. 

Sverige har jämfört med många andra länder bra system för vi-
dareutbildning, och vi har historiskt varit bra på att se till att 
personer som blir av med jobbet rör sig uppåt på kompetens-
skalan. De kollektivavtalade trygghetsstiftelserna fyller här en 
viktig roll. Det är dock tveksamt om de befintliga strukturerna 
kommer att räcka i ett läge med snabb teknisk utveckling sam-
tidigt som en lågkonjunktur slår till. 

Detta pekar på att politikerna snabbt måste se till att få på plats 
bättre strukturer för vidareutbildning av yrkesverksamma, som 
gör att de kan ta sig vidare uppåt på kompetensstegen i stället 
för att röra sig nedåt och konkurrera om de enkla jobben. Miss-
lyckas politikerna med detta kommer arbetslösheten och ut-
slagningen under nästa kris bli större än vad den skulle behöva 
bli. 

Unionens förslag 
Vi har identifierat tre centrala områden där vi anser att den till-
trädande regeringen efter höstens val behöver genomföra om-

fattande reformer. Det gäller etableringen av nyanlända på ar-
betsmarknaden, hur vi förbättrar möjligheterna till omställ-
ning och minskar företagens brist på rätt arbetskraft, samt re-
former som ger en bättre fungerande bostadsmarknad.  

Förbättrad etablering på arbetsmarknaden 
Det är stor skillnad i nivån på arbetslösheten och sysselsätt-
ningsgraden mellan inrikes och utrikes födda. Orsakerna är 
komplexa, men en bidragande orsak är att det tar lång tid för 
nyanlända att få jobb och att arbetskraftsdeltagandet bland 
framför allt utrikes födda kvinnor är alltför lågt. Det har skett 
förbättringar på senare år i hur snabbt personer som fått uppe-
hållstillstånd kommer i arbete, men det går fortfarande alltför 
långsamt.  

Regeringen presenterade i vårbudgeten ett antal satsningar 
med syftet att få framför allt fler utrikes födda kvinnor i arbete. 
Unionen välkomnar dessa insatser, men anser att det behöver 
göras betydligt mer. En nyckel till att kunna etablera sig på ar-
betsmarknaden är svenska språket. Här behöver insatserna 
komma snabbare och vara mer individanpassade och effektiva.  

 Erbjud SFI redan under asyltiden. Idag är det främst olika 
frivilligorganisationer som håller i språkundervisning för 
asylsökande. I och med att antalet asylsökanden nu mins-
kar kommer belastningen på SFI på sikt att avta. När det 
sker bör personer som har god chans att få uppehållstill-
stånd i Sverige få tillgång till SFI-undervisning redan under 
asyltiden. Det ger möjlighet till snabbare etablering på ar-
betsmarknaden. 

 Öka tillgången på yrkesinriktad SFI. På många håll i lan-
det finns det idag inte SFI-utbildning som är anpassad efter 
till exempel akademikers särskilda behov. Fler kommuner 
bör därför satsa på yrkesinriktad SFI. Staten behöver upp-
muntra detta samt driva fram fler digitala alternativ för de 
individer som vill ha mer specialiserad undervisning än vad 
som finns på den egna orten. Länsstyrelserna har idag sam-
ordningsansvar gällande SFI. De bör få ett tydligt uppdrag 
att verka för att fler kommuner ska erbjuda yrkesanpassad 
SFI och uppmuntra samarbete i regionen för att ge så 
många som möjligt tillgång till yrkesanpassad språkunder-
visning. 

 Inför språkpeng för företag som satsar på anställdas 
språkinlärning. I många kommuner finns inte språkun-
dervisning som är yrkesinriktad, och att lära sig språket på 
en arbetsplats är ofta effektivt. Därför bör arbetsgivare som 
satsar på nyanländas språkutveckling få ekonomiskt stöd 
för det. Det kan handla om att anlita språklärare eller an-
ställa personer som stöttar språkinlärningen. Exakt hur det 
ekonomiska stödet ska utformas behöver utredas. 

 Inför etableringsjobb. Parterna och regeringen har tecknat 
en avsiktsförklaring om att införa etableringsjobb. Ett så-
dant jobb innebär en låg kostnad för arbetsgivaren, att sta-
ten ger ett bidrag direkt till den etableringsanställde och att 
denna i normalfallet får fast jobb efter anställningens slut. 
Etableringsjobben kommer inte vara lösningen för alla, 
men skulle göra att fler får chansen att visa vad de går för 
och fler får fotfäste på arbetsmarknaden. Den regering som 
tillträder efter valet behöver därför fortsätta arbetet med att 
sjösätta etableringsjobben. 
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Kompetensförsörjning och omställning 
Förändringarna som den ökade digitaliseringen medför inne-
bär allt större krav på kunskapsutveckling genom hela arbets-
livet. Näringslivets konkurrenskraft är helt beroende av att de 
som redan jobbar kan följa med i utvecklingen och möta de 
förändrade kompetenskrav som uppstår. Det är också centralt 
för sammanhållningen i samhället att personer som blir av med 
jobbet kan omskola sig och röra sig uppåt på kompetensstegen. 
Förutsättningarna för det behöver stärkas. Ett tecken på hur 
angeläget det är att förändringar genomförs är att antalet stu-
denter på högskolan som är över 40 år har minskat betydligt 
det senaste decenniet. Det borde vara tvärtom.  

 Det måste bli fler utbildningsplatser på högskolor och 
universitet som är anpassade till yrkesverksammas vill-
kor och behov. Regeringen måste ge universitet och högs-
kolor tydliga direktiv att utbildningsinsatser som riktar sig 
till yrkesverksamma ska prioriteras högre än idag. Resurs-
tilldelningssystemet behöver också i större utsträckning än 
i dag gynna utbildningar som både innehållsmässigt och till 
formen riktar sig till och är anpassade efter yrkesverksam-
mas förutsättningar. 

 Universitet och högskolor behöver få resurser för att ut-
föra validering av yrkeskompetens. Personer som befin-
ner sig mitt i yrkeslivet och som behöver vidareutbilda sig 
har betydligt fler kompetenser än vad som finns dokumen-
terade på papper. För att korta utbildningstiderna behöver 
möjligheterna till validering av befintlig kompetens bli 
bättre än idag. Det här kan bli viktigt inte minst vid en kon-
junkturnedgång, när många blir uppsagda och behöver ta 
sig vidare på arbetsmarknaden. 

 Reformera studiemedelssystemet. Endast tre procent av 
studielånet gick förra året till studenter över 39 år. Systemet 
fungerar inte för yrkesverksamma som behöver vidareut-
bilda sig. För att ändra på det behöver till exempel bidrags-
beloppet höjas för dem som behöver utbilda sig av arbets-
marknadsskäl. Fribeloppet behöver också höjas och ålders-
gränserna flyttas uppåt. 

 Inför kompetensavdrag för arbetsgivare. Arbetsgivare be-
höver satsa mer på strategisk kompetensutveckling. Därför 
bör regeringen tillsätta en utredning som undersöker möj-
ligheten att införa ett kompetensavdrag på skatten för ar-
betsgivare som satsar på omfattande strategisk kompetens-
utveckling. 

 Förbättra matchningen genom regional arbetsmark-
nadspolitik. Vilka behov och förutsättningar som finns på 
arbetsmarknaden är i hög utsträckning en regional fråga 
och bör därför styras mer utifrån detta perspektiv. Därför 
vill Unionen regionalisera styrningen av Arbetsför-
medlingen och arbetsmarknadspolitiken.  

Bättre fungerande bostadsmarknad 
Det måste bli lättare att flytta dit jobben finns, inte minst för 
unga personer. För dem är hindren för att få sin första bostad 
ofta skyhöga. Kraftigt stigande priser i kombination med höjda 
krav på kontantinsatser har lett till kraftiga inträdesbarriärer. 
Regeringar av olika färg har under lång tid skjutit ifrån sig pro-
blemen på bostadsmarknaden. Det har tvingat fram agerande 
från Finansinspektionen, vars åtgärder anses ha haft negativa 
konsekvenser för bostadsmarknadens funktionssätt.  

Vi föreslår därför ett antal förändringar.  

 Reformera bostadsbeskattningen. För att förbättra hur 
bostadsmarknaden fungerar behövs en reformering av den 
bostadsrelaterade beskattningen. Unionen och TCO anser 
att en sådan bland annat bör innehålla sänkt realisations-
vinstbeskattning för bostadsförsäljningar och att uppskovs-
reglerna bli mer generösa, att ränteavdragen successivt 
trappas ner samt att fastighetsavgiften blir mer proportion-
ell mot boendets värde. Alla förändringar behöver dock ge-
nomföras med försiktighet. 

 Inför bosparande för unga. Den snabba prisökningen på 
bostäder det senaste decenniet, i kombination med införda 
krav på 15 procent i kontantinsats, har gjort det mycket 
svårt för många unga att skaffa en första bostad. Regeringen 
bör därför införa någon typ av särskilt gynnat bosparande 
för unga. De som sparat ett visst belopp över viss tid bör 
också kunna få sänkt krav på kontantinsats.  

 Öka konkurrensen och minska byggkostnaderna. Kon-
kurrensverket bör få i uppdrag att verka för ökad konkur-
rens inom byggsektorn. Staten behöver ta ansvar för att reg-
ler och standarder sätts på en hög, gemensam, nivå. Kom-
muner ska inte få ha särkrav som avviker från nationell 
standard. Målet bör vara att få fler aktörer, ökat industriellt 
byggande, ökad produktivitet och därmed sänkta byggkost-
nader. 
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Unionens Branschbarometer april 
I Branschbarometern bedömer Unionens klubbar nuläget i fö-
retagen, samt utsikterna inför det kommande halvåret i relat-
ion till det senaste halvårets utveckling. Svaren presenteras 
nedbrutet på tolv branscher samt på regioner. 

Diagram 3 Konjunkturläget i näringslivet enligt Unionens klubbar, index 
med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

Enligt klubbarna är konjunkturutsikterna för näringslivet sva-
gare nu än i höstas. Det sammantagna näringslivet noteras på 
56 i Branschbarometerns index för konjunkturläget – där 50 
markerar gränsen mellan positivt och negativt stämningsläge – 
en nedgång från 58 i höstas och för ett år sedan.1 Detta innebär 
att index, trots nedgången, ligger på en relativt hög nivå jäm-
fört med genomsnittet för de senaste sex åren. Resultatet tyder 
på en fortsatt stark konjunktur det kommande halvåret – men 
även på att toppen på en övergripande nivå är passerad för nä-
ringslivet. 

Sett till de olika indikatorerna i undersökningen noteras för nä-
ringslivet som helhet i de flesta fall nedskruvade förväntningar 
jämfört med i höstas. I samtliga fall handlar det, trots inbroms-
ningen, dock om en fortsatt positiv utveckling. Förväntning-
arna är högst ställda gällande de olika indikatorerna rörande 
marknadsutvecklingen, därefter avseende investeringarna. No-
terbart är att de sedan i höstas nedjusterade förväntningarna 
gällande takten i försäljningsökningen vägs upp av stigande 
försäljningspriser – vilket bidrar till att vinstutvecklingen vän-
tas bli ännu starkare framöver än under det senaste halvåret. 
Förväntningarna på såväl vinstutvecklingen som försäljnings-
priserna når i denna undersökning sina högsta nivåer sedan 
eurokrisen kulminerade under 2012. 

Lägst ställda är förväntningarna på det kommande halvårets 
utveckling gällande sysselsättningsutvecklingen i företagen. 
Undersökningen kan inte ge svar på frågan i vilken utsträck-
ning detta speglar företagens faktiska behov av att utöka be-
manningen, eller snarare deras möjlighet att hitta rätt kompe-
tens att rekrytera.2 

                                                                 
1 Indexet är en sammanvägning av resultatet för elva indikatorer, vilka 
omfattar förväntad utveckling under det kommande halvåret gällande 
företagets marknad, investeringar och sysselsättningsplaner. 

