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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.  

Grundscenariot – en tillfällig global konjunktur-
svacka 
Den senaste tiden har det blivit tydligt att den globala ekono-
miska tillväxten kommer mattas av under 2019, drivet av en 
lägre BNP-tillväxt på en rad viktiga marknader. Några skiften 
som har skett är att handelskonflikten satt tydliga spår i den 
kinesiska ekonomin, som därför växer långsammare, och att 
tysk tillverkningsindustri bromsat in. USA:s ekonomi har gett 
blandade signaler men verkar också bromsa in under 2019, om 
än från ett starkare utgångsläge än många EU-länders.  

Samtidigt, sett i ett längre tidsperspektiv, är det sannolikt att 
det vi nu ser är en global konjunktursvacka, snarare än början 
på en lågkonjunktur. Den lägre ekonomiska aktiviteten i Kina 
har redan lett till ökade stimulanser, vilka kan följas av fler. Det 
kan ge ringar på vattnet för andra delar av världsekonomin, till 
exempel den tyska. Att den amerikanska centralbanken har 
stannat upp med sina räntehöjningar och inte planerar några 
fler under 2019 ger också en viss positiv injektion.  

Vi bedömer därför att den globala ekonomiska tillväxten kom-
mer sjunka något i år, men studsa uppåt igen under 2020. Det 
finns dock fortsatt nedåtrisker. En nyckelfaktor, inte minst för 
det globala stämningsläget och för den kinesiska ekonomin, 
blir om Kina och USA lyckas komma överens i sina handels-
förhandlingar. Kina vill sannolikt ogärna få nya amerikanska 
tullar på sig i det här känsliga konjunkturläget, men även poli-
tiska aspekter spelar in och det är svårt att spå utgången.  

Svensk tillväxt bromsar in – men får ny fart nästa år 
Det är också tydligt att den svenska ekonomiska tillväxten 
kommer bromsa in i år. Den främsta orsaken är hemkokt – det 
handlar om att bostadsinvesteringarna minskar betydligt, 
framför allt i år. Samtidigt ökar investeringarna på andra håll i 
ekonomin, vilket ger positiv draghjälp som märks särskilt nästa 
år när fallet i bostadsinvesteringarna har bottnat.  

En annan viktig parameter för konjunkturutvecklingen framö-
ver är hur svensk industri påverkas av den globala konjunktur-
avmattningen. Vår bild är att industrin på det stora hela går 
fortsatt starkt, men att exporttillväxten växlar ner i år jämfört 
med förra året, för att få något högre fart igen nästa år.  

Den privata konsumtionen har varit en viktig drivkraft bakom 
BNP-tillväxten under en följd av år. Hushållen ser dock ut att 
hålla något hårdare i plånboken framöver och vår analys visar 
att en viktig förklarande faktor är den lägre reallöneutveckl-
ingen jämfört med tidigare.  

Diagram 1 Tillväxt i BNP respektive BNP per capita i Sverige, ej kalen-
derkorrigerat, procent 

Källa: Macrobond och egna bedömningar 

Sammantaget tror vi att svensk BNP-tillväxt växlar ner i år, till 
1,2 procent, vilket är en viss nedrevidering från vår prognos i 
höstas då vi spådde att tillväxten i år landar på 1,5 procent. Vår 
bedömning är dock att tillväxten växlar upp igen under 2020 
och blir två procent för helåret (1,8 procent med kalenderkor-
rigering). Räknat per capita blir BNP-tillväxten ytterst margi-
nell i år och landar nästa år på runt en procent.  

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

 2018 2019 2020 

BNP 2,3 1,2 2,0 

BNP, kalenderkorrigerat 2,4 1,2 1,8 

Hushållens konsumtion 1,2 1,5 1,8 

Offentlig konsumtion 0,9 0,4 0,8 

Fasta bruttoinvesteringar 3,3 0,8 2,2 

Lagerinvesteringar 0,4 -0,1 0,1 

Export 3,5 3,0 3,2 

Import 2,9 2,8 2,8 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 2018 2019 2020 

Arbetslöshet (årssnitt) 6,3 6,5 6,6 

Sysselsättningstillväxt 1,8 1,2 0,8 

KPI, årsgenomsnitt 2,0 2,1 2,2 

KPIF, årsgenomsnitt 2,1 1,8 1,9 

Produktion näringslivet 3,3 1,6 2,4 

Produktivitet näringslivet 0,5 0,8 1,5 
Källa: SCB och egna bedömningar 
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Ärendeindikatorn tyder på god tillväxt första kvar-
talet 
Unionens Ärendeindikator är en av förbundets egna konjunk-
turtermometrar och bygger på hur antalet och typen av med-
lems- och förhandlingsärenden som kommer in till Unionen 
utvecklas. I sämre tider ökar till exempel andelen frågor om 
uppsägningar och organisationsförändringar, medan det i 
bättre tider ställs relativt sett fler frågor från medlemmarna rö-
rande anställningsavtal. Det finns ett starkt samband mellan 
mängden och typen av frågor till Unionen å ena sidan, och 
BNP-tillväxten å den andra, vilket framgår av diagrammet. 
Ärendeindikatorn tyder på att tillväxten i BNP under årets 
första kvartal höll ungefär samma takt som under det fjärde 
kvartalet 2018, vilket skulle innebära 2-2,5 procent i årstakt.  

Diagram 2 Unionens Ärendeindikator över Sveriges BNP-tillväxt, procent 

Källa: SCB, Unionen 

Fortsatt positivt konjunkturläge enligt Branschbaro-
metern 
Unionens enkätundersökning Branschbarometern, som besva-
ras av runt 500 fackklubbar, bekräftar bilden av att konjunk-
turläget har mattats av jämfört med i höstas men ändå är fort-
satt positivt. Det är främst förväntningarna gällande öknings-
takten av försäljning och orderingång som har skruvats ner, 
och det gäller särskilt för exporttunga företag.  

En viktig tillväxtmotor inom industrin de senaste åren har varit 
fordonsbranschen. Enligt fordonsklubbarna är utsikterna för 
det kommande halvåret fortsatt goda. De tror på tillväxt på 
bred front när det gäller orderingång, försäljning och export, 
om än i något långsammare takt än tidigare.  

Störst nedskruvning av stämningsläget jämfört med i höstas 
har skett inom basindustrin, där klubbarna förutser att försälj-
ning och orderingång kommer ligga still på nuvarande nivåer 
under det kommande halvåret. I vår dialog med klubbarna har 
det framkommit att detta inte i första hand beror på vikande 
efterfrågan, utan på att produktionstillväxten begränsas av sa-
ker som bristande ledig kapacitet och miljötillstånd.  

Intressant nog svarar industriklubbarna som helhet också att 
det främsta hindret för det egna företagets expansion i dagslä-
get är bristande kapacitet i den egna produktionen, även om 
ökad konkurrens hamnar på andra plats som tillväxthinder. 

Det innebär att begränsningar när det gäller produktionska-
paciteten nu utgör en tydlig tillväxtbroms.  

Den bransch som tror på starkast utveckling det kommande 
halvåret är företagen inom konsult och bemanning. När det 
gäller behovet av konsulter har efterfrågan uppenbarligen inte 
mattats av. Teknikskiften, digitalisering och kompetensbrist 
bäddar för fortsatt växande efterfrågan för denna tjänste-
bransch.  

Näringslivet växlar upp sina investeringar 
Utvecklingen för de fasta bruttoinvesteringarna tyngs ner av 
minskande bostadsinvesteringar, framför allt i år men även 
nästa år. Det gör att det är lätt att missa den positiva utveckling 
som nu ser ut att ske när det gäller andra investeringsslag.  

En gammal sanning är att företag drar ner på sina investeringar 
när konjunkturen blir svagare. Samtidigt finns en hel del som 
talar för att svenska företag kommer fortsätta att investera 
mycket i år och nästa år. Det svenska näringslivet har blivit allt 
mer kunskapsintensivt och högteknologiskt. Att fortsätta inve-
stera i ny teknik, nya produkter och modernare produktions-
kapacitet är en överlevnadsfråga. Dessutom har lönsamheten 
varit god den senaste tiden, särskilt inom industrin, och det 
finns därför pengar i kassan.  

Vi tror att näringslivets investeringar, exklusive bostadsinve-
steringarna, kommer fortsätta att växa starkt framöver trots 
den globala konjunkturavmattningen. Det gäller särskilt inve-
steringar i forskning och utveckling samt it-relaterade investe-
ringar. Den här bilden bekräftas av Unionens klubbar, som 
spår en uppväxling i tillväxttakten för företagens kapacitets- 
och FoU-investeringar framöver. Vi bedömer därför att inve-
steringstillväxten kommer att bidra till att lyfta svensk BNP-
tillväxt under nästa år, när fallet i bostadsinvesteringar har 
bottnat.  

Svensk exportutveckling och kronkursen – hur 
hänger det ihop? 
Vi tror på en hyfsad exporttillväxt också 2019, om än med nå-
got lägre tillväxttakt än förra året, och att exporten tar ytterli-
gare fart under 2020 när den globala konjunkturen stärks igen.  

En fråga som återkommer i debatten är hur stor roll den 
svenska kronförsvagningen spelar i den exporttillväxt som vi 
sett för svenska industribolag på senare tid.  

Vi anser att man inte ska dra för stora växlar på kronförsvag-
ningens betydelse för exportutvecklingen. Det finns många 
andra bransch- och företagsspecifika faktorer som påverkar 
hur stor den svenska varuexporten i slutändan blir, faktorer 
som många gånger spelar en större roll än kronkursen för ut-
vecklingen. De två produktkategorier vars export har växt allra 
mest de senaste två åren, fordon och övriga maskiner, är exem-
pel på produktkategorier där importinnehållet är betydande 
och som därför hör till de industriprodukter som drar minst 
nytta av kronförsvagningen.  

Samtidigt har en svagare krona på marginalen sannolikt gynnat 
även dessa branscher och överlag påverkat lönsamheten inom 
industrin positivt. Det gäller nu att dessa vinster förvaltas på ett 
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klokt sätt. Planerna på att fortsätta att investera i FoU och ka-
pacitet som syns i Branschbarometern är i det avseendet ett 
gott tecken.  

Varför går det bättre för svensk än för tysk indu-
stri?  
Det senaste halvåret har tysk industri utvecklats betydligt 
sämre än väntat. Det är särskilt den tyska fordonsindustrin som 
utvecklats svagt, även om det till viss del kan bero på tillfälliga 
faktorer.  

Ännu så länge har utvecklingen för svensk industri varit betyd-
ligt starkare och frågan är vad det beror på. En anledning kan 
vara den svaga kronan, men som vi tidigare konstaterat tror vi 
att den spelar en begränsad roll i sammanhanget. En annan bi-
dragande förklaring kan vara sammansättningen av Sveriges 
respektive Tysklands största exportmarknader – där tysk indu-
stri för sin direkta export är mer beroende av Kina och Storbri-
tannien och därmed har drabbats hårdare av den svaga utveckl-
ingen på de marknaderna. 

Samtidigt är Sverige och svensk industri tydligt exponerad mot 
Tyskland, och det är rimligt att tro att den tyska försvagningen 
får viss påverkan också på svensk industri. Många av de stora 
svenska industriföretagen är dock aktiva på flera marknader 
och har inte alla ägg i samma korg. Svårare kan det vara för 
mindre företag och underleverantörer. De svenska fordonstill-
verkarna ser ut att gå fortsatt starkt, medan underleverantörer 
till fordonsindustrin verkar känna av den tyska inbromsningen 
i viss mån.  

Många av de svenska eller svenskbaserade industriföretagen 
producerar investeringsvaror. Traditionellt har köparna dragit 
ner på sina investeringar när konjunkturen blir svagare. Men 
det är inte säkert att det gäller idag i alla segment. Köparna be-
höver, precis som de svenska industriföretagen, fortsätta att in-
vestera för framtiden; för att till exempel kunna bygga fler 
elektrifierade fordon och bygga ut den förnybara energipro-
duktionen. Många svenska företag tycks här ligga rätt i tiden. 
De är också ofta nischaktörer och då kan det vara lättare att 
växa även i en marknad som utvecklas svagt jämfört med om 
man har en stor marknadsandel.  

De här sakerna tror vi är bidragande faktorer till att den posi-
tiva utvecklingen för de svenska industriföretagen hittills har 
fortsatt, trots den avmattning i Tyskland och världskonjunktu-
ren som vi sett. En del av faktorerna borde också framöver 
kunna hjälpa den svenska industrin att utvecklas positivt. Sam-
tidigt är Sverige och svenska industriföretag inte immuna. En 
större global konjunkturinbromsning eller långvarig svag in-
dustriutveckling i Tyskland skulle få negativa konsekvenser för 
svensk industri.  

                                                                 
1 Who creates jobs and who creates productivity? Small versus large ver-
sus young versus old Fredrik Heyman m.fl. 

Produktivitetsutvecklingen i näringslivet stärks nå-
got framöver 
Globalt har produktivitetsutvecklingen varit betydligt svagare 
under det senaste decenniet jämfört med årtiondet innan fi-
nanskrisen. Det gäller också i Sverige och produktiviteten i nä-
ringslivet fortsatte att utvecklas svagt både 2017 och 2018.  

