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Chefsekonomen har ordet 
I det här avsnittet ger jag min och Unionens sammanfattande 
bild av hur den svenska ekonomin utvecklas i år och nästa år, 
samt försöker besvara några aktuella frågor som cirkulerar i de-
batten med koppling till den ekonomiska utvecklingen.  

Global konjunktursvacka 
Konjunkturavmattningen i omvärlden har de senaste måna-
derna varit snabbare än vad vi förutsåg i våras. Ökad politisk 
osäkerhet och inbromsning i bland annat kinesisk och tysk 
ekonomi har lagt sordin på det globala ekonomiska stämnings-
läget. Företagen har blivit mer avvaktande och investeringsvil-
jan avtagit. 

Enligt chefen för den amerikanska centralbanken, Jerome Po-
well, har dock riskbilden för den globala ekonomin förbättrats 
på senare tid. Det är en bild som vi delar. Risken för att Stor-
britannien kraschar ut ur EU har minskat. Det kommer också 
positiva signaler från handelssamtalen mellan USA och Kina, 
som redan lett till viss vapenvila. Det finns mycket att vinna för 
aktörer på båda sidor av att minska spänningarna. Samtidigt 
finns det grundläggande motsättningar som inte löses enkelt, 
men det ser ut att finnas viss vilja att hindra en upptrappning 
och lösa ut åtminstone delar av konflikten.  

Den globala tillväxten mattas av tydligt i år, men kan väntas 
öka igen nästa år och världshandeln väntas då också börja växa 
lite snabbare igen. Det finns fortsatt nedåtrisker, såsom upp-
trappad handelskonflikt eller försämrad konjunkturutveckling 
i USA och Tyskland. Men det finns också en del som talar för 
att den globala konjunkturen inte kommer fortsätta att vika 
nedåt.   

Färsk statistik pekar på att fallet i humöret hos inköpscheferna 
globalt har upphört och stämningsläget vänt upp något på se-
nare tid. Från Tyskland har det även kommit positiva statistik-
nyheter när det gäller industriproduktion och export. Central-
banker och finansministrar kan också tänkas göra sitt för att 
hålla uppe farten i världsekonomin. I vissa länder och regioner 
är möjligheterna till stimulanser begränsade, men till exempel 
den amerikanska centralbanken och tyska finansdepartemen-
tet har fortfarande torrt krut i kistan. 

Svagare tillväxt - men god marginal till lågkonjunk-
tur 
Unionens spår att svensk ekonomi fortsätter att växa i år och 
nästa år, men i en lägre takt än under de senaste åren. Vår be-
dömning är att BNP ökar med 1,4 procent i år och 1,2 procent 
nästa år. Det är en klart lägre tillväxttakt än under de senaste 
årens högkonjunktur, men fortsatt en bra bit ifrån en lågkon-
junktur.   

Drivkrafterna bakom den ekonomiska tillväxten kommer dock 
att se olika ut 2019 och 2020. Under 2019 tyngs svensk eko-
nomi av att bostadsbyggandet minskar kraftigt. Lyckligtvis har 
exporten utvecklats starkt och exporttillväxten ser för 2019 ut 
att landa på nära 4 procent. Tillsammans med svag importut-
veckling gör det att nettoexportens bidrag till BNP-tillväxten 
blir hela 1 procent i år.  

För nästa år är bilden en annan. Då blir exporttillväxten mer 
dämpad. Istället får svensk ekonomi lite bättre draghjälp av 
ökad inhemsk konsumtion och tyngs inte längre av minskande 
investeringar.  

Vi bedömer att näringslivets investeringar kommer att utveck-
las relativt väl både i år och nästa år, trots det svagare konjunk-
turläget. Unionens klubbar tror på fortsatt tillväxt i företagens 
investeringar, inte minst när det gäller FoU. Företagens inve-
steringsbehov drivs av teknikutveckling, strukturomvandling 
och ökad kunskapsintensitet i produkter och tjänster. De fak-
torerna fortsätter att skapa investeringsbehov.  

Tabell 1 Unionens prognos – försörjningsbalansen, jämförelser föregående 
år, procent 

 2018 2019 2020 

BNP 2,3 1,4 1,4 

BNP, kalenderkorrigerat 2,4 1,4 1,2 

Hushållens konsumtion 1,6 1,5 1,8 

Offentlig konsumtion 0,4 0,6 0,8 

Fasta bruttoinvesteringar 4,6 -0,8 0,2 

Lagerinvesteringar 0,4 -0,2 0,0 

Export 3,1 3,9 2,4 

Import 3,6 1,9 1,8 
Källa: SCB och egna bedömningar 

2 procents tillväxt tredje kvartalet enligt Ärendein-
dikatorn 
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.  

Diagram 1 Unionens Ärendeindikator över Sveriges BNP-tillväxt, procent 

Källa: SCB, Unionen 

Ärendeindikatorn tyder på att tillväxten i BNP under årets 
tredje kvartal ökade något jämfört med det andra kvartalet och 
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indikerar en BNP-tillväxt på knappt 2 procent i årstakt under 
det tredje kvartalet. 

Bostadsinvesteringarna sänke för BNP 
Det är lätt att tro att den lägre svenska BNP-tillväxt som vi och 
andra bedömare tror ligger i korten endast beror på en sämre 
omvärldskonjunktur. Men en stor del av förklaringen går att 
hitta i minskat bostadsbyggande.  

Vi har räknat på vad vår BNP-prognos skulle blivit för 2019 
och 2020 om tillväxten i bostadsinvesteringarna skulle bli den-
samma den genomsnittliga utvecklingen under åren 2013 till 
2017. Under denna femårsperiod växte bostadsbyggandet med 
i snitt 11,5 procent per år.  Då hade vår BNP-prognos landat på 
2,5 procent i år, istället för de 1,4 procent som vi nu förutspår.  
Nästa år hade BNP-prognosen blivit 2,1 procent, istället för de 
1,2 procent (kalenderkorrigerat) som vi nu tror.  

Under perioden 2013 till 2017 ökade bostadsbyggandet i snabb 
takt. Det är inte givet att det då låg på en långsiktigt hållbar ök-
ningsnivå. Samtidigt är det med dessa år som nuvarande och 
kommande BNP-tillväxt jämförs med. Därför är det relevant 
att ha med sig att bostadsbyggandet var en viktig drivande fak-
tor bakom den positiva BNP-utvecklingen då, och att det om-
vänt spelar en stor roll för BNP-utvecklingen att bostadsbyg-
gandet minskar kraftigt under 2019 och 2020.  

Nedgången i bostadsbyggandet är olycklig ur flera perspektiv. 
Nedgången är störst i Stockholmsregionen, som är en viktig in-
novations- och tillväxtmotor för hela Sverige. Här skapas 
många av de nya jobben. Nu minskar inflyttningen till Stock-
holmsregionen och det blir därmed svårare för företagen att 
hitta rätt kompetens. Det är också olyckligt att inhemska sek-
torer ger så svag draghjälp till ekonomin i en tid av svagare ut-
veckling för global efterfrågan. 73-punktsprogrammet är allt-
för tunnsått på reformer kopplade till bostadsmarknaden. Här 
behövs ett rejält omtag. Det gäller både regler för bostadsbyg-
gande samt kreditreglerna för hushållen. I dag är det orimligt 
svårt för många tjänstemän med goda inkomster att köpa en 
bostad.  

Svensk industri mot strömmen 
Världshandeln utvecklades starkt under 2017, men under se-
nare delen av 2018 och 2019 har tillväxten i världshandeln stan-
nat av och under de senaste månaderna minskat jämfört med 
samma tid förra året. Sverige är ett litet handelsberoende land, 
och när världshandeln går i stå och inte ökar är det självklart 
inte positivt för oss. Samtidigt är det tydligt att Sverige och 
svensk industri har utvecklats starkare under det senaste året 
än vad man skulle kunnat förvänta sig givet omvärldsutveckl-
ingen. De svenska industribolagen har helt enkelt varit mot-
ståndskraftiga mot global konjunkturavmattning och sämre 
handelsutveckling.  

Att svensk industri gått förhållandevis starkt under 2018 och 
2019 beror, som vi ser det, på en kombination av saker. Den 
kanske viktigaste är att vi haft ett antal stora exporterande bo-
lag som varit väldigt framgångsrika. De har legat rätt i tiden 
och haft innovativa och attraktiva produkter.  

Diagram 2 Tysk och svensk industriproduktion samt världshandeln. Index 
2017=100 

 

Källa: Macrobond,, SCB och CPB  

Ett exempel är Volvo Cars, som har ökat sin försäljning av per-
sonbilar trots en vikande global marknad. Bolagets försäljning 
ökade med 7 procent, eller 23 000 fordon, under första halvåret 
2019. Under samma period föll tysk bilindustris försäljning 
med 167 000 fordon, eller 2,4 procent. Scania och Volvo group 
ökade också sin försäljning under första halvan av 2019. Även 
flera andra industribolag har haft en förhållandevis stark ut-
veckling under det senaste året. Kvartalsrapporterna för det 
tredje kvartalet pekar på fortsatt god lönsamhet, tillväxt i pro-
duktionen men något vikande orderingång.  

Det pågår en diskussion kring vilken roll kronförsvagningen 
spelat för utvecklingen. Vår bild är att kronförsvagningen 
framför allt har påverkat lönsamheten positivt, men att den 
goda försäljningstillväxten (rensat för valutaeffekter) som sam-
tidigt också skett framför allt beror på annat, som produktport-
följen. Många bolag har också strävat efter att hitta nischer som 
är mindre konjunktur- och priskänsliga och ligger långt fram i 
klimat- och hållbarhetslösningar och hållbar produktion. 

Samtidigt har stämningsläget inom svensk industri försvagats 
under det senaste halvåret och orderingången har utvecklats 
sämre. Den nedgång i humöret som syntes under våren och 
sommaren ser dock ut att ha bromsat in under oktober.  

Det är inte heller någon dramatik i utvecklingen. För de 
svenska industriföretagen själva är det inte förvånande att den 
starka efterfrågan som har rått sedan 2017 inte varar för evigt. 
Fordonsindustrin och flera andra delar av tillverkningsindu-
strin är cykliska branscher. Sandviks VD kommenterade i Da-
gens Industri konjunkturdämpningen med att ”Vi har planerat 
i flera år för sådana här tider” och AB Volvos Martin Lundstedt 
sa att ”Det vi ser nu är en förväntad korrigering på våra huvud-
marknader och vi är väl förberedda”. 

Företagen har också dragit lärdomar från finanskrisen och har 
starka finansiella positioner. Det ger möjligheter att fatta rätt 
beslut även när efterfrågan mattas av. Det kan till exempel 
handla om att man kan fortsätta att satsa på forskning och ut-
veckling, att man har råd att behålla viktig kompetens, att man 
kan ta marknadsandelar och kanske även göra förvärv. Sämre 
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tider behöver alltså inte alltid vara dåligt, om man är förberedd 
och har finanserna i ordning.  

Unionens klubbar ute på industriföretagen pekar också på just 
detta. Det kommande halvåret förväntas orderingången gå ner 
men lönsamheten fortsätter att vara stark och företagen väntas 
öka sina investeringar i forskning och utveckling. De starka po-
sitioner som många av de svenska industribolagen har gör att 
det även framöver är möjligt att svensk industri har en något 
bättre utveckling än vad den globala konjunkturbilden ger vid 
handen. För de mindre företagen och för underleverantörer till 
exempel till tysk industri kan dock utvecklingen vara lite tuf-
fare att hantera. Samtidigt är de ofta luttrade och än så länge är 
förändringarna små mot vad många upplevde i samband med 
finanskrisen.  

Sammantaget ser de svenska exportorienterade bolagen ut att 
vara i god form och väl förberedda för en lite svagare global 
tillväxt.  

Svagare stämningsläge inom industrin 
I Unionens halvårsvisa enkätundersökning Branschbarome-
tern har 670 fackklubbar svarat på vad de tror om utvecklingen 
i det egna företaget under det kommande halvåret. Konjunk-
turavmattningen syns tydligt i klubbarnas svar denna höst jäm-
fört med svaren i våras. Omsvängningen är särskilt tydlig inom 
industrin.  

Det gäller inte minst fordonsindustrin. Här var stämningsläget 
väldigt starkt de två föregående undersökningarna. Denna höst 
syns en tydlig vändning och klubbarna tror nu på minskad or-
deringång, försäljning och export samt lägre vinster. Det sker 
dock från historiskt höga nivåer. Samtidigt fortsätter fordons-
företagen att gasa när det gäller investeringar. Fordonsklub-
barna tror på fortsatt tillväxt för FoU-investeringar och kom-
petenssatsningar. Det pekar på att företagen har starka finansi-
ella ställningar och kan fortsätta att satsa. Det ligger också i 
linje med till exempel beskedet från Martin Lundstedt om att 
Volvo group ökar sina FoU-investeringar framöver.  

Fordonsindustrin är en erkänt cyklisk bransch. Samtidigt visar 
Branschbarometern tydliga skillnader mellan olika delar av 
branschen. Enligt Unionens klubbar fortsätter stämningsläget 
att vara positivt inom personbilstillverkningen. Där förväntar 
man sig fortsatt tillväxt i orderingång och försäljning, trots den 
starka utveckling som man redan har bakom sig. Tillverkarna 
av tunga fordon samt underleverantörerna tror däremot på 
minskad orderingång och försäljning, efter ett antal goda år.  

Basindustrin var den bransch som i våras hade svagast stäm-
ningsläge i Branschbarometern, även om det då ändå var svagt 
positivt. Nu tror klubbarna inom basindustrin på en tydlig 
nedgång i orderingång och försäljning. Även här fortsätter 
dock företagen att satsa, och ökar investeringarna i både kapa-
citet och FoU. Också inom maskinvaruindustrin förväntar sig 
klubbarna minskad orderingång, försäljning och export, men 
här är nedgången mindre än för basindustrin och fordonsin-
dustrin.  

Samtidigt finns det andra delar av industrin som är mindre 
konjunkturkänsliga. Det gäller till exempel företag inom livs-
medel, kemi och läkemedel och här ser vi att tongångarna är 
positiva om den närmaste framtiden.  

Unionens Branschbarometer genomfördes i slutet på septem-
ber och början på oktober. Konjunkturinstitutets konfidensin-
dikator för industrin har legat still de senaste månaderna, något 
under 100. KI-barometern tyder därför på att stämningsläget 
inom industrin inte har förändrats i någon större utsträckning 
sedan vår undersökning genomfördes. Det pekar också på att 
läget är ett helt annat än till exempel i samband med finanskri-
sen då läget för svensk industri försämrades snabbt månad för 
månad och KI-barometern för industrin föll till ett indexvärde 
på runt 70 som lägst, att jämföra med det uppmätta värdet på 
96 i oktober.  

Tjänstesektorn håller humöret uppe 
Klubbarna på tjänsteföretagen tror på en relativt god utveckl-
ing den närmsta tiden, med ökande försäljning, orderingång 
och export samt stigande vinster, även om synen på tillväxttak-
ten har skruvats ner betydligt jämfört med i våras. Tjänsteföre-
tagen väntas också på bred front växla upp investeringstakten 
framöver. I alla tjänstebranscher tror klubbarna att investe-
ringarna i kapacitet och nya marknader kommer öka. Det är 
sannolikt en konsekvens av kraftig strukturomvandling i kom-
bination med en allt mer kunskapsintensiv sektor.  

I tidningarna är det rubriker om butiksdöd och tuffa tider för 
detaljhandeln. Det kan därför vara förvånande att stämnings-
läget både i parti- och detaljhandeln fortsätter att vara gott. 
Inom partihandeln har framtidsutsikterna till och med stärkts 
något jämfört med i våras. Även klubbarna inom detaljhandeln 
ser relativt ljust på det kommande halvåret och tror på växande 
försäljning och export. Trots att vissa detaljhandelsföretag up-
penbarligen har problem visar Branschbarometern alltså att 
framtidstron är god i stora delar av branschen.  Inom båda han-
delsbranscherna planerar företagen att anställa fler tjänstemän 
framöver. Det är en naturlig effekt av branschens strukturom-
vandling och de omfattande investeringar som genomförs.  

Fortsatt positiv utveckling på konsultbolagen 
Enligt branschbarometern fortsätter stämningsläget att vara 
positivt även ute på konsult- och bemanningsföretagen, men 
tillväxtutsikterna har skruvats ner markant och klubbarna för-
väntar sig att antalet anställda kommer ligga still. Det positiva 
stämningsläget kan tyckas förvånande, då konsulter och be-
manningssanställda ofta är de första som får gå i sämre tider. 
Många bolag inom industrin har också ökat andelen konsulter 
just för att ha ökad flexibilitet och snabbt kunna dra ned i 
sämre tider.  

Samtidigt visar övriga klubbars svar att det framför allt är på 
arbetarsidan som man kan förvänta sig en minskning av den 
inhyrda personalen under det kommande halvåret. Därmed är 
det inte så konstigt att Unionens konsultklubbar, som organi-
serar just tjänstemän, har en relativt positiv syn på utveckl-
ingen.  
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Det pekar också på en skiktning i konsult- och bemannings-
branschen, som även syns i Konjunkturinstitutets barometer-
indikator. Stämningsläget har försämrats betydligt snabbare 
och mer för bemanningsföretagen jämfört med konsultbola-
gen. Samtidigt är det tydligt att även konsulterna har märkt av 
försvagningen inom industrin.  

Positiva försäljningsförväntningar inom it- och tele-
kom 
Från it- och telekombranschen kommer en hel del positiva sig-
naler i Branschbarometern, även om konjunkturhumöret to-
talt sett skruvas ner jämfört med i våras och hamnar under 50-
strecket. Våra fackklubbar tror på ökande export, stigande för-
säljningspriser och bättre vinster. Det är positivt, särskilt i ett 
läge där exportutvecklingen inom tillverkningsindustrin vän-
tas utvecklas svagare. Samtidigt tror klubbarna att företagen 
kommer dra ner på både kapacitet och antalet anställda det 
kommande halvåret. Strukturomvandlingen och jakten på 
bättre vinstmarginaler inom branschen ser alltså ut att fort-
sätta.   

Sammantaget blir bilden att tjänstesektorn märker av den rå-
dande lite långsammare tillväxttakten i global och svensk eko-
nomi, men fortsatt tror på expansion och satsar framåt. Det är 
viktigt, inte minst eftersom tjänstesektorn står för ungefär två 
tredjedelar av näringslivets produktion och investerar dubbelt 
så mycket som industrin. Det är också i linje med den globala 
trenden, att den inhemska tjänstesektorn utvecklas relativt väl 
trots svagare utsikter för industrin.  

Sysselsättningstillväxt - men arbetslösheten ökar 
De senaste åren har tjänstesektorn varit en formidabel jobbmo-
tor. Det gäller särskilt på tjänstemannasidan, där jobben inom 
kunskapsintensiva tjänstenäringar som företagstjänster och 
konsulttjänster har vuxit snabbt. Framöver ser jobbtillväxten 
inom tjänstesektorn ut att mattas av, inte minst inom konsult- 
och bemanningsbranschen. 

Även industrin har ökat antalet anställda de senaste två åren, 
med totalt sett runt 20 000 personer. Här förväntar vi oss nu en 
vändning. Samtidigt tror vi inte på någon dramatisk utveckl-
ing. Vår prognos är att antalet anställda inom industrin kom-
mer minska med runt 5000 personer nästa år. Minskningen är 
blygsam om man jämför med utvecklingen under finanskrisen 
då runt 100 000 personer fick lämna sina jobb inom industrin 
på kort tid.  

Vi bedömer att industrin överlag relativt snabbt kan anpassa 
kostymen till minskad efterfrågan och orderingång. Det tror vi 
framför allt kommer slå igenom i arbetsmarknadsstatistiken i 
början av nästa år. Samtidigt kommer företagen vara försiktiga 
med att göra sig av med kompetens som är svår att få tag på 
igen.  

Neddragningar på Arbetsförmedlingen och sämre ekonomi i 
kommunerna gör att vi inte förväntar oss någon större jobbtill-
växt i offentlig sektor i år och nästa år. Det här gör att ingen 
bransch eller sektor just nu agerar draglok på arbetsmark-
naden. Det bäddar för en svagare sysselsättningsutveckling 
framöver. Vi tror därför att arbetslösheten kommer öka något, 

till runt 7 procent nästa år, men fortsatt ligga på lägre nivåer än 
vad som gällde innan arbetslösheten vände ner runt 2014.  

Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 2018 2019 2020 

Arbetslöshet (årssnitt) 6,3 6,7 7,0 

Sysselsättningstillväxt 1,8 0,6 0,3 

KPI, årsgenomsnitt 2,0 1,7 1,6 

KPIF, årsgenomsnitt 2,1 1,7 1,6 

Produktion näringslivet 3,0 1,6 1,2 

Produktivitet näringslivet 0,5 1,0 1,2 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Produktivitetsutvecklingen i näringslivet ökar fram-
över 
Hur produktiviteten, eller annorlunda uttryckt förädlingsvär-
det per arbetad timme, utvecklas inom industrin och närings-
livet är centralt både för vår konkurrenskraft och för möjlig-
heten att ha reallöneökningar. Under en period fram tills 2005 
upplevde många länder, inte minst Sverige, en produktivitets-
boom. Efter finanskrisen har produktivitetstillväxten varit be-
tydligt lägre både här hemma och i omvärlden.  

I den här rapporten tittar vi på hur produktiviteten har utveck-
lats för olika delbranscher i näringslivet den senaste tiden och 
spår hur mycket mer produktiva vi kan väntas bli den närmsta 
framtiden. Vi tror på en viss uppväxling av produktiviteten, 
från modesta nivåer, under nästa år.  

Något som är slående när produktivitetsutvecklingen bryts ner 
på delbranscher är dock hur stora skillnaderna i utvecklingen 
är. Man kan beskriva det som teknikvågor som sköljer över 
vissa branscher, och kraftigt ökar produktiviteten där, medan 
produktivitetsutvecklingen på andra håll i näringslivet står still 
eller backar. Det är tydligt att den lägre tillväxttakten jämfört 
med i början på 00-talet under ytan döljer väldigt olika utveckl-
ing för olika delar av näringslivet. En bransch som sticker ut, 
med hög produktivitetstillväxt, är handeln. Trots braskande 
rubriker om konkurser och butiksdöd, eller kanske delvis på 
grund av det, så sker uppenbarligen just nu stora förändringar 
som gör att varje anställd genererar allt mer värde.  

Vissa debattörer hävdar att den lägre produktivitetstillväxten 
efter finanskrisen är bevis för en långsiktigt lägre normal nivå 
på produktivitetstillväxten. Jag håller inte med om den slutsat-
sen. Det gör inte heller Industrins ekonomiska råd, som i sin 
senaste rapport just grävt ner sig i produktivitetsutvecklingen i 
olika branscher. Det är tydligt att produktiviteten fortfarande 
kan öka snabbt, och också gör det i vissa branscher där teknik-
utveckling och strukturomvandling sker i hög takt. Det pekar 
på att även andra branscher framöver kan komma att få peri-
oder av snabbt stigande produktivitet, och att det mycket väl 
kan ske på flera håll i ekonomin samtidigt och leda till en sam-
mantaget bättre produktivitetsutveckling än den vi haft under 
de senaste åren.  

Konjunkturinstitutet spår också att det svenska näringslivets 
produktivitet kommer att öka något framöver, som en konse-
kvens av att näringslivet har gjort så omfattande investeringar 
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under de senaste åren, och att det brukar leda till bättre output 
per arbetad timme. Det är en rimlig slutsats.  

Unionens Branschbarometer pekar på att företagen kommer 
att fortsätta öka sina investeringar. Det är något väldigt posi-
tivt, och ingen slump. Många företag och branscher är inne i 
en tid av snabba förändringar och ökade möjligheter till ut-
veckling av både tjänster och produkter, men också ökad risk 
för att bli utslagen om man inte passar sig. Jag tror att trenden 
om ökade investeringar kommer fortsätta att hålla i sig. Det bå-
dar gott för näringslivets framtida produktivitetsutveckling.   

Politikerna har en roll att spela 
Mycket pekar alltså på att svensk industri och export inte kom-
mer ge samma draghjälp till tillväxten nästa år som de har gjort 
under senare tid. Därför blir det framöver extra viktigt att in-
hemsk konsumtion och investeringar hjälper till att hålla hju-
len snurrande. Här kommer oroande signaler från Sveriges 
kommuner, som på många håll har en tuff ekonomisk sits. 
Statsminister Stefan Löfven har utlovat att det ska komma extra 
pengapåsar till kommunerna framöver. Det vore lämpligt, ned-
dragning i offentlig sysselsättning samtidigt som industrin går 

in i en svacka skulle vara en dålig kombination för svensk ar-
betsmarknad och ekonomi.  

Det är också viktigt att regeringen ser till att sätta ett nytt sy-
stem för korttidsarbete på plats och slutar upp med att dra be-
nen efter sig. Även om vi i dagsläget inte tror på någon större 
dramatik i konjunkturutvecklingen nästa år, är det bra att vara 
väl förbered på att det kan komma stökiga tider.   

Generellt är det en svår konst för politiker att genom stimulan-
ser motverka konjunktursvängningar. Många åtgärder, som till 
exempel infrastrukturprojekt, tar lång tid att få igång men nå-
got som politikerna i det här läget borde fokusera på betydligt 
mer än vad de gör är insatser för att få fart på bostadsbyggan-
det. Också det kan ta tid, men med rätt signaler och åtgärder 
kan humöret nog vända relativt snabbt. Dessutom är det helt 
centralt också ur ett mer långsiktigt perspektiv att byggandet av 
rimligt prissatta bostadsrätter samt rimliga hyresrätter får fart 
framöver.   

 

Katarina Lundahl, Unionens chefsekonom 
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Unionens Branschbarometer 
I Branschbarometern bedömer Unionens klubbar utsikterna i 
det egna företaget för det kommande halvåret i relation till det 
senaste halvårets utveckling. I höstens undersökning deltog 
670 klubbar som tillsammans representerar knappt 600 000 
anställda.1 Svaren presenteras nedbrutet på sektorer och 
branscher samt på geografiska regioner. 

Diagram 3 Konjunkturläget i näringslivet enligt Unionens klubbar, total- 
och delindex med 50=neutralvärde 

Källa: Unionens Branschbarometer 

Branschbarometerns index i höstens undersökning noteras på 
51,4, där 50 markerar gränsen mellan positivt och negativt 
stämningsläge.2 Det innebär att index sjunkit sedan i våras, och 
nu ligger under genomsnittet för åren 2012-2019. Branschba-
rometern pekar därmed mot att tillväxttakten i näringslivet 
fortsätter att sakta ner under det kommande halvåret, även om 
förväntningarna fortfarande är positiva.  

Förklaringen till taktsänkningen handlar i huvudsak om att 
förväntningen gällande marknadens tillväxt skruvas ner, klub-
barna har inte lika högt ställda förväntningar på orderingång 
och vinstutveckling. Förväntningarna på sysselsättningens till-
växt det kommande halvåret sjunker till den lägsta nivån sedan 
våren 2014. Företagen fortsätter dock att öka investeringarna, 
index för investeringar ligger i höstens undersökning på en ge-
nomsnittlig nivå sett till perioden 2012-2019.  

En nedbrytning av index i de tolv ingående indikatorerna visar 
en förväntad taktsänkning för åtta av indikatorerna, men med 
en fortsatt positiv bild av det kommande halvåret. Företagen 
fortsätter att öka investeringsvolymerna och särskilt inom 
forskning och utveckling. Ingen bransch har förväntningar på 
minskade investeringar inom området. Samma gäller för inve-
steringar i nya marknader, medan bilden är mer blandad när 
det kommer till kapacitets- och kompetensinvesteringar. Klub-
barna har fortsatt positiva förväntningar när det gäller försälj-
ningspriser och försäljning, och på företagens vinstutveckling. 
Den tydligaste förändringen sedan vårens undersökning hand-

                                                                 
1 Svarsfrekvensen var i höstens undersökning 39 procent.  
2 Indexet är en sammanvägning av resultatet för nio indikatorer, vilka 
omfattar förväntad utveckling under det kommande halvåret gällande 

lar om förväntningarna på orderingång, som i höstens barome-
ter förväntas ha en svagare utveckling än tidigare. Dock sker 
denna nedskruvning från historiskt sett höga nivåer.  

Den sysselsättningsökning som klubbarna förutspått i de elva 
senaste undersökningarna har vänts till förväntningar om 
svagt minskande sysselsättning för både arbetare och tjänste-
män det kommande halvåret. Förväntningarna för respektive 
grupper är av ungefär samma magnitud, båda är svagt negativa, 
men jämfört med vårens undersökning är förändringen mar-
kant större gällande sysselsättningsförväntningen för arbetare. 
En jämförelse mellan industrin och tjänstesektorn visar att det 
är inom industrin som den negativa utvecklingen förutspås, 
både för arbetare och tjänstemän. Inom tjänstesektorn tror fö-
retagen fortsatt på ökat antal anställda. 

Diagram 4 Konjunkturläget uppdelat på indikatorer, förväntad förändring i 
procent jmf föregående halvår 

 
Källa: Unionens Branschbarometer 

Bäst stämningsläge i tjänstesektorn 
Sedan vårens undersökning har Branschbarometerns sam-
manvägda konjunkturindex sjunkit för alla tre sektorer (indu-
stri, tjänster och bygg) i privata näringslivet, men i olika takt. 
Störst är nedgången inom industrin, som efter en lång period 
av tillväxtförväntningar och positiva utsikter nu har förvänt-
ningar om en svagare utveckling, medan tjänstesektorn trots 
en nedskruvning av stämningsläget fortsatt befinner sig i in-
dexets tillväxtzon. Byggbranschen befinner sig i ett neutralläge, 
men har gjort ett stort tapp sedan förra mätningen.  

Vid en jämförelse av indikatorerna mellan industrin och tjäns-
tesektorn syns tydliga skillnader. Tjänstesektorn som helhet 
har positivt ställda förväntningar på det kommande halvåret 
medan industrin till stor del förväntar sig en sämre utveckling 
än under det gångna halvåret, då utvecklingen överlag var 
stark. Trots nedskruvningar när det gäller exempelvis försälj-
ning och orderingång så finns en positiv förväntan på försälj-
ningspriserna de kommande sex månaderna, och industriföre-
tagen planerar för ökade investeringar. De väntas öka sina in-
vesteringar i forskning och utveckling, i kapacitet och i nya 

företagets marknad (orderingång, försäljning och vinstutveckling), 
investeringar och sysselsättning. 
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marknader. Trots lägre tillväxt så är det fortsatt viktigt för fö-
retagens konkurrenskraft att fortsätta investera i produktut-
veckling, något som möjliggörs av det höga lönsamhetsläge 
som industrin haft under lång tid.   

Diagram 5 Konjunkturläget uppdelat på sektorer och branscher, index 
med 50=neutralvärde 3 

 

Källa: Unionens Branschbarometer 

Snabb inbromsning inom fordonsindustrin 
Maskin- och metallvaruindustrin, basindustrin samt for-
donsindustrin förväntar sig alla viss taktsänkning i verksam-
heten under den kommande sexmånadersperioden. For-
donsindustrin har gått för full motor under lång tid, men är nu 
den bransch med snabbast skiftande stämningsläge jämfört 
med vårens undersökning, Fordonsbranschen har haft högt 
uppskruvade förväntningar om framtiden i många undersök-
ningar i rad, och de förväntningar på svagare utveckling som 
syns i undersökningen sker från historiskt sett höga nivåer.  

Klubbarnas svar pekar dock på skillnader mellan olika delar av 
fordonsindustrin. Personbilstillverkningen väntas gå fortsatt 
bra kommande halvår och företagen har positivt ställda för-
väntningar på orderingång, försäljning och försäljningspriser. 
I motsatt riktning går stämningsläget för tillverkningen av 
tunga fordon, där klubbarna har förväntningar på minskad or-
deringång, försäljning och sysselsättning för arbetare det kom-
mande halvåret. Även underleverantörer inom fordonsindu-
strin förväntar sig liknande nedgång.  

Klubbarna inom basindustrin förväntar sig inbromsningar det 
kommande halvåret, framförallt för orderingång och försälj-
ning och man drar ner på sysselsättningen för arbetare. I de 
senaste undersökningarna har klubbarna angett att det är bris-
tande kapacitet i den egna verksamheten som hindrat verksam-
heten från att expandera, något som nu bytts ut mot att det sna-
rare är en vikande efterfrågan från exportmarknader som utgör 
det största hindret. Dock finns en försiktig optimism när det 
gäller investeringar i kapacitet och forskning och utveckling. 

                                                                 
3 Övrig industri utgörs av: försvars-, livsmedels-, läkemedelsindustri 
samt övrig tillverkande verksamhet. Övriga företagstjänster samlar 
tjänsteföretag som dels i huvudsak har andra företag/offentlig sektor 
som sina kunder, dels tillhör branscher vars svarsunderlag i undersök-
ningen är för litet för att särredovisas. Basindustrin utgörs av kemi-, 
skogs- och pappers- samt stål- och gruvindustri. 

Ytterligare nedbrytning av svaren ger att det främst är stål- och 
gruvindustrin samt kemiindustrin som överlag har lågt ställda 
förväntningar på framtiden, och precis som många andra del-
branscher inom industrin förväntas ett sämre inflöde på order-
sidan och en vikande försäljning.  

Även om klubbarna inom övrig industri också har sänkt sina 
förväntningar jämfört med i våras, så är det fortfarande förvän-
tan på tillväxt kommande halvåret. Det gäller framförallt för-
svarsindustrin och livsmedelsindustrin, två delar av industrin 
som generellt inte är lika konjunkturkänsliga som andra indu-
stribranscher. Inom försvarsindustrin har man höga förvänt-
ningar på den kommande periodens orderingång och väntar 
sig en stark försäljning, och har även en positiv förväntan på 
sysselsättningen för arbetare det kommande halvåret.   

Stora kapacitetsinvesteringar inom handeln 
Många branscher inom tjänstesektorn ser fortsatt ljust på de 
kommande sex månaderna, även om det skett en viss avmatt-
ning sedan vårens undersökning. Både klubbarna inom parti-
handeln och detaljhandeln har höga förväntningar på försälj-
ningen det kommande halvåret, och partihandeln spår även en 
ganska stark vinstutveckling. Inom detaljhandeln är det högt 
ställda förväntningar på kapacitetsinvesteringar, en trend som 
varit tydlig det senaste året och som inte ser ut att mattas av. 
Handeln som helhet genomgår en stor strukturomvandling i 
och med förändrade köpbeteenden och e-handelns starka ut-
veckling vilket tvingar företagen att fortsätta investera i kapa-
citet för att inte bli inaktuella.  

Stämningsläget inom konsult och bemanningsbranschen har 
mattats av jämfört med vårens undersökning, men är fortfa-
rande sammantaget positivt inför det kommande halvåret. Det 
har varit högt tryck under relativt lång tid, och avmattningen 
som syns nu ter sig ganska naturlig mot bakgrund av den ge-
nerella avmattningen i näringslivet och med de nedskruvade 
förväntningarna inom industrin. Klubbarna förväntar sig inte 
längre samma ökning som det varit under de senaste åren.  

Normal lönsamhet inom svensk industri 
Enligt de deltagande klubbarna i Branschbarometern så är det 
ett svagare lönsamhetsläge än normalt. 4 En jämförelse mellan 
sektorerna visar att bedömningarna skiljer sig åt mellan indu-
strin och tjänstesektorn. Klubbarna inom industrin uppger 
överlag ett bra lönsamhetsläge i dagsläget, företagen är snabba 
på att anpassa verksamheten till förändringar i konjunkturen 
och kan snabbt anpassa sig till kostnadsläget vid mindre efter-
frågan. Branscherna inom tjänstesektorn kämpar med sin lön-
samhet, framförallt IT och telekom upplever ett mycket sämre 
lönsamhetsläge än normalt. Endast detaljhandeln får en positiv 
nettoandel i sin nulägesbedömning av lönsamheten. Det bör 
dock nämnas att det inom många branscher, såsom övrig in-
dustri, konsult och bemanning, övriga företagstjänster och  

4 Lönsamhetsläget bedöms genom att subtrahera andelen som uppger 
ett sämre än normalt lönsamhetsläge från andelen som uppger ett 
bättre lönsamhetsläge än normalt, och därmed få en nettoandel som 
antingen är positiv eller negativ. 
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transport och logistik, är en majoritet av klubbarna som uppger 
ett normalt lönsamhetsläge, något som inte syns i diagrammet. 
Diagrammet ger således en något dystrare bild än vad som är 
fallet.  

Diagram 6 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, nettoandelar i 
procent, 0 = normalläge 

 
Källa: Unionens Branschbarometer 

Ökad konkurrens största hindret för expansion 
Över en av fyra klubbar anger att ökad konkurrens är ett av de 
främsta hindren för den svenska verksamheten att expandera i 
nuläget, och över en av fem klubbar anger att de upplever en 
bristande efterfrågan från den svenska marknaden. Andelen 
klubbar som upplever bristande efterfrågan från exportmark-
naderna har ökat från drygt 5 procent hösten 2018 till över 17 
procent ett år senare, samtidigt som kapacitetsbrister i den 
egna produktionen och brister i leverantörsledet succesivt upp-
levs som mindre av ett hinder.  

Diagram 7 Vilket/vilka är de främsta hindren för den svenska verksamheten 
att expandera i nuläget? Flera svar möjliga 

 
Källa: Unionens Branschbarometer 

Trots att en ökande andel klubbar svarar att bristande efterfrå-
gan är en begränsning för expansion av verksamheten så upp-
ger klubbarna även arbetskraftsbrist som ett fortsatt hinder. 
Det finns således fortfarande behov av viss kompetens som det 
råder brist på, även när det är lägre tillväxt. Det är främst inom 
tjänstesektorn som arbetskraftsbrist är ett hinder för expans-
ion, knappt en av fem klubbar inom tjänstesektorn har svårt att 

hitta rätt kompetens, jämfört med drygt en av tio inom indu-
strin. Industrin hindras istället i högre grad av en bristande ef-
terfrågan på exportmarknader jämfört med tjänstesektorn. 
Över 30 procent av de svarande klubbarna inom industrin upp-
ger detta, vilket kan jämföras med knappt 5 procent inom 
tjänstesektorn. Sammantaget ger klubbarnas svar gällande ex-
pansionshinder bilden generellt av en avmattning av konjunk-
turen. 

Olika förväntningar på framtiden runt om i Sverige 
En brytning av resultaten i Branschbarometern på geografiska 
regioner visar att det finns en spridning bland regionernas för-
väntning på de kommande sex månaderna. Företagen i Mälar-
dalen exklusive Stockholm har det senaste året kraftigt sänkt 
sina förväntningar, vilket till stor del förklaras av att det är en 
region med en stor del anställda inom fordonsindustrin och 
basindustrin. Även region Mitt förväntar sig neddragningar, 
vilket förklaras av att det inom regionen finns många företag 
inom industrin, framförallt inom maskin- och metallvaruindu-
stri samt stål och gruvindustrin. Klubbarna på företag i Region 
Syd ser ljust på det kommande halvåret, och detta är mycket 
tack vare en stark representation av företag inom livsmedelsin-
dustrin. 

Diagram 8 Regionalt konjunkturläge, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionens Branschbarometer 

I de senaste årens undersökningar har Västra Götalandsreg-
ionen inklusive Göteborg haft stark tillväxt, mycket tack vare 
fordonsindustrins starka utveckling. Trots att stora delar av 
fordonsindustrin bromsar in så fortsätter klubbarna i Göte-
borgsregionen att förvänta sig tillväxt det kommande halvåret. 
Historiskt sett har Göteborg påverkats mycket av hur det gått 
för svensk industri, men i höstens undersökning syns inte det 
mönstret. Detta förklaras dels av regionens personbilstillverk-
ning som väntas fortsätta gå bra, men även andra delar av gö-
teborgsregionens näringsliv ser positivt på det kommande 
halvåret. 
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Världshandeln tynger den globala kon-
junkturen 
Efter flera starka år är den globala konjunkturen inne i en ned-
växling av tillväxttakten. Handelsaktiviteten har avtagit och in-
vesteringsviljan på många marknader är måttlig, inte minst i 
spåren av handelskonflikter och tecken på en svagare global ef-
terfrågan.  

Osäkerheten i den globala konjunkturen är fortsatt hög. Sedan 
Unionens prognos i maj har ytterligare tullar mellan Kina och 
USA införts, samtidigt som osäkerheten kring Brexit har fort-
satt att sätta prägel på stämningsläget.  

Trots det finns positiva tecken i den globala ekonomin. Bland 
annat har BNP-siffror från USA varit lite bättre än väntat och i 
euroområdet som helhet är tillväxtläget dämpat men kontroll-
lerat. Det finns också tecken på att handelskonflikten mellan 
USA och Kina börjar lätta. Men trots vissa positiva överrask-
ningar i breda tillväxttal i vissa länder målar annan data upp en 
bild av en dämpad efterfrågan globalt, inte minst när det gäller 
investeringar och inom industrin. Den globala tjänstesektorns 
aktivitet fortsätter dock att hålla sig kvar på relativt höga ni-
våer, medan inbromsningen i tillverkningsindustrin har fort-
satt.  

I euroområdet fortsätter Tyskland att visa en svag BNP-ut-
veckling, där framförallt utrikeshandeln är ett sänke. Viss lätt-
nad kommer från privatkonsumtion och investeringar, men 
det har inte varit tillräckligt för att täcka upp för den svaga ut-
vecklingen i exporten. Tyskland drabbas mer än många andra 
länder av handelskriget mellan USA och Kina, eftersom de till-
hör Tysklands största exportländer. Den tyska industripro-
duktionen har också minskat i över ett års tid. Samtidigt för-
väntar vi oss en viss återhämtning för den tyska ekonomin 
framöver. Det vilar bland annat på att industrin utifrån nuva-
rande utgångsläge kan börja återhämta sig och att fordonsin-
dustrin nu har genomgått anpassningen till nya miljökrav. Sta-
tistik för tysk orderingång och export har också överraskat po-
sitivt på senare tid.  

Storbritannien hade ett något starkare andra kvartal än väntat. 
Den brittiska ekonomin fick då stöd inte minst av lagerök-
ningar, sedan företag har börjat förbereda sig inför brexit. Till 
viss del bedöms detta motverkas under resten av året. Efter att 
Boris Johnson varit nära att få till ett avtal med EU tvingades 
han efter nederlag i det brittiska parlamentet att återigen skjuta 
upp utträdet, denna gång till den 31 januari 2020. Innan dess 
ska ett nytt parlamentsval hållas. Vår bedömning är att risken 
för ett oordnat utträde ur EU har minskat, men fortsatt osäker-
het om framtiden väntas ändå tynga brittisk ekonomi.  

I Kina fortsätter handelsaktiviteten att minska, präglad av han-
delskriget med USA. Det gäller både på import- och exportsi-
dan. Kina har låtit valutan yuanen försvagas i syfte att stärka 
landets export, men resultatet har varit måttligt. Det finns få 
tecken på att Kina kommer att få ny fart i handelsaktiviteten på 
kort sikt. Samtidigt har det kommit signaler från Kina om att 
det är vissa genombrott på gång i förhandlingarna med USA. 
Det skulle bland annat innebära att vissa tullar tas bort, och att 
införandet av nya tullar fryses.    

Den kinesiska BNP-tillväxten har fortsatt att bromsa in. Det 
andra kvartalet 2019 noterades tillväxten till 6,2 procent, vilket 
var den lägsta kvartalsvisa BNP-tillväxten på 27 år. Landet pla-
nerar nu nya ekonomiska stimulanser för att bromsa nedväx-
lingen i ekonomin. Hittills har den kinesiska regeringen an-
nonserat skattelättnader på 2 000 miljarder yuan och emiss-
ioner av obligationer öronmärkta till infrastrukturinveste-
ringar.   

Ekonomin i USA har visat vissa tecken på inbromsning, men 
den sker långsamt och motverkas av en fortsatt stark privat-
konsumtion som kommer i kölvattnet av en låg arbetslöshet 
och fortsatt stark löneutveckling. Viss tröghet återfinns i nä-
ringslivet, där handelskriget har påverkat tillverkningsindu-
strin och investeringar. Givet den nuvarande osäkerheten har 
företagen blivit allt mer försiktiga när det gäller nya investe-
ringar.  

Tabell 3 Internationell BNP-tillväxt, procentuell förändring  
 2018 2019 2020 

Världen 3,6 3,0 3,4 

USA 2,9 2,4 2,1 

Kina 6,6 6,2 6,0 

Euroområdet 1,8 1,2 1,4 

Tyskland 1,5 0,5 1,2 

Storbritannien 1,4 1,2 1,4 

Avancerade ekonomier 2,3 1,7 1,7 
Källa: IMF och egna bedömningar 

Inflationen har i flera avancerade ekonomier på senare tid hål-
lit sig under centralbankernas mål, bland annat i USA. I Euro-
området har den fortsatt att vara betydligt under inflationsmå-
let, likaså i Japan. Centralbanker har svarat med penningpoli-
tiska lättnader, bland annat ECB och Fed, vilket delvis har bi-
dragit till en förnyad riskaptit på de globala aktiemarknaderna.   

Tillväxten i världshandeln bedöms falla tillbaka rejält under 
2019, för att sedan återhämta sig 2020. Under 2019 spås världs-
handelns tillväxt uppgå till 1,1 procent, ned från 3,6 procent 
2018. Nästa år bedöms tillväxten i världshandeln studsa upp till 
en tillväxt på 3,2 procent, inte minst efter att handelskonflikten 
mellan USA och Kina slutar att förvärras och i bästa fall lättar 
något.  

Sammanfattningsvis är globala konjunkturbilden över pro-
gnosperioden något spridd. Det väntas ske en viss accelerering 
i tillväxten i euroländerna men på den globala arenan bedöms 
både USA:s och Kinas tillväxt bromsa in under 2020 i spåren 
av en svagare ekonomisk aktivitet inte minst inom industrin.  

Stark exporttillväxt taktar nu ned 
Under första halvåret 2019 växte den svenska exporten i ge-
nomsnitt med 4,8 procent i årstakt. Det innebar en klart högre 
ökningstakt än under helåret 2018, då tillväxten i exporten blev 
3,1 procent. Importen under första halvåret 2019 växte med 1,4 
procent i årstakt, vilket utgjorde en nedväxling jämfört med 
helåret 2018 då importtillväxten uppgick till 3,6 procent.  
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Diagram 9 Export av varor och tjänster, fasta priser, årstakt i procent 
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Källa: Macrobond och SCB 

Under första halvåret 2019 har exporten inte minst fått stöd av 
tjänsteexporten, som växte med hela 9,0 procent. Även varuex-
porten växte, om än i en långsammare takt, med 3,1 procent. 
Den svenska exportutvecklingen får ses som anmärkningsvärt 
stark under det första halvåret i ljuset av en svagare konjunk-
turutveckling i omvärlden. Kronan har fortsatt att försvagas, 
vilket har bidragit med visst stöd till exporten. Samtidigt tyder 
en försvagad orderingång bland större svenska exportföretag 
på att det kommer att ske en avmattning i exporten framöver. 
Inbromsningen i den globala ekonomin börjar i allt större ut-
sträckning ge sig till känna i den svenska exporten, vilket kom-
mer påverka utvecklingen inte minst under 2020.  

Bland de större varukategorierna noterade läkemedelsproduk-
ter en betydande exportökning under det första halvåret i år, 
medan exporten av lastbilar och andra tunga motorfordon 
uppvisade en klar minskning. Exporten av personbilar ökade 
mer än den totala exporten under det första halvåret. 

Bland Sveriges större handelspartners var det exporten till USA 
som stod för den klart största ökningen, medan exporten till 
Kina visade en mer blygsam utveckling. En stor anledning till 
att exporten till USA stod ut var en betydande ökning av ex-
porten av motorfordon till landet. Samtidigt minskade expor-
ten av motorfordon till Kina. 

Diagram 10 Import av varor och tjänster, fasta priser, årstakt i procent 
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Källa: Macrobond och SCB 

Medan exporten legat kvar på höga nivåer har importen brom-
sat in desto mer under det första halvåret, till en tillväxt på 1,4 
procent i årstakt. Inbromsningen kan i huvudsak härledas till 
en betydligt svagare varuimport, som sjönk med 0,5 procent 
under perioden och påverkades negativt av den svagare kro-
nan. Tjänsteimporten steg däremot med 5,8 procent, med stöd 
inte minst från en svag jämförelsemånad under andra kvartalet 
2018.  

Business Swedens exportchefsindex noterades till 50,6 under 
det tredje kvartalet 2019, vilket var den lägsta nivån sedan 2012 
och tredje kvartalet i rad med nedgångar. Det är alltså fortfa-
rande fler exportchefer som tror på tillväxt, men det är en tyd-
ligt nedåtgående trend. Det är värt att nämna att det finns en 
skillnad mellan förväntad exportutveckling och nulägesbe-
dömningen. När det gäller nuläge noterades index till 53,8, me-
dan prognosen landade på 47,4.  

I Unionens branschbarometer finns det en tydlig skillnad mel-
lan vad klubbarna inom industrin respektive tjänstesektorn 
tror om utvecklingen av exporten. Både inom basindustrin och 
inom fordonsindustrin förväntas en nedgång i exporten, me-
dan it och telekom samt parti- och detaljhandeln spår fortsatta 
exportökningar.  

Unionenklubbarna fick i Branschbarometern frågan om vilken 
faktor i omvärlden som de bedömer kommer ha den största 
påverkan på exporttillväxten under det kommande halvåret. 
Den dominerande faktorn bland svarsdeltagarna är hur tillväx-
ten utvecklar sig i Europa, samtidigt som kronans utveckling 
bedöms ha näst störst påverkan. Vidare bedömer de svarande 
att brexit kommer att få en påverkan i större utsträckning än 
vid föregående undersökning i vår.  

Diagram 11 Faktorer med störst påverkan på utlandsförsäljning det kom-
mande året. Flera svar möjliga. Bas: företag som exporterar 

Källa: Unionens Branschbarometer 

Sammantaget har den ekonomiska utvecklingen på de största 
svenska exportmarknaderna försämrats ytterligare, inte minst 
i Tyskland. En avmattning i den globala industriproduktionen 
talar för en lägre tillväxt i efterfrågan på svenska industripro-
dukter framöver, likaså gör en svagare orderingång bland stora 
svenska exportföretag. Samtidigt fortsätter den svenska kronan 
att ge stöd och hittills har svensk export visat sig vara betydligt 
mer motståndskraftig mot en svagare global konjunktur. Vi be-
dömer att exporten växer med nästan 4 procent i år och sedan 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Tillväxten i övriga världen

Utvecklingen gällande (genomförda och
aviserade) ökade hinder för världshandeln

Tillväxten i Kina

Tillväxten i USA

Utvecklingen gällande Brexit

Utvecklingen för den svenska kronans
växelkurs gentemot euron och/eller

amerikanska dollarn

Tillväxten i Europa

Höst 2018 Vår 2019 Höst 2019



13 
 

taktar ner till 2,4 procents tillväxt nästa år. Importen växer med 
knappt 2 procent båda åren.   

Tabell 4 Unionens prognos över export och import, procent 
 2018 2019 2020 

Export 3,1 3,9 2,4 

Import 3,6 1,9 1,8 
Källa: Macrobond och egna bedömningar  

Konsumtionen tar ny fart 
Hushållens konsumtion hade en svag utveckling mellan som-
maren 2018 och sommaren 2019. Till stor del kan det förklaras 
av en kraftig nedgång i bilförsäljningen. De senaste månaderna 
finns flera tecken på att konsumtionen åter har tagit fart. 

Diagram 12 Hushållens och offentlig konsumtion, årlig ökning, fasta priser, 
procent 
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Källa: Macrobond och SCB 

Tillfällig svacka i hushållens konsumtion 
Under 2018 ökade hushållens konsumtion med 1,6 procent. 
Det var stor skillnad i ökningstakt mellan det första halvåret 
(2,3 procent) och det andra halvåret (1,0 procent). Dämp-
ningen kan till stor del förklaras av att försäljningen av bilar 
minskade markant under det andra halvåret till följd av att det 
så kallade bonus malus-systemet trädde i kraft vid halvårsskif-
tet.5  

Bilförsäljningen har fortsatt att utvecklas svagt under 2019 med 
en nedgång på 20 procent första halvåret. Under tredje kvarta-
let har bilförsäljningen ökat kraftigt jämfört med det svaga 
tredje kvartalet 2018. Noterbart är dock att bilförsäljningen 
fortfarande är lägre än motsvarande period 2017. Utöver en 
kvardröjd effekt av bonus malus-systemet beror det sannolikt 
även på att hushållen blivit mer försiktiga med omfattande köp 
av varaktiga varor, något som brukar ske vid en dämpning av 
konjunkturen. Under slutet av året väntas dock en ny tillfällig 
ökning av bilförsäljningen då det efter årsskiftet införs nya 
ännu hårdare skatteregler i bonus malus-systemet. Det kom-
mer sannolikt ge en ny tillfällig skjuts i konsumtionen under 

                                                                 
5 Vilket innebar höjd skatt på bensin- och dieseldrivna fordon och en 
bonus vid köp av nya fordon med lägre koldioxidutsläpp, till exempel 
elbilar. Många passade på att köpa en ny bil precis innan halvårsskiftet 

det fjärde kvartalet och sedan hålla tillbaka utvecklingen under 
2020, även om effekten inte väntas bli lika markant som vid 
halvårsskiftet 2018.  

Priserna på bostadsmarknaden sjönk från hösten 2017 och 
cirka ett år framåt. En ökad oro för värdet på bostäderna leder 
ofta, med viss eftersläpning, till att bostadsägare blir mer för-
siktiga med sin konsumtion och istället väljer att öka sitt buf-
fertsparande. Det kan ha bidragit till en dämpning av konsumt-
ionen under 2018 och inledningen av 2019. Även de amorte-
ringskrav som införts i två steg har bidragit till att hushållens 
sparande, som förvisso även trendmässigt ökat i 15 års tid, har 
växt i god takt de senaste åren.  

Bostadskomponenten i hushållens konsumtion hade en svag 
utveckling under inledningen av 2019. En annan faktor som 
höll tillbaka konsumtionen under det första halvåret var en 
svag ökning av svenskars konsumtion utomlands, något som 
sannolikt kan förklaras av den svaga kronkursen. Den svaga ut-
vecklingen under det första halvåret för bilar, bostadskostnader 
och utlandskonsumtion vägdes dock upp av en fortsatt god ut-
veckling för livsmedelskonsumtionen samt en ökning gällande 
restaurangbesök, kultur etc.  

Hushållens konsumtionsindikator, som är SCB:s samlade indi-
kator för att på månadsbasis följa hushållens konsumtion, 
sjönk kraftigt i juli 2018 (till följd av ovan nämnda utveckling 
av bilförsäljningen). Indikatorn har sedan ökat på månadsbasis 
men i jämförelse med motsvarande månad föregående år 
pendlade konsumtionsutvecklingen mellan 0 och 1 procent 
fram till och med juni 2019. Från och med juli har indikatorn 
återigen haft en årlig ökningstakt på över 2 procent, och i sep-
tember till och med över 3 procent. 

Diagram 13 Hushållens konsumtionsindikator, säsongsrensad och trend-
justerad, index respektive procent  

Källa: Macrobond och SCB 

Löneökningstakten har hittills i år (januari-augusti) varit 2,4 
procent. Enligt Medlingsinstituts modellberäkningar tyder det 
på att löneökningstakten för helåret blir 2,6 procent. Det skulle 
i så fall vara en tiondel högre än 2018. Eftersom inflationen 

och som en följd av det minskade sedan antalet nyregistrerade bilar 
under det andra halvåret med över 30 procent jämfört med motsva-
rande period året innan. 
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väntas bli några tiondelar lägre än 2018 gör det att reallönerna 
ökar i något snabbare takt i år än förra året. Som vi visade i 
vårens prognos är förändringen i reallöneökningstakt ett år 
starkt korrelerad med förändring i hushållens konsumtions ök-
ningstakt ett år senare. Den stigande reallöneökningen 2019 
skulle därmed indikera en något högre ökningstakt av hushål-
lens konsumtion 2020 än 2019. 

I Branschbarometern ser klubbarna inom handeln sammanta-
get ljust på utvecklingen under det kommande halvåret. För-
väntningarna på kommande försäljning inom detaljhandeln 
har ökat jämfört med de två senaste undersökningarna. 

I statsbudgeten för 2020 avskaffas värnskatten och skatten på 
pensioner sänks. Båda dessa satsningar ökar hushållens dispo-
nibla inkomster. Den borttagna värnskatten kommer dock 
sannolikt inte följas av en motsvarande konsumtionshöjning 
då den riktar sig till en grupp med hög inkomst där en inkomst-
höjning inte fullt ut används till ökad konsumtion. Totalt be-
dömer vi att de två reformerna ökar hushållens konsumtion 
med drygt 0,2 procentenheter 2020.  

Sammantaget bedömer vi att hushållens konsumtion kommer 
utvecklas i en starkare takt framöver än den svaga perioden 
mellan halvårsskiftena 2018 och 2019. Reallönerna ökar i god 
takt, bostadspriserna har börjat stiga igen och räntan väntas 
fortsatt vara låg. Samtidigt hålls utvecklingen tillbaka av en sva-
gare utveckling på arbetsmarknaden, framför allt under 2020. 
Helåret 2019 kommer också tyngas ned av den svaga utveckl-
ingen under det första halvåret. Totalt sett bedömer vi att hus-
hållens konsumtion ökar med 1,5 procent i år och med 1,8 pro-
cent nästa år. 

Offentliga konsumtionen tilltar 
Den offentliga konsumtionen har endast ökat marginellt de 
senaste två åren. Åren dessförinnan, framför allt under 2016, 
ökade den offentliga konsumtionen i betydligt högre takt. En 
stor del av förklaringen återfinns i de höga, och mellan åren 
kraftigt varierande, kostnaderna för asylmottagningen som har 
påverkat utfallen under dessa år. De offentliga kostnaderna för 
migrationen väntas under prognosperioden vara mer stabila.  

Befolkningen väntas öka med 0,8-0,9 procent per år framöver 
och andelen som ej är i arbetsför ålder ökar stadigt. Detta leder 
till ett behov av ökade offentliga utgifter, främst i kommu-
nerna, för att välfärdsåtagandena ska kunna upprätthållas. 
Kommunernas ekonomi är dock ansträngd, både på grund av 
den demografiska utvecklingen och av att staten dragit ned på 
resurser till kommunerna, både kopplat till migrationen och 
genom neddragningar av Arbetsförmedlingen. För att kom-
pensera för detta innehåller statsbudgeten för 2020 ökade stats-
bidrag till kommunerna. Det görs också satsningar på polis, 
rättsväsende och försvar. Enligt SKL räcker dock detta inte 
utan gapet mellan kostnader och intäkter kommer fortsätta att 
öka, både i kommuner och i regioner (tidigare landsting). 
Drygt 20 kommuner och fyra regioner har aviserat skattehöj-
ningar för 2020 för att motverka underskotten, vilket enligt 
SKL:s bedömningar leder till en genomsnittlig skattehöjning på 
5 öre i kommunerna och 8 öre i regionerna.  

Den offentliga konsumtionen hålls också tillbaka av de tidigare 
nämnda besparingarna på arbetsmarknadsområdet 2019 och 
att det i statsbudgeterna för både 2019 och 2020 prioriteras 
sänkningar av inkomstskatterna.  

Sammantaget är vår bedömning att den offentliga konsumt-
ionen ökar med 0,6 procent 2019 och 0,8 procent 2020.  

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

 2018 2019 2020 

Hushållens konsumtion 1,6 1,5 1,8 

Offentlig konsumtion 0,4 0,6 0,8 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Fallande investeringar i år 
Efter en lång period av uppgång började de fasta bruttoinveste-
ringarna att minska under 2018. Trenden fortsatte under första 
halvan av 2019 då investeringarna sjönk och sammantaget låg 
1 procent lägre än under det första halvåret 2018.  

Diagram 14 Fasta bruttoinvesteringar, miljarder kronor i fasta priser och 
som andel av BNP 
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Investeringar kan analyseras utifrån två olika vinklar. Det ena 
är vilka tillgångsslag som det investeras i, det andra är i vilken 
sektor och bransch som investeringen sker. Investeringarna 
analyseras nedan utifrån båda dessa infallsvinklar, som går in i 
varandra.  

Minskade bostadsinvesteringar ett sänke framöver 
Nedgången i investeringarna beror framför allt på minskande 
bostadsinvesteringar. Under det första halvåret 2019 minskade 
bostadsinvesteringarna med 10 procent jämfört med samma 
period 2018. Däremot har investeringarna i lokaler, anlägg-
ningar och infrastruktur fortsatt att öka både under 2018 och 
under första halvan av 2019. Det har i viss utsträckning komp-
enserat för fallet i bostadsbyggandet och de totala bygginveste-
ringarna sjönk med cirka 3 procent under första halvan 2019 
jämfört med samma period 2018.  
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Diagram 15 Fasta bruttoinvesteringar per tillgångsslag, miljarder kronor, 
fasta priser 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015 2016 2017 2018 2019

Maskiner o vapensystem Transportutrustning Övr. bygg Bostäder
Immateriella tillgångar  

Källa: Macrobond och SCB 

Tyvärr syns ännu ingen vändning när det gäller de sjunkande 
bostadsinvesteringarna. Antalet påbörjade flerfamiljshus forts-
ätter att minska. Det gäller inte minst i Stockholm, där den 
nedåtgående trenden fortsatte in i 2019. Även i Malmöreg-
ionen föll byggstarterna under första halvåret 2019. Göteborgs-
regionen går däremot mot strömmen och har haft en positiv 
utveckling i antal byggstartade lägenhetsprojekt de senaste 
åren, en utveckling som fortsatte in i 2019. Utanför storstads-
regionerna fortsatte byggstarterna också att minska under 
första halvåret.  

Diagram 16 Antal påbörjade flerfamiljshus, säsongsjusterat 
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Antalet beviljade bygglov har också överlag haft en dyster ut-
veckling. Bygglovsansökningarna hade en tillfällig topp under 
fjärde kvartalet 2018, men har därefter fallit. Det gäller särskilt 
Stockholm och Malmöregionerna. Bygglovsansökningarna har 
utvecklats något bättre utanför storstadsregionerna. Samman-
taget pekar statistiken på att bostadsbyggandet kommer fort-
sätta att falla.  

En positiv parameter i sammanhanget är dock att bostadspri-
serna stigit under 2019. Konjunkturavmattningen har också 
gjort att hushållen kan räkna med att räntan fortsätter att vara 

låg under lång tid. Utbudet av nyproducerade lägenheter har 
under det senaste året varit stort, men kommer sjunka framö-
ver som en effekt av den lägre byggtakten. Det kan öka intresset 
för att teckna sig för nya bostadsprojekt och därmed öka anta-
let byggstarter. Å andra sidan kan sämre arbetsmarknadsut-
veckling göra att hushållen blir mer försiktiga. Sammantaget 
tror vi att bostadsbyggandet kommer falla med runt 8 procent 
i år och med 4 procent nästa år, och under slutet av nästa år 
plana ut på en lägre nivå.  

Investeringarna i anläggningar och infrastruktur ser ut att fort-
sätta öka nästa år, medan lokalinvesteringarna tyngs av mins-
kade investeringar från industrin och kommunerna.  

Höga investeringsnivåer i maskiner vänder ner 
Investeringarna i maskiner, utrustning och vapensystem har 
sedan 2016 legat på historiskt höga nivåer. Denna typ av inve-
steringar har under den senaste högkonjunkturen varit mer 
omfattande än under konjunkturtoppen innan finanskrisen. 
De höga investeringsnivåerna för dessa tillgångsslag har drivits 
bland annat av kraftig kapacitetsutbyggnad i takt med att indu-
striproduktionen har expanderat.  De senaste kvartalen har det 
gått att skönja en svag nedgång i investeringarna i maskiner, 
utrustning och vapensystem. Mot bakgrund av de höga inve-
steringsnivåerna och konjunkturavmattningen kommer indu-
strins investeringar i denna typ av tillgångar sannolikt växla ner 
något framöver, särskilt under nästa år. Samtidigt är det möj-
ligt att försvaret ökar sina investeringar i vapensystem framö-
ver.  

Två branscher som ser ut att gå mot strömmen när det gäller 
investeringar i byggnader, maskiner och utrustning är energi-
sektorn och handeln. De har tydligt ökat investeringarna i 
dessa tillgångsslag under första halvan av 2019. För energisek-
torn och handeln spelar den globala konjunkturavmattningen 
mindre roll för investeringsnivåerna och det är framför allt tek-
nik- och strukturskiften som driver investeringstillväxten. 
Sammantaget för hela näringslivet tror vi på en mindre ned-
gång i investeringarna i maskiner, utrustning och vapensystem 
under prognosperioden.  

Fortsatt tillväxt i kunskapsinvesteringar 
Investeringarna i immateriella tillgångar har stigit kraftigt se-
dan 2016 och har planat ut på höga nivåer under slutet av 2018 
och in i 2019. Den snabba tillväxten under 2018 gör att de im-
materiella investeringarna under årets första halva låg nästan 6 
procent högre än samma period 2018. De underliggande siff-
rorna visar att investeringstillväxten i FoU-verksamheter har 
stannat av under de senaste kvartalen, medan de IT-relaterade 
investeringarna (i datorprogram och databaser) fortsätter att 
öka.  

Uppgången i immateriella investeringar har drivits av ökade 
investeringar i näringslivet, både inom industrin och i tjänste-
sektorn. Frågan är hur konjunkturavmattningen, globalt och 
på hemmaplan, kommer påverka investeringsviljan framöver. 
Det faktum att investeringarna i nuläget ligger på höga nivåer 
gör det svårare att öka dem. Samtidigt har lönsamheten på se-
nare tid varit god, särskilt inom industrin. Många företag måste 
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också fortsätta att satsa till exempel på forskning och utveckl-
ing för att kunna vara konkurrenskraftiga framöver.  

Strukturella förändringar i vissa branscher och den fortsatta di-
gitaliseringen skapar också stora investeringsbehov. Vi tror 
därför att investeringarna i immateriella tillgångar kommer 
fortsätta att öka svagt under prognosperioden.  För många fö-
retag är satsningar på FoU och på den digitala transformat-
ionen en överlevnadsfråga och något som kommer prioriteras, 
även i ett sämre konjunkturläge.  

Näringslivet fortsätter öka investeringarna - trots 
konjunkturavmattning 
Bilden av en svagare men ändå delvis positiv utveckling för nä-
ringslivets investeringar framöver bekräftas av Branschbaro-
metern. Unionens klubbar är trots konjunkturavmattningen 
fortsatt optimistiska gällande det egna företagets investeringar 
under det kommande halvåret. Enligt Branschbarometern 
kommer företagen på bred front fortsätta att öka sina investe-
ringar, om än i långsammare takt än tidigare. Investeringsut-
sikterna är dock bättre i tjänstesektorn än inom industrin.  

För industrin har det skett en rejäl nedväxling av ökningstakten 
för investeringarna som nu är låg, runt en halv procent det 
kommande halvåret jämfört med föregående halvår. Investe-
ringarna spås fortsätta öka framför allt när det gäller kapa-
citets- och FoU-investeringar. Klubbarna inom basindustrin 
samt övrig industri tror på fortsatt ökande kapacitetsinveste-
ringar, medan fordonsklubbarna tror att kapacitetsinvestering-
arna ligger kvar på samma nivå som tidigare under det kom-
mande halvåret. Däremot tror klubbarna på fordonsföretagen 
på fortsatt tillväxt när det gäller FoU-investeringarna.  

I tjänstesektorn är nedväxlingen av investeringstillväxten 
mindre och klubbarna tror att investeringsvolymerna fortsät-
ter att växa under det kommande halvåret med mellan 1 och 2 
procent beroende på tillgångsslag. Tjänstesektorns investe-
ringar (exkl. fastighetsbranschen men inklusive handeln) har 
ökat kraftigt under de senaste åren i takt med att sektorn blivit 
större och mer kunskapsintensiv. Sektorns investeringar utgör 
idag cirka en tredjedel av de totala fasta bruttoinvesteringarna, 
vilket kan jämföras med att tillverkningsindustrin står för runt 
15 procent av de totala investeringarna. Det gör att det något 
mer positiva investeringsutsikterna i tjänstesektorn än i indu-
strin också får större genomslag för näringslivets samlade in-
vesteringsutveckling.  

Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt, och investe-
ringstillväxten i övriga näringslivet är under 2019 inte tillräck-
ligt omfattande för att helt kunna motverka en investerings-
nedgång. 

Svag tillväxt i de offentliga investeringarna  
Svensk ekonomi kan inte heller räkna med någon tydlig drag-
hjälp från ökade offentliga investeringar. De offentliga investe-
ringarna ökade stadigt mellan 2015 och 2018. Tillväxten har 
drivits både av ökade statliga investeringar, till exempel i infra-
struktur, och en uppväxling av kommunala investeringar. De 
senaste kvartalen har dock tillväxten stannat av och det kom-

mer oroande signaler från kommunerna om en svag ekono-
misk utveckling. Staten ser dock ut att fortsätta öka infrastruk-
turinvesteringarna. Sammantaget kommer de offentliga inve-
steringarna sannolikt inte ge något större positivt bidrag till in-
vesteringsutvecklingen framöver.  

Investeringsnedgång i år, marginell ökning nästa år 
Vår sammantagna bedömning är att de totala investeringarna 
kommer att minska med 0,8 procent i år, som en effekt av sjun-
kande bostadsinvesteringar och lägre investeringstillväxt i öv-
riga näringslivet. Nästa år blir bostadsinvesteringarna mindre 
av ett sänke, även om de fortfarande faller och vi bedömer att 
de fasta bruttoinvesteringarna då totalt sett kommer att öka 
marginellt.  

Tabell 6 Unionens prognos över investeringar, procentuell förändring jäm-
fört med föregående år  

 2018 2019 2020 

Fasta bruttoinvesteringar 4,6 -0,8 0,2 

Lager, procent av BNP 0,4 -0,2 0,0 
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna bedömningar 

Produktionstillväxten taktar ner betydligt 
Näringslivet hade 2017 och 2018 en stadig produktionstillväxt 
på runt 3 procent. Uppgången var bred och skedde inom indu-
strin, tjänstenäringarna och byggsektorn. Under 2019 har nä-
ringslivets produktionstillväxt tydligt saktat ner och låg under 
första halvåret 2019 på runt 2 procent, men tillväxten var lägre 
under det andra kvartalet än det första. 

Industrins produktionstillväxt taktade ner till 1,7 procent 
andra kvartalet på årsbasis. Det berodde bland annat på lägre 
produktion inom maskinvaruindustrin, medan fordonsindu-
strins produktion, efter en svacka i början av året, åter ökade.  

Diagram 17 Industriproduktionsindex, fasta priser, trendjusterat, 2015=100 
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Kvartalsrapporterna för tredje kvartalet indikerar fortsatt en 
relativt bra produktionsutveckling för de stora industribola-
gen. Orderingången går dock ner, från höga nivåer. Särskilt i 
september vek orderingången ner brant enligt inköpschefsin-
dex, men för exportorderna skedde en rekyl uppåt i oktober.  
Förväntningarna är dock fortsatt att det kommer ske en viss 
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nedgång i orderinflödet. Sammantaget är vår bedömning att 
industrins produktionstillväxt kommer växla ner till 1,4 pro-
cent i år. Under nästa år tror vi att industriproduktionen kom-
mer att minska något under det första halvåret, men öka igen 
under den andra delen av året och sammantaget växa med 0,5 
procent under 2020. 

Tjänstesektorns produktion har utvecklats svagt hittills under 
2019. Stora delar av tjänstesektorn hänger nära samman med 
industrin. Det gäller inte minst delar av konsult- och beman-
ningsbranschen. På bemanningsföretagen har stämningsläget 
försämrats betydligt i år enligt KI:s barometerindikator och är 
nu mycket svagare än normalt. Även för konsultbranschen har 
stämningsläget försvagats, men ligger fortsatt nära normallä-
get. För IT- och telekomsektorn samt andra kunskapsintensiva 
tjänstenäringar var produktionstillväxten stark under hela 
2018, men stod och stampade under de två första kvartalen 
2019.  

Diagram 18 Tillväxt i förädlingsvärde per sektor, fast pris, kalenderkorrige-
rat, kvartalsvis årstakt, procent 
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SCB:s tjänsteproduktionsindex pekar på att produktionstakten 
för tjänstesektorn totalt sett har tagit viss fart under det tredje 
kvartalet. Unionens klubbar ute på tjänsteföretagen ser relativt 
ljust på det kommande halvåret och tror i de flesta delbran-
scher inom tjänstesektorn på fortsatt ökande orderingång och 
försäljning, men i lägre takt än i våras. På årsbasis tror vi därför 
sammantaget att tjänstesektorns produktion kommer öka med 
1,7 procent i år och 1,5 procent nästa år.  

Byggsektorns produktion har ökat med runt 3 procent under 
första halvåret 2019. Produktionstakten kan dock väntas 
minska under resten av året. Byggsektorns produktion tyngs av 
minskat bostadsbyggande i år och i något mindre utsträckning 
nästa år. Andra delar av byggsektorn, på anläggnings- och in-
frastruktursidan, utvecklas däremot relativt väl. Sammantaget 
förväntar vi oss att byggsektorn produktion ökar med 1 pro-
cent per år i år och nästa år.  

Tjänstesektorn står för runt 70 procent av näringslivet pro-
duktion. Det gör att den något bättre produktionsutvecklingen 
där får stor effekt på totalen. Sammantaget innebär det att vi 
tror att näringslivets produktionstillväxt blir 1,6 procent i år 
och 1,2 procent nästa år.  

Blandad bild för produktivitetstillväxten 
Näringslivets produktivitetstillväxt landade 2018 på svaga 0,5 
procent. Utvecklingen tyngdes rejält av byggsektorn, som hade 
negativ produktivitetsutveckling under en stor del av året. En 
förklaring är sannolikt att minskad bostadsproduktion inte 
matchades med motsvarande kostnadsminskningar. Produkti-
vitetsutvecklingen i byggsektorn har dock varit dålig under 
lång tid, både i goda och mindre goda tider, och produktivite-
ten i sektorn är idag lägre än före finanskrisen. Byggsektorns 
produktivitet utvecklades dock positivt under första halvan av 
2019, vilket gör att vi tror att sektorn i år kommer ge ett svagt 
positivt bidrag till produktivitetstillväxten och ett något större 
bidrag nästa år.  

Efter en stark produktivitetstillväxt inom tillverkningsindu-
strin under inledningen på 2018 så försämrades produktivite-
ten under den andra halvan av 2018 och början på 2019. Tack 
vare den starka inledningen så landade industrins produktivi-
tetstillväxt 2018 ändå på 1,3 procent. Under andra kvartalet i år 
ökade produktiviteten igen. En förklaring till svackan i indu-
strins produktivitetsutveckling kan vara att produktionen 
inom fordonsindustrin utvecklades svagt under samma period. 
Fordonsindustrin har varit en viktig motor bakom industrins 
produktivitetslyft de senaste åren.  

Industrins produktivitet tenderar att variera med produktions- 
och konjunkturcykler. Vikande konjunktur och svagare pro-
duktionsutveckling skulle därför kunna leda till relativt svag 
produktivitetstillväxt inom industrin framöver. Samtidigt är 
vår bild att industrin numera är relativt snabb på att anpassa 
kostymen till ändringar i marknadsförhållanden, för att behålla 
lönsamheten. Det talar för att produktivitetstillväxten ligger 
kvar runt 1 procent i år och blir något högre nästa år.  

Diagram 19 Produktivitetstillväxt i näringslivet, procent, årstakt  
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Inom tjänstesektorn drivs produktivitetsförbättringarna fram-
för allt av två branscher; it- och telekomsektorn samt detalj- 
och partihandeln som båda hade en produktivitetstillväxt på 
mellan 3 och 4 procent under 2018. Det är också de två största 
tjänstebranscherna. Inom transport och lager har dock pro-
duktiviteten utvecklats negativt de senaste åren. Även för bran-
schen företagstjänster har produktiviteten utvecklats svagt och 
utgjorde ett sänke för produktiviteten under 2018.  



18 
 

Sammantaget ökade tjänstesektorns produktivitet med 0,7 
procent under 2018. Utvecklingen under 2019 har hittills varit 
svag, särskilt inom it- och telekom, företagstjänster och trans-
port och lager. Detaljhandeln har dock lyckats fortsätta sin po-
sitiva produktivitetstrend. Även inom tjänstesektorn finns san-
nolikt en cyklisk komponent och produktiviteten under det 
första halvåret har tyngts av en svag produktionsutveckling. 

Diagram 20 Produktivitetsutvecklingen för tjänstesektorn uppdelat på del-
branscher, säsongsrensat. index, 2015=100 

Källa: Macrobond och SCB 

I takt med något bättre produktionsutveckling kan produktivi-
teten ta viss fart igen. De strukturförändringar som har drivit 
ökad produktivitet inom handeln och för finansiella tjänster 
kan också väntas fortsätta.  Sammantaget blir vår bild att tjäns-
tesektorns produktivitet kommer växa runt 1 procent i år och 
1,2 procent nästa år. 

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

 2018 2019 2020 

Produktion, näringslivet 3,0 1,6 1,2 

     -Tjänstesektorn 3,4 1,7 1,5 

     -industrin 3,2 1,4 0,5 

     -Bygg 3,7 1,0 1,0 

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

     -Tjänstesektorn 0,7 1,0 1,2 

     -Industrin 1,3 1,0 0,7 

     -Bygg -0,1 0,5 1,0 
Källa: Macrobond, SCB och egna bedömningar 

Inflationen strax under Riksbanksmålet 
Inflationen har under de tre första kvartalen 2019 i genomsnitt 
noterats strax under Riksbankens tvåprocentsmål, vilket utgör 
en inbromsning jämfört med helåret 2018. Under de nio må-
naderna 2019 steg KPI i genomsnitt med 1,8 procent jämfört 
med samma period 2018, där den kraftigaste inbromsningen i 
huvudsak skedde det tredje kvartalet.  

Mätt som KPIF (där de direkta effekterna av en ändrad pen-
ningpolitik räknas bort) var den genomsnittliga ökningstakten 

2,1 procent under 2018 och den har under årets tre första kvar-
tal uppgått till 1,7 procent. 

Under 2018 steg energipriserna kraftigt och bidrog till att KPI 
stundtals låg över 2 procent. Under loppet av 2019 har energi-
prisernas bidrag till KPI avtagit och har under juli-september 
haft en negativ påverkan på KPI. KPI exklusive energi har stigit 
med 1,6 procent under årets första nio månader, att jämföra 
med 1,4 procent under helåret 2019.  

 Diagram 21 Inflationstakten i Sverige med tre olika mått, procent 
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Källa: Macrobond och SCB 

Den avtagande tillväxttakten i energipriserna härstammar del-
vis från att oljepriset har stannat av jämfört med den höga ök-
ningstakten som noterades 2018. Vidare har elpriset sjunkit, 
och en fortsatt nedgång under 2020 är trolig.  

Efter den kraftiga prisökningen på KPI-kategorin boende un-
der 2018 och inledningen av 2019 har ökningstakten minskat 
betydligt i årstakt fram till september, inte minst förklarat av de 
lägre elpriserna. Priset på boende har i stort rört sig väldigt lite 
mellan månaderna under 2019, och i takt med stigande jämfö-
relsetal med 2018 kommer prisökningstakten i sin helhet under 
2019 bli ännu lägre i boendekategorin.   

Diagram 22 Inflationstakt 2018 samt jan-sep 2019, per produktkategori, 
procent, respektive kategoris vikt av KPI inom parentes 

 
Källa: SCB 
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Samtidigt har många andra kategorier haft accelererande pri-
sökningar, däribland de stora posterna livsmedel och trans-
port. Även priser på restauranger och logi, liksom diverse varor 
och tjänster, har haft en stigande prisökningstakt under loppet 
av 2019. Kläder och skor fortsätter dock att bidra negativt på 
helheten.  

Kronan har fortsatt att försvagas under 2019 och bidragit till 
att lyfta priserna, inte minst på importerade varor. Riksban-
kens KIX-index nådde i september en ny högstanivå sedan fi-
nanskrisen 2008/2009.  

Inflationsförväntningarna höll sig under 2018 runt 2 procent, 
men har under loppet av 2019 rört sig gradvis nedåt.  

Enligt Branschbarometern väntar sig klubbarna sammantaget 
att priserna på företagens egna produkter kommer att kunna 
öka det kommande halvåret. Men förväntningarna har sjunkit 
sedan i våras och klubbarna räknar med en ökning på knappt 
1,0 procent, att jämföra med förväntningar om prisökningar på 
drygt 1,5 procent i våras. Förväntningarna skiljer sig också 
mellan tjänstesektorn och industrin, där tjänstesektorn väntar 
sig något högre prisökningar. Detta avspeglar inte minst de 
svagare ekonomiska utsikterna för industrin som helhet.  

Högst förväntningar om prisökningar finns i parti- och detalj-
handeln samt bland övriga företagstjänster. Inom bas- och for-
donsindustrin, samt byggsektorn, spås däremot sjunkande pri-
ser. Sammantaget har klubbarna på företag vars produktion 
främst riktar sig till konsumenter högre förväntningar på pri-
sökningar än övriga klubbar.  

Beträffande inflationen under helåret 2019 och 2020 spår Un-
ionen en ökningstakt på något under 2 procent, delvis präglad 
av en viss inbromsning i svensk ekonomi. Kronförsvagningen 
kommer visserligen att fortsätta bidra med ett visst lyft till pris-
utvecklingen, men i takt med att andra kategorier tappar fart 
pekar prognosen på en något långsammare ökningstakt.  

Riksbanken meddelade vid mötet i oktober i relativt bestämda 
ordalag att man avser höja styrräntan till 0,00 procent i decem-
ber. Vi tror att de kommer att agera därefter och höja räntan 
med 0,25 procent innan året är slut. Därefter ser vi det som 
osannolikt att Riksbanken ska kunna höja räntan ytterligare 
under prognosperioden. Avmattningen i svensk och global 
ekonomi, samt den låga inflationen, kommer inte kunna moti-
vera en positiv reporänta. 

Sammantaget bedömer vi att inflationen håller sig kvar strax 
under tvåprocentsmålet under 2019 och 2020.  

Tabell 8 Unionens prognos över inflation och reporänta, procent 
 2018 2019 2020 

KPI, årsgenomsnitt 2,0 1,8 1,8 

KPIF, årsgenomsnitt 2,1 1,7 1,6 

Reporänta vid årets slut -0,25 0,00 0,00 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Den heta arbetsmarknaden svalnar av 
Den svenska arbetsmarknaden har i flera års tid utvecklats väl-
digt starkt. En snabb befolkningsökning i kombination med 
högkonjunktur har inneburit att antalet sysselsatta ökat i snabb 
takt. Arbetslösheten har sjunkit från 8 procent 2014 till drygt 6 
procent 2018. Under 2019 har den goda utvecklingen avtagit, 
antalet sysselsatta ökar inte längre lika snabbt och arbetslös-
heten har börjat stiga.  

Exakt hur utvecklingen har varit det senaste året vet vi 
dessvärre inte. Den officiella statistiken över sysselsättning och 
arbetslöshet kommer från SCB:s Arbetskraftsundersökningar 
(AKU). Den har under 2019 visat på drastiska förändringar, 
där sysselsättningen sjunkit och arbetslösheten stigit snabbt. I 
samband med redovisningen av siffrorna för september med-
delade dock SCB att de  upptäckt brister i datainsamlingen i 
AKU vilket gjort att dessa förändringar har överskattats. Nya 
reviderade uppgifter har vid denna rapports publicering ännu 
inte redovisats.  

För att få en uppfattning om utvecklingen av arbetslösheten re-
dovisas i diagrammet nedan utvecklingen enligt AKU (fram till 
juni 2018 vilket är så länge korrekta uppgifter finns) tillsam-
mans med det mått på arbetslöshet som Arbetsförmedlingen 
redovisar och som bygger på personer som är inskrivna som 
arbetslösa hos dem. Jämfört med AKU skiljer sig måttet åt både 
i metod och i vilken åldersgrupp som avses. I Arbetsför-
medlingens mått ingår personer i åldern 16-64 år och i AKU är 
åldern 15-74 år. De senaste åren har arbetslösheten enligt Ar-
betsförmedlingen varit 0,5-1,0 procentenheter högre än enligt 
AKU. Med start under våren 2019 har arbetslösheten enligt Ar-
betsförmedlingens sätt att mäta ökat från 6,8 till att i september 
vara 7,0 procent.  

Diagram 23 Arbetslöshet enligt AKU respektive Arbetsförmedlingen, pro-
cent 

Källa: Macrobond, SCB, Arbetsförmedlingen  

När det gäller sysselsättningsutvecklingen har SCB klargjort att 
bristerna i datainsamlingen främst rör insamlingen avseende 
tidsbegränsade anställningar. Utvecklingen för fast anställda, 
vilka utgör 85 procent av alla anställda, uppges vara relativt 
opåverkad. Under perioden januari-september 2019 ökade de 
fast anställda med i genomsnitt 63 000 personer jämfört med 
motsvarande period ett år tidigare. Som jämförelse ökade de 
fast anställda med i genomsnitt nästan 100 000 personer under 
2018.  

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AKU (15-74 år) Arbetsförmedlingen (16-64 år)



20 
 

I Branschbarometern har klubbarna dragit ned förväntning-
arna på sysselsättningsutvecklingen det kommande halvåret. 
Efter att ha spått en ökning i fem undersökningar i rad tror 
klubbarna nu totalt sett på en liten minskning av antalet syssel-
satta under det kommande halvåret. Mest pessimistiska är 
klubbarna inom industrin samt it och telekom där sysselsätt-
ningen väntas minska. Inom handeln och vissa tjänstebran-
scher väntas däremot en fortsatt ökning medan bygg samt kon-
sult och bemanning spår oförändrat antal sysselsatta.  

Jämfört med undersökningen i våras är det framför allt för-
väntningarna på sysselsättningen för arbetare som har skruvats 
ned. Då väntades en större ökning av antalet arbetare än antalet 
tjänstemän. Nu väntas båda kategorierna totalt sett minska 
marginellt. Av svaren kan vi också utläsa att det för arbetare 
främst är inhyrd personal och tidsbegränsade anställningar 
som väntas minska medan tillsvidareanställningar väntas öka 
något. För tjänstemän är förväntningarna betydligt mer jämnt 
fördelade mellan de olika anställningsformerna. Det är natur-
ligt att en dämpning av konjunkturen leder till en avmattning 
även på arbetsmarknaden. De företag som märker av en mins-
kad efterfrågan vill i vissa fall snabbt anpassa personalstyrkan 
och ett första steg är att avsluta (eller inte förlänga) tidsbegrän-
sade kontrakt. Det följer också tidigare mönster att en sådan 
anpassning sker först inom industrin. 

Även i Konjunkturinstitutets undersökningar märks en av-
mattning på arbetsmarknaden och även där är förändringen 
det senaste halvåret störst inom industrin. Industriföretagens 
anställningsplaner har skruvats ned i rask takt under året och 
sedan april har det varit fler företag som anger att de kommer 
minska än som anger att de kommer öka antalet anställda 
framöver. Inom byggbranschen sjönk anställningsplanerna ti-
digare, i efterdyningarna av att bostadspriserna sjönk under 
hösten 2017, men har det senaste året varit mer stabila kring 
nollstrecket.  

Diagram 24 Företagens anställningsplaner, nettotal, säsongsrensade må-
nadsvärden, procent 

 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Inom handeln och det som av KI benämns som de privata 
tjänstenäringarna har anställningsplanerna mattats av, men 

inte med samma dramatik som inom bygg och industrin. 
Bakom kurvan för de privata tjänstenäringarna döljer sig också 
stora skillnader mellan olika delbranscher. Många företag som 
anställer juridiska, ekonomiska och olika tekniska konsulter 
planerar att fortsätta anställa i oförändrad takt medan planerna 
har dragits ned hos företag inom till exempel marknadsföring 
och managementkonsulter. Bland bemanningsföretag som äg-
nar sig åt enklare personaluthyrning skedde en nedjustering av 
anställningsplanerna redan under 2018 och antalet anställda 
väntas nu där vara oförändrat framöver.  

Vår bedömning av utvecklingen framöver är att antalet syssel-
satta inom industrin kommer börja minska något under andra 
halvåret 2019, en utveckling som sedan fortsätter under 2020. 
Neddragningarna sker främst med anledning av att många in-
dustriföretag har en stark ambition att snabbt anpassa kostna-
derna när de märker en dämpning av efterfrågan. I byggbran-
schen, där drygt 10 procent av  sysselsättningstillväxten de sen-
aste två åren skett, upphör nu ökningen av antalet anställda. I 
handeln fortsätter det totala antalet sysselsatta att öka, även om 
det där sker en omstrukturering av typen av anställda.  

En stor del av  sysselsättningstillväxten de senaste åren har 
kommit i de mer företagsnära tjänstebranscherna och vad som 
sker i dessa branscher kommer även framöver vara avgörande 
för utvecklingen av den totala sysselsättningen. Vår bedöm-
ning är att sysselsättningen i dessa branscher fortsätter att öka, 
men i en lägre takt än de senaste åren. I offentlig sektor, där 
antalet sysselsatta i takt med den snabba befolkningsökningen 
ökat mycket de senaste åren, hålls sysselsättningsutvecklingen 
nu tillbaka av både neddragningarna på arbetsförmedlingen 
och av den ansträngda ekonomin i många kommuner. Totalt 
sett ökar antalet sysselsatta i offentlig sektor något i år för att 
sedan vara oförändrat 2020. Sammantaget bedömer vi att an-
talet sysselsatta ökar med drygt 30 000 personer 2019 och med 
cirka 15 000 personer 2020. Det motsvarar procentuella ök-
ningar på 0,6 respektive 0,3 procent.  

Arbetskraften väntas öka mer än antalet sysselsatta både under 
2019 och 2020. Antalet nyanställningar minskar och det blir 
därmed svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Särskilt gäller 
det för arbetslösa med svag utbildning. Arbetslösheten kom-
mer därför fortsätta att stiga. Vår bedömning är att arbetslös-
heten blir 6,7 procent 2019 och 6,9 procent 2020.  

Tabell 9 Unionens prognos över sysselsättning och arbetslöshet 

 2018 2019 2020 

Sysselsatta, 15–74 år, procentuell förändring 1,8 0,6 0,3 

Arbetslöshet, 15–74 år, procent 6,3 6,7 7,0 
Källa: SCB och egna bedömningar 
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Prognossammanställning 
(Föregående rapport inom parentes)  

 2018 2019 2020 
Försörjningsbalans       
Hushållens konsumtion 1,6 (1,2) 1,5 (1,5) 1,8 (1,8) 
Offentlig konsumtion 0,4 (0,9) 0,6 (0,4) 0,8 (0,8) 
Fasta bruttoinvesteringar 4,6 (3,3) -0,8 (0,8) 0,2 (2,2) 
Lagerinvesteringar 0,4 (0,4) -0,2 (-0,1) 0,0 (0,1) 
Export 3,1 (3,5) 3,9 (3,0) 2,4 (3,2) 
Import 3,6 (2,9) 1,9 (2,8) 1,8 (2,8) 
BNP 2,3 (2,3) 1,4 (1,2) 1,4 (2,0) 
BNP, kalenderkorrigerad 2,4 (2,4) 1,4 (1,2) 1,2 (1,8) 
       
Prisutveckling och ränta       
KPI, årsgenomsnitt 2,0 (2,0) 1,8 (2,1) 1,8 (2,2) 
KPIF, årsgenomsnitt 2,1 (2,1) 1,7 (1,8) 1,6 (1,9) 
Reporänta vid årets slut -0,25 (-0,25) 0,00 (-0,25) 0,00 (0,00) 
       
Produktion och produktivitet       
Produktion, näringslivet 3,0 (3,3) 1,6 (1,6) 1,2 (2,4) 
- tjänstesektorn 3,4 (3,2) 1,7 (2,3) 1,5 (2,8) 
- industrin 3,2 (3,0) 1,4 (1,8) 0,5 (2,5) 
- bygg 3,7 (4,7) 1,0 (-4,0) 1,0 (-1,5) 

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

       
Arbetsmarknad       
Sysselsatta, 15-74 år, proc. föränd-
ring 

1,8 (1,8) 0,6 (1,2) 0,3 (0,8) 

Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,3 (6,3) 6,7 (6,5) 7,0 (6,6) 
 



DEN GLOBALA KONJUNKTUREN är inne i en avmattningsfas. Ökad politisk osäkerhet och 
inbromsning i bland annat kinesisk och tysk ekonomi har lagt sordin på det ekonomiska 
stämningsläget. Sverige är ett litet handelsberoende land och utvecklingen i omvärlden 
får genomslag även här. Samtidigt är det tydligt att Sverige och svensk industri har 
utvecklats starkare under det senaste året än vad man skulle kunnat förvänta sig givet 
omvärldsutvecklingen. Inte minst i år då tillväxten drivs av en stark exportutveckling. I 
Unionens Branschbarometer har de svarande fackklubbarna förvisso skruvat ned för-
väntningarna sedan i våras men spår fortsatt tillväxt. Unionen bedömer att svensk BNP 
ökar med 1,4 procent i år och 1,2 procent nästa år. Det är en lägre tillväxttakt än under de 
senaste årens högkonjunktur, men fortsatt en bra bit ifrån en lågkonjunktur.  

Du som är tjänsteman på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlem 
i Unionen. En stor del av Unionens medlemmar har högskoleutbildning och många är 
chefer. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföreta-
gare och studenter. Unionen är Sveriges största fackförbund med över 660 000 med-
lemmar. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.
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