Diagram 4 Konjunkturläget uppdelat på indikatorer, förväntad förändring i 
procent 

* Ny indikator för denna upplaga av undersökningen. 
Källa: Unionen 

I ljuset av återkommande rapporter om många branschers 
stora svårigheter gällande kompetensförsörjningen – höga 
bristtal och ”matchningsproblem” – kan konstateras att företa-
gens satsningar på de anställdas kompetensutveckling det 
kommande halvåret förväntas växa i långsammare takt än öv-
riga investeringar. Det förhållandet följer ett mönster i 
Branschbarometern, där förväntningarna på företagens inve-
steringar i kompetensutveckling över tid är avsevärt lägre 
ställda än förväntningarna på övriga investeringar. I relation 
till detta genomsnittsläge, väntas utvecklingen det kommande 
halvåret avseende kompetensutvecklingen bli något bättre än 
normalt.  

Även om förväntningarna avseende exporten skruvats ner nå-
got sedan i höstas, ligger de fortsatt på en nivå som klart över-
stiger normalläget från de senaste fem-sex åren. Nytt för denna 
upplaga av undersökningen är frågan om hur importen av va-
ror och tjänster till företagets svenska verksamhet kommer att 
utvecklas. Exporten av produktion från den svenska verksam-
heten förväntas av klubbarna växa i en markant snabbare takt 
än importen. Värt att notera är att de exporttunga förtagen i 
undersökningen – de som exporterar minst 40 procent av sin 
produktion – förväntas öka importen i betydligt högre takt än 
övriga företag. 

Sammantaget är förväntningarna på utvecklingen under det 
kommande halvåret högst ställda inom industrin, följt av bygg 
och därefter tjänstesektorn. Även tjänstesektorn ligger dock 
med god marginal över 50 – således i zonen med positivt stäm-
ningsläge – och i linje med sitt genomsnitt under de senaste sex 
åren i undersökningen. Klubbarna signalerar alltså inget svagt 
stämningsläge generellt sett inom tjänstesektorn, det är snarare 
läget i de övriga sektorerna som är att betrakta som (betydligt) 
starkare än normalt. 

Diagram 5 Konjunkturläget uppdelat på sektorer och branscher, index 
med 50=neutralvärde 

2 En strukturell skevhet i Branschbarometern slår igenom i sysselsätt-
ningssiffrorna. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden åter-
finns till stor del i små företag samt i offentlig sektor, medan under-
sökningen riktar sig till klubbar inom privata näringslivet med minst 
20 medlemmar. 
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Källa: Unionen 

Tjänstesektorn 
Klubbarna i tjänstesektorn har justerat ner sina förväntningar 
på det kommande halvåret sedan i höstas. Förändringen är tyd-
lig, index för sektorn har sjunkit från knappt 58 till 54 och lig-
ger även lägre än för ett år sedan. De största förändringarna rör 
sysselsättning och investeringar, den förväntade ökningstakten 
på dessa områden ligger betydligt lägre nu än för ett halvår se-
dan. Både försäljningen och orderingången förväntas utvecklas 
positivt, och starkare än investeringarna och sysselsättningen, 
men väntad tillväxttakt har även på dessa områden skruvats 
ner. Sammantaget är således bilden i tjänstesektorn den av en 
konjunktur som antas bromsa in det kommande halvåret. Vik-
tigt är dock att påminna om att det i sådant fall handlar om 
inbromsning från ett i flera avseenden starkt utgångsläge. För-
väntningarna var i höstas högt ställda gällande det då kom-
mande halvårets försäljning, ändå rapporterar nu en tredjedel 
av klubbarna på tjänsteföretagen att försäljningen under den 
perioden blev bättre än förväntat. Enligt undersökningen har 
också den aktuella lönsamheten i sektorn stärkts sedan i höstas 
och ligger på en högre nivå än under de senaste fyra åren.  

Handelsbranscherna och branschen konsult och bemanning 
väger med sina personalintensiva verksamheter tungt för till-
växten av jobb i näringslivet. Förväntningarna inför det kom-
mande halvåret pekar på en inbromsning i sysselsättningsök-
ningen i båda dessa branscher jämfört med i höstas. Konjunk-
turen inom handeln sammantaget försvagas något. Främst är 
det partihandeln som skruvat ner förväntningarna sedan i hös-
tas avseende investeringar – inte minst gällande de anställdas 
kompetensutveckling – och sysselsättning. Förväntningarna 
inom detaljhandeln ligger i stort sett oförändrade jämfört med 
för ett halvår sedan. Lönsamhetsläget inom handeln har legat 
stabilt under det senaste året och är i nuläget i nivå med snittet 
för hela näringslivet i undersökningen. 

                                                                 
3 En övervägande del av branschens produktion består av tjänster, 
även om telekomdelen fortsatt delvis består av tillverkning. 

Inom branschen konsult och bemanning förväntas en fortsatt 
stark försäljningstillväxt det kommande halvåret, om än på en 
något lägre nivå än i höstas. Samtidigt har alltså sysselsätt-
ningsförväntningarna i branschen dämpats något. En förkla-
ring kan vara svårigheten att hitta rätt arbetskraft att anställa, 
vilket begränsar möjligheten att expandera och håller tillbaka 
försäljningen. Ett tecken på att efterfrågan på branschen är 
stark är att branschens försäljningspriser förväntas stiga i 
snabbare takt framöver än vad som var fallet i höstas. Särskilt 
hett rapporteras läget för teknikkonsulter, lyfta av en stark in-
dustri- och byggkonjunktur. Lönsamhetsläget för teknikkon-
sulterna tillhör de starkaste i hela undersökningen.  

Lägesbilden inom transport och logistik är snarlik den inom 
handeln. Fortsatt positivt stämningsläge men på en lägre nivå 
än i höstas. Främst är det förväntningarna avseende sysselsätt-
ning och investeringar som har skruvats ner. Vinstförvänt-
ningarna har justerats upp jämfört med för ett halvår sedan och 
även om branschen gällande lönsamheten är i ett bottenskikt i 
undersökningen har läget ändå stärkts jämfört med det senaste 
året. 

Den bransch i tjänstesektorn – och i hela undersökningen – 
med det svagaste stämningsläget är IT och telekom, där utsik-
terna för telekomföretagen utmärker sig som särskilt negativa.3 
Inte minst gäller det för lönsamhetsläget och sysselsättningen, 
kraftiga neddragningar är att vänta både för arbetare och tjäns-
temän inom telekom. Som kontrast rapporterar IT-klubbarna 
ett starkt lönsamhetsläge, en förväntat gynnsam marknadsut-
veckling och stigande sysselsättning. 

Diagram 6 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, nettoandelar i 
procent 

Källa: Unionen 
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Industrin4 
Det senaste halvårets utveckling överraskade överlag positivt 
för industrin – knappt fyra av tio klubbar inom industrin rap-
porterar att försäljningen blev bättre än väntat, medan motsat-
sen gällde för drygt ett fall av tio. Förväntningarna gällande in-
dustriföretagens export har visserligen justerats ner sedan i 
höstas, men förändringen är liten och förväntningarna på ex-
portutvecklingen ligger fortsatt på en hög nivå jämfört med ge-
nomsnittet de senaste sex åren. De höga exportförväntning-
arna präglar industrins allmänna stämningsläge, vilket stärkts 
ytterligare det senaste halvåret och nu nått en ny toppnivå i 
undersökningen. 

Orderingång, försäljning och vinst väntas växa i hög takt det 
kommande halvåret. Förväntningarna på stigande försälj-
ningspriser är högre satta än de varit sedan 2011. Snabbt ökade 
kapacitetsinvesteringar och växande sysselsättning gällande 
både arbetare och tjänstemän kompletterar bilden av en glöd-
het industrikonjunktur. Lönsamheten i industrisektorn har 
fortsatt att stiga under det senaste halvåret, i nuläget bedömer 
knappt 70 procent av industriklubbarna lönsamheten i företa-
get som stark eller mycket stark. För tre år sedan var motsva-
rande andel drygt 20 procent. 

Förväntningarna inom basindustrin har skruvats upp något se-
dan i höstas. Till stor del handlar denna uppjustering om en 
ökad investeringstakt, men också om en förbättring från en låg 
nivå gällande sysselsättningen. Alla tre delar av basindustrin 
rapporterar sammantaget ett starkare stämningsläge nu än i 
höstas. Ljusast är bilden i stål och gruv, där investeringsför-
väntningarna har stigit markant sedan i höstas. Lönsamhetslä-
get i basindustrin har enligt klubbarna stärkts ytterligare, en 
markant förstärkning har skett inom skog och papper det sen-
aste året. 

Mest positiv, i de flesta avseenden, väntas utvecklingen även 
under det kommande halvåret bli i fordonsindustrin. Detta 
förutses dessutom utifrån ett läge där de senaste sex månader-
nas försäljning för tre av tio fordonsföretag översteg de redan 
högt ställda förväntningar som fanns i början av hösten. Lön-
samheten i branschen bedöms av klubbarna fortsatt – liksom 
var fallet under hela 2017 – ligga på mycket höga nivåer. För-
väntan i fordonsindustrin handlar om en mycket stark utveckl-
ing gällande försäljning, orderingång och vinst. Det är också 
den bransch i undersökningen där den starkaste utvecklingen 
gällande sysselsättningen väntas.  

Klubbarna inom maskin- och metallvaruindustrin beskriver 
övergripande något svagare konjunkturförväntningar nu än i 
höstas, det är den industribransch i undersökningen med den 
lägsta noteringen i Unionens konjunkturindex. Marknadsindi-
katorerna och sysselsättningsförväntningarna har skruvats ner, 
dock ligger de fortsatt på positiva förändringstal. Ett tecken på 
att branschen hyser tillförsikt inför framtiden är kapacitetsin-
vesteringarna, vilka förväntas ha en av de snabbaste öknings-
takterna av alla branscher det kommande halvåret.  

                                                                 
4 Industrisektorn redovisas uppdelad i dyra delar: fordonsindustri, 
maskin- och metallvaruindustri, basindustri samt övrig industri. Bas-
industrin utgörs av följande underbranscher: kemi, skog och papper 

Förväntningarna gällande konjunkturen i den resterande delen 
av industrin - övrig industri – ligger i industrisektorns mittfåra; 
inte lika högt ställda som i fordonsindustrin, men högre än i 
maskin- och metallvaruföretagen. Svagast i denna ganska bro-
kiga skara industriverksamheter väntas utvecklingen bli för 
livsmedelstillverkarna, där lönsamheten beskrivs som svag och 
personalneddragningar är att vänta.  

Bygg 
Lönsamheten i byggsektorn bedöms fortsatt vara mycket stark, 
och det är den sektor där förväntningarna gällande sysselsätt-
ningen ligger högst inför det kommande halvåret. Trots detta 
finns i undersökningen gott om tecken på att den exceptionellt 
starka period som byggsektorn varit inne i de senaste åren nu 
är passerad. Lönsamhetsläget bedöms visserligen i huvudsak av 
klubbarna som mycket starkt, men det har gradvis sjunkit se-
dan toppnoteringen för ett år sedan. De positiva sysselsätt-
ningsförändringarna som väntas det kommande halvåret ligger 
på en lägre nivå än de gjorde under 2017. Även förväntning-
arna gällande orderingång och försäljning ligger lägre än i hös-
tas, och avsevärt lägre än för ett år sedan. Att det handlar om 
inbromsning från en hög ökningstakt, och att byggsektorn 
trots nedskruvade förväntningar dras med flaskhalsar i pro-
duktionen vittnar förväntningar på stigande vinst och ökade 
investeringar i både kapacitet och kompetensutveckling om. 

Regional konjunktur5 
Diagram 7 Regionalt konjunkturläge, index med 50=neutralvärde 

* Tillräckligt svarsunderlag för denna region saknades i höstens undersökning. 
Källa: Unionen 

Den regionala bilden av konjunkturläget är snarlik den som 
gavs i höstas. Den enda större förändringen jämfört med då är 
den nedväxling som väntas i Västra Götaland exklusive Göte-
borg. Förväntningarna på det kommande halvåret är högst upp-
skruvade i Göteborg, klubbarna i Stockholm rapporterar det 
minst positiva stämningsläget. Observera att konjunkturindex 
med god marginal ligger ovanför 50-strecket även i de regioner 
med lägst ställda förväntningar. 

samt stål och gruv. Övrig industri i sin tur utgörs av: försvar, livsme-
del, läkemedel samt övrig tillverkande verksamhet. 
5 Se föregående uppslag för en specificering av hur indelningen i reg-
ioner är gjord. 
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Mycket av högtrycket i Göteborg förklaras av den brinnande 
konjunkturen i fordonsindustrin. Branschen drar upp mark-
nadsindikatorerna och vinstförväntningarna kraftigt i den reg-
ionen och är även en viktig förklaring till de relativt sett högt 
ställda förväntningarna gällande FoU-investeringar och syssel-
sättning. Norr och Mitt är de två regioner där basindustrin, och 
då särskilt stål och gruv samt skog och papper, väger som tyngst. 
Dessa delar av basindustrin hör till de verksamheter i undersök-
ningen som – efter fordonsindustrin – rapporterar det starkaste 
konjunkturläget. 

Stockholm och Malmö/Lund är de två regioner i undersök-
ningen med störst tyngd mot tjänstesektorn och det generellt 
sett svalare stämningsläget i den sektorn jämfört med industrin 
präglar dessa regioner. I Stockholms fall är även läget inom te-
lekom ett tydligt sänke, inte minst avseende utvecklingen för 
sysselsättningen det kommande halvåret. De starkaste utsik-
terna gällande sysselsättning det kommande halvåret rapporte-
rar klubbarna i Östra Götaland och i Syd exklusive 
Malmö/Lund. Utvecklingen avseende investeringar väntas stär-
kas mest i Mitt, följt av Göteborg och Norr.  

Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning 
bland sina klubbar. Denna Branschbarometers upplaga baseras 
på bedömningar från 486 klubbar på 4176 företag med samman-
lagt 480 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen var 29 procent. 
Undersökningen genomfördes i mars 2018. 

                                                                 
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. 

Internationell konjunktur 
Den globala konjunkturen fortsätter att stärkas. Världstillväx-
ten var preliminärt 3,8 procent under 2017, vilket är något 
högre än i Unionens höstprognos och den högsta globala till-
växttakten sedan 2011. Under 2018 och 2019 väntas tillväxten 
bli 3,9 procent per år. Det är i nivå med genomsnittet under de 
senaste tjugo åren men lägre än under högkonjunkturåren in-
nan finanskrisen. I stort sett hela världen är inne i en tillväxtfas 
samtidigt, vilket är ovanligt, och uppgången drivs på många 
håll av ökade investeringar och högre export. 

Tabell 3 Internationell tillväxt, procentuell förändring 
 2017 2018 2019 

Världen 3,8 3,9 3,9 

USA 2,3 2,5 2,2 

Kina 6,9 6,6 6,4 

Euroområdet 2,3 2,4 2,0 

Tyskland 2,5 2,5 2,0 

Storbritannien 1,8 1,6 1,5 

Norden exkl. Sverige 2,2 2,2 2,0 
Källa: IMF och egna bedömningar 

Världshandeln har visat en oväntat stark utveckling och ser nu 
ut att växa med cirka fem procent per år 2017-2019. Detta efter 
att ha ökat med endast 2-3 procent de senaste åren, vilket skap-
ade en oro att världshandeln mer långvarigt skulle gått in i en 
långsammare utvecklingsfas. Den oron har nu mildrats och 
den väntade tillväxttakten i världshandeln är i nivå med den 
genomsnittliga utvecklingen under 2000-talet.  

Diagram 8 Världshandelns utveckling, fasta priser, volymindex respektive 
årlig förändringstakt i procent 

Källa: Macrobond 

En ny risk kopplad till världshandeln är istället den uppblos-
sande handelskonflikt som inleddes med att USA i början av 
mars aviserade importtullar på stål och aluminium. Sverige är, 
tillsammans med övriga EU och ett antal andra länder, till en 
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början undantagna av tullarna som främst riktar in sig på im-
port från Kina. Konflikten har sedan trappats upp med ytterli-
gare hot om importtullar på flera andra varor mellan de två 
stormakterna. Även om Sverige fortsättningsvis blir undan-
tagna från tullarna kan de ändå få negativa konsekvenser för 
svensk stålexport då utbudet av stål från Kina, främst av en-
klare kvalitet, sannolikt kommer öka på den europeiska mark-
naden. 

Oljepriset har ökat med drygt 30 procent det senaste halvåret 
vilket har bidragit till stigande inflationstakt i många utveck-
lade länder. Den underliggande inflationen har dock ännu inte 
tagit samma fart, bland annat förklarat av en fortsatt återhåll-
sam löneökningstakt. 

I USA har konjunkturläget stärkts under hösten och inled-
ningen av detta år. Flera förtroendeindikatorer för näringslivet 
pekar uppåt och det har även synts i en starkare BNP-utveckl-
ing. Arbetslösheten har sjunkit konstant sedan 2010 och är 
nere på cirka fyra procent. Den stora skattereformen väntas få 
ytterligare positiv effekt på BNP-utvecklingen på kort sikt, 
framför allt genom att den kraftigt sänkta bolagsskatten ökar 
investeringstakten vilket också medför positiva spridningsef-
fekter till resten av världen. På lite längre sikt är dock risken 
stor att effekten blir den motsatta när ett ökat budgetunder-
skott till följd av lägre skatteintäkter ska hanteras.  

I euroområdet har den senaste statistiken visat på starkare ut-
fall än väntat i flera länder. Det gäller inte minst i Tyskland, där 
utvecklingen drivs av både ökad inhemsk efterfrågan, ökade in-
vesteringar och en stark export. Även den finska ekonomin har 
tagit välbehövlig fart. Efter flera år av obefintlig eller till och 
med negativ tillväxt, växte ekonomin med två procent 2016 och 
tre procent 2017. I samtliga euroländer växer nu ekonomierna 
och en expansiv penningpolitik tillsammans med stärkt både 
inhemsk och utländsk efterfrågan har medfört att prognoserna 
har reviderats upp sedan i höstas.  

I Storbritannien är tillväxttakten dämpad. Osäkerheten kring 
hur handelsrelationerna kommer att se ut med EU, och resten 
av världen, efter utträdet nästa år verkar hämmande för fram-
för allt investeringsutvecklingen. Ekonomin väntas växa med 
cirka 1,5 procent per år under prognosperioden.  

I de asiatiska tillväxtländerna fortsätter den goda tillväxttakten. 
Kina har gått från en tillväxttakt på över tio procent per år till 
att under 2010-talet växla ner mot en mer modest, men för-
modligen mer sund, tillväxttakt på 6,5 procent per år. Dämp-
ningen är till stor del en följd av en avsiktlig ombalansering 
från investeringstung industri till mer konsumtionsbaserad 
tjänstesektor. De tidigare ansträngda ekonomierna i Ryssland 
och Brasilien växer med runt två procent per år efter att ha 
minskat 2016.  

Den största risken för den globala tillväxten de kommande 
åren är om ett mer fullskaligt handelskrig skulle bryta ut vilket 
sannolikt skulle få omedelbara negativa effekter på världseko-
nomin. Å andra sidan skulle en starkare återhämtning än vän-
tat i de avancerade ekonomierna, som till exempel i euroområ-
det, kunna innebära att utvecklingen blir bättre än prognosti-
cerat. Den ökade investeringstakten skulle också kunna leda till 
en efterlängtad ökning av den globala produktiviteten, vilken 
haft en svag utveckling under flera år. 

Handel med omvärlden 
Under 2017 ökade exporten med 3,7 procent i årstakt. Det var 
en stor skillnad mellan exporten av varor som ökade med drygt 
fem procent och exporten av tjänster som ökade med knappt 
en procent. Importen ökade totalt med 5,0 procent och till 
skillnad från exporten var det där tjänsterna som hade hög ök-
ningstakt. Exportnettot höll tillbaka BNP-utvecklingen med 
0,3 procentenheter för helåret 2017.  

Diagram 9 Export av varor och tjänster, fasta priser, årstakt i procent 

Källa: Macrobond 

Varuexporten, som utgör drygt två tredjedelar av den totala ex-
porten, har haft en relativt stabil ökningstakt på 3-4 procent de 
senaste åren. Under 2017 tilltog ökningstakten, framför allt un-
der andra halvåret. Starkt bidragande till ökningen var att ex-
porten av motorfordon, både person- och lastbilar, ökade kraf-
tigt jämfört med året innan. Även exporten av metaller och 
verkstadsmaskiner ökade markant medan bland annat livsme-
del, skogsvaror samt datorer och elektronikvaror hade en lägre 
ökningstakt.  

Den stora nedväxlingen i tjänsteexportens ökningstakt som 
skett de senaste två åren fortsatte under andra halvåret 2017. 
Jämfört med tidigare år är det framför allt exporten av data-
tjänster som har minskat. 

Tjänsteimporten ökade mer än varuimporten under 2017 och 
de tjänstegrupper som bidrog mest var tjänster inom transport, 
data, management och PR samt resor (vilken främst består av 
svenska medborgares konsumtion i utlandet). Importen av 
forsknings- och utvecklingstjänster minskade under 2017 efter 
att ha ökat kraftigt under tidigare år, framför allt 2014 och 
2015. Bland de varugrupper som ökat mest återfinns maskiner, 
lastbilar och olika insatsvaror till industrin. 

I Branschbarometern ser klubbarna totalt sett positivt på den 
kommande exportutvecklingen. Den förväntade ökningen av 
exporten är något lägre än i undersökningen i höstas men har 
utöver det inte varit på en så hög nivå sedan 2011. Mest positiva 
är klubbarna inom fordonsindustrin men även i basindustrin, 
främst i stål och gruv, väntas en stor ökning det kommande 
halvåret. I tjänstebranscherna bedöms läget inte som lika ljust. 
I IT och telekom väntas exporten minska framöver, vilket 
stämmer väl överens med att en stor del av nedgången i tjäns-
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teexporten de senaste åren förklaras av en minskning av expor-
ten av datatjänster. I tjänstebranscherna transport samt kon-
sult och bemanning väntas exporten öka något. Importen vän-
tas enligt klubbarna totalt sett öka i något lägre takt än expor-
ten. 

Diagram 10 Import av varor och tjänster, fasta priser, årstakt i procent 

Källa: Macrobond 

Utvecklingen på de svenska exportmarknaderna var överras-
kande stark under 2017. När länderna i omvärlden vägs sam-
man efter hur stora handelspartners de är till Sverige ökade vår 
exportomvärlds BNP med 2,9 procent och import med 4,4 pro-
cent. Det var enligt båda måtten klart högre än åren innan. För 
i år och nästa år väntas motsvarande BNP-ökningar på 2,8 re-
spektive 2,6 procent och importökningar på 4,2 och 3,8 pro-
cent. Sammantaget ser marknadsutsikterna för svensk export 
därmed fortsatt starka ut under prognosperioden.  

Business Swedens Exportchefsindex har trendmässigt stigit de 
senaste 1,5 åren och ligger nu på en nivå som indikerar att ex-
porttillväxten framöver kommer att vara högre än vad den va-
rit det senaste året. I den senaste mätningen (från februari 
2018) har förväntningarna på marknaderna i Västeuropa och 
Nordamerika stärkts avsevärt. Även i KI:s Konjunkturbarome-
ter är företagens exportförväntningar på en hög nivå. 

Att världshandeln åter tagit fart och att tillväxten i omvärlden 
drivs av ökade investeringar är positivt för den svenska expor-
ten som bör kunna ta tillvara på en ökad efterfrågan på inve-
steringsvaror. Även den senaste tidens försvagning av kronan 
gynnar de svenska exportföretagen. Utsikterna ser därför ljusa 
ut, särskilt för 2018 och vi spår en upptrappning av exportens 
ökningstakt till drygt fem procent. Importen ökar i något lägre 
takt än exporten. Nästa år bedömer vi att exporten ökar med 
4,5 procent och importen med 4,2 procent. 

Tabell 4 Unionens prognos över export och import, procent 
 2017 2018 2019 

Export 3,7 5,2 4,5 

Import 5,0 5,1 4,2 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Konsumtion 
Hushållens konsumtion ökade under 2017 med 2,4 procent 
och bidrog därmed, för femte året i rad, i hög grad till BNP-
tillväxten. Den offentliga konsumtionen ökade i betydlig lägre 
takt, mycket förklarat av lägre kostnader kopplat till migrat-
ionen. 

Diagram 11 Hushållens och offentlig konsumtion, årlig ökning, fasta priser, 
procent 

Källa: Macrobond 

Hushållens konsumtion 
Hushållens konsumtion har stor betydelse för svensk tillväxt. I 
fem år i rad har hushållens konsumtion ökat med över, eller 
omkring, två procent. En snabb befolkningsökning i kombi-
nation med en stark arbetsmarknad är en förklaring men även 
höga reallöneökningar, låga räntor och ökade förmögenheter 
har under flera år stimulerat hushållens konsumtion. Räknat 
per invånare har utvecklingen varit cirka en procentenhet lägre 
per år de senaste åren. Hushållens konsumtion per capita 
ökade med 2,4 procent per år under perioden 2000-2007. Un-
der och efter finanskrisen minskade ökningstakten till 0,6 pro-
cent per år för att sedan öka till 1,2 procent per år 2013-2017.  

En indikator på hushållens konsumtion är hur försäljningen i 
detaljhandeln utvecklas. Den ökade med 2,3 procent under 
2017 men har under årets inledande månader haft en något 
svagare utveckling, främst förklarat av en nedgång i försälj-
ningen av kläder.  

I Branschbarometern spår klubbarna inom handeln en ökning 
av både försäljning och orderingång det kommande halvåret. 
Förväntningarna är dock något nedskruvade nu jämfört med 
de senaste tre årens undersökningar. Överlag i hela undersök-
ningen bedöms konjunkturläget som bättre av klubbar på fö-
retag vars produktion främst går till försäljning direkt till slut-
konsumenter än av klubbar på företag vars produktion främst 
används som insatsvaror i andra företags produktion eller till 
offentlig sektor. 

Under prognosperioden väntas en fortsatt snabb befolknings-
tillväxt på över 100 000 personer per år, ökat antal sysselsatta 
samt fortsatt låga räntor. De satsningar som gjordes från rege-
ringen i budgeten för 2018 är i flera fall sådana som riktar sig 
till grupper som kan antas konsumera en stor andel av den 
ökade disponibla inkomsten som blir resultatet av åtgärderna. 
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Det gäller till exempel sänkt skatt för pensionärer, höjt barnbi-
drag, höjt studiemedel samt höjt tak i sjukförsäkringen. Detta 
bidrar till att hålla uppe konsumtionsökningen.  

En faktor som kan tala för en mer dämpad utveckling än under 
de senaste fem åren är situationen på bostadsmarknaden. Sjun-
kande bostadspriser och utökade amorteringskrav kan göra att 
hushållen blir mer försiktiga rörande sin konsumtion och istäl-
let ökar sitt sparande. Det är möjligt att den minskade takten i 
detaljhandelns försäljning som kunnat ses de senaste måna-
derna är ett tecken på det, men det är ännu för tidigt att fastslå 
ett sådant skifte. Sammantaget bedömer vi att hushållens kon-
sumtion kommer att öka med cirka två procent per år under 
2018 och 2019. Vi spår en dämpning av konsumtionen per per-
son, men det kompenseras till stor del av en fortsatt stor ökning 
av både befolkningen och antalet sysselsatta.  

Offentlig konsumtion 
Den offentliga konsumtionen ökade under 2017 med 0,4 pro-
cent. Det var en kraftig inbromsning jämfört med 2016 och 
åren innan dess. De höga ökningstalen under framför allt 2015 
och 2016 förklaras till stor del av ökade kostnader kopplade till 
det stora antal asylsökande som kom till Sverige under 2014 
och 2015. Under 2017 var dessa kostnader betydligt lägre vilket 
förklarar den relativt sett låga ökningstakten av den offentliga 
konsumtionen.  

Under 2018 och 2019 fortsätter kostnaderna för asylmottagan-
det att vara på ungefär samma nivå som under 2017 och den 
offentliga konsumtionen som helhet väntas öka enligt långsik-
tigt mer normala nivåer än under de senaste årens tvära kast. 

Vilka budgetsatsningar som görs inför 2019 är ett osäkert kort 
och beror naturligtvis på utfallet i höstens riksdagsval. Den de-
mografiska utvecklingen med en växande, och åldrande, be-
folkning leder dock i sig till ökad offentlig konsumtion i och 
med ett ökat behov av till exempel förskolor, skolor och vård-
platser. Vi bedömer att den offentliga konsumtionen ökar med 
1,1 procent 2018 och med 1,0 procent 2019. 

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

 2017 2018 2019 

Hushållens konsumtion 2,4 2,1 2,0 

Offentlig konsumtion 0,4 1,1 1,0 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Investeringar 
Investeringarna har de senaste åren ökat kraftigt och ligger på 
rekordhöga nivåer, både i absoluta tal och som andel av BNP 
och på betydligt högre nivåer än i förra konjunkturtoppen in-
nan finanskrisen. Investeringarna tog extra fart uppåt under de 
tre första kvartalen 2017, men mattades av under det sista kvar-
talet.  

Bakom den höga och stigande investeringstakten finns en bred 
uppgång i flera typer av investeringar. Allra snabbast har inve-
steringarna i bostäder ökat, med en kraftig tillväxttakt sedan 
2013. Investeringarna i andra byggnader och anläggningar har 
också ökat under de senaste åren och tog extra fart under 2017, 

främst drivet av behov i offentlig sektor. Den starka svenska in-
dustrikonjunkturen och en starkare global konjunktur gjorde 
att också maskininvesteringarna fick en skjuts uppåt 2017. 

Diagram 12 Investeringarnas utveckling i fasta priser, miljarder kronor och 
investeringsandel av BNP, procent 

Källa: Macrobond 

Under hösten 2017 sjönk både bostadspriserna och omsätt-
ningen på bostadsmarknaden. Prisfallet bromsade in under 
början på 2018 och priserna verkar ha stabiliserats under 2018. 
Samtidigt fortsätter många nya bostäder, särskilt bostadsrätter, 
att färdigställas och komma ut på marknaden. Enligt Boverkets 
prognos kommer 120 000 bostäder komma ut på marknaden 
2018, vilket kan jämföras med att det var 53 500 bostäder som 
färdigställdes under 2017.  

Historiskt har det i Sverige funnits ett tydligt samband mellan 
prisnedgångar på bostäder och minskat byggande. Prisminsk-
ningen har på vissa håll, till exempel för bostadsrätter i Stock-
holm, denna gång också varit förhållandevis stor. Det är därför 
högst sannolikt att det kommer ske en betydande nedgång i bo-
stadsbyggandet framöver. För mer om utvecklingen av bo-
stadsbyggandet, se fördjupningsruta. 

Vår bedömning är att bostadsbyggandet kommer hållas uppe 
väl under innevarande år, eftersom många byggprojekt redan 
är påbörjade eller i startgroparna, men att bostadsbyggandet 
under 2019 minskar med 20 procent. Eftersom ledtiderna är 
långa kan ytterligare minskningar i bostadsinvesteringarna ske 
efter prognosperiodens slut. Det finns dock betydande osäker-
het i bedömningen av hur mycket bostadsbyggande minskar 
2019. 

Bostadsinvesteringarnas andel av de totala investeringarna har 
under de senaste fem åren ökat, från 16 procent till 23 procent. 
Det innebär att bostadsbyggande stått för en allt större del av 
investeringarna, men också att bostadsinvesteringarna trots 
det fortfarande utgör en begränsad del av alla investeringar. 
Bredden i den nuvarande investeringsuppgången och ett rela-
tivt gynnsamt konjunkturläge innebär att vi bedömer att inve-
steringarna i övriga investeringsslag kommer att fortsätta att 
öka i år och nästa år vilket kommer kompensera för en nedgång 
i bostadsbyggandet.
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Fördjupning: bostadsbyggande 
Prisnedgångar på den svenska bostadsmarknaden har histo-
riskt lett till att bostadsbyggandet under en period därefter har 
minskat. Reala prisnedgångar (bostadspriser justerat för inflat-
ionstakten) under 2008-2009 och 2011 på cirka 5 procent ledde 
till exempel till att bostadsbyggandet minskade med mellan 15 
och 25 procent under en kort period (se diagram).  

Under innevarande år kommer bostadsbyggandet fortsätta att 
ligga kvar på höga nivåer, eftersom många projekt är påbör-
jade. Men det är rimligt att tro att bostadsbyggandet kommer 
minska betydlig under 2019. Prisfallet på bostäder, framför allt 
på bostadsrätter, har den här gången varit kraftigare än de två 
senaste mindre nedgångarna och kommer dessutom efter en 
period med mycket högt byggande och därmed stort utbud av 
nybyggda lägenheter.  

Diagram 14 Förändring i årstakt av reala bostadspriser och reala bostads-
investeringar, procent 

Källa: SCB, Riksbanken 

Prisutvecklingen under det senaste året har dock varierat över 
landet och för olika typer av bostäder. Bostadsrätter har gene-
rellt haft ett större prisfall än villor. Bostadsrättsmarknaden i 
Stockholm har drabbats av ett särskilt stort prisfall, där 
kvadratmeterpriset enligt Svensk mäklarstatistik i april i år 
hade minskat med nio procent jämfört med ett år tidigare, me-
dan snittet för hela landet var 6,5 procent. Under de tre första 
månaderna 2018 har priserna för landet som helhet och för 
Stockholm stabiliserats både för villor och bostadsrätter, enligt 
Valuegards HOX-index, även om det finns lokala variationer.  

Antalet beviljade bygglov för flerbostadshus sjönk kraftigt un-
der sista kvartalet 2017, då det beviljades ungefär hälften så 
många bygglov som under det andra kvartalet 2017. Den tren-
den lär fortsätta, åtminstone under första halvan av 2018. KI:s 
barometerindikatorer bekräftar också att aktörerna inom bo-
stadsbyggande ser en försämrad orderingång och sämre fram-
tidsutsikter. Det sker dock från mycket höga nivåer. Statistik 
från Hemnet visar också att nybyggnation blivit allt mer svår-
sålt och att utbudet av osålda nyproducerade lägenheter ökade 
kraftigt i början på 2018 jämfört med 2017.  

Det kommer också färdigställas ett stort antal lägenheter under 
2018. Sammantaget pekar allt detta på att bostadsbyggandet 
med viss eftersläpning kommer att minska väsentligt. Samti-

digt är det långa ledtider i byggsektorn och det gör att byggan-
det minskar på allvar först 2019 och sannolikt även därefter, 
även om det ligger utanför vår prognosperiod. 

Ökade amorteringskrav för hushållen samt Riksbankens avise-
rade räntehöjningar spelar en roll i att dämpa efterfrågan på 
bostäder generellt. Lägre priser på det befintliga beståndet och 
ett stort utbud av nybyggda färdigställda bostäder försvagar vil-
jan hos hushållen att teckna sig för bostäder som ännu inte är 
byggda. Det gäller särskilt bostäder i mindre attraktiva lägen 
och i höga prissegment.  

Många i branschen pekar också på att spekulationsköpen tidi-
gare var omfattande, där personer köpt bostäder innan bygg-
start och sålt med vinst efter färdigställandet. Dessa köpare är 
nu borta, vilket också bidrar till att minska efterfrågan på ny-
produktion.  

Den minskade viljan att teckna sig för nybyggnation gör att 
framför allt bostadsbyggare med mindre finansiella muskler får 
svårt att starta nya projekt. Avkylningen på bostadsmarknaden 
kan däremot gynna större och mer solida aktörer, som har 
möjlighet att starta byggprojekt med ingen eller endast en 
mindre del av bostäderna sålda. Dessa företag kan också passa 
på att köpa upp mark från andra aktörer till lägre priser än vad 
som rått den senaste tiden. Det kan i sin tur på sikt ge lägre 
totala byggkostnader, vilket skulle vara positivt.  

Byggandet av hyresrätter påverkas inte av prisnedgången på 
bostadsrätter, men vissa bostadsrättsprojekt har på grund av de 
lägre priserna istället omvandlats till hyresrätter. Samtidigt 
finns det andra faktorer, såsom ändrade regler för ränteavdrag, 
som riskerar att försämra kalkylerna för hyresrättsprojekten 
framöver. Därför är det osäkert om ökat byggande av hyresrät-
ter kommer att kunna fylla en del av tomrummet i form av le-
dig kapacitet som ett minskat byggande av bostadsrätter skulle 
innebära.  

Hur stor nedgången i bostadsbyggandet faktiskt blir beror del-
vis på prisutvecklingen framöver och på om den stabilisering 
som vi sett håller i sig. Eftersom konjunkturen fortsatt är rela-
tivt god och sysselsättnings- och befolkningstillväxten hög, inte 
minst i storstadsregionerna, är det mest troliga att priserna lig-
ger relativt stabilt kommande månader och börjar öka igen i 
slutet på innevarande år.  

Den sammantagna bilden blir därför att bostadsinvestering-
arna kommer att fortsätta att ligga på en hög under 2018, men 
minska med uppskattningsvis 20 procent under 2019.  

Minskningen av bostadsbyggandet kan dock komma att bli 
mer omfattande, särskilt om prisnedgången fortsätter och blir 
mer utdragen än vår bedömning. Det är också värt att komma 
ihåg att ett minskat bostadsbyggandet sker från mycket höga 
nivåer, vilket gör att byggandet även med en 20-procentig ned-
gång skulle fortsätta att ligga på en – i ett historiskt perspektiv 
– jämförelsevis hög nivå. 
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Diagram 13 Investeringar fördelat på investeringsslag, fasta priser, miljar-
der kronor 

Källa: Macrobond 

Kapacitetsutnyttjandet i industrin är högt och lönsamheten 
god, samtidigt som efterfrågetrycket från omvärlden är stort. 
Många företag behöver utöka kapaciteten för att kunna möta 
efterfrågan. Det gör att vi tror investeringarna i maskiner och 
inventarier ökar både i år och nästa år. Växande befolkning och 
starka offentliga finanser gör också att andra typer av investe-
ringar kommer öka i god takt under 2018 och 2019. Staten vän-
tas bland annat öka infrastrukturinvesteringarna i väg och 
järnväg de kommande två åren. En växande befolkning samt 
fler barn och äldre driver också på fortsatt ökat byggande av 
andra typer av byggnader och anläggningar än bostäder. 

Enligt Branschbarometern har näringslivets sammantagna för-
väntningar om sina egna investeringar skruvats ner under det 
senaste året, främst på grund av tjänstesektorn och byggsek-
torn som har reviderat ner sina bedömningar. Byggklubbarna 
förväntar sig att orderingången har en betydligt lägre öknings-
takt det kommande halvåret än vad man trodde i höstas, men 
fortfarande ändå ökar. Det stärker bilden av att bygginveste-
ringarna hålls uppe hyfsat under det kommande halvåret. In-
dustriklubbarna ser positivt på investeringsutsikterna och vän-
tar sig framför allt betydande kapacitetsinvesteringar. Sam-
mantaget tror vi på en fortsatt god tillväxttakt i de fasta brutto-
investeringarna i år, men att det inte sker någon ökning av in-
vesteringarna under 2019.  

Tabell 6 Prognos över investeringar, procent 
 2017 2018 2019 

Fasta bruttoinvesteringar 6,0 4,5 0,0 

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

Produktion och produktivitet 
Tillväxttakten för näringslivets produktion under 2017 blev 3,2 
procent, samma som under 2016. Året avslutades starkare än 
det inleddes, inte minst till följd av att industriproduktionen 
växlade upp markant. För industrin var 2017 det år med den 
högsta tillväxttakten sedan 2011, byggsektorn växte dock ännu 
snabbare. Under kvartal två och tre ökade byggproduktionen i 
årstakt med över tio procent. 2017 summerades med en tillväxt 
i byggsektorn på 7,5 procent. Tillväxttakten i tjänstesektorn – 

näringslivets klart tyngsta sektor – överraskade negativt och 
växlade ner med 0,8 procentenheter jämfört med 2016, pro-
duktionsökningen i sektorn stannade på 2,6 procent.  

Diagram 15 Produktionstillväxt i årstakt, per sektor, fasta priser, kalender-
korrigerad, procent 

Källa: Macrobond 

De branscher som främst bidrog till industrins uppväxling var 
motorfordon, maskinindustrin samt stål och metall, tillsam-
mans står de för över 40 procent av industriproduktionen. Dri-
vande i detta var en stark exportefterfrågan, men även expans-
ionen för byggsektorn gav draghjälp åt industrin. Snabbast av 
industribranscherna växte fordonstillverkarna (+12 procent), 
medan kemi- och läkemedel var den av de tyngre industribran-
scherna som utvecklades sämst (-1 procent). 

Den oväntat svaga utvecklingen för tjänsteproduktionen 
hänger delvis samman med en kraftig inbromsning av tjänste-
exporten under året, vilket kombinerades med en snabbt väx-
ande import av tjänster. Handeln – den största tjänstebran-
schen räknat i förädlingsvärde – växte med 2 procent 2017, den 
lägsta takten sedan 2009 och en nedväxling från 3,7 procent 
2016. Även fastighetsbranschen bromsade in betänkligt, till-
växttakten halverades jämfört med 2016. Hotell & restaurang 
hade nolltillväxt under 2017, att jämföra med 2013-16 då bran-
schen årligen växte med i snitt 5 procent. Noterbart i den andra 
vågskålen är att informations- och kommunikationsbranschen 
växte med 2,7 procent, efter att ha krympt med mer än 1 pro-
cent 2016. 

Vår prognos är att produktionen i näringslivet växer med 3 
procent 2018 och med 2 procent 2019. Detta innebär en nedju-
stering av 2018 jämfört med den prognos vi lade i höstas. Hela 
nedskrivningen ligger i en sänkt tillväxttakt i tjänstesektorn. 
Prognosprofilen är att en ökande del av tillväxten i näringslivet 
kommer från den exportdrivna industrin. Detta medan bygg-
sektorns andel minskar – främst som en följd av att den trend 
som präglat sektorn de senaste åren med kraftigt stigande bo-
stadspriser nu verkar vara bruten. Vår bedömning är att tjäns-
teproduktionsökningen bromsar in 2019, härlett till både den 
inhemska utvecklingen och den på exportmarknaderna.  
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Diagram 167 Produktivitetstillväxt i årstakt, per sektor, fasta priser, kalen-
derkorrigerad, procent 

Källa: Macrobond 

Under 2017 växte näringslivets produktivitet med 1,5 procent, 
i stort sett en sidledes förflyttning jämfört med 2016. Byggsek-
torn utmärkte sig med en tillväxt på 4,5 procent, den högsta 
takten i sektorn sedan 2006. Även industrins utveckling är värd 
att notera. När produktiviteten växte under fjärde kvartalet 
2017, innebar det den åttonde raka positiva kvartalsnoteringen 
för industrin. Senast den upplevde en lika lång svit av växande 
produktivitet var 2006-2007. Vår bedömning är att produkti-
viteten i näringslivet gradvis bromsar in under prognospe-
rioden och blir 1,3 procent 2018 och 1,0 procent under 2019. 

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

 2017 2018 2019 

Produktion, näringslivet 3,2 3,0 2,0 

     -Tjänstesektorn 2,6 2,6 2,3 

     -industrin 3,9 5,0 3,8 

     -Bygg 7,5 2,5 -3,0 

Produktivitet, näringslivet 1,5 1,3 1,0 

     -Tjänstesektorn 1,0 0,8 0,9 

     -Industrin 2,9 3,8 3,4 

     -Bygg 4,5 0,7 -2,0 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Prisutveckling 
Inflationen låg under sommaren och början på hösten 2017 på 
över två procent, vilket var första gången sedan 2011. Utveckl-
ingen drevs dock delvis av tillfälliga faktorer – så som stigande 
energi- och transportpriser – och inflationen mattades av nå-
got under slutet av 2017. 

KPIF (inflationen rensat för effekter från Riksbankens egen 
räntepolitik) planade ut under de två första månaderna 2018, 
men ökade i mars. Ökningen förklaras dock främst av effekter 
från högre energipriser, och rensat för dessa låg inflationen i 

                                                                 
7 Diagram 16 påverkas av att Ericsson mellan år 2014-15 bytte sektors-
tillhörighet i statistiken, från industrin till tjänstesektorn. 

mars kvar nära 1,5 procent. Det innebär att inflationstakten ex-
klusive energipriser nu är tillbaka på ungefär samma nivåer 
som före sommaren 2017 och innan den inflationsuppgång 
som sedan kom. Trots avmattningen ligger inflationsförvänt-
ningarna både på kort och lång sikt kvar relativt stabilt kring 
två procent, men har skruvats ner en aning på ett års sikt. 

Diagram 17 Inflationstakten i Sverige med tre olika mått, procent 

Källa: Macrobond  

Den starka konjunkturen gjorde att ökningstakten i tjänstepri-
serna tog ytterligare fart under 2017 och har hållits uppe även 
under 2018. Hotell och restaurangpriserna ökade under 2017 
med mellan tre och fyra procent och har under de tre första 
månaderna 2018 fortsatt att ligga i det intervallet. Den fortsatt 
goda konjunkturen gör att förutsättningarna för fortsatta pris-
höjningar inom tjänstesektorn borde vara goda. 

Löneökningarna har fortsatt att utvecklas relativt måttligt trots 
stor arbetskraftsbrist på många håll. Det höga resursutnyttjan-
det i ekonomin samt stark omvärldskonjunktur talar dock för 
att löneökningstakten kommer stiga något framöver och att det 
blir lättare för företagen att ta ut högre priser. Samtidigt leder 
teknikutveckling och ändrade köpbeteenden till press nedåt på 
priserna på vissa typer av produkter, vilket kan ha en återhål-
lande effekt på inflationen. 

Enligt Branschbarometern har klubbarnas förväntningar om 
prisökningar på de egna produkterna skruvats upp sedan i hös-
tas. Högst förväntningar om prisökningar finns i fordons- och 
basindustrin, men även inom delar av tjänstesektorn ligger 
prisförväntningarna högt. Branscherna IT och telekom samt 
transport och logistik väntar sig dock att priserna ligger still. 
Sammantaget stödjer klubbarnas bild att inflationen borde 
kunna ta fart och öka något snabbare under resten av inneva-
rande år. 

Den svenska kronan har försvagats de senaste månaderna, sär-
skilt gentemot euron, vilket troligen kommer ge visst tryck 
uppåt på inflationen under den närmaste framtiden. På lite 
längre sikt räknar dock de flesta bedömare med att kronan 
stärks, med dämpande inverkan på inflationen som trolig ef-
fekt. Växelkurser är dock notoriskt svåra att förutspå och den 
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svaga kronkursen kan bestå, inte minst om oron på den 
svenska bostadsmarknaden fortsätter. 

Diagram 18 Inflationstakt jan-mar 2018, per produktkategori, procent 

Källa: SCB 

Den sammantagna bilden är att inflationen långsamt rör sig 
uppåt igen under slutet av innevarande år och under 2019. Den 
bedömningen bygger framför allt på att konjunkturen fortsät-
ter att utvecklas väl, med ökade möjligheter för pris- och löne-
höjningar. 

Inflationstakten i EU är fortsatt låg, och dämpas av att euron 
stärkts, men väntas ta fart något framöver tack vare det starka 
konjunkturläget och relativt höga löneökningstakter i framför 
allt Tyskland. Signalerna från ECB är dock att de kommer fort-
sätta att hålla räntan oförändrad under en längre tid, vilket san-
nolikt betyder under resten av 2018 och åtminstone en bit in i 
2019. 

Riksbanken har på senare tid justerat ner sin inflationsprognos 
något, i ljuset av svagare inflationssiffror, men ännu inte ändrat 
räntebanan. Samtidigt signalerar Riksbanksdirektionen att de 
är måna om att räntehöjningarna inte inleds så tidigt att de 
knäcker den pågående inflationsuppgången. Med tanke på att 
inflationsutfallet varit svagare än väntat under 2018 och att 
ECB inte väntas höja räntan under 2018 tror vi att Riksbanken 
skjuter på sin första räntehöjning till inledningen på 2019. 

Tabell 8 Unionens prognos över inflation och reporänta, procent 
 2017 2018 2019 

KPI, årsgenomsnitt 1,8 1,8 2,0 

KPIF, årsgenomsnitt  2,0 1,9 1,9 

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

                                                                 
8 Arbetslösheten beräknas som antal arbetslösa som andel av de som 
befinner sig på arbetsmarknaden (arbetslösa och sysselsatta), medan 
sysselsättningsgraden beräknas som antal sysselsatta som andel av 
hela befolkningen i åldersgruppen.  

Arbetsmarknad 
Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt 
under 2017 och början på 2018. Från maj 2017 och framåt har 
jobbtillväxten legat på över 100 000 fler jobb jämfört med 
samma månad ett år tidigare. Jobbtillväxten toppade i oktober 
på över 117 000 nya jobb på årsbasis, men har fortsatt att vara 
stark och ligga på en årstakt över 110 000 jobb även därefter. 
Diagram 19 Förändring i antal sysselsatta och antal i arbetskraften jmf 
samma månad föreg. år, 15-74 år, säsong- och trendjusterad 

Källa: Macrobond 

Från hösten 2015 och fram till mitten på 2017 accelererade ar-
betskraftsdeltagandet och ökade som mest med 113 000 perso-
ner på årsbasis. Ökningen hänger samman med att fler sökt sig 
ut på arbetsmarknaden och ett ökat inflöde av nyanlända. Un-
der andra halvåret 2017 mattades dock inflödet till arbetskraf-
ten av, och det mer än inflödet i ökad sysselsättning, vilket 
ledde till fallande arbetslöshet.8 

Den goda konjunkturen har gjort att arbetslösheten nu sjunker 
även för grupper som tidigare haft svårt att få jobb. Det är dock 
fortfarande stor skillnad i arbetslöshet beroende på utbild-
ningsnivå, både för inrikes och utrikes födda.  

För personer som är födda i Sverige ligger arbetslösheten gene-
rellt sett nu betydligt lägre än vid förra högkonjunkturen. I feb-
ruari i år var arbetslösheten för inrikes födda 3,9 procent, jäm-
fört med 4,9 procent i februari 2008 (vilket var den lägsta note-
ringen under förra högkonjunkturen).  

För inrikes födda med en eftergymnasial utbildning låg arbets-
lösheten 2017 på under tre procent9 och kan knappt bli lägre, 
eftersom den arbetslöshet som finns främst består av korta ar-
betslöshetsperioder mellan jobb, så kallad friktionsarbetslös-
het. För inrikes födda som har en gymnasieutbildning men inte 
någon ytterligare utbildningsnivå låg arbetslösheten 2017 på 
4,2 procent, även det en mycket låg nivå. För inrikes födda är 
det därför främst bland dem med låg utbildningsnivå som det 
fortfarande finns betydande arbetslöshet, förra året var den 14 
procent.  

9 Enligt SCB. Arbetslöshet uppdelat på utbildningsnivå och inrikes/ut-
rikes födda finns bara på årsbasis.  
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Arbetslösheten har minskat något även bland utrikes födda, 
men mindre än för inrikes födda. Under 2017 blev i genomsnitt 
70 000 fler utrikes födda sysselsatta jämfört med året innan, 
men det samtidiga stora inflödet av utrikes födda på arbets-
marknaden har gjort att arbetslösheten i den här gruppen ändå 
ligger högre än vid förra högkonjunkturen.  

Det är precis som för inrikes födda stora variationer i arbets-
löshetsnivå beroende på utbildningsnivå. För utrikes födda 
med en längre eftergymnasial utbildning låg arbetslösheten 
2017 på cirka 10 procent, medan den för dem med högst 
grundskoleutbildning låg på över 30 procent. Gruppen utrikes 
födda med låg utbildning har också vuxit som andel av alla ar-
betslösa under de senaste åren, från lite över 14 procent 2014 
till strax under 18 procent i slutet på 2017 enligt SCB. 

Diagram 20 Arbetslösheten, totalt samt för inrikes och utrikes födda, sä-
songs- och trendjusterat 

Källa: Macrobond 

Jobbtillväxten har lett till att sysselsättningsgraden utvecklats 
positivt. Det gäller särskilt för inrikes födda som i början på 
2018 hade en sysselsättningsgrad på över 86 procent för dem 
mellan 20 och 64 år, vilket är anmärkningsvärt högt och nivåer 
som Sverige senast hade i början på 90-talet. För utrikes födda 
ligger sysselsättningsgraden för dem mellan 20 och 64 år på 
runt 70 procent, vilket inte är lågt i ett europeiskt perspektiv, 
men ökade inte nämnvärt under 2017. Det beror på ett stort 
inflöde av nyanlända som fått uppehållstillstånd och som av 
uppenbara skäl har en lägre sysselsättningsgrad än de som varit 
i Sverige en längre tid.  

De arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen med 
vad som kallas en ”utsatt ställning på arbetsmarknaden” fort-
satte att öka under 2017, medan antalet övriga arbetslösa in-
skrivna på Arbetsförmedlingen sjönk något och var nere på 
cirka 90 000 personer. Ökningen av gruppen utsatta drivs 
främst av fler arbetslösa som är födda utanför Europa.  

Sammantaget är det främst bland utrikes födda med uto-
meuropeisk bakgrund som det fortfarande finns en betydande 
arbetslöshet. Den låga arbetslösheten bland inrikes födda gör 
att det blir svårare att få ner arbetslösheten ytterligare. Det krä-
ver att personer med låga kvalifikationer eller svag förankring 
på arbetsmarknaden får jobb, medan många vakanser kräver 
omfattande kompetens och erfarenhet. Det är därför inte för-
vånande att arbetskraftsbristen fortsätter att förvärras, framför 

allt inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I dessa 
branscher kommer bristtalen sannolikt fortsätta att öka under 
2018. I byggsektorn syntes dock redan under fjärde kvartalet 
2017 att arbetskraftsbristen mildrades något.  

Diagram 21 Antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, uppdelat 
på utsatta och ej utsatta grupper 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Under 2017 stod byggsektorn för cirka 20 procent av jobbtill-
växten. Vi förväntar oss visserligen att bostadsbyggandet mins-
kar framöver, framför allt under 2019, men den frigjorda ar-
betskraften kommer i stor utsträckning sugas upp av andra del-
branscher inom byggsektorn. Andra typer av byggande väntas 
fortsätta öka och arbetskraftsbristen i byggbranschen är idag 
stor. Därför väntas nedgången i byggande inte öka arbetslös-
heten, men bidrar till att jobbtillväxten saktar in under 2019. 

Branschbarometern pekar också på avmattning i jobbtillväxten 
på den privata arbetsmarknaden framöver. Klubbarnas sam-
lade bedömning är att antalet anställda tjänstemän kommer att 
vara oförändrad under det kommande halvåret, medan antalet 
arbetare kommer öka något. Det innebär en nedskruvning i 
förväntningarna jämfört med i våras. Skillnaderna är dock 
stora mellan branscherna, och inom stora delar av industrin 
planerar företagen att anställa fler både på arbetar- och tjänste-
mannasidan. Mörkast är utvecklingen inom telekom, där klub-
barna tror att både tjänstemanna- och arbetarjobb kommer 
försvinna det närmsta halvåret.  

Diagram 22 Andelen företag som har brist på arbetskraft, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 
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Hur det framtida inflödet av personer som fått uppehållstill-
stånd kommer se ut spelar roll för utvecklingen av både arbets-
löshet och sysselsättningsgrad. Antalet beviljade uppehållstill-
stånd låg 2016 på 150 000 och 2017 på 135 000 (se diagram). 
Det är inte alls lika stora svängningar i beviljade uppehållstill-
stånd som i antalet asylsökande, vilket beror bland annat på ett 
jämnare flöde av anhöriginvandring.  

Reglerna för anhöriginvandring stramades dock åt i mitten på 
2016 (med retroaktiv verkan från november 2015) och antalet 
asylsökande har minskat kraftigt sedan toppåret 2015. Det kan 
väntas leda till viss fortsatt nedtrappning i antalet beviljade up-
pehållstillstånd i år och nästa år.  

Diagram 23 Antal beviljade uppehållstillstånd i Sverige 

Källa: Migrationsverket 

Det minskar inflödet av arbetskraft, samtidigt som arbetsmark-
naden mattas av. Jobbtillväxten fortsätter att vara relativt stark 
under 2018 och landa på en sysselsättningsökning på runt 
80 000 personer. Jobbtillväxten saktar dock in ytterligare 2019, 
framför allt till följd av utvecklingen i byggsektorn och en sva-
gare allmän konjunkturutveckling. Sammantaget gör både 
minskad jobbtillväxt och minskat inflöde på arbetsmarknaden 
att arbetslösheten ligger still mellan 2018 och 2019, på 6,3 pro-
cent.  

Tabell 9 Sammanfattning av Unionens arbetsmarknadsprognos 

 2017 2018 2019 

Sysselsatta, 15–74 år, procentuell 
förändring 2,1 1,6 1,0 

Arbetslöshet, 15–74 år, procent 6,6 6,3 6,3 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Tjänstemännens arbetsmarknad 
Unionen organiserar 650 000 tjänstemän i privat sektor. För 
oss är det därför viktigt att förstå hur arbetsmarknadsläget ser 
ut för privatanställda tjänstemän och vad som ligger i korten 
framöver.  

Arbetsmarknaden har utvecklats starkt de senaste åren och det 
tillkommer nya jobb i hög takt, vilket visades i arbetsmarknads-
avsnittet. Det är just nu stor efterfrågan på många av de kom-
petenser som tjänstemännen besitter. Nedan reder vi ut mer i 
detalj vilken typ av arbetskraft företagen lider störst brist på 

och vad den bristsituationen får för konsekvenser. Högkon-
junkturer varar inte för evigt, och det är rimligt att tro att det 
kommer en konjunkturnedgång någon gång under nästa man-
datperiod. Därför undersöker vi i detta avsnitt också hur en 
ekonomisk nedgång kan tänkas påverka tjänstemännens ar-
betsmarknad. 

En viktig faktor för jobbtillväxten i Sverige framöver, både i 
upp- och nedgångar, är självfallet hur väl vi klarar oss i den glo-
bala konkurrensen. Svensk konkurrenskraft är central för job-
ben, men faller utanför ramen för denna fördjupning.  

Stor brist på tjänstemän 
Som tidigare visats är det i nuläget rekordmånga arbetsgivare i 
privat sektor som lider brist på arbetskraft. Det är helt enkelt 
väldigt svårt för många företag att hitta den kompetens som de 
behöver. Kompetensbristen ligger för alla delsektorer nu högre 
än under förra konjunkturtoppen. Den tekniska utvecklingen 
gör att företagen inte ”bara” har behov av att utöka antalet per-
soner inom befintliga roller, utan även att nya typer av kompe-
tenser behöver rekryteras.  

Diagram 24 Andel företag inom tillverkningsindustrin som har brist på 
olika typer av arbetskraft, procent 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

Bristsituationen är särskilt allvarlig inom tillverkningsindu-
strin, där bristen på kvalificerade tjänstemän är rekordstor och 
betydligt mer omfattande än innan finanskrisen. Även bristen 
på arbetare inom tillverkningsindustrin är rekordhög och har 
tilltagit än snabbare än för tjänstemännen under de två senaste 
åren. Omfattningen på kompetensbristen i tillverkningsindu-
strin varierar dock en hel del mellan olika delbranscher. 

Inom tillverkning av transportmedel (såsom militära fordon, 
båtar och rälsfordon) hade över 80 procent av företagen brist 
på tekniska tjänstemän under det fjärde kvartalet 2017, vilket 
var en mer än dubbelt så stor andel jämfört med ett år tidigare. 
Även för tillverkning av motorfordon har det blivit betydligt 
svårare att hitta kvalificerade tjänstemän under det senaste 
året. Det är inte särskilt förvånande med tanke på den kraftiga 
expansion som sker inom fordonsindustrin. Enligt Branschba-
rometern är förväntningarna inför det kommande halvåret 
också urstarka i fordonsföretagen när det gäller orderingång, 
försäljning, export och vinstutveckling. Klubbarna förväntar 
sig att efterfrågan på tjänstemän fortsätter att öka det närmaste 
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halvåret och bristen på tekniska tjänstemän inom fordonsin-
dustrin riskerar därför fortsätta att förvärras.  

Två andra industribranscher där bristen på arbetskraft också 
ökat kraftigt under det senaste året och som under fjärde kvar-
talet i fjol hade stor brist på tjänstemän, var läkemedels- re-
spektive metallvaruindustrin. I dessa branscher svarade över 50 
procent av företagen att de hade brist på tekniska tjänstemän.  

Diagram 25 Andelen företag i de 13 största delbranscherna i tillverknings-
industrin som hade brist på tekniska tjänstemän, fjärde kvartalet 2016 och 
2017, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 

En annan del av arbetsmarknaden där bristen på kvalificerad 
kompetens för närvarande också är hög är företag som tillhan-
dahåller konsulttjänster inom data, teknik, arkitektur, juridik 
och ekonomi. Det är sannolikt en effekt av en mogen högkon-
junktur, god lönsamhet – särskilt inom industrin – och därmed 
ökad aktivitet i de företag som köper konsulttjänster. Men det 
beror säkert också på företagens ändrade kompetensbehov och 
svårigheterna att hitta personal att anställa. Kompetensbristen 
har under 2017 ökat särskilt snabbt när det gäller ekonomiska 
och juridiska konsulter.  

Den rådande arbetskraftsbristen inom många tjänstemannayr-
ken beror delvis på den starka konjunkturen, men också på 
strukturella förändringar i företagens arbetssätt som ökar ef-
terfrågan på högskole- och yrkesutbildad personal, inte minst 
tjänstemän med olika typer av IT-kompetens. Man kan också 
konstatera att trots att antalet personer som utexamineras från 
högskolan har ökat kraftigt det senaste decenniet, så har till ex-
empel antalet utexaminerade civilingenjörer legat relativt 
still.10 Sammansättningen av de som utexaminerats från högs-
kolan kan därför också spela en roll för den uppkomna situat-
ionen. 

Enligt Arbetsförmedlingen väntas jobbtillväxten vara bred un-
der 2018 och vara allra starkast inom yrkesområdena data/IT 
samt inom tekniskt och naturvetenskapligt arbete, där det ofta 
krävs eftergymnasial utbildning av något slag.  

Svaren i vår Branschbarometer tyder på att ökningen av antalet 
tjänstemannajobb i privat sektor mattas av något den närmsta 
tiden. En förklaring till det kan vara att företagen gjort många 
nyrekryteringar under det senaste året och att det nu finns 

                                                                 
10 Enligt SCB:s statistik. 

andra begränsande faktorer, såsom produktionskapacitet och 
efterfrågan. En annan förklaring kan vara att företagen skönjer 
en viss avmattning av den inhemska konjunkturen framöver.  

Diagram 26 Andelen företag i olika konsultbranscher med brist på perso-
nal, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Klubbarnas bild av kompetensbristen och dess kon-
sekvenser 
Unionen har i denna upplaga av Branschbarometern ställt ett 
antal extrafrågor till klubbarna kring företagens svårigheter att 
rekrytera den kompetens de behöver, och vad det leder till.  

För runt 25 procent av företagen är arbetskraftsbrist i dagsläget 
ett av de främsta hindren för att kunna expandera verksam-
heten. De vanligaste funktionerna som det är svårt att rekrytera 
till är olika utvecklings- och ledningsfunktioner. Inom tjänste-
sektorn är det vanligare med brist på olika typer av IT-kompe-
tens samt säljpersonal, medan det i de varuproducerande före-
tagen råder större brist inom tillverkning, produktutveckling 
och forskning och utveckling. Flera klubbar nämner också 
kompetens inom automation som något det råder brist på.  

Diagram 27 Hur hanterar företagsledningen situationen med vakanser? 
(flera svar möjliga, bas: har vakanser), procent 

Källa: Unionen 
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Det vanligaste sättet på vilket företagen hanterar situationen 
med vakanser är att hyra in personal eller anlita konsulter, över 
hälften av klubbarna anger det. Nästan lika stor andel anger att 
företaget löser situationen genom att låta befintlig personal ar-
beta övertid. 15 procent svarar att de hanterar bristsituationen 
genom arbetskraftsinvandring och nio procent av klubbarna 
löser situationen genom outsourcing, antingen inom Sverige 
eller utomlands. 

Klubbarnas svar visar tydligt att kompetensbristen får bety-
dande konsekvenser för företagen och för jobbtillväxten i Sve-
rige. Bristsituationen gör att tjänstemannajobben blir färre än 
vad de annars hade kunnat bli, till exempel genom att produkt-
ionen inte kan expandera så som den annars hade kunnat. 
Pressen blir också stor på den befintliga personalen, som up-
penbarligen får kompensera rekryteringssvårigheterna genom 
att arbeta övertid, vilket inte är en hållbar lösning. Sammanta-
get hämmar kompetensbristen näringslivets utveckling och 
försämrar företagens möjligheter att ta tillvara på de möjlig-
heter som den pågående globala konjunkturuppgången ger.  

Höjd utbildningsnivå bland tjänstemännen 
De höga bristtalen i näringslivet, även jämfört med förra hög-
konjunkturen, tyder på att efterfrågan på specialiserad arbets-
kraft har ökat snabbare än tillströmningen. Tittar vi på hur 
tjänstemännens utbildningsnivå har utvecklats över tid så har 
de privatanställda tjänstemännen blivit allt mer välutbildade.  

Specialbeställd statistik från SCB visar att andelen tjänstemän 
med en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre har 
fördubblats sedan början på 2000-talet, 2016 låg den på över 40 
procent. Samtidigt har andelen tjänstemän med endast gymna-
sieutbildning minskat betydligt. 

Diagram 28 Utbildningsnivån för tjänstemän i privat sektor, procent 

Källa: SCB 

Utvecklingen har varit likartad i olika branscher, men med viss 
variation och med olika utgångsläge. Inom tillverkningsindu-
strin verkar utvecklingen mot mer kvalificerad arbetskraft ha 
mattats av under 2016, vilket skulle kunna bero på svårigheter 
med att hitta högutbildad specialistkompetens.  

Trenden med allt fler högskoleutbildade tjänstemän kommer 
sannolikt fortsätta framöver, i takt med att arbetsuppgifterna 
fortsätter att bli mer kvalificerade. Det innebär att tjänstemän 

                                                                 
11 OECD (2018): “Automation, skills use and training” 

med lägre utbildningsnivå kommer att ha en alltmer utsatt po-
sition på arbetsmarknaden.  

Diagram 29 Andel av tjänstemännen som har högskoleutbildning, procent 

Källa: SCB 

Digitaliseringen sätter spår 
Digitalisering och automatisering påverkar i hög grad tjänste-
männens arbetsmarknad och de arbetsuppgifter som tjänste-
männen utför. Det är egentligen inget nytt – teknikutveckling 
har ständigt lett till förändrat arbetsinnehåll. Samtidigt har tek-
nikutvecklingen nu nått så långt att datorer och maskiner kan 
utföra arbetsuppgifter som tidigare setts som exklusiva för 
människor. Den digitala mognaden runt om i världen gör 
också att möjligheterna att flytta arbetstillfällen och att utnyttja 
kompetens som finns på andra håll på jordklotet har ökat. 

Många försöker förutsäga vad som kommer hända med jobben 
framöver. Klart är att många jobb försvinner och att andra får 
ändrat innehåll, men även att många nya jobb tillkommer. Den 
internationella trenden, som också syns i Sverige, är att det 
framför allt är jobb i mitten av kvalifikationsskalan som för-
svinner, medan de mer avancerade jobben blir fler. I vissa län-
der blir också de enklare jobben fler, men så verkar inte ha skett 
i Sverige.  

En ytterligare orsak till omvandlingen på arbetsmarknaden är 
att digitaliseringen i snabb takt ändrar affärsmodeller och han-
delsmönster. Nya företag växer fram. Dessa skapar nya jobb 
med annat innehåll än de som fanns i de tidigare dominerande 
företagen.  

Automatisering påverkar olika branscher i olika stor utsträck-
ning. Enligt en färsk OECD-rapport11 är möjligheterna till 
automatisering störst inom tillverkningsindustrin, jordbruk 
och vissa tjänstesektorer. Även om datorerna kan utföra allt 
mer avancerade uppgifter verkar det fortfarande vara så att en-
klare tjänstemannajobb löper större risk att automatiseras än 
de som kräver mer utbildning och avancerad kompetens. 
OECD uppskattar att omkring 8 procent av jobben i Sverige 
kommer automatiseras. Ytterligare en tredjedel av jobben kan 
komma att förändras kraftigt till följd av automation.  
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Unionen genomförde i juni 2017 en undersökning i sin Snabb-
panel i syfte att kartlägga utvecklingen i företagen under de 
senaste fem åren och planerna för de närmaste fem åren gäl-
lande automatisering.12 55 procent av de klubbar som besva-
rade undersökningen uppgav att företaget under de senaste 
fem åren hade automatiserat arbetsuppgifter i den svenska 
verksamheten som tidigare utfördes av arbetskraft. Omkring 
hälften av klubbarna svarade också att företaget under de 
närmaste fem åren planerar att automatisera arbetsuppgifter.  

Knappt hälften av klubbarna på företag som hade automatise-
rat arbetsuppgifter angav att detta medfört att antalet jobb i den 
svenska verksamheten minskat. 39 procent angav att automa-
tisering inte påverkat antalet jobb i någon riktning, medan 10 
procent svarade att antalet jobb av detta skäl faktiskt hade ökat. 
Det bekräftar bilden av att det finns en dynamik i hur automa-
tiseringen påverkar antalet jobb, där vissa jobb försvinner och 
nya skapas. 

Tufft framöver för många kvinnliga tjänstemän 
När vi blickar framåt är jobbutsikterna generellt sett bättre för 
de tjänstemannayrken som kräver högre utbildning och sämre 
för de enklare tjänstemannajobben. Men det finns också vissa 
tjänstemannayrken som kräver högre utbildning där jobbut-
sikterna på några års sikt inte är särskilt bra.  

Arbetsförmedlingen listar i sin rapport ”Var finns jobben 
2018?” ett antal tjänstemannayrken där konkurrensen om job-
ben kommer vara hård eller mycket hård på fem års sikt. Den 
hårda konkurrensen beror dels på att många väljer att söka sig 
till dessa yrken, dels på att yrkena ofta inte kräver någon for-
mell utbildning och att fler därmed kan konkurrera om jobben. 
För vissa av yrkena spelar också digitalisering och automatise-
ring en roll i att minska personalbehoven.  

Diagram 30 Antal anställda i privat sektor 2016 i yrken som väntas ha 
hård konkurrens om fem år, män respektive kvinnor 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 

På Arbetsförmedlingens lista över yrken där det väntas råda 
stor eller mycket stor konkurrens om jobben på fem års sikt, 
återfinns 17 stycken tjänstemannayrken. Bland dessa finns 

                                                                 
12 Automatisering definierades som att arbetsuppgifter som utförts av 
människor istället tas över av programvara eller fysiska robotar, det 
kan således handla både om fysiska arbetsuppgifter och om analys/be-
arbetning av information på olika sätt. 

flera typer av enklare tjänstemannajobb, som olika typer av as-
sistenttjänster, receptionister och säljare. Men även inom yr-
ken som ofta kräver mer formell kompetens, som banktjänste-
män, finansanalytiker, journalister och grafiska formgivare, 
kan konkurrensen bli hård.  

Enligt SCB var det 2016 cirka 200 000 tjänstemän som arbetade 
inom dessa 17 yrken. Av dessa tjänstemän var cirka 70 procent 
kvinnor. Diagram 30 visar antalet kvinnor respektive män som 
arbetade i de tio vanligaste tjänstemannayrkena där det enligt 
Arbetsförmedlingen väntas råda hård eller mycket hård kon-
kurrens om jobben om fem år.  

I alla dessa förmodat utsatta tjänstemannagrupper är en (klar) 
majoritet kvinnor. Ett tydligt mönster är att kvinnorna särskilt 
dominerar i de yrken som oftast inte kräver högre utbildning 
eller specialkompetens, som assistenter och receptionister. I 
dessa yrken är åtta av tio anställda kvinnor. 

Vad händer när lågkonjunkturen kommer? 
Sammantaget innebär det här att kvinnliga tjänstemän framö-
ver har en mer utsatt position på arbetsmarknaden än vad 
männen har. Den ökade konkurrensen om de tjänstemanna-
jobb som inte kräver högre utbildning kommer dessutom san-
nolikt att förstärkas i en lågkonjunktur, när till exempel stöd-
funktioner prioriteras bort eller automatiseras.  

Företagen har under det senaste decenniet flyttat olika typer av 
verksamheter från Sverige till utlandet. Digitaliseringen gör att 
det numera inte bara är fabriker och arbetarjobb som flyttar 
utomlands. Unionens klubbar fick 2015 svara på frågor om i 
vilken mån deras företag under de senaste fem åren flyttat verk-
samheter utomlands.13 Drygt 20 procent av klubbarna uppgav 
att företaget hade flyttat stödfunktioner utomlands. IT-support 
och ekonomi var den typ av stödfunktioner som oftast hade 
flyttats.  

Det dominerande skälet till jobbflyttarna var enligt fackklub-
barna att minska arbetskraftskostnaderna. Dessa kalkyler har 
dock enligt klubbarna i slutänden ofta visat sig vara mer av 
fromma förhoppningar än i linje med de faktiska effekterna. 
Trots det är det mycket möjligt att omfattningen av utflyttning 
av stödfunktioner ökar i en konjunkturnedgång, när lönsam-
heten försämras och företagen letar besparingar.  

Många klubbar uppger också att det egna företaget har flyttat 
ut tillverkning. Även här är kostnadsskäl ett viktigt motiv, men 
orsakerna mer komplexa och andra strategiska överväganden 
spelar också roll. Sammantaget är det rimligt att tro att omfatt-
ningen av jobbflytt, och då särskilt av stödfunktioner som flyt-
tar utomlands, kommer öka i en konjunkturnedgång.  

Några ledtrådar till vad som kan hända i en snabb konjunktur-
nedgång går att hitta genom att se vilka tjänstemannajobb som 
försvann mellan 2008 och 2009, när finanskrisen briserade.  

13 Finns redovisat i rapporten ”Jobbflytt över gränserna – på gott och 
ont”, Unionen.  
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Diagram 31 Antal jobb i olika tjänstemannayrken som försvann mellan 
2008 och 2009 

Källa: SCB 

Allra störst minskning skedde bland ingenjörer, vilket inte är 
konstigt med tanke på att krisen slog kraftfullt mot industrin 
och botten gick ur efterfrågan på många exportprodukter. Vår 
analys visar dock att ingenjörsjobben återhämtade sig snabbt 
och hade återkommit helt till 2011. De nya jobben fanns själv-
fallet ofta inte på samma företag där minskningen skedde un-
der krisen och de hade inte nödvändigtvis samma innehåll som 
de tidigare, men ingenjörer i stort blev snabbt åter intressanta 
för arbetsgivarna att anställa. 

För vissa andra tjänstemannagrupper som minskade under in-
ledningen av lågkonjunkturen fortsatte istället tappet även un-
der de efterföljande åren. För redovisningsassistenter, sekrete-
rare, och dataregistrerare fortsatte minskningen i antalet an-
ställda i privat sektor.  

Det stärker bilden av att en nedgång kan bidra till att öka an-
delen tjänstemän med mer avancerade kompetenser och att det 
blir viktigt för dem som blir av med jobbet att ha möjligheter 
att skaffa sig nya färdigheter. Samtidigt kan vissa mer kvalifice-
rade yrkesgrupper också få det tufft under en övergångsperiod, 
men har ofta bättre förutsättningar att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden.  

En lärdom som drogs efter finanskrisen var att företagen kan 
behöva hjälp att överbrygga en tuff period och behålla personal 
som i längden kommer att behövas. Därför infördes efter fi-
nanskrisen också en lagstiftning om så kallat korttidsarbete, 
där arbetsgivare kan få stöd från staten vid en djup lågkonjunk-
tur och de anställda tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Den 
lagstiftningen håller nu på att ses över i en nytillsatt utred-
ning.14  

Vilka branscher är mest utsatta? 
Vilka branscher som får det tufft i nästa lågkonjunktur beror 
delvis på vad som utlöser nästa nedgång. Är det någon typ av 
internationell kris som minskar efterfrågan på investeringsva-
ror och svensk export så slår det självfallet hårt mot den export-
beroende industrin. Har nedgången främst sina orsaker i spe-

                                                                 
14 ”Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete”, Dir 
2018:5 

cifikt svenska förhållanden kan det snarare bli inhemska tjäns-
tebranscher som tar den största smällen. Hur lång en lågkon-
junktur blir spelar också roll för hur de enskilda företagen på-
verkas.  

Samtidigt kan strukturella förändringar i olika branscher, 
drivna av teknikutveckling och ändrade beteenden, förstärkas 
i en nedgång när kunder till exempel blir mer prismedvetna 
och konkurrensen ökar. En faktor som påverkar hur en 
bransch klarar av att rida ut en lågkonjunktur är utgångsläget, 
inte minst när det gäller lönsamheten. Är marginalerna små re-
dan när konjunkturen vänder nedåt kan det bli nödvändigt 
med snabbare och mer omfattande nedskärningar och per-
sonalförändringar än i en bransch som kunnat samla mer i la-
dorna under högkonjunkturen. Konjunkturinstitutet ställer i 
sin barometer en fråga om hur företagen själva bedömer sin 
lönsamhet i nuläget. Den visar att lönsamheten för näringslivet 
sammantaget för närvarande är god, även om den uppfattas 
som lägre än under förra konjunkturtoppen 2007. Tillverk-
ningsindustrin är den bransch med högst lönsamhetsomdö-
men. Däremot är läget ansträngt inom detaljhandeln, där det 
är fler som svarar att lönsamheten är svag än det är som anger 
den som stark. 

Diagram 32 Lönsamhet nulägesomdöme, nettotal säsongsrensat 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Handeln, och särskilt detaljhandeln, är inne i en fas av omväl-
vande förändring. Den ökade e-handeln, vilken leder till och 
delvis drivs av ökad prispress och förändrade köpmönster, ut-
gör en utmaning för många svenska detaljhandelsföretag. Till-
växten i butikshandeln har varit svag, samtidigt som kostnader 
för e-lösningar och logistik har stigit i takt med ökad e-handel.  

Växande e-handel kan komma att leda till färre butiker, men 
det behöver inte innebära färre arbetstillfällen sammanlagt. 
Däremot förändras sammansättningen av jobben, med fler 
jobb inom lager, logistik och partihandel. Samtidigt kan dålig 
lönsamhet uppmuntra till nya arbetssätt och ökad automatise-
ring både i butiker och lager. Det skulle i sin tur kunna öka ef-
terfrågan på kvalificerade tjänstemän som har kompetensen att 
designa och hantera de nya systemen.  
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Vår bedömning är därför att de enklare tjänstemannajobben 
kommer att minska inom detaljhandeln i en konjunkturned-
gång, medan det är mer osäkert vad nettoeffekten blir på de 
tjänstemannajobb som kräver specialistkunskap inom till ex-
empel IT. Hur utfallet blir påverkas också av hur de svenska 
detaljhandelsföretagen klarar av att möta den ökade konkur-
rensen av stora utländska spelare framöver, samt av hur lång 
och djup en framtida lågkonjunktur blir. 

En sektor som traditionellt är konjunkturkänslig är byggsek-
torn, och då särskilt den del som bygger bostäder. Det finns ett 
tydligt mönster i de senaste tre konjunkturnedgångarna med 
prisnedgångar på bostäder och därefter minskat bostadsbyg-
gande. Samtidigt har staten starka finanser och skulle kunna 
öka infrastrukturinvesteringarna i en konjunkturnedgång, vil-
ket kan hjälpa byggföretagen. 

Konsultföretagen har i dagsläget en urstark sits med stark lön-
samhet och stor efterfrågan. Deras konsulter står dock ofta i 
första ledet att bli uppsagda när kundföretagen upplever att 
sämre tider är på gång. Samtidigt kan efterfrågan på viss typ av 
expertkompetens fortsätta att vara betydande även i ett sämre 
konjunkturläge, eftersom ett sådant kan ställa ökade krav på 
förändringar i verksamheten. 

Slutsatser 
Det går självfallet inte att veta vad som kommer utlösa nästa 
stora konjunkturnedgång eller exakt vad som kommer hända 
– det ligger i krisens natur. Men det är tydligt att särskilt tjäns-
temän som arbetar i yrken som inte kräver högskoleutbildning 
kommer att vara extra utsatta. I förra lågkonjunkturen steg ar-
betslösheten mer för män än för kvinnor, eftersom det var i den 
mansdominerade industrin som många jobb försvann. Vår 
analys pekar på att situationen vid nästa nedgång mycket väl 
kan bli den omvända.  

Sverige har jämfört med många andra länder bra system för vi-
dareutbildning, och vi har historiskt varit bra på att se till att 
personer som blir av med jobbet rör sig uppåt på kompetens-
skalan. De kollektivavtalade trygghetsstiftelserna fyller här en 
viktig roll. Frågan är dock om de befintliga strukturerna kom-
mer att räcka till i ett läge med snabb teknisk utveckling, som i 
sig minskar antalet jobb i mitten av kompetensskalan och 
skapar ett behov av omskolning, samtidigt som effekterna av 
en lågkonjunktur ska hanteras.  

Detta pekar på att politikerna snabbt måste se till att få på plats 
bättre strukturer för vidareutbildning av yrkesverksamma, som 
gör att de kan ta sig vidare uppåt på kompetensstegen, i stället 
för att röra sig nedåt och konkurrera om de enkla jobben. Miss-
lyckas politikerna med detta kommer arbetslösheten och ut-
slagningen under nästa kris bli större än vad den skulle behöva 
bli.
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Prognossammanställning  
(Föregående rapport inom parentes)  

 2017 2018 2019 
Försörjningsbalans      
Hushållens konsumtion 2,4 (2,4) 2,1 (2,2) 2,0 
Offentlig konsumtion 0,4 (0,7) 1,1 (1,4) 1,0 
Fasta bruttoinvesteringar 6,0 (7,5) 4,5 (3,0) 0,0 
Lagerinvesteringar 0,1 (0,0) 0,0 (-0,1) 0,0 
Export 3,7 (3,8) 5,2 (4,4) 4,5 
Import 5,0 (4,4) 5,1 (4,1) 4,2 
BNP 2,4 (3,0) 2,6 (2,3) 1,5 
BNP, kalenderkorrigerad 2,7  2,7  1,5 
      
Prisutveckling och ränta      
KPI, årsgenomsnitt 1,8 (1,8) 1,8 (2,0) 2,0 
KPIF, årsgenomsnitt 2,0 (2,0) 1,9 (1,9) 1,9 
Reporänta vid årets slut -0,50 (-0,50) -0,50 (-0,25) -0,25 
      
Produktion och produktivitet      
Produktion, näringslivet 3,2 (3,8) 3,0 (3,2) 2,0 

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

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

      
Arbetsmarknad      
Sysselsatta, 15-74 år, proc. förändring 2,1 (2,2) 1,6 (1,4) 1,0 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,6 (6,6) 6,3 (6,4) 6,3 

 
 



DEN GLOBALA KONJUNKTUREN fortsätter att stärkas. I stort sett hela världen är inne 
i en tillväxtfas samtidigt och uppgången drivs på många håll av ökade investeringar 
och högre export. Detta gynnar den svenska exportindustrin som går på högvarv. 
I Unionens Branschbarometer är det också klubbarna inom industrin som ser mest 
ljust på utvecklingen det kommande halvåret, medan klubbarna i tjänstesektorn skru-
vat ned förväntningarna sedan i höstas.

Fallande bostadspriser får inverkan på investeringarnas ökningstakt, som mattas av i 
år och uteblir nästa år. Totalt sett bedömer vi att BNP-tillväxten blir 2,7 procent 2018. 
Det är samma takt som förra året, men i år mer driven av export och mindre av investe-
ringar. Trots fortsatt god exportutveckling under 2019 gör den uteblivna investerings-
ökningen att tillväxten växlar ner till 1,5 procent under året.

Stockholm har under åren efter finanskrisen varit en viktig tillväxtmotor för svensk 
ekonomi, inte minst genom höga bostadsinvesteringar och en expanderande tjänste-
sektor. Mycket tyder på att Stockholm kommer att ge ett mindre bidrag till tillväxten i 
år och särskilt nästa år, i takt med minskande bostadsinvesteringar och inbromsande 
tjänstesektor. Samtidigt blir andra och mer industritunga delar av landet, som Göte-
borg, istället viktigare för den ekonomiska tillväxten.

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 ar-
betslivet.
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