Vi bedömer dock att den svenska produktivitetstillväxten kom-
mer växla upp något i år och nästa år. Byggindustrin var under 
förra året ett tydligt sänke och kommer sannolikt att vara det 
även i år. Däremot tror vi att produktivitetstillväxten inom in-
dustrin växlar upp i år. Att ligga nära kapacitetstaket har kostat 
på i form av högre kostnader. Stark investeringstillväxt 2018 
och även framöver ger förutsättningar för en bättre utveckling. 
Även inom tjänstesektorn tror vi på något stigande produkti-
vitet, om än i lägre takt än inom industrin.  

Forskning på svenska data pekar på att det framför allt är de 
stora och gamla bolagen som står för produktivitetstillväxten, 
medan det är de små och nya företagen som står för jobbtill-
växten.1 De senaste åren har vi varit inne i en fas med mycket 
stark sysselsättningstillväxt. Det har varit positivt, men kan ha 
utgjort en broms för produktivitetstillväxten. Den ökning som 
skett av de arbetade timmarna har dock varit välkommen, inte 
minst i ljuset av befolkningstillväxt och ökat antal nyanlända. 
Detta kan vara värt att komma ihåg när vi tittar på produktivi-
tetsutvecklingen.  

Inflationen och Riksbanken 
Vi tror att inflationen kommer fortsätta att ligga nära två pro-
cent under året, men inte bli högre än så. Vår bedömning är att 
Riksbanken kommer skjuta på sin planerade räntehöjning i år. 
Med stöd i vår prognos att svensk ekonomi under slutet av in-
nevarande år och början på nästa får upp farten igen, tror vi att 
Riksbanken kommer genomföra en räntehöjning i början på 
2020. Det blir den enda räntehöjningen som hinns med under 
vår prognosperiod.  

Riksbanken får för närvarande utstå hård kritik från många 
håll. Ur Unionens perspektiv är inflationsmålet en viktig förut-
sättning för en väl fungerande lönebildning. Det går alltid att 
vara efterklok och exempelvis tycka att Riksbanken började 
sänka räntan försent, eller borde påbörjat höjningarna tidigare. 
Vi nöjer oss med att säga att det är rimligt att Riksbanken fo-
kuserar på det som faktiskt är dess mål. Den bör dock inte fästa 
alltför stor vikt vid enstaka månadsutfall utan se till den lång-
siktiga utvecklingen. Givet förändringar i omvärlden kan det 
finnas ett behov av att politikerna framöver ser över Riksban-
kens mål och mandat. Men Riksbanken kan och bör inte själva 
föregå den utvecklingen. 

Könsuppdelade framtidsutsikter på tjänstemännens 
arbetsmarknad 
Sist i rapporten finns ett fördjupande avsnitt om utvecklingen 
på de privatanställda tjänstemännens arbetsmarknad. 
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Sedan 2014 har tjänstemännen blivit 300 000 fler och nästan 
hela tillväxten har kommit bland yrken som kräver högskole-
kompetens. De framåtblickande prognoserna ger en intressant 
men också oroväckande bild. Av de som idag jobbar i tjänste-
mannayrken som enligt Arbetsförmedlingen bedöms ha svaga 
framtidsutsikter är ungefär 70 procent kvinnor. Tittar vi på de 
tjänstemannagrupper som väntas vara mest eftertraktade på 
fem års sikt är bilden den omvända – sju av tio som jobbar i 
dessa yrken idag är män. Könsfördelningen har i båda fallen 
stått näst intill still sedan 2014.  

Strukturomvandlingen av tjänstemannajobben har de senaste 
åren maskerats av en stark jobbtillväxt. Framöver, och särskilt 
i samband med nästa konjunkturnedgång, kommer situat-
ionen för vissa grupper bli tuffare. De förändringar som sker 
på tjänstemännens arbetsmarknad är i grunden positiva. Det 
skapas fler välbetalda och intressanta jobb och de rutinmässiga 
arbetsmomenten blir färre. Men det gäller att inte människor 
slås ut under denna transformation utan kan ta sig vidare. Po-
litikerna måste förbättra omställningsmöjligheterna och se till 
att till exempel de kvinnliga tjänstemän som inte bor i en stor-
stad, och som inte har läst på högskolan ändå kan kliva vidare 
till nya karriärer och jobb som är bättre och mer välbetalda än 
deras tidigare.  

Ett annat problem är att det händer väldigt lite när det gäller 
könsfördelningen på de tekniska utbildningarna och i de tek-
niska yrkesgrupperna, trots att kvinnor utbildar sig i allt större 
utsträckning. Vi måste ha fler kvinnor som är med och utfor-
mar morgondagens tekniska lösningar, eftersom dessa lös-
ningar kommer forma vårt framtida samhälle. 

Nu är det upp till politikerna 
Vilka reformer behöver då genomföras? Två viktiga reform-
områden för politikerna att fokusera på är bostadsmarknaden 
och kompetensförsörjningen, och dessa två hänger ihop. De 
högkvalificerade tjänstemannajobben blir allt fler i våra större 
städer och det måste gå att flytta dit jobben finns. Det finns re-
former på bostadsområdet med i Januariöverenskommelsen, 
men reformagendan är för smal. Till exempel behöver bygg-
regler och standarder bli mer lika över landet och byggproces-
serna snabbas på. 

                                                                 
2 Going digital in Sweden, OECD 2018. 

I den snabba omvandling som svensk ekonomi är inne i är rätt 
kompetens en central faktor för företagen. Den stora brist på 
nyckelkompetenser som råder på svensk arbetsmarknad idag 
är något som försämrar vår konkurrenskraft. Jobben hamnar i 
stället i andra länder, eller skapas inte i överhuvud taget. Här 
krävs det krafttag och nya arbetssätt för att få till ökad tillgång 
till inte minst it- och teknisk kompetens.  

Regeringen borde därför anta en kompetensförsörjningsstra-
tegi, där den tar ett helhetsgrepp kring hur vi får till en funge-
rande kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En 
central pusselbit i en sådan strategi blir att högskolorna får ett 
tydligare uppdrag att se till att yrkesaktiva kan kompetensut-
veckla sig under hela arbetslivet. Bättre tillgång för yrkesverk-
samma till korta och anpassade kurser inom ramen för yrkes-
högskolan är en annan viktig förändring som vi tror måste till.  

Arbetsmarknadens parter har självklart också ett ansvar, och 
Unionen kommer fortsätta att arbeta för att parterna ska skapa 
bättre kompetensutvecklingsmöjligheter för tjänstemän över 
hela landet. 

Ett tredje viktigt reformområde är att göra så att företag och 
samhälle drar bättre nytta av digitaliseringen och nya tekniker 
som artificiell intelligens och big data. Det finns en del som ty-
der på att dessa nya tekniker kan vara svårare för till exempel 
mindre företag att ta till sig och använda i sin verksamhet än 
tidigare nya digitala tekniker. De måste få bättre hjälp med att 
utnyttja teknikens potential.  

Andra länder håller också på att komma i kapp, och i vissa fall 
gå om, oss i den digitala utvecklingen. Regeringen antog förra 
mandatperioden en digitaliseringsstrategi. Nu krävs det att 
strategin också på allvar implementeras. OECD släppte förra 
året en rapport som går igenom läget när det gäller digitali-
seringen i Sverige och vilka reformer som borde genomföras.2 
Här finns en hel del insikter som regeringen behöver ta till sig. 

Katarina Lundahl, Unionens chefsekonom 
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Unionens Branschbarometer: bristande 
kapacitet fortsatt hinder för industrin 
I Branschbarometern bedömer Unionens klubbar utsikterna i 
de egna företagen inför det kommande halvåret i relation till 
det senaste halvårets utveckling. 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 vårens undersökning noteras på 
drygt 55, där 50 markerar gränsen mellan positivt och negativt 
stämningsläge.3 Det innebär att index sjunkit sedan i höstas, 
och nu ligger på genomsnittet för åren 2012-2018. Branschba-
rometern pekar därmed mot att tillväxttakten i näringslivet 
saktar ner under det kommande halvåret. 

Förklaringen till taktsänkningen handlar i huvudsak om att 
förväntningen gällande marknadens tillväxt har skruvats ner. 
Marknadsutsikterna är fortsatt positiva, men något mer försik-
tiga än vad som varit fallet under de senaste åren. Förväntning-
arna för det kommande halvåret gällande såväl investeringar-
nas som sysselsättningens tillväxt ligger dock kvar på en hög 
nivå relativt genomsnittet för de senaste åren. 

Den förväntade tillväxttakten är högre än för ett år sedan gäl-
lande samtliga fyra investeringsslag. Högst ställda är förvänt-
ningarna gällande kapacitetsinvesteringar, vilka tangerar sin ti-
digare högsta notering i undersökningen under de senaste sju 
åren. Även utsikten gällande sysselsättningen för arbetare har 
ljusnat ytterligare under det senaste året och är nu på sin högsta 
nivå sedan 2011. Sysselsättningen för tjänstemän förväntas inte 
utvecklas lika starkt. Här ger andra resultat i undersökningen 
oss dock goda skäl att tro att detta till stor del snarare handlar 
om bristande utbud än om bristande efterfrågan på tjänstemän 
från företagen.4 

                                                                 
3 Indexet är en sammanvägning av resultatet för sju indikatorer, vilka 
omfattar förväntad utveckling under det kommande halvåret gällande 
företagets marknad (orderingång, försäljning och vinstutveckling), 
investeringar och sysselsättning. 

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

Källa: Unionens Branschbarometer 

En central förändring i vårens Branschbarometer, med bäring 
på många andra resultat i undersökningen, är klubbarnas för-
väntningar gällande företagens utlandsförsäljning det kom-
mande halvåret. Den väntas visserligen växa, men i en avgjort 
lägre takt än under det senaste året. Noteringen är den lägsta 
sedan hösten 2015. 

En indelning av klubbarnas svar i två grupper, där den ena 
gruppen innehåller företag vars svenska produktion till minst 
40 procent går på export (”exporttunga”) och den andra grup-
pen inte alls exporterar, visar att en stor del av de förväntningar 
i undersökningen som sänkts sedan i höstas är kopplade till 
denna exportprognos. Båda grupperna har visserligen sedan i 
höstas skruvat ner sina sammantagna tillväxtutsikter, men de 
exporttunga betydligt mer än de icke-exporterande. Detta visar 
sig exempelvis i utsikterna gällande sysselsättning, där de icke-
exporterande nu väntas anställa i högre utsträckning än de ex-
porttunga – i höstas var situationen den omvända. 

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

Källa: Unionens Branschbarometer 

4 En skevhet i Branschbarometern slår igenom i sysselsättningssiff-
rorna. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden återfinns till stor 
del i små företag samt i offentlig sektor, medan undersökningen riktar 
sig till klubbar inom privata näringslivet med minst 20 medlemmar. 
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En nedbrytning av undersökningen visar att index har sjunkit 
sedan i höstas för alla tre sektorer i privata näringslivet. Störst 
är sänkningen inom industrin, vilket knyter an till det som 
skrivits ovan gällande de exporttunga företagen. Det ska dock 
påpekas att samtliga sektorer med stor marginal befinner sig i 
indexets tillväxtzon, och att samtliga branscher har ett index-
värde över 50.5 

Inom industrin utmärker sig särskilt basindustrin. Branschens 
tillväxtförväntningar har sjunkit kraftigt sedan i höstas och är 
lägre ställda än någon gång under de senaste tre åren. Föränd-
ringen jämfört med för ett halvår sedan går igen i basindustrins 
alla tre underbranscher, men tillväxtförväntningarna har 
sänkts mest och till lägst nivåer inom stål- och gruvindustrin. 

Diagram 6 Konjunkturläget i basindustrin, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionens Branschbarometer 

Resultatet ska inte tolkas som att klubbarna förväntar sig en 
försämrad efterfrågan för basindustrin det kommande halv-
året. Signaler från klubbarna tyder på att det snarare är resul-
tatet av en situation där många anläggningar inom basindu-
strin efter ett par år av mycket stark tillväxt – illustrerat i dia-
gram 6 – nu är mycket nära, eller redan slagit i, sitt kapacitets-
tak. Utan investeringar som ytterligare utökar kapaciteten är 
det helt enkelt inte möjligt att fortsätta med samma tillväxttakt 
som under de senaste åren. Inte sällan är produktionstaket 
även kopplat till myndighetstillstånd gällande miljöpåverkan, 
där nya tillstånd skulle krävas för att en investering i kapaci-
tetsökning ens skulle vara aktuell. 

Möjligheten för de svenska verksamheterna inom basindustrin 
att utnyttja den fortsatt starka efterfrågan till att höja försälj-
ningspriserna är även den begränsad, eftersom priserna ofta är 
bundna i kundkontrakt som löper över lång tid. I många fall är 
företagen dessutom små spelare på en global marknad, och 
därmed i hög grad pristagare och inte prissättare. 

Den bransch med högst ställda tillväxtförväntningar i vårens 
undersökning är konsult och bemanning. Klubbarna i bran-
schen förväntar sig relativt stark utveckling gällande försälj-
ningen och det är med marginal den bransch i undersökningen 

                                                                 
5 Övrig industri utgörs av: försvars-, livsmedels-, läkemedelsindustri 
samt övrig tillverkande verksamhet. Övriga företagstjänster samlar 
tjänsteföretag som dels i huvudsak har andra företag/offentlig sektor 

med mest positiva utsikter gällande sysselsättning, både för ar-
betare och tjänstemän. Brist på arbetskraft med rätt kompetens 
har under de senaste åren tonat fram som en starkt begrän-
sande faktor för näringslivets (och för all del även för offentlig 
sektors) tillväxt, och enligt klubbarna är det fortfarande fallet. 
En tolkning är att detta är omständigheter som särskilt gynnar 
konsult- och bemanningsbranschen. Den tolkningen stöds 
också av att det är en av de branscher i undersökningen med 
starkast lönsamhet relativt sitt normalläge. 

Indexnivån för de båda handelsbranscherna dras framför allt 
upp av förväntningar på stora investeringar gällande kapacitet, 
men även av stigande försäljning och försäljningspriser. Vins-
ten förväntas växa, för detaljhandeln dock i lägre takt än den 
väntade ökningstakten gällande försäljning och pris. Dessutom 
sker detta från en lönsamhetsnivå som för den delen av han-
deln beskrivs som klart under ett normalläge. 

Diagram 7 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, nettoandelar i 
procent, 0 = normalläge 

Källa: Unionens Branschbarometer 

Liksom ovan redan har berörts gällande basindustrin, är det 
enligt klubbarna bristande kapacitet i den egna produktionen 
som är det främsta hindret för expansion även för industrin 
som helhet, tätt följt av ökad konkurrens. Kapacitetsbristen har 
dock minskat något i betydelse under det senaste halvåret. Bris-
tande efterfrågan beskrivs som ett större hinder för industrins 
expansion än brist på arbetskraft och brister i leverantörsledet. 
Situationen var den omvända i höstas (och för ett år sedan). 

Klubbarna i tjänstesektorn ger en delvis annan bild av vilka 
som är de främsta hindren för expansion. För tjänsteföretagen 
utgör arbetskraftsbrist ett mer utbrett tillväxthinder än i indu-
strin, även om det enligt undersökningen har minskat i bety-
delse sedan i höstas även för dem. I nästan motsvarande grad 
som arbetskraftsbristen sedan i höstas har sjunkit tillbaka som 
hinder har istället betydelsen av efterfrågan från svenska mark-
naden tilltagit som tillväxthinder. 

  

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. 
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Diagram 8 Vilket/vilka är de främsta hindren för den svenska verksam-
heten att expandera i nuläget? Flera svar möjliga, sektorindelat* 

*Observera att industrin och tjänstesektorn inte står för samtliga svar som redovisas. 
Källa: Unionens Branschbarometer 

Sammantaget ger således klubbarnas svar gällande expansions-
hinder bilden generellt av en flackare tillväxtkurva i nuläget än 
under det senaste året. Tendensen är att företagens tillväxt nu i 
ökande utsträckning hålls tillbaka av storleken på efterfrågan 
och i minskande utsträckning av kapacitetshinder, även om det 
senare inom industrin fortsatt ändå har störst påverkan. Detta 
går väl i linje med klubbarnas svar avseende förväntningarna 
på det kommande halvårets utveckling för näringslivet som 
helhet, som redovisats ovan. 

En brytning av resultaten i Branschbarometern på geografiska 
regioner ger en på flera punkter samstämmig bild. Jämfört med 

                                                                 
6 Skillnaden i antalet klubbar och företag beror på att det i vissa fall 
inkommit svar från flera klubbar inom samma koncern. 

för ett år sedan har index sjunkit i samtliga regioner, om än i 
kraftigt varierande grad. Göteborg står för den avgjort största 
nedväxlingen, från höga nivåer i de två senaste undersökning-
arna. Förväntningarna på det kommande halvårets utveckling 
är dock fortsatt sammantaget positiva i samtliga regioner. 

Diagram 9 Regionalt konjunkturläge, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionens Branschbarometer 

Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning 
bland sina klubbar. Denna Branschbarometers upplaga baseras 
på bedömningar från 465 klubbar på 4076 företag med samman-
lagt 467 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen var 31 procent.  
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Global konjunktursvacka i år – men upp-
gång nästa år 
Den internationella konjunkturen är inne i en inbromsnings-
fas, och den framtida ekonomiska utvecklingen präglas av osä-
kerhet. I euroområdet, såväl som i Kina och USA, visar BNP en 
allt långsammare tillväxttakt under 2019, men under 2020 vän-
tas den globala tillväxten återigen växla upp. 

Handelshinder, inte minst i form av USA-tullar och till viss del 
riskerna för brexit, har haft en hämmande effekt på den globala 
handeln. Såväl euroområdet som Kina och USA visar alla på en 
allt svagare ekonomisk utveckling. Framåtblickande indikato-
rer ger inte mycket hopp om en ljusning i ett kortare perspek-
tiv, men inga indikationer tyder heller på någon hårdlandning 
eller lågkonjunktur. På den positiva sidan har centralbanker i 
spåren av den svagare ekonomiska utvecklingen på flera håll 
tvingats revidera ner sina räntebanor, vilket har banat väg för 
en stabilisering och sannolikt så småningom en uppgång i den 
globala ekonomin. 

Den omedelbara brexit-oron har lättat något sedan den brit-
tiska premiärministern Theresa May kommit överens med EU 
om möjligheten att skjuta upp utträdet till 31 oktober. Att EU 
och Storbritannien kommit överens om en förlängning visar 
att den politiska viljan att få en ordnad lösning på plats är hög 
från båda parter, risken för en oordnad brexit har därmed 
minskat. Samtidigt riskerar osäkerheten kring Storbritanniens 
framtida handelsrelationer med EU och omvärlden bestå un-
der lång tid framöver. 

Euroområdet som helhet visade en allt svagare utveckling un-
der loppet av 2018. Från mycket höga tillväxttal under 2017 
tappade BNP-tillväxten succesivt fart under 2018 och landade 
på 1,8 procent för helåret. Under årets sista kvartal noterades 
BNP-tillväxten till 1,1 procent. Den svaga utvecklingen be-
döms fortsätta under 2019 medan tillväxten blir något högre 
under 2020.  

I euroområdet har Tyskland visat vägen nedåt, och nedgången 
leds av en svag export inte minst inom tillverkningsindustrin. 
Tysklands största exportländer upplever en betydande in-
bromsning i konjunkturutvecklingen, inte minst Kina och 
Storbritannien. Vidare finns det stor oro över fordonsexporten 
till USA, givet risken för nya fordonstullar. Den tyska for-
donsindustrin påverkades också negativt av omställningen till 
nya utsläppskrav. Industriproduktionen har fallit kraftigt un-
der årets första månader, och låga nivåer på nya order indikerar 
en fortsatt svag utveckling En stark arbetsmarknad och låga 
räntor har bidragit till en fortsatt solid inhemsk konsumtion, 
vilken utgör en motvikt till den svaga utvecklingen för indu-
strin. 

Den allt svagare ekonomiska utvecklingen i Kina har lett till att 
politiska företrädare annonserat diverse expansiva finanspoli-
tiska åtgärder i syfte att stävja inbromsningen. Den kinesiska 
ekonomiska utvecklingen framöver är svårbedömd, främst på 
grund av osäkerheten kring ytterligare handelstullar från USA. 
De tidigare införda handelstullarna har satt stora spår och i feb-
ruari sjönk exporten med 20 procent i årstakt, även om tillfäl-

liga faktorer också spelade in. Den omedelbara risken för ytter-
ligare importtullar från USA har avtagit tack vare pågående 
förhandlingar, men slutresultatet är fortfarande en öppen 
fråga. Mot slutet av 2019 beräknas de pågående kinesiska poli-
cystimulanserna få effekt, och bidra till en dämpning av ned-
växlingen i tillväxten in i 2020.  

USA visade stark tillväxt under helåret 2018, men en markant 
inbromsning skedde under andra halvåret, inte minst under 
det fjärde kvartalet. Effekterna från de omfattande skattelättna-
derna och de stora utgiftssatsningarna håller på att avta, med 
tydliga nedgångar i bostadsinvesteringar under fjärde kvarta-
let. Inbromsningen i ekonomin har också fått Federal Reserve 
att skjuta upp de planerade räntehöjningarna under 2019, efter 
att ha genomfört fyra räntehöjningar under 2018. Ekonomiska 
indikatorer såsom inköpschefsindex har vänt ned sedan top-
pen i mitten av 2018. Likaså har konsumentförtroendet, om än 
från höga nivåer.  

Den samlade bilden är att USA är inne i en period av ekono-
misk inbromsning, som bäddar för en lägre tillväxt under de 
närmaste åren. Från den amerikanska arbetsmarknaden har 
det kommit blandade signaler, där mycket starka sysselsätt-
ningstal har varvats med anmärkningsvärt svaga under årets 
första månader. Genomgående har dock lönerna visat starka 
tillväxttal, vilket talar för en fortsatt stark privatkonsumtion. 

Tabell 3 Internationell tillväxt, procentuell förändring 
 2018 2019 2020 

Världen 3,6 3,3 3,6 

USA 2,9 1,8 1,7 

Kina 6,6 6,3 6,1 

Euroområdet 1,8 1,3 1,5 

Tyskland 1,5 0,8 1,4 

Storbritannien 1,4 1,2 1,4 
Källa: IMF och egna bedömningar 

Inflationen växlade upp i de flesta stora ekonomierna under 
2018, men bedöms bromsa in under 2019. I USA var inflat-
ionen 2,4 procent 2018 och väntas vara 2,0 procent 2019. 2020 
spås den dock öka till 2,7 procent. Euroområdet har upplevt en 
något mer måttlig inflation på 1,8 procent 2018. Även här räk-
nar vi med en lägre ökningstakt om 1,3 procent 2019, medan 
den bedöms öka till 1,6 procent 2020.  

Tillväxten i världshandeln har avtagit kraftig sedan toppen 
2017 i spåren av införandet av nya handelstullar från USA. 
2018 uppgick tillväxten i världshandeln till 3,8 procent i års-
takt, att jämföra med 5,4 procent 2017. Denna inbromsning 
fortsätter under 2019 då tillväxten spås hamna på 3,4 procent, 
för att sedan växla upp till 3,9 procent 2020. En stor del av ned-
gången står Kina för, en utveckling som väntas fortsätta inte 
minst under 2019.  

Sammanfattningsvis räknar vi med en inbromsning i den glo-
bala ekonomin under 2019, om än från höga nivåer. 2020 be-
döms dock den internationella konjunkturen åter ta ny fart, i 
takt med att bland annat räntorna stabiliseras och industripro-
duktionen i Europa får fotfäste igen. Bland de riskfaktorer som 



11 
 

finns utgör upptrappade handelskonflikter det allvarligaste ho-
tet mot ett förbättrat stämningsläge under prognosperioden. 
Samtidigt finns här också en uppsida, där en förhandlingslös-
ning mellan USA och Kina kan ge en injektion till världseko-
nomin. 

Svensk export följer den globala konjunk-
turen 
Under helåret 2018 växte exporten med 3,5 procent i årstakt. 
Det innebar en något högre ökningstakt än under helåret 2017, 
då tillväxten i exporten blev 3,2 procent. Importen under helå-
ret 2018 växte med 2,9 procent i årstakt, vilket utgjorde en ned-
växling jämfört med helåret 2017 då importtillväxten uppgick 
till 4,6 procent.  

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

Källa: Macrobond 

Under de tre första kvartalen 2018 låg tillväxttakten i varuex-
porten under klart över tjänsteexporten. Under det fjärde kvar-
talet 2018 hade istället tjänsteexporten en starkare tillväxttakt, 
men en stor del av den ökningen förklaras av större engångs-
poster av export av FoU.  

Den svenska exporten lyckades under 2018 hålla sig kvar på re-
lativt höga nivåer, trots en inbromsning i den globala ekono-
min och minskad aktivitet i den globala handeln, inte minst 
under det andra halvåret. Kronan har försvagats kraftigt under 
2018 och har givit exporten viss draghjälp, men vi bedömer 
ändå valutans betydelse för exportuppgången som begränsad. 
Det illustreras till exempel av att branscherna som har upplevt 
högst exporttillväxt inte är de som normalt förknippas med att 
vara mest exponerade för valutaeffekter. 7 

En annan förklaring till att den svenska exporten har hållit sig 
hög relativt ett viktigt konkurrentland som Tyskland kan vara 
att svensk export inte är lika direkt beroende av länder som 
USA, Storbritannien och Kina. Sveriges största exportmark-
nader utgörs av Tyskland och Skandinavien. Andra förkla-
ringar kan ha att göra med produktsammansättning och speci-
fika problem för tysk bilindustri som än så länge inte verkar ha 
slagit på samma sätt mot svensk fordonsindustri.  

                                                                 
7 Ekonomisk kommentar: Hur påverkar globala värdekedjor växelkur-
sens påverkan på exporten. Riksbanken, september 2018. 

Den svenska exporten av personbilar växte kraftigt under året 
och hade, med en ökningstakt på hela 26 procent, det klart 
högsta tillväxttalet bland alla produktgrupper. Även exporten 
av läkemedel och elektroniska komponenter visade dubbelsiff-
riga tillväxttal, liksom exporten av lastbilar.  

Medan varuexporten har visat stabilt höga tillväxttal har ut-
vecklingen i tjänsteexporten varit mer slagig mellan kvartalen 
under 2018. Bland tjänsterna av större vikt växte data- och it-
tjänster med ungefär åtta procent, medan övriga affärstjänster 
sjönk med fem procent. 

Importen har legat på en tillväxttakt runt fem procent per år 
under perioden 2014-2017, men ökningstakten bromsade in 
kraftigt under andra halvan av 2018. Främst är det tjänsteim-
porten som har dragit ner de totala tillväxttalen, efter att ha vi-
sat negativ tillväxt under tre av fyra kvartal 2018. Samtidigt 
bromsade även varuimporten in under andra halvåret.  

Diagram 11 Import av varor och tjänster, fasta priser, årstakt i procent 

Källa: Macrobond 

I Branschbarometern ser klubbarna totalt sett en betydande in-
bromsning i exporten. Tjänsteklubbarnas förväntningar på ex-
portutvecklingen har fallit betydligt sedan hösten 2018, och lig-
ger nu på den lägsta nivån sedan hösten 2015. Den bransch 
som spår starkast exporttillväxt kommande halvåret är it och 
telekom, medan de exporttunga branscherna basindustrin och 
maskin- och metallvaruindustrin båda spår en sidledes export-
utveckling det kommande halvåret. Detta beror inte minst på 
kapacitetsbrist, med många företag som rapporterar att de lig-
ger nära maxtaket i sitt kapacitetsutnyttjande. Fortsatt hög in-
vesteringsnivå gör dock att kapaciteten kan väntas öka under 
prognosperioden.  

Unionenklubbarna fick i Branschbarometern frågan om vilken 
faktor i omvärlden de bedömer kommer ha den största påver-
kan på exporttillväxten under det kommande halvåret. Liksom 
vid förra Branschbarometern spås tillväxten i Europa få den 
största påverkan, men tillväxten i USA har klättrat upp till en 
andraplats efter att ha bedömts vara den fjärde viktigaste fak-
torn vid oktobermätningen. Den största nedgången noterades 
för utvecklingen gällande ökade hinder för världshandeln. 
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Denna förändring återspeglar sannolikt nyhetsflödet vad gäller 
den uppskjutna introduceringen av nya handelstullar i USA. 

Diagram 12 Faktorer med störst påverkan på utlandsförsäljning det kom-
mande året. Flera svar möjliga. Bas: företag som exporterar 

Källa: Unionens Branschbarometer 

Sedan i höstas har prognosen för den globala ekonomiska till-
växten försämrats något för 2019. Jämfört med i fjol ser tillväx-
ten i år nu ut att bromsa in på flera av de viktigaste exportmark-
naderna för de svenska företagen – inte minst i euroområdet 
med Tyskland i spetsen. Den svaga kronan bidrar samtidigt 
med ett visst stöd, och utan överraskande åtstramningar i pen-
ningpolitiken finns det få indikationer på att kronan ska stär-
kas markant under prognosperioden. 

Sedan i höstas har vi därför reviderat ner prognosen gällande 
både exporten och importen för 2019. Vår prognos är att ex-
portens ökningstakt under 2019 blir tre procent och att impor-
tens tillväxt också bromsar in något jämfört med 2018. Export- 
och importtillväxten växlar sedan upp något 2020 i takt med 
att läget i världsekonomin förbättras.  

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

Export 3,5 3,0 3,2 

Import 2,9 2,6 2,8 
Källa: Macrobond och egna bedömningar 

                                                                 
8 Vilket innebar höjd skatt på bensin- och dieseldrivna fordon och en 
bonus vid köp av nya fordon med lägre koldioxidutsläpp, till exempel 
elbilar. 
9 Utöver effekten av bonus malus-systemet förstärktes nedgången un-
der hösten också av förlängda leveranstider för vissa modeller som en 

Blygsamma reallöneökningar dämpar kon-
sumtionen 
Hushållens konsumtion har visat en sviktande utveckling den 
senaste tiden, vilket till stor del kan förklaras av en kraftig ned-
gång i bilförsäljningen. Men det finns även andra faktorer som 
talar för en något svagare konsumtionsutveckling de kom-
mande åren jämfört med de höga ökningstal som starkt bidra-
git till den goda BNP-tillväxten i flera års tid.  

Diagram 13 Hushållens och offentlig konsumtion, årlig ökning, fasta priser, 
procent 

Källa: Macrobond 

Hushållens konsumtion 
Efter att i fem års tid ha ökat med mellan två och tre procent 
per år, avtog ökningstakten i hushållens konsumtion kraftigt 
under det andra halvåret 2018. Dämpningen kan till stor del 
förklaras av att försäljningen av bilar minskade markant. Un-
der det första halvåret ökade antalet nyregistrerade bilar med 
13 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. I 
stort sett hela den ökningen förklarades av att många passade 
på att köpa nya bilar innan det så kallade bonus malus-systemet 
trädde i kraft vid halvårsskiftet.8 Som en andra sida av detta 
mynt minskade sedan antalet nyregistrerade bilar under det 
andra halvåret med över 30 procent jämfört med andra halv-
året 2017.9  

Även under första kvartalet 2019 var antalet nyregistrerade bi-
lar lägre, drygt 15 procent, än ett år tidigare. Det verkar alltså 
som att minskningen som skett efter halvårsskiftet 2018 har va-
rit större än den ökning som skedde innan skatteförändringen 
trädde i kraft. Minskningen har också hållit i sig under en 
längre tid än förväntat. Sannolikt kommer denna effekt att avta 
under året men ändå ge avtryck i helårssiffrorna för 2019.  

följd av brist på testkapacitet i Europa för att få nya bilmodeller god-
kända enligt den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized 
Light Vehicle Test Procedure), som infördes 1 september. Källa: Bil 
Sweden. 
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Diagram 14 Hushållens konsumtion efter ändamål, första respektive andra 
halvåret 2018, årlig ökning, fasta priser, procent 

Källa: SCB 

Bland de övriga produktgrupper som redovisas i diagram 14 
var utvecklingen svagast för kläder och skor följt av övriga varor 
och tjänster. För de resterande produkterna var ökningstakten 
i stort sett mellan en och tre procent, både under det första och 
det andra halvåret. 

Detaljhandelns försäljning, där bilar inte ingår, taktade under 
2018 ner till en ökning på 1,4 procent, efter att ha ökat med 2-
3 procent under åren innan. En uppdelning mellan dagligvaror 
(i stort sett livsmedelshandeln) och sällanköpsvaror visar också 
ett möjligt skifte. Sällanköpsvaror ökade tidigare i betydligt 
högre utsträckning än dagligvaror men under 2018 hade de två 
en mer likartad ökningstakt, framför allt under andra halvåret. 
Under inledningen av 2019 har detaljhandeln tagit ny fart både 
när det gäller dagligvaror och sällanköpsvaror. Den genom-
snittliga ökningstakten för årets tre första månader var 2,3 pro-
cent. 

Hushållens konsumtionsindikator, som är SCB:s samlade indi-
kator för att på månadsbasis följa hushållens konsumtion, 
sjönk kraftigt mellan april och oktober 2018 men har sedan 
dess vänt uppåt igen. Den har dock ännu inte nått upp till två 
procent, den takt i vilken den minst ökat under vart och ett av 
de fem föregående åren. Det tyder på att hushållens konsumt-
ion under 2019 kommer ha en högre ökningstakt än under det 
svaga 2018, men inte lika hög som åren innan dess. 

En faktor som i hög utsträckning påverkar hushållens möjlig-
het att öka sin konsumtion är hur reallönerna utvecklas. När 
lönerna stiger snabbare än inflationen får hushållen möjlighet 
att konsumera mer varor och tjänster. Vår analys visar att det 
finns ett starkt samband mellan dessa två, där reallönens ut-
veckling ett år är starkt korrelerad med hushållens konsumtion 
året därpå.  

I diagram 15 jämförs förändringen av ökningstakten i hushål-
lens konsumtion med motsvarande förändring av reallönens 

                                                                 
10 Notera att värdena för respektive år visar hur ökningstakten föränd-
rats. Om konsumtionen år t ökat med 2,5 procent och året innan (t-1) 
med 2,0 procent, blir värdet för år t därmed 0,5 procent. För reallönen 

ökningstakt ett år tidigare.10 Diagrammet visar ett iögonfal-
lande starkt samband mellan de två serierna, särskilt mellan 
åren 2009 och 2018.11  

Diagram 15 Samband mellan hushållens konsumtion och reallöneutveckl-
ingen, procentenheter 

Källa: SCB och egna beräkningar 

Om detta samband skulle vara entydigt och perfekt, vilket det 
för enskilda år naturligtvis inte är, skulle det innebära att ök-
ningstakten i hushållens konsumtion inte kommer förändras 
om inte reallönernas ökningstakt förändrats. 

Reallönerna ökade med 0,5 procent både 2017 och 2018, det 
skedde alltså ingen förändring av ökningstakten mellan de 
åren. Det skulle innebära att det inte heller kommer ske någon 
förändring i ökningstakt 2019 gällande hushållens konsumt-
ion. Den skulle istället öka med samma takt som 2018, alltså 1,2 
procent. Under 2019 väntas reallönerna öka i något högre takt 
än 2018 (inflationen väntas bli ungefär densamma men lö-
neökningstakten några tiondelar högre) vilket med detta reso-
nemang/samband skulle innebära en något högre ökningstakt 
av hushållens konsumtion 2020 än 2019. 

I Branschbarometern är förväntningarna från klubbarna inom 
handeln sammantaget i stort sett oförändrade sedan i höstas. 
Jämfört med förra undersökningen väntas försäljningen öka i 
snabbare men orderingången i långsammare takt det kom-
mande halvåret. Det sammantagna stämningsläget bland alla 
klubbar på företag vars produktion främst riktar sig till konsu-
mentmarknaden har dock skruvats ned jämfört med i höstas, 
men framför allt jämfört med de två undersökningarna innan 
dess.  

Den statsbudget som röstades igenom av riksdagen i höstas in-
nehåller skattesänkningar på tio miljarder 2019 och 15 miljar-
der 2020. En stor del av detta utgörs av ett utökat jobbskatteav-
drag, vilket ger en ökning av hushållens disponibla inkomst. 
Detta ändrades inte i regeringens vårbudget och kan väntas ge 
en ökning av hushållens konsumtion. 

Sammantaget bedömer vi att hushållens konsumtion ökar i nå-
got högre takt i år och nästa år jämfört med 2018, men att ök-
ningstakten inte når upp till de höga tal den visade under 

är serien dessutom förskjuten ett år, så att värdet år t anger föränd-
ringen mellan år t-2 och t-1. 
11 Korrelationskoefficienten är för de åren 0,93 vilket innebär ett starkt 
samband. 
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femårsperioden innan dess. Vi räknar inte med att konsumt-
ionen i år får någon draghjälp av en upptrappning av reallö-
neökningstakten, men istället till viss del stärks av skattesänk-
ningar.  

Offentlig konsumtion 
Den offentliga konsumtionen ökade med 0,9 procent under 
2018 efter att under 2017 ha varit oförändrad jämfört med året 
innan. De höga, och mellan åren kraftigt varierande, kostna-
derna för asylmottagningen har påverkat utfallen de senaste 
åren. Under 2019 och 2020 väntas migrationskostnaderna att 
succesivt minska något och den offentliga konsumtionen som 
helhet väntas öka enligt långsiktigt mer normala nivåer än de 
senaste årens tvära kast. 

Sannolikt kommer budgetpropositionen för 2020 innehålla 
flera satsningar i enlighet med Januariöverenskommelsen. Det 
kommer också finnas ett visst utrymme för ofinansierade re-
former under nästa år, men slopandet av värnskatten och 
andra utlovade förändringar slukar sannolikt en hel del av ut-
rymmet. 

Regeringen själv bedömer att den offentliga konsumtionen i 
stort sett kommer vara oförändrad under både 2019 och 2020. 
Vi delar inte helt den bilden. Befolkningen väntas öka med 
knappt en procent per år vilket ger ett behov av ökade offent-
liga utgifter, främst i kommunerna, för att välfärdsåtagandena 
ska uppfyllas. Vår bedömning är att den offentliga konsumt-
ionen ökar med 0,4 procent 2019 och 0,8 procent 2020. För 
2019 är det en nedrevidering jämfört med vår prognos i höstas. 
Det förklaras till en del av en något lägre befolkningsöknings-
prognos, men främst av att den statsbudget som riskdagen be-
slutade om i december lade mer tonvikt på inkomstskattesänk-
ningar än på ökade offentliga utgifter.  

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

 2018 2019 2020 

Hushållens konsumtion 1,2 1,5 1,8 

Offentlig konsumtion 0,9 0,4 0,8 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Lägre bostadsinvesteringar döljer stark 
investeringsutveckling 
De fasta bruttoinvesteringarna toppade under första kvartalet 
2018 på rekordhöga 26 procent av BNP. Därefter har trenden 
pekat nedåt och mellan första och fjärde kvartalet 2018 sjönk 
investeringarna. Nedgången drevs främst av att bostadsinve-
steringarna minskade, framför allt under andra halvan av 2018. 
Samtidigt fortsatte investeringarna i andra typer av byggen och 
infrastruktur att öka, med över sju procent jämfört med året 
innan. Tillsammans med den stora uppgången i bostadsbyg-
gande under det första kvartalet gjorde detta att de totala fasta 
bruttoinvesteringarna under 2018 ökade med lite drygt tre pro-
cent.  

Vad som händer med bostadsbyggandet framöver blir viktigt 
för den totala investeringsutvecklingen. Bostadsinvestering-
arna låg under det fjärde kvartalet 2018 cirka åtta procent lägre 
än ett år tidigare. Det är framför allt byggstarterna av bostads-
rättshus som fallit. Byggstarterna för hyresrätter ligger kvar på 
historiskt höga nivåer, vilket har dämpat det totala fallet i bo-
stadsbyggandet. Denna trend är särskilt stark i storstadsregion-
erna.  

Antalet byggstarter av flerfamiljshus ser ut att ha bottnat under 
det andra kvartalet 2018, på en cirka 20 procent lägre nivå än 
toppnoteringarna 2017. Under det sista kvartalet 2018 vände 
antalet byggstartade flerfamiljshus upp något, både på riksnivå 
och i flertalet län. En indikator på framtida byggande är de be-
viljade byggloven. Antalet kvadratmeter beviljade bygglov gick 
upp tydligt under det fjärde kvartalet, både i storstadsregion-
erna och i övriga landet. Det kan dock vara en tillfällig topp 
driven av många bygglovsansökningar innan slopandet av in-
vesteringsstödet för hyresrätter, som avskaffades i den M-Kd-
budget som röstades igenom i riksdagen i december. Stödet 
återinfördes dock i regeringens vårbudget, vilket ökar sanno-
likheten att de ansökta byggloven även faller ut som byggstar-
ter.  

Diagram 16 Beviljade bygglov, miljoner kvadratmeter (vä) och antal påbör-
jade flerfamiljshus (hö) 

Källa: Macrobond 

Det finns även en del andra tecken på att bostadsmarknaden 
börjar stabiliseras. Priserna har stigit på en del håll och snitti-
derna för försäljningar har sjunkit under 2019, inte minst i 
Stockholm – trots att utbudet där är stort. Under den senare 
delen av 2019 kan också inflödet av nybyggda bostadsrätter på 
marknaden väntas minska. Detta pekar sammantaget på att fal-
let i byggstarter av flerfamiljshus sannolikt ligger bakom oss, 
även om det finns fortsatt osäkerhet.  
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Diagram 17 Investeringarnas utveckling i fasta priser, miljarder kronor, för-
delat på tillgångsslag 

Källa: Macrobond 

Bostadsinvesteringarna kommer fortsätta att sjunka i år och i 
viss mån nästa år, som en effekt av färre startade projekt jäm-
fört med tidigare. De totala bostadsinvesteringarna hålls dock 
i någon utsträckning uppe av ombyggnadsinvesteringar. Vi 
uppskattar att de totala bostadsinvesteringarna sjunker med 
runt tio procent i år och fem procent nästa år.  

Samtidigt ser övriga typer av bygginvesteringar ut att fortsätta 
öka och kan därmed i viss mån kompensera för det minskade 
bostadsbyggandet. De drivs bland annat av fortsatt ökade kom-
munala behov, som resultat av befolkningsökning, samt ökade 
satsningar på infrastruktur.  

Diagram 18 Kapacitetsutnyttjandet inom industrin, procent 

Källa: Macrobond 

Dessutom gör kapacitetsbrist inom näringslivet att det även 
där kan väntas ökade investeringar i olika typer av anlägg-
ningar. Även om kapacitetsbristen för industrin som helhet har 
gått ner något sedan toppnivåerna under 2017, ligger den fort-
farande på historiskt höga nivåer kring 90 procent. Branschba-
rometern pekar också på att företagen planerar att växla upp 
sina kapacitetsinvesteringar det kommande halvåret.  

Även investeringarna i immateriella tillgångar kan väntas fort-
sätta växa i år och nästa år. De ökade med över sex procent un-
der 2018, trots att tillfälliga faktorer sänkte siffran för det fjärde 
kvartalet.  

De två stora ingående komponenterna i de immateriella inve-
steringarna är FoU-investeringar samt investeringar i dator-
program och databaser. Dessa typer av investeringar ligger nu 
på historiskt höga nivåer, vilket talar för en viss inbromsning i 
tillväxttakten. Samtidigt pekar svaren i Unionens Branschba-
rometer på att näringslivet på bred front fortsätter att öka sina 
investeringar i FoU framöver. Vi bedömer därför att de imma-
teriella investeringarna fortsätter öka i god takt både i år och 
nästa år. Maskininvesteringarna hade en svag tillväxttakt under 
2018, endast 0,5 procent jämfört med året innan, och kan vän-
tas ligga still på höga nivåer.  

Sammantaget gör detta att vi tror att de totala investeringarna, 
trots de minskade bostadsinvesteringarna, ökar något i år. Un-
der 2020, då bostadsinvesteringarna blir mindre av ett sänke, 
förutspår vi att den totala investeringstillväxten blir 2,2 pro-
cent. Det skulle innebära att investeringarna under 2020 åter 
ger draghjälp till den ekonomiska tillväxten. 

Tabell 6 Prognos över investeringar, procentuell förändring jämfört med 
föregående år 

 2018 2019 2020 

Fasta bruttoinvesteringar 3,3 0,8 2,2 

Lager, procent av BNP 0,4 -0,1 0,1 
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna bedömningar 
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Fördjupning – hur utvecklas näringslivets 
investeringar? 
Tittar man på de fasta bruttoinvesteringarna uppdelat på 
branscher är det tydligt att tjänstesektorn har blivit en allt vik-
tigare motor för investeringstillväxten. Fastighetssektorn räk-
nas som en tjänstebransch och har stått för en del av upp-
gången, men investeringstakten även i övriga delar av tjänste-
sektorn har särskilt på senare tid varit hög. Under 2017 och 
2018 ökade tjänstesektorn exklusive fastighetsbranschen sina 
investeringar med sex respektive tio procent per år.  

Tjänstesektorn exklusive fastighetsbranschen står idag för 30 
procent av de fasta bruttoinvesteringarna, upp från 25 procent 
2014. En del av uppgången, mellan 2014 och 2015, beror dock 
på omklassificeringen av företaget Ericsson som i SCB:s sta-
tistik då bytte branschtillhörighet från industribranschen elekt-
ronik till tjänstebranschen information och kommunikation. 
Fastighetsbranschen stod i början av 2018 för 30 procent av in-
vesteringarna, en andel som dock minskade något under 2018. 

Diagram 19 Fasta bruttoinvesteringar uppdelat på bransch, fasta priser, 
miljarder kronor per kvartal 

Källa: Macrobond 

Samtidigt står tillverkningsindustrin för en minskande andel 
av de fasta bruttoinvesteringarna, och dess andel har sjunkit 
från över 25 procent i början på 2000-talet till att 2018 ligga på 
runt 14 procent.12 Tillverkningsindustrins investeringar har le-
gat stabilt de senaste åren, på runt 40 miljarder kronor per 
kvartal. Under 2018 var investeringarna närmare 45 miljarder 
kronor per kvartal, förutom det fjärde kvartalet som tyngdes av 
minskade FoU-investeringar av engångskaraktär (samma som 
syns som en nedgång i de immateriella investeringarna). For-
donsindustrin står för runt 30 procent av tillverkningsindu-
strins investeringar. Inom övrig industri är det framför allt 
energibranschens investeringar som ökar.13  

Mycket av tjänstesektorns ökade investeringar handlar om in-
vesteringar i immateriella tillgångar, som forskning och ut-
veckling, databaser och mjukvara. Denna typ av investeringar 
har också ökat tydligt de senaste åren, med runt fem procent i 
snitt per år. Den tjänstebransch utöver fastighetssektorn som 

                                                                 
12 Omklassificeringen av Ericsson står för viss del av minskningen. 
13 I övrig industri ingår gruvindustrin, energisektorn och byggsektorn. 

investerar mest är it och telekom.14 Investeringsutvecklingen 
för branschen har varit ryckig, men växlade upp under 2018. 

Från 2015 och framåt har investeringarna ökat markant för fö-
retag inom kunskapsintensiva och företagsnära tjänster. Även 
transport- och logistikföretagen lägger allt mer resurser på in-
vesteringar. Uppgångarna reflekterar att dessa branscher har 
vuxit som andel av ekonomin, men också att företagens verk-
samheter har blivit allt mer teknik- och kunskapsintensiva.  

Diagram 20 Fasta bruttoinvesteringar fördelat på fyra tjänstebranscher, 
fasta priser, miljarder kronor per kvartal 

Källa: Macrobond 

Näringslivets investeringar har historiskt sett varit konjunktur-
känsliga. När konjunkturen viker finns vare sig samma behov 
av eller resurser till att till exempel bygga nya fabriker. Samti-
digt finns det en del som talar för att logiken är något an-
norlunda nu. Det svenska näringslivet är allt mer kunskapsin-
tensivt. Företagen måste helt enkelt fortsätta att satsa på att ut-
veckla sina varor och tjänster för att överleva. Inom industrin 
gör teknikskiften, till exempel inom fordonsindustrin, att det 
krävs stora investeringar i teknik- och produktutveckling för 
att kunna konkurrera. 

Svaren i Unionens Branschbarometer pekar också på att nä-
ringslivet kommer fortsätta öka investeringstakten även nu när 
omvärldskonjunkturen ser ut att mattas av. Det gäller både 
inom industrin och tjänstesektorn. Högst ökningstakt för inve-
steringar i kapacitet och nya marknader spår klubbarna inom 
detalj- och partihandel, transport och logistik, maskin- och 
metallvaruindustrin samt i övrig industri. Även inom for-
donsindustrin, it- och telekom, basindustrin och konsult och 
bemanning tror klubbarna på ökade investeringar i kapacitet 
och nya marknader under det kommande halvåret. Även när 
det gäller FoU-investeringar tror klubbarna att dessa kommer 
fortsätta växa. Det gäller alla delbranscher förutom byggsek-
torn och basindustrin. Det är särskilt klubbarna inom for-
donsindustrin samt transport och logistik som ser en rejäl upp-
växling av FoU-investeringarna. Det pekar på att näringslivet 
fortsätter att storsatsa på investeringar för framtiden. 

  

14 Ökningen 2015 beror på omklassificeringen av Ericsson till denna 
bransch. 
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Näringslivets produktionstillväxt saktar in 
Tillväxten i näringslivets produktion låg 2018 på drygt tre pro-
cent, en svag ökning i tillväxttakten jämfört med året innan.15 
Produktionen i tillverkningsindustrin växte ungefär i samma 
takt som näringslivet i stort, från redan höga nivåer.  

Diagram 21 Tillväxt i förädlingsvärde per sektor, fast pris, kalenderkorrigerat, 
kvartalsvis årstakt, procent 

Källa: Macrobond 

Uppgången inom tillverkningsindustrin drevs främst av en 
stark utveckling i två delbranscher, fordons- respektive maski-
nindustrin. Sett till hela 2018 växte produktionen i fordonsin-
dustrin med sju procent och i maskinindustrin med sex pro-
cent, vilket var högst bland industribranscherna men en tydlig 
nedväxling jämfört med 2017 då produktionen ökade med 
nära 13 procent för fordonsindustrin och tio procent för ma-
skinvaruindustrin.16 Stål och metall, även den en av tillverk-
ningsindustrins tyngsta branscher, hade en betydligt lägre till-
växttakt på två procent i årstakt 2018, vilket var samma ök-
ningstakt som 2017. En industribransch som utgjorde ett sänke 
under 2018 var trävaruindustrin, där förädlingsvärdet mins-
kade med två procent. 

För tjänsteproduktionen innebar 2018 nionde året i följd med 
positiv tillväxt. Efter ett svagt 2017 så ökade förädlingsvärdet 
under 2018 snabbare igen och steg med 3,2 procent. En viktig 
tillväxtmotor var it- och telekombranschen, där produktionen 
efter en svag utveckling under några år särskilt under slutet på 
året tog rejäl fart. Svaren i Branschbarometern tyder på fortsatt 
produktionstillväxt i branschen under 2019, men i något lång-
sammare takt jämfört med 2018. Efterfrågan på branschens 
tjänster kan väntas fortsätta vara god och investeringar i 5G-
teknik fortsätter att ge telekomföretagen medvind.  

Även för de kunskapsintensiva och företagsorienterade tjäns-
tenäringarna17 var produktionstillväxten god under 2018, och 
produktionen steg med fyra procent under året. Det var dock 
en nedväxling jämfört med de tre föregående åren. Transport 
och magasinering är en annan av de större tjänstebranscherna 

                                                                 
15 Med produktion avses i detta avsnitt förädlingsvärde mätt i fasta 
priser, kalenderkorrigerat.  
16 Motorfordon och maskinindustrin står tillsammans för cirka 30 
procent av industrins sammanlagda förädlingsvärde. 

som växte i god takt 2018. Byggsektorns produktion ökade i 
förvånansvärt god takt under 2018 och steg med 4,7 procent.  

Diagram 22 Produktionsindex för industrin, 2017=100 

Källa: Macrobond 

När det gäller näringslivets produktion för 2019 tror vi på en 
tydlig nedväxling i tillväxttakten jämfört med året innan, från 
3,3 till 1,6 procent. Däremot bedömer vi att tillväxten kommer 
ta viss fart igen under 2020 och då öka med 2,4 procent.  

Nedväxlingen i år beror främst på att vi tror att byggprodukt-
ionen minskar med cirka fyra procent till följd av de minskade 
bostadsinvesteringarna och minskar ytterligare något under 
2020 (med cirka en procentenhet). Även lägre produktionstill-
växt inom industri- och tjänstesektorerna bidrar till nedväx-
lingen av produktionstillväxten under 2019.  

Den bilden stöds av industriklubbarnas svar i Branschbarome-
tern, som pekar på viss nedväxling i tillväxttakten av orderin-
gång och försäljning det kommande halvåret. Det gäller särskilt 
klubbarna inom basindustrin och fordonsindustrin. Vår pro-
gnos är att produktionstillväxten för industrin landar på 1,8 
procent i år, för att under 2020 växla upp till 2,5 procent.  

Även produktionstillväxten inom tjänstesektorn ser ut att sakta 
in något i år, från 3,2 procent förra året till 2,3 procent i år, men 
öka till en tillväxt på 2,8 procent nästa år. It- och telekombran-
schen, som stod för en betydande del av tillväxten förra året, 
kan väntas växla ner sin tillväxttakt i ljuset av att utgångsläget 
nu är en högre produktionsnivå.  

17 SCB:s formella benämning på denna bransch är ”företag inom juri-
dik, ekonomi, vetenskap, teknik & andra stödtjänster”. 
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Näringslivets produktivitet växlar upp 
från låg nivå 
Näringslivets produktivitetstillväxt var svag under 2018 och 
landade för helåret på 0,5 procent, vilket kan jämföras med en 
produktivitetstillväxt på 0,8 procent året innan.18 För att förstå 
siffrorna bättre behöver man titta på utvecklingen i olika sek-
torer. Noteras bör dock att denna statistik är behäftad med stor 
osäkerhet, särskilt om man tittar på kortare tidsperioder, och 
att den revideras ofta.  

Den sektor som framför allt ser ut att ha tyngt ner produktivi-
tetsutvecklingen under 2018 var byggbranschen, där produkti-
viteten utvecklades negativt från kvartal två och framåt. För-
klaringen är sannolikt den kraftiga minskningen i påbörjade 
bostadsprojekt under året. Det tyder på att bostadsbyggarna 
antingen inte hunnit anpassa kostnadskostymen i takt med 
lägre produktionsvolymer, alternativt har valt att behålla per-
sonal och kapacitet i väntan på en vändning uppåt.  

Även inom industrin mattades produktivitetsutvecklingen av 
succesivt under 2018 och landade för helåret på en procent. 
Här är orsakerna till nedväxlingen mindre tydliga, men en för-
klaring kan vara den höga efterfrågan och att industrin legat 
nära kapacitetstaket. Ytterligare produktion har därmed kom-
mit till priset av ökad övertid och inhyrd personal. Det är en 
bild som bekräftas av flera av Unionens större industriklubbar. 
Dessutom har belastningen på sina håll även varit hög hos un-
derleverantörer, vilket skapat flaskhalsar.  

Diagram 23 Produktivitetstillväxt, årstakt, procent 

Källa: Macrobond 

För tjänstesektorn var produktivitetsutvecklingen svag 2017, 
och fortsatte 2018 att ligga relativt låg jämfört med hur det sett 
ut de senaste åren. 

Produktiviteten för tjänstesektorn drogs ner av negativ ut-
veckling inom transport och lager samt för kunskapsintensiva 
och företagsnära tjänsteföretag. Utvecklingen inom transport 
och lager var något förvånande, med tanke på att utvecklingen 
när det gäller efterfrågan och investeringar varit positiv. Det 

                                                                 
18 Med produktivitet avses här det som kallas arbetsproduktivitet, det 
vill säga förädlingsvärde per arbetad timme.  

skulle kunna bero på prispress alternativt att företag inom 
branschen är i en utbyggnadsfas.  

Även för de mer kunskapsintensiva och företagsorienterade 
tjänstenäringarna sjönk produktiviteten, trots den goda pro-
duktionstillväxten (se avsnittet ovan). Det är oroande, inte 
minst för att denna bransch utgör en växande del av tjänstesek-
torn och numera står för nästan 25 procent av de arbetade tim-
marna. Här ligger det nära till hands att tro att produktionsök-
ningen kommit till priset av ökade kostnader, som övertid och 
högre löner, i spåren av omfattande kompetensbrist. Det är 
också möjligt att branschen möter ökad utländsk konkurrens 
som pressar lönsamhet.  

Detalj- och partihandeln har haft positiv produktivitetsut-
veckling nio år i följd, inklusive förra året. Efter en nedväxling 
av produktivitetstillväxten 2017 ökade takten igen 2018. Det är 
positivt då handeln är den största tjänstesektorn, även om fö-
retagstjänster nu börjar bli likvärdig i storlek räknat i arbetade 
timmar.  

Starkast produktivitetstillväxt under 2018 fanns inom it- och 
telekombranschen, som under 2017 i princip hade oförändrad 
produktivitet. Givet de fortsatt goda utsikterna kan produkti-
viteten väntas fortsätta att förbättras för branschen.  

När vi blickar framåt mot 2019 och 2020 finns det en hel del 
som talar för att produktivitetstillväxten kommer kunna växla 
upp något jämfört med 2018. Både inom industrin och tjänste-
sektorn kommer dock kompetensbristen fortsätta att utgöra en 
bromskloss som försvårar större produktivitetslyft. Produkti-
vitetsutvecklingen inom byggsektorn kommer också sannolikt 
vara ett sänke även under 2019, i kölvattnet av krympande 
byggproduktion.  

Enligt svaren i Branschbarometern kommer industriföretagen 
fortsätta att växla upp ökningstakten i sina investeringar både i 
FoU och i kapacitet under det kommande halvåret. Tillsam-
mans med de höga investeringsnivåerna som rådde under 2018 
borde det ge förutsättningar för en bättre produktivitetsut-
veckling under 2019 och 2020. En något dämpad efterfrågetill-
växt kan i detta avseende också vara gynnsamt, eftersom pro-
duktionssystemen då sätts under mindre press. Vi uppskattar 
därför att produktivitetstillväxten inom industrin blir två pro-
cent i år och stiger något ytterligare 2020.  

Produktivitetsutvecklingen inom tjänstesektorn tror vi också 
växlar upp något, men ökningstakten blir lägre än inom indu-
strin. Tjänsteföretagen vittnar i Branschbarometern om att 
ökad konkurrens är det största tillväxthindret, till skillnad från 
inom industrin där det är kapacitetsbrist. Det pekar på en fort-
satt tuff konkurrenssituation inom delar av tjänstesektorn, vil-
ket tillsammans med kompetensbristen begränsar tillväxtmöj-
ligheterna och även håller tillbaka produktivitetsutvecklingen. 

Sammantaget bedömer vi att produktivitetstillväxten i närings-
livet växlar upp något framöver, till 0,8 procent i år och 1,5 pro-
cent nästa år. 
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Tabell 7 Unionens prognos över produktion och produktivitet, förändring 
jämfört med föregående år, procent 

 2018 2019 2020 

Produktion, näringslivet 3,3 1,6 2,4 

     -Tjänstesektorn 3,2 2,3 2,8 

     -industrin 3,0 1,8 2,5 

     -Bygg 4,7 -4,0 -1,5 

Produktivitet, näringslivet 0,5 0,8 1,5 

     -Tjänstesektorn 0,6 0,8 1,2 

     -Industrin 1,0 2,0 2,5 

     -Bygg -0,5 -2,5 1,5 
Källa: Macrobond och egna bedömningar 

Expansiv Riksbank och ny konjunkturfart 
2020 håller inflationen kring målet 
Inflationen har under två års tid legat runt två procent. 2018 
steg den mätt som KPI i genomsnitt med 2,0 procent, och un-
der de första tre månaderna i år har motsvarande ökningstakt 
varit 1,9 procent. Mätt som KPIF (där de direkta effekterna av 
en ändrad penningpolitik räknas bort) var den genomsnittliga 
ökningstakten 2,1 procent under 2018 och den har under årets 
första kvartal uppgått till 1,9 procent. 

Under 2018 steg energipriserna relativt kraftigt, trenden har 
fortsatt under inledningen av 2019. Deras stora inverkan på 
den totala prisökningstakten framgår i diagram 24, där linjen 
som visar inflationstakten om energipriserna exkluderas ligger 
betydligt lägre än KPI och KPIF. Under 2018 höjde energipri-
serna den totala inflationstakten med i genomsnitt knappt 0,7 
procentenheter, och under första kvartalet i år var motsvarande 
bidrag knappt 0,5 procentenheter. 

Diagram 24 Inflationstakten i Sverige med tre olika mått, procent 

Källa: Macrobond  

De ökade energipriserna beror på två saker. Under större delen 
av 2018 steg världsmarknadspriset på olja i snabb takt, vilket i 
den svenska inflationsstatistiken främst slår igenom i ökade 
drivmedelspriser till fordon (återfinns i kategorin transport i 
diagram 25 nedan). Under slutet av 2018 blev det visserligen en 
                                                                 
19 Enligt Riksbankens så kallade KIX-index. 

tydlig sättning i oljepriset, men sedan dess har priset åter vänt 
uppåt och under första kvartalet i år låg drivmedelspriserna i 
Sverige fyra procent högre än ett år tidigare. 

Även elprisets utveckling (i kategorin boende) bidrog till sti-
gande energipriser under 2018, delvis som ett resultat av den 
varma och torra sommaren med låg produktion från vatten-
kraften som följd. Hög produktion av kärnkraftsel och gynn-
samt väder har visserligen inneburit att elpriset sjunkit under 
det första kvartalet i år, men jämfört med motsvarande period 
i fjol låg elpriserna ändå tolv procent högre under årets första 
tre månader. 

Utöver de produktkategorier som är tydligt kopplade till ener-
giprisets utveckling har prisökningar på cirka två procent eller 
mer under inledningen av 2019 noterats för kategorierna livs-
medel, restauranger och logi samt för diverse varor och tjänster 
(där bland annat försäkringar och finansiella tjänster ingår). 
Kläder och skor är den av de större produktkategorierna som 
haft den svagaste prisutvecklingen under 2019. Detta var även 
fallet under helåret 2018 och indikerar en trendmässig hård 
prispress i e-handelns spår. Prissänkningen var anmärknings-
värt stor under årets första kvartal. 

Diagram 25 Inflationstakt 2018 samt jan-mar 2019, per produktkategori, 
procent, respektive kategoris vikt av KPI inom parentes 

Källa: SCB 

Bidragande till trycket uppåt på inflationen under 2018 och in-
ledningen av 2019 har varit det kraftiga fallet för värdet på den 
svenska kronan, vilket har drivit upp priserna på importerade 
varor. Under 2018 försvagades kronan med drygt fyra procent 
och under de första fyra månaderna i år har värdet sjunkit med 
ytterligare lika mycket.19 

Inflationsförväntningarna låg under större delen av 2018 sta-
bilt på omkring två procent, det gällde förväntningarna såväl 
på ett som på två och fem års sikt. Noterbart är dock att samt-
liga dessa kurvor de senaste månaderna har vikt nedåt. Även 
om inflationsförväntningarna bara sjunkit med ett par tionde-
lar, kan detta indikera en viss osäkerhet bland penningmark-
nadens aktörer och arbetsmarknadens parter gällande om 
Riksbanken ska lyckas uppnå inflationsmålet på två procent. 
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Enligt Branschbarometern väntar sig klubbarna sammantaget 
att priserna på företagens egna produkter kommer att kunna 
öka i god takt det kommande halvåret. Högst förväntningar om 
prisökningar finns i parti- och detaljhandeln samt bland övriga 
företagstjänster. Klubbarna inom it och telekom är de enda 
som inte spår stigande priser, där förväntas priserna ligga still 
det kommande halvåret. Sammantaget har klubbarna på före-
tag vars produktion främst riktar sig till konsumenter högre 
förväntningar på prisökningar än övriga klubbar.  

Gällande inflationsutvecklingen under resten av prognospe-
rioden finns det faktorer som påverkar utfallet i olika riktning. 
Hårdnande global konkurrens och konsumenters utökade 
möjligheter till prisjämförelser har en dämpande effekt på pris-
höjningarna inom vissa branscher. Men det fortsatt relativt 
goda konjunkturläget, understött av den expansiva penningpo-
litiken där Riksbanken i april sköt kommande räntehöjningar 
ytterligare längre fram i tiden med avsikten att stötta upp in-
flationen, gör att företagens möjligheter att öka priserna i grun-
den är goda i stora delar av ekonomin.  

Energipriserna kommer sannolikt fortsatt ligga högt, men inte 
dra upp inflationen i samma höga takt under resten av 2019 så 
som de gjort under det senaste året. Den torra våren och som-
maren i fjol befaras bidra till fortsatt stigande livsmedelspriser. 

Växelkursens utveckling är svårförutsägbar, men utsikterna 
om en fortsatt expansiv penningpolitik från Riksbanken, en 
viss inbromsning i både den svenska och den globala tillväxten 
och utvecklingen på svenska bostadsmarknaden är faktorer 
som talar emot en stärkt krona på kortare sikt. Vi utgår i vår 
prognos därför från att kronan kommer ligga still åtminstone 
under innevarande år, för att gradvis stärkas först under 2020.  

Sammantaget bedömer vi att inflationen kommer fortsätta att 
röra sig runt två procent under prognosperioden, men inte ta 
mer fart än så. Riksbankens höjning av reporäntan i december 
2018 följs i vår prognos inte av någon ytterligare höjning i år. 
Vi bedömer istället att nästa räntehöjning kommer under in-
ledningen av nästa år, efter det att svensk och internationell till-
växt åter börjat ta ny fart under slutet av 2019. Den senast ge-
nomförda och den kommande räntehöjningen leder till att KPI 
kommer öka mer än KPIF under såväl 2019 som 2020. 

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

KPI, årsgenomsnitt 2,0 2,1 2,2 

KPIF, årsgenomsnitt 2,1 1,8 1,9 

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

Viss ökning av arbetslösheten framöver 
Antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden har ökat i 
snabb takt i flera års tid. Särskilt hög var ökningen under 2017 
och 2018 då antalet sysselsatta ökade med 112 000 respektive 
91 000 personer. Även i ett lite längre perspektiv har sysselsätt-
ningsökningen under innevarande konjunkturuppgång varit 
hög, till exempel jämfört med sysselsättningstillväxten under 
den högkonjunktur som föregick finanskrisen 2008-2009. 

Under 2018 och inledningen av 2019 har ökningstakten succe-
sivt dämpats. I mars var antalet sysselsatta i säsongsrensade och 
trendjusterade tal cirka 75 000 fler än ett år tidigare. 

Diagram 26 Förändring i antal sysselsatta och antal i arbetskraften jmf 
samma månad föreg. år, 15-74 år, säsong- och trendjusterad 

Källa: Macrobond 

Av ökningen på drygt 200 000 sysselsatta 2017-2018 skedde 
knappt två tredjedelar i privat sektor och en dryg tredjedel i of-
fentlig sektor. Det motsvarar respektive sektors storlek gäl-
lande antalet sysselsatta, vilket innebar att takten i sysselsätt-
ningsökningen var lika stor i båda sektorerna. Mellan olika 
branscher har dock sysselsättningstillväxten varierat stort, där 
främst branscherna bygg, information och kommunikation 
samt offentlig förvaltning har haft en relativt sett stor ökning 
medan industrin, handeln, hotell och restaurang samt vård och 
omsorg haft en lägre ökningstakt.  

Även arbetskraftsutbudet, vilket utöver sysselsatta även består 
av arbetslösa, har ökat i snabb takt de senaste åren, dock med 
något större variation än antalet sysselsatta. En viktig förkla-
ring till ökningen, både i sysselsatta och i arbetskraften, är att 
antalet utrikes födda ökat i stor utsträckning i båda grupperna. 
Dels har arbetskraftsdeltagandet generellt ökat bland utrikes 
födda, dels har antalet beviljade uppehållstillstånd varit relativt 
högt de tre senaste åren. Till en början förklarades det av det 
stora antalet asylsökande 2015 och sedan av en efterföljande 
ökning av anhöriginvandring. Dessutom har det skett en stor 
ökning av arbetskraftsinvandringen, framför allt under 2018.  

Av den sysselsättningsökning som skett har en merpart kom-
mit bland utrikes födda. Samtidigt finns det bland de nytill-
komna i arbetskraften en stor grupp som har en särskilt svag 
ställning på arbetsmarknaden. 
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Diagram 27 Arbetslösheten, totalt samt för inrikes och utrikes födda, pro-
cent, säsongs- och trendjusterat 

Källa: Macrobond 

Arbetslösheten har de senaste fem åren sjunkit från drygt åtta 
till drygt sex procent. I säsongsrensade och trendjusterade tal 
har arbetslösheten planat ut och i över ett års tid varit 6,3 pro-
cent. Den icke trendjusterade statistiken har på senare tid visat 
en något mer dramatisk utveckling. Arbetslösheten var enligt 
den 6,7 procent i mars, vilket var en relativt kraftig ökning från 
månaderna innan och det högsta värdet sedan hösten 2017. Det 
är ännu svårt att avgöra om det rör sig om ett trendbrott eller 
ett hack i kurvan. 

Skillnaden i andelen arbetslösa är fortsatt stor mellan inrikes 
och utrikes födda. För inrikes födda har arbetslösheten sjunkit 
till att nu vara en bit under fyra procent, medan den för utrikes 
födda är drygt 15 procent. Det är inte sannolikt att arbetslös-
heten kommer sjunka mycket mer för de inrikes födda. Även 

vid så kallad full sysselsättning råder viss arbetslöshet, som till 
exempel består i kortare arbetslöshet för personer som byter 
jobb.  

För att den totala arbetslösheten ska sjunka krävs alltså en mer 
gynnsam utveckling för de utrikes födda. För den gruppen har 
arbetslösheten inte sjunkit i lika hög utsträckning som för de 
inrikes födda och de senaste månaderna har den till och med 
ökat något. En förklaring till det är just det stora inflödet till 
den här gruppen av personer som relativt nyligen har kommit 
till Sverige. 

Vi bedömer att jobbtillväxten kommer fortsätta att dämpas un-
der prognosperioden, i takt med att det allmänna konjunktur-
läget mattas av. Byggsektorn, som under 2017-2018 stod för 
cirka 20 procent av jobbtillväxten i näringslivet, kommer inte 
vara samma jobbskaparmotor framöver och i flera kunskaps-
intensiva branscher lägger svårigheten att hitta personer med 
rätt kompetens en hämsko på sysselsättningsutvecklingen. Vi 
bedömer att det totala antalet sysselsatta ökar med cirka 60 000 
personer 2019 och med 40 000 personer 2020. Inflödet till ar-
betskraften kommer vara fortsatt högt under prognosperioden, 
framför allt under 2019. Det gör att arbetslösheten stiger något 
under 2019 och 2020 jämfört med 2018. 

Tabell 9 Sammanfattning av Unionens arbetsmarknadsprognos 

 2018 2019 2020 

Sysselsatta, 15–74 år, procentuell förändring 1,8 1,2 0,8 

Arbetslöshet, 15–74 år, procent 6,3 6,5 6,6 
Källa: SCB och egna bedömningar 
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Tjänstemännens arbetsmarknad 
Unionen organiserar mer än 650 000 tjänstemän i privat sek-
tor. För oss är det viktigt att förstå hur arbetsmarknadsläget ser 
ut för privatanställda tjänstemän. Varje vår innehåller därför 
konjunkturrapporten ett fördjupande avsnitt om, och vad som 
ligger i korten för, tjänstemännens arbetsmarknad. 

Arbetsmarknaden har fortsatt att utvecklats starkt det senaste 
året, vilket visades i arbetsmarknadsavsnittet. Enligt Konjunk-
turinstitutets barometerundersökning, som på kvartalsbasis 
följer näringslivets upplevda kompetensbristsituation, är det 
just nu stor efterfrågan på många av de kompetenser som tjäns-
temännen besitter. Samtidigt har utvecklingen sett olika ut i 
olika delar av näringslivet, där bristtalen ökat för vissa typer av 
verksamheter och minskat för andra. 

Totalt sett (både arbetare och tjänstemän) är industrin fortsatt 
den del av näringslivet som har högst bristtal enligt barometer-
undersökningen, även om de sjönk något under andra halvan 
av 2018. Inom industrin svarar företagen på hur bristen ser ut 
för tekniska tjänstemän respektive arbetare. Bristen på just tek-
niska tjänstemän inom tillverkningsindustrin toppade, på re-
kordhöga nivåer, under andra kvartalet 2018. Därefter har 
bristtalen gått ner något, men ligger fortsatt på mycket höga 
nivåer sett ur ett historiskt perspektiv.  

Diagram 28 Andel företag inom tillverkningsindustrin som har brist på tek-
niska tjänstemän, procent 

Källa: Macrobond 

Högst är bristtalen när det gäller tekniska tjänstemän bland fö-
retag som producerar investeringsvaror. Bristen upplevs som 
något mindre bland företag som producerar konsumentvaror. 
Detta förhållande mellan industriföretag som producerar olika 
typer av varor följer mönstret från tidigare konjunkturtoppar.  

De industribranscher med störst brist på tekniska tjänstemän 
är annan transportmedelsindustri följt av läkemedels-
branschen. För fordonsindustrin har arbetskraftsbristen när 
det gäller de tekniska tjänstemännen sjunkit något under 2018 
och inledningen av 2019.  

                                                                 
20 För tjänstesektorn redovisas inte kompetensbristen på tjänstemän 
och arbetare separat, utan enbart samlat.  
21 Klassificeringen av tjänstemän/arbetare bygger på SSYK (Standard 
för svensk yrkesklassificering). År 2014 infördes en ny version av 

Diagram 29 Andel företag som har brist på arbetskraft, uppdelat på 
bransch, procent 

Källa: Macrobond 

När det gäller kompetensbristen inom tjänstesektorn spretar 
utvecklingen mellan olika branscher.20 Inom it-branschen fort-
satte kompetensbristen att stiga under 2018 och över 80 pro-
cent av företagen rapporterade att de hade brist på arbetskraft. 
Första kvartalet 2019 dämpades det något till cirka 75 procent. 
Det har skett en stor nedgång i bristtalen när det gäller arkitek-
ter, från över 80 procent under 2017 till strax under 20 procent 
i början av 2019, vilket sannolikt är en effekt av minskat bo-
stadsbyggande.  

Andra kunskapsintensiva verksamheter som huvudkontor, 
managementkonsultföretag samt jurist- och revisionsfirmor 
upplevde alla en topp när det gäller arbetskraftsbristen i början 
på 2017. Denna följdes av en mindre nedgång, men arbets-
kraftsbristen har stigit igen och fortsatt att vara hög på senare 
tid. För bemanningsföretag och företag inom reklam och 
marknadsföring, där de formella kompetenskraven ofta kan 
vara lägre än i branscherna som nämnts tidigare, har arbets-
kraftsbristen däremot minskat under 2018 och inledningen av 
2019. Även för tjänstesektorn blir därmed bilden att det fram-
för allt är för de mer kunskapsintensiva jobben som arbets-
kraftsbristen har fortsatt att vara hög. En möjlig tolkning är att 
den avmattning i jobbtillväxten som nu sker främst är på arbe-
tarsidan och de något enklare tjänstemannajobben, samt inom 
vissa branscher kopplade till byggsektorn.  

Tjänstemännen blir fler 
Med hjälp av specialbeställd data från SCB kan vi följa utveckl-
ingen av antalet tjänstemän och hur de fördelas över tid mellan 
olika yrken och branscher. Statistiken kommer från SCB:s yr-
kesregister och jämförbar data finns för åren 2014-2017.21 Av 
den snabba sysselsättningsökning som skedde under dessa år 
kan cirka två tredjedelar hänföras till yrken som klassas som 
tjänstemän. Av dessa arbetade i sin tur cirka två tredjedelar i 
privat sektor. Att en majoritet av sysselsättningsökningen 

SSYK vilket gör att jämförelser längre tillbaka i tiden inte är möjliga. 
Den senast tillgängliga datan avser år 2017, data för 2018 publiceras i 
början av 2020.  
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kommer bland tjänstemän gör att tjänstemännens andel av ar-
betsmarknaden ökar. 

Bland de tjänstemannayrken i privat sektor som ökat mest i an-
tal återfinns flera olika civilingenjörsyrken samt olika it-yrken. 
Nästan alla yrken som tillhör de som ökat mest i antal är sådana 
som kräver någon form av högskoleutbildning. Ett undantag är 
kundtjänstpersonal, som bland annat innefattar flera call-
centerfunktioner, vilket också är ett av de största tjänsteman-
nayrkena i privat sektor. En förklaring till ökningen av kund-
tjänstpersonal är sannolikt att när allt fler köp, både av konsu-
menter och mellan företag, sker elektroniskt och på distans 
ökar också behovet av kundtjänstpersonal.  

Tabell 10 De tjänstemannayrken i privat sektor som ökat mest 2014-2017, 
förändring i antal personer respektive procent 

Yrke (benämning enligt SSYK) Antal % 

Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 12 254 23 

Kundtjänstpersonal 9 905 68 

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik 3 961 25 

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning 3 607 23 

Lednings- och organisationsutvecklare 3 394 21 

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning 3 384 33 

Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva 3 019 28 

Personal- och HR-specialister 2 931 38 

Övriga civilingenjörsyrken 2 915 18 

Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. 2 915 31 

Grundskollärare 2 587 25 

Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. 2 485 17 

Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 2 293 23 

Marknads- och försäljningsassistenter 2 289 25 

Gruppledare för kontorspersonal 2 224 78 
Källa: SCB 

Att antalet grundskollärare ökar i kategorin privatanställda 
tjänstemän beror både på ett allmänt ökat behov av lärare, samt 
på att det har blivit vanligare för lärare att vara anställda i privat 
istället för i offentlig sektor.  

Utöver de yrken som ökat mest i antal personer finns det också 
många yrken som fortfarande är relativt små men som ökar 
snabbt. Exempel på sådana tjänstemannayrken i privat sektor 
är designer inom spel och digitala medier som ökat med 69 
procent, industridesigner (57 procent), specialister inom mil-
jöskydd och miljöteknik (47 procent) och it-säkerhetsspecia-
lister (36 procent).  

Den bransch där antalet tjänstemän ökade mest mellan 2014 
och 2017 var branschen företagstjänster.22 Den innefattar bland 
annat företagens huvudkontor och många konsultbolag inom 
till exempel ekonomi, juridik, management och organisations-

                                                                 
22 Statistiken som ligger till grund för branschjämförelsen i diagram 
30, 34 och 36 avser hela arbetsmarknaden, inte bara privat sektor.  

utveckling. I branscherna vård och omsorg, offentlig förvalt-
ning och försvar samt utbildning sker merparten av antalet an-
ställda tjänstemän i offentlig och inte i privat sektor.  

Diagram 30 Förändring av antalet tjänstemän per bransch 2014-2017 

Källa: SCB 

Att antalet tjänstemän inom tillverkningsindustrin minskade 
under denna period förklaras av företaget Ericssons byte av 
branschtillhörighet, vilken redan berörts och som i denna sta-
tistik gäller från och med 2016. Ericsson hade vid omklassifice-
ringen över 17 000 anställda i Sverige varav en merpart var 
tjänstemän. På motsvarande sätt påverkar Ericssons bransch-
byte i statistiken alltså även siffrorna i branschen information 
och kommunikation. 

Höjd utbildningsnivå bland tjänstemännen 
Det blir allt fler av de privatanställda tjänstemännen som har 
en längre högskoleutbildning. Statistik från SCB visar att ande-
len tjänstemän med en eftergymnasial utbildning på tre år eller 
längre nästan fördubblats under 2000-talet, från drygt 20 pro-
cent 2001 till drygt 40 procent 2017. Under samma period har 
andelen tjänstemän med gymnasie- respektive med endast 
grundskoleutbildning minskat. 

Diagram 31 Utbildningsnivå för tjänstemän i privat sektor, procent 

Källa: SCB 

Framförallt förhållandet mellan grupperna med minst tre års 
eftergymnasial utbildning respektive gymnasieutbildning har 
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förändrats från en situation där den senare var dubbelt så stor 
som den förra 2001, till att den förra 2017 var större än den 
senare. Värt att notera är att det totala antalet tjänstemän i pri-
vat sektor har ökat med cirka 300 000 personer under den här 
perioden och att hela den ökningen har kommit bland de med 
eftergymnasial utbildning, medan de utan eftergymnasial ut-
bildning har minskat i antal.  

I diagram 32 jämförs utvecklingen av andelen högskoleutbil-
dade i tillverkningsindustrin, bygg och handeln. Utvecklingen 
med en ökande andel högskoleutbildade återfinns i alla de tre 
branscherna men med viss variation både utifrån utgångsläge 
och med vilken takt ökningen skett. Inom bygg respektive han-
deln har andelen mer än fördubblats sedan 2001 och ökningen 
har varit särskilt stor de senaste åren. I byggbolagen har efter-
frågan varit stor på bland annat byggnadsingenjörer och olika 
driftchefer i takt med det snabbt ökande bostadsbyggandet. I 
handeln, som är en bransch i snabb förändring bland annat till 
följd av en snabbt växande e-handel, har till exempel logistik-
ingenjörer ökat i antal.  

Diagram 32 Andel av tjänstemännen som har högskoleutbildning, procent 

Källa: SCB 

Inom tillverkningsindustrin, där andelen högskoleutbildade är 
betydligt högre, har ökningen varit något mer återhållsam un-
der perioden som helhet och verkar dessutom ha avstannat nå-
got under 2016 och 2017. En förklaring till tappet i kurvan mel-
lan 2016 och 2017 är förstås Ericssons branschbyte som redan 
nämnts, men det kan även handla om svårigheter att hitta hög-
utbildad specialistkompetens – något som ju också avspeglas i 
de höga bristtal som uppvisas i branschen.  

Framtidsutsikter för tjänstemannayrken 
Arbetsförmedlingen gör i sin rapport ”Var finns jobben” pro-
gnoser över framtidsutsikterna för 189 yrken. Antalet personer 
i yrket ställs mot den förväntade efterfrågan på dessa yrken på 
fem års sikt. Yrkena klassificeras på en femgradig skala efter 
hur stor konkurrens det kommer råda om de jobb som finns 
om fem år, från mycket liten konkurrens till mycket hård kon-
kurrens. 

För en klar majoritet av yrkena bedöms framtidsutsikterna som 
goda, alltså att konkurrensen om jobben kommer vara liten el-
ler mycket liten. Det finns dock 32 yrken där det väntas råda 
hård eller mycket hård konkurrens om jobben om fem år. Med 

data från SCB kan vi se vilka av dessa yrken som är tjänsteman-
nayrken, samt se hur många personer som arbetar med de yr-
kena i privat sektor. Vi kan konstatera att 18 av de 32 yrkena är 
tjänstemannayrken och att det totalt arbetar 179 000 personer 
i dessa tjänstemannayrken i privat sektor. Merparten av yrkena 
är sådana med lägre krav på utbildning.  

Av de tjänstemän i privat sektor som arbetar i de utsatta yrkena 
är 70 procent kvinnor och denna andel har i stort sett varit den-
samma sedan 2014. Det kan jämföras med att andelen kvinnor 
bland alla privatanställda tjänstemän totalt sett är drygt 40 pro-
cent. Kvinnor är överrepresenterade i alla utom tre yrken med 
svaga framtidsutsikter (finansanalytiker, fotografer och musi-
ker). I de två största yrkena, konstorsassistenter/sekreterare 
och ekonomiassistenter, är andelen kvinnor 76 respektive 87 
procent.  

Diagram 33 Antal anställda i privat sektor 2017 i tjänstemannayrken där 
det väntas råda hård eller mycket hård konkurrens om jobben om fem år, 
män respektive kvinnor 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 

Detta könsmönster känns också igen vid en jämförelse av vilka 
de vanligaste tjänstemannayrkena är för män respektive kvin-
nor (se tabeller i appendix till detta avsnitt), där det för män 
ofta rör sig om tekniska yrken med krav på högskoleutbildning 
och för kvinnor oftare olika administrativa yrken.  

Totalt är det tolv procent av tjänstemännen som arbetar i något 
av de yrken där det väntas råda hård eller mycket hård konkur-
rens om jobben om fem år.  

Det skiljer dock en hel del mellan olika branscher när det gäller 
andelen tjänstemän som jobbar i yrken där det väntas råda 
hård konkurrens om jobben i framtiden. I topp, med en andel 
på 35 procent, ligger branscherna finans och försäkring, hotell 
och restaurang samt fastighetsverksamhet. Det är alla 
branscher där de sämre utsikterna kan antas bero på ökade 
möjligheter till automatisering av arbetsuppgifter, såsom fi-
nansiell rådgivning, receptionstjänster och fastighetsövervak-
ning. 
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Diagram 34 Andel tjänstemän i konkurrensyrken per bransch, procent av 
totala antalet tjänstemän i branschen 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB och egna beräkningar 

Jämfört med yrkena där det väntas råda hård konkurrens om 
jobben framöver är det betydligt fler yrken som bedöms ha 
goda framtidsutsikter och där konkurrensen om jobben väntas 
vara liten om fem år. Arbetsförmedlingen bedömer att det 
kommer råda mycket liten konkurrens (alltså bara den stark-
aste bedömningen i den femgradiga skalan) i 49 yrken varav 28 
är tjänstemannayrken. I dessa tjänstemannayrken arbetar 
270 000 personer i privat sektor. Könsfördelningen i yrkena 
med starka framtidsutsikter är i stort sett den omvända mot yr-
kena med svaga utsikter. Här är 29 procent kvinnor. I diagram 
35 visas antalet personer samt könsfördelningen i de 20 största 
yrkena i privat sektor med mycket goda framtidsutsikter, enligt 
Arbetsförmedlingen. 

Diagram 35 Antal anställda i privat sektor 2017 i tjänstemannayrken där 
det väntas råda mycket liten konkurrens om jobben om fem år, män re-
spektive kvinnor 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 

Totalt, inom både privat och offentlig sektor, är det 29 procent 
av tjänstemännen som arbetar i något av de yrken där det vän-
tas råda mycket liten konkurrens om jobben om fem år. De 
branscher där högst andel av tjänstemännen återfinns i brist-
yrken är utbildning följt av vård och omsorg. Det är branscher 
där de anställda i hög utsträckning arbetar i offentlig sektor. 
Även branschen information och kommunikation har en hög 
andel tjänstemän i bristyrken, medan det i till exempel hotell 
och restaurang endast är ett fåtal tjänstemän som arbetar i så-

dana yrken. Inom industrin är andelen något lägre än genom-
snittet, men högre än i många andra branscher inom privat 
sektor.  

Diagram 36 Andel tjänstemän i bristyrken per bransch, procent av totala 
antalet tjänstemän i branschen 

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB och egna beräkningar  

Vad betyder det här för framtiden? 
Vår analys visar att för runt en tredjedel av tjänstemännen är 
framtidsutsikterna i deras yrke mycket goda. Ytterligare en stor 
andel har goda eller neutrala framtidsutsikter. Det betyder 
dock inte att de bekvämt kan luta sig tillbaka, förlita sig på be-
fintlig kompetens och tro att inget kommer att förändras i de-
ras yrkesroller eller på deras arbetsplatser. Även för de som job-
bar inom dessa många gånger högspecialiserade och kunskaps-
intensiva yrkesgrupper kommer förändringstrycket framöver 
vara stort. Jobben kommer inte att försvinna, snarare i många 
fall bli fler, men arbetsuppgifterna kommer fortsätta att för-
ändras. Det kan vara något positivt. Datorer och programvara 
kan ta över mer rutinmässiga inslag i arbetet, och datorkraft i 
kombination med mänskliga förmågor gör att utdelningen av 
arbetsinsatserna kan växla upp. Men det kräver fortsatt fort-
bildning och engagemang för att hänga med. 

Många av dessa yrkesgrupper, särskilt de it- och teknikrelate-
rade, kommer vara med och bygga upp nya system, ny teknik 
och nya affärsmodeller som kommer förändra både företag och 
resten av samhället. Att det går att rekrytera personer till denna 
typ av tjänster kommer vara centralt för företagens tillväxt och 
konkurrenskraft.  

SCB:s siffror visar att högutbildade tjänstemän har stått för en 
stor del av den totala jobbtillväxten mellan 2014 och 2017. Det 
är en trend som vi är övertygade om kommer fortsätta. Behovet 
av att anställa personer med till exempel avancerad it-kompe-
tens kommer att öka i princip i alla branscher och sektorer 
samtidigt. Det är detta som gör kompetensutmaningen så om-
fattande, men också så viktig. 

Samtidigt är mansdominansen bland framtidsyrkena på tjäns-
temannasidan väldigt tydlig. Runt 70 procent av de anställda i 
dessa yrken 2017 var män, och andelen har närapå legat still 
sedan 2014. Det är svårt att få till snabba förändringar av köns-
sammansättningen i så här stora yrkesgrupper, men man skulle 
ändå ha kunnat förvänta sig en lite bättre utveckling än det vi 
har sett. Risken är också överhängande att det heller inte kom-
mer ske några större förändringar framöver. Det är allt fler 
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kvinnor som skaffar sig en högre utbildning, och kvinnor ut-
bildar sig idag i större utsträckning än män. Men när det gäller 
de tekniska högskoleutbildningarna går utvecklingen trots det 
långsamt eller står still.  

Det är oroväckande och ett samhällsproblem, inte minst ef-
tersom just dessa yrkesgrupper kommer vara centrala i att ut-
forma framtidens tekniska lösningar och därmed framtidens 
samhälle. Siffrorna visar också att det på tjänstemannasidan är 
kvinnorna som kommer vara särskilt utsatta framöver och som 
riskerar att bli förlorarna på den snabba teknikutvecklingen. I 
de yrken där Arbetsförmedlingen spår att det kommer råda 
hård konkurrens om jobben om fem år är 70 procent kvinnor, 
och i vissa av yrkesgrupperna är kvinnodominansen ännu 
högre.  

Att det kommer råda hård konkurrens om jobben betyder inte 
att alla som har dessa typer av jobb kommer att bli uppsagda. 
Det innebär dock att den som väl blir av med sitt jobb får det 
svårare att få ett nytt liknande arbete. För att inte fastna i lång-
varig arbetslöshet kan det därför krävas att man kan sadla om 
och byta yrkesbana. Det är, givet möjligheterna till exempelvis 
studiefinansiering, inte alltid så enkelt för till exempel en me-
delålders familjeförsörjare som inte enkelt kan flytta. Här be-
hövs politiska reformer som gör att fler kan kliva vidare uppåt 
på kompetensstegen och skaffa sig nya kunskaper och färdig-
heter, även senare i livet.  

Det är alltså de mer högkvalificerade tjänstemannajobben som 
växer i antal. Förändringen mot färre rutinmässiga och enklare 
tjänstemannajobb och fler kunskapsintensiva är med andra ord 
redan här. Men den pågående högkonjunkturen och den gene-
rellt sett höga jobbtillväxten har ännu så länge maskerat dessa 
förändringar och gjort att de inte fått något större genomslag, 
till exempel när det gäller arbetslöshet.  

Samtidigt ser vi nu, när konjunkturen mattas av något, att 
bristtalen på arbetarsidan och för de något mindre kvalifice-
rade tjänstemannajobben ser ut att minska medan samma 
trend inte syns lika tydligt för tjänstemannayrken med högre 
utbildningsnivå. Det är sannolikt att den här trenden kommer 
förstärkas ytterligare nästa gång konjunkturen väl vänder ner 
på allvar. Det är de med lägre kvalifikationer som har svårare 
att kliva vidare till ett nytt jobb. För att klara av att hålla en hög 

sysselsättningsnivå, för att förhindra höga arbetslöshetstal och 
för att hålla ihop samhället måste möjligheterna både till vida-
reutbildning för att kunna byta yrke och kompetensutveckling 
på jobbet bli bättre. 

I vår analys har vi främst fokuserat på privat sektor. I offentlig 
sektor ser könsmönstren annorlunda ut, och här är andelen 
kvinnor hög i många yrkesgrupper som det råder stor brist på. 
Vår bild är också att kvinnorna inom offentlig sektor i högre 
utsträckning avancerar in på områden med höga kvalifikat-
ionskrav. Samtidig är löneläget generellt sett lägre i offentlig 
sektor än i privat. Och även om det på hela arbetsmarknaden 
absolut finns kvinnodominerade yrkesgrupper som det kom-
mer råda stor brist på under kommande år, så anser vi att det 
är ett problem ur ett samhällsperspektiv att könsfördelningen 
ser ut som den gör i privat sektor när det gäller framtidsyrken 
och de yrken där konkurrensen om jobben framöver kommer 
vara tuff. 

I det här avsnittet har vi fