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Arbetskraftskostnadernas utveckling  
i Sverige och Europa 2012 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 

 En kombination av hög svensk ökningstakt och stärkt svensk krona har re-
sulterat i att kostnadsläget för svensk industri i jämförelse med omvärlden är 
besvärande högt. 
 

 Den svenska kostnadsnivån var hela 22 procent högre än i Euroområdet un-
der 2012. Enbart under de senaste två åren har våra kostnader i gemensam 
valuta ökat med 10,4 procent mot Euroområdet. 
 

 En hittills i år fortsatt allt starkare svensk krona gör vårt höga kostnadsläge 
än mer besvärande för företagens konkurrenskraft mot omvärlden. 
 

 I jämförelse med Västeuropa har kostnadsläget ökat med 8,4 procent mellan 
2010 och 2012 (även här beaktat växelkurseffekter). Den svenska arbets-
kraftskostnaden inom tillverkningsindustrin var därmed 13 procent högre 
än i Västeuropa under 2012. 

 

 Arbetskraftskostnaderna ökade med över 4 procent inom tillverkningsindu-
strin i Sverige under 2012 (mätt under årets tre första kvartal). Motsvarande 
siffra för Västeuropa var 2,7 procent (räknat i lokala valutor). Ökningstakten 
var i samma storleksordning för Euroområdet.  
 

 Även under femårsperioden 2007-2011 har ökningstakten i Sverige varit 
klart högre än i Västeuropa och Euroområdet. 

 
 
Inledning 
Hur konkurrenskraften i Sverige utvecklas i förhållande till i viktiga konkurrentlän-
der avgörs i stor utsträckning av arbetskraftskostnadernas utveckling. I skrivande 
stund finns internationell statistik för utvecklingen de tre första kvartalen 2012. 
Detta dokument är en uppdatering av utvecklingen inom tillverkningsindustrin till 
och med 2012.1 Uppgifterna baseras främst på data från Eurostat Labour Cost Index 
(LCI).2 

                                                           
1 Dokumentet är framtaget inom Teknikföretagen, vid avdelningen för ekonomisk analys. Författare är Robert Tenselius och 
arbetet har skett i samarbete med Anders Rune och Bengt Lindqvist.  
2 Eurostat Labour Cost Index är en vedertagen källa vid jämförelser av ökningstakt för arbetskraftskostnad inom EU. Det är 
den internationella källa som enligt Teknikföretagen ger den jämförelsevis mest rättvisande bilden av kostnadsökningstakten 
inom Europa. För 2012 har i första hand säsongsrensad och kalenderkorrigerad data använts, i andra hand har data använts 
som enbart är kalenderkorrigerad och i tredje hand har ej kalenderkorrigerad data använts. Se rapporten Industrins arbets-
kraftskostnaders internationellt – Teknikföretagens analys 2012 för en mer utförlig diskussion om källor med internationell 
statistik. 



 
 

4

Både växelkurser och arbetskraftskostnader i lokal valuta påverkar det svenska kost-
nadsläget relativt det i konkurrentländerna. Nedan beskriver vi först kostnadsut-
vecklingen i lokal valuta. Därefter presenterar vi växelkursförändringarna. Avslut-
ningsvis sammanställer vi den relativa kostnadsutvecklingen. Innehållet i dokumen-
tet är Teknikföretagens uppdatering av vad som tidigare presenterats av Unionen, 
Almega och Teknikföretagen i en gemensam rapport, publicerad i december 2012. 3 
Under andra kvartalet 2013 kommer Teknikföretagen även att presentera rapporten 
Industrins arbetskraftskostnaders internationellt – Teknikföretagens analys 2013.4  
 
 
Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet 
Vi gör först en analys av ökningstakt i lokal valuta. Detta för att ökningstakten i re-
spektive land/område ska kunna särskiljas från växelkursförändringarna. Inte minst 
effekterna av de nivåökningar som förhandlas fram av avtalsslutande parter eller 
lokalt på företag i de olika länderna framgår tydligare i dessa siffror än när även väx-
elkursförändringar beaktas.  
 
 
HÖGRE KOSTNADSÖKNINGAR I SVERIGE ÄN I EUROOMRÅDET OCH VÄSTEUROPA DE FLESTA ÅREN 

Ökning av arbetskraftskostnad per timme i tillverkningsindustrin (årlig procentuell förändring) 

0,0

2,0

4,0

6,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Sverige

Västeuropa (KIX‐viktat)**

Euroområdet (KIX‐viktat)***

Euroområdet (enl. Eurostat)****

Procent

 
Källa: Eurostat Labour Cost Index (LCI) 

* Uppgifterna avser utvecklingen de tre första kvartalen 2012. 

** De länder som vägts samman till Västeuropa (Sverige ingår ej) är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländer-
na, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike, dvs. de länder för vika det finns LCI-uppgifter. 

*** Euroländerna exklusive Slovenien, Cypern och Malta har vägts samman till euroområdet. Estland och Slovakien ingår från och med 
det år de blev euroländer. Eftersom KIX-vikt inte finns för Estland har landet viktats med utgångspunkt från varuhandeln med Sverige. 

**** I serien ingår de nya euroländerna från och med det år de började använda euro. För att väga samman länderna använder 
Eurostat respektive lands andel av den totala arbetskraftskostnaden inom området som ska viktas samman. 

 

                                                           
3 Se Ekonomiska förutsättningar – Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013, för den partsgemensamma rappor-
ten som publicerades av Unionen, Almega och Teknikföretagen i december 2012.  
4 Dvs. Teknikföretagens årligt återkommande rapportserie om industrins arbetskraftskostnader internationellt. Denna rapport 
tas fram när helårsdata från bland annat Eurostat LCI finns tillgänglig för de flesta länder. I denna rapportserie presenterar vi 
mer utförliga analyser av kostnadsnivåer och ökningstakter för industrin i merparten av EU- och OECD-länderna. Detta utifrån 
ett flertal olika källor med internationell statistik. 
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Enligt Eurostat Labour Cost Index ökade arbetskraftskostnaden inom tillverknings-
industrin i Sverige med över 4 procent under 2012. Siffran baseras på utvecklingen 
de tre första kvartalen. Motsvarande siffra för Västeuropa var 2,7 procent. Öknings-
takten i Euroområdet var i samma storleksordning som i Västeuropa. För att väga 
samman enskilda länder till Västeuropa/Euroområdet har konjunkturinstitutets så 
kallade KIX-vikter använts. Dessa konkurrensvikter återspeglar ländernas ekono-
miska betydelse för Sverige (utifrån handelsflöden). Ökningstakten i Euroområdet 
var 2,6 procent enligt den siffra som presenteras av Eurostat. KIX-viktat var den 2,7 
procent. 
 

 
HÖGRE KOSTNADSÖKNINGAR I SVERIGE ÄN I ÖVRIGA EUROPA UNDER EN LÄNGRE PERIOD 
Ökning av arbetskraftskostnad per timme i tillverkningsindustrin (årlig procentuell förändring)* 

 

Eurostat LCI 
2002-
2006 

2007-
2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 

Belgien 2,4 3,2 2,3 3,4 4,1 3,5 2,9 3,4 

Danmark 3,4 3,2 3,9 4,1 2,7 2,3 2,9 1,4 

Estland 11,4 7,5 21,8 13,2 0,3 -0,7 4,5 7,5 

Finland 4,1 3,5 8,0 2,5 6,2 -1,2 2,3 4,5 

Frankrike 3,9 3,2 4,0 3,8 0,4 3,8 3,9 2,3 

Grekland 2,2 1,4 4,1 3,4 3,3 1,7 -5,1 -3,7 

Irland 4,1 2,3 4,8 6,3 3,2 -1,4 -1,3 3,1 

Italien 3,2 3,6 3,4 5,2 7,0 0,4 2,4 3,2 

Lettland 12,5 10,3 30,3 21,4 0,9 -3,1 5,4 4,4 

Litauen 7,7 7,1 22,9 20,0 -5,4 -2,0 2,9 4,8 

Nederländerna 3,8 2,7 2,9 4,3 2,3 1,7 2,3 0,6 

Norge 5,6 5,3 7,7 6,3 5,1 4,1 3,5 5,0 

Polen 5,7 6,2 10,8 10,4 4,5 1,3 4,5 5,1 

Portugal 2,1 2,8 6,2 2,6 3,4 2,2 -0,5 2,6 

Spanien 4,5 3,4 4,3 4,9 5,6 0,8 1,4 2,6 

Storbritannien 4,7 2,8 3,1 4,2 2,3 2,9 1,3 2,0 

Sverige 3,0 3,8 5,1 4,2 4,9 2,1 2,8 4,1 

Tjeckien 6,2 5,4 7,5 7,6 5,6 1,7 4,8 4,8 

Tyskland 2,0 1,8 0,6 2,5 1,7 0,4 3,9 2,4 

Ungern 8,6 5,1 10,0 6,7 3,3 0,1 5,9 7,5 

Österrike 2,1 3,1 3,5 5,6 5,2 -1,2 2,4 4,2 

Västeuropa  
(KIX-viktat) 3,5 3,1 3,3 3,8 3,2 1,6 2,9 2,7 

Euroområdet  
(KIX-viktat) 3,0 2,7 2,8 3,5 3,1 1,1 3,1 2,7 

Euroområdet  
(enl. Eurostat) 2,8 2,6 2,3 3,6 2,9 1,2 3,1 2,6 

Källa: Eurostat Labour Cost Index (LCI) 

* Se första figuren i detta avsnitt för de olika definitionerna på Euroområdet och för beskrivningar av hur beräkningarna är gjorda och 
vilka länder som ingår i respektive områden.  

** Uppgifterna avser utvecklingen de tre första kvartalen 2012.  
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Arbetskraftskostnaderna ökade alltså med 1,4 till 1,5 procentenheter mer i Sverige än 
i Västeuropa och Euroområdet under 2012 (enligt uppgifter för tre kvartal).  
Revisionstidpunkterna de två senaste avtalsperioderna i de svenska kollektivavtalen 
för merparten av tillverkningsindustrin resulterar förvisso i att ökningstakten blir 
högre första halvåret än under andra halvåret 2012. Även när detta räknas in blir 
ökningstakten för helåret klart högre än i Västeuropa och Euroområdet. 
 
 
HÖGRE ÖKNINGSTAKT I SVERIGE ÄN I ÖVRIGA EUROPA – SPECIELLT FÖRSTA KVARTALET 2012 
Ökning av arbetskraftskostnad per timme i tillverkningsindustrin (förändring från året innan)* 

 

Eurostat LCI 
2012  

kvartal 1 
2012  

kvartal 2 
2012  

kvartal 3 
Snitt 2012 

(kvartal 1 till 3) 

Sverige 4,4 3,7 4,2 4,1 

Västeuropa (KIX-viktat) 2,0 2,9 3,1 2,7 

Euroområdet (KIX-viktat) 1,7 2,9 3,4 2,7 

Euroområdet (enl. Eurostat) 1,7 2,7 3,3 2,6 

Källa: Eurostat Labour Cost Index (LCI) 

* Se första figuren i detta avsnitt för de olika definitionerna på Euroområdet och för beskrivningar av hur beräkningarna är gjorda och 
vilka länder som ingår i respektive områden.  

 
 
Ökningstakten för arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin i Sverige har 
varit högre än i Västeuropa och Euroområdet även när längre perioder betraktas. 
Under femårsperioden 2007-2011 ökade arbetskraftskostnaden i Sverige med i ge-
nomsnitt 3,8 procent per år. Under motsvarande period var ökningstakten i Västeu-
ropa 3,1 procent per år. I Euroområdet var den ytterligare ca en halv procentenhet 
lägre än i Västeuropa.   
 
Utvecklingen skiljer sig åt mellan de enskilda länderna i de områden vi studerar. 
Bland de västeuropeiska länderna har ökningstakten varit högst i Norge. Samtidigt 
har ökningstakten i Tyskland varit jämförelse låg under en längre period. Arbets-
kraftskostnaden i landet ökade förvisso med 3,9 procent 2011, men ökningstakten 
föll åter tillbaka under 2012. Eftersom stora industriländer väger tungt, både när 
Eurostat aggregerar data och vid KIX-viktning, är den tyska utvecklingen en viktig 
förklaring till utvecklingen i Euroområdet och Västeuropa.  
 
I de sydeuropeiska länderna som drabbats hårt av skuldkrisen var ökningstakten 
under 2011 och 2012 klart lägre än åren dessförinnan. I flera av EU:s nya medlems-
länder i östra Europa har ökningstakten samtidigt åter nått höga nivåer under 2012. 
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Växelkursförändringar – av stor betydelse för kostnadsutvecklingen 
Växelkursförändringar påverkar den relativa arbetskraftskostnadsutvecklingen i 
minst lika stor utsträckning som förändringstakten i lokal valuta, åtminstone kort-
siktigt. Kronans förstärkning de senaste åren – inte minst mot euron – har kraftigt 
ökat kostnaden på svensk arbetskraft relativt kostnaden i viktiga konkurrentländer. 
 
Under merparten av 2000-talet fram till 2008 – när finanskrisen eskalerade – var den 
svenska kronan relativt stabil mot euron. Åren 2008 till 2010 försvagades sedan kro-
nan, men stärktes igen under 2010. Därefter har kronan fortsatt att stärkas. Under 
2011 stärktes den med 5,4 procent mot euron och under 2012 stärktes den med yt-
terligare 3,6 procent. Genomsnittskursen mot euron under 2000-talets första decen-
nium var 9,34 SEK. Under 2011 var motsvarande genomsnittskurs 9,03 och under 
2012 kostade en euro 8,71 SEK i snitt.  Kronan har därefter stärkts ytterligare och när 
detta skrivs i början av mars 2013 är kursen en bra bit under 8,50. 
 
 
KRAFTIGT VARIERANDE ARBETSKRAFTSKOSTNAD BEROENDE PÅ VÄXELKURSFÖRÄNDRINGAR 
Valutakursutveckling för euro i förhållande till SEK (SEK per euro) 
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Källa: Sveriges Riksbank  

 
 

Växelkursutvecklingen kan även mätas mot KIX- eller TCW-indexen. Detta innebär 
att kronans värde mäts mot en korg av andra valutor. När indexvärdena ökar försva-
gas kronan. Som vi beskrivit tidigare baseras vikterna i dessa index på hur stor Sveri-
ges handel är med respektive land i förhållande till handeln med de övriga länderna. 
Även mot dessa index har kronan stärkts relativt kraftigt sammantaget under 2011 
och 2012. Kronan har dock inte stärkts lika mycket mot dessa index som mot euron. 
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STÄRKT SVENSK KRONA ÄVEN MOT KIX- OCH TCW-INDEXEN 
Kronans utveckling mot KIX- och TCW-indexen, index 100 = 2002 
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Källa: Sveriges Riksbank  

 
 
Kraftigt ökad arbetskraftskostnad i Sverige jämfört med i Europa 
För den globalt konkurrensutsatta exportindustrin är det viktigt att svensk arbets-
kraftskostnad är konkurrenskraftig relativt kostnaden i viktiga konkurrentländer. I 
detta avsnitt visar vi hur den relativa arbetskraftskostnaden utvecklats det senaste 
decenniet. Detta räknat i gemensam valuta. Utvecklingen påverkas av både växel-
kursförändringar och ökningstakter i lokal valuta.5  
 
Stärkt svensk krona – i kombination med den högre svenska ökningstakt som be-
skrivits tidigare – har gjort att arbetskraftskostnaden inom tillverkningsindustrin i 
Sverige ökat kraftigt relativt omvärlden. Under första halvan av 2000-talet följde den 
svenska arbetskraftskostnaden nivån i Västeuropa relativt väl. Under 2000-talet till 
och med 2010 var den svenska nivån i snitt 1 till 2 procent högre än den västeurope-
iska. Därefter följde fluktuationerna under finanskrisen (främst till följds av växel-
kursutvecklingen). Under 2011 ökade den svenska arbetskraftskostnaden relativt den 
västeuropeiska med 4,3 procent och under 2012 ökade den med ytterligare drygt 4 
procent. Sammantaget har kostnaden relativt Västeuropa ökat med 8,4 procent un-
der dessa två år. Kombinationen av stärkt krona och hög svensk ökningstakt innebar 
att arbetskraftskostnadsnivån inom tillverkningsindustrin i Sverige var hela 13 pro-
cent högre än i Västeuropa under 2012.  

                                                           
5 I kalkylen används kostnadsnivåer från Bureau of Labor Statistics (BLS). Dessa uppgifter finns i skrivande stund till och med 
2011. Eurostats Labour Cost Index samt aktuella växelkurser har använts för att kalkylera nivåerna för 2012. Se rapporten 
Industrins arbetskraftskostnaders internationellt – Teknikföretagens analys 2012 för en mer utförlig beskrivning av kalkylme-
tod.  
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ARBETSKRAFTSKOSTNADEN FÖR INDUSTRIN I SVERIGE HAR ÖKAT JÄMFÖRT MED I VÄSTEUROPA  
Relativ arbetskraftskostnad per timme i gemensam valuta, Västeuropa = 100 
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Källa: Eurostat, Bureau of Labor Statistics (BLS) och Sveriges Riksbank, beräkningar av Teknikföretagen 

* De länder som vägts samman till Västeuropa (Sverige ingår inte) är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländer-
na, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. 

** Uppgifterna baseras på arbetskraftskostnadsutvecklingen de tre första kvartalen 2012.  

 

 
 
KOSTNADERNA FÖR INDUSTRIN I SVERIGE HAR ÖKAT ÄN MER JÄMFÖRT MED I EUROOMRÅDET 
Relativ arbetskraftskostnad per timme i gemensam valuta, Euroområdet = 100 
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Källa: Eurostat, Bureau of Labor Statistics (BLS) och Sveriges Riksbank, beräkningar av Teknikföretagen 

* Euroländerna exklusive Slovenien, Cypern och Malta har vägts samman till euroområdet. Eftersom KIX-vikt inte finns för Estland har 
landet viktats utifrån landets andel av svensk varuexport respektive varuimport till/från euroområdet. 

** Uppgifterna baseras på arbetskraftskostnadsutvecklingen de tre första kvartalen 2012.  
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Den svenska utvecklingen jämfört med den inom Euroområdet följer utvecklingen 
relativt Västeuropa förhållandevis väl, men på en annan nivå. Skillnaden förklaras av 
att högkostnadsländer som Norge, Danmark och Schweiz ingår i Västeuropa men 
inte i Euroområdet. Detta samtidigt som länder med lägre kostnadsnivå ingår i 
Euroområdet, däribland Estland och Slovakien.  
 
Under 2000-talet till och med 2010 var den svenska kostnadsnivån i snitt ca 7 pro-
cent högre än i Euroområdet. Därefter har stärkt svensk krona förändrat bilden. 
Under 2011 ökade den svenska arbetskraftskostnaden relativt Euroområdet med 4,9 
procent och under 2012 ökade den med ytterligare 5,2 procent. Kostnaden relativt 
Euroområdet har därmed ökat med 10,4 procent under dessa två år sammantaget. 
Under 2012 låg den svenska nivån hela 22 procent över Euroområdet, räknat i ge-
mensam valuta.  
 
 
Slutsats – det svenska kostnadsläget är besvärande högt 
Svensk industri verkar på en global marknad präglad av hård internationell konkur-
rens. Verksamheten i många företag finns sedan länge inte bara i Sverige – utan runt 
om i världen. Internationaliseringen av industrin innebär att likartade produktions-
anläggningar inom ett och samma företag ofta finns i flera länder. Därmed kan pro-
duktion snabbt flyttas mellan olika anläggningar. I tider med låg efterfrågan måste 
företagen hantera problem med överkapacitet. I vissa fall motsvarar företagens 
överkapacitet hela produktionsanläggningar. Vid beslut om var produktion ska ske 
är arbetskraftskostnadsläget en av de viktigare faktorerna.  
 
Det på kort tid kraftigt höjda kostnadsläge i Sverige relativt kostnadsläget i viktiga 
konkurrentländer påverkar förutsättningarna för industrin i Sverige negativt. Kom-
binationen av stärkt svensk krona och högre ökningstakt i Sverige (än i exempelvis 
Västeuropa och Euroområdet), har resulterat i att kostnadsläget nu är besvärande 
högt. Företagen kan inte själva direkt påverka den svenska kronans värde och mycket 
talar för att kursen fortsätter uppåt. Att arbetskraftskostnadsutvecklingen framöver 
bridrar till att stärka den svenska industris konkurrenskraft är därför mycket angelä-
get. 
 
 
 
 
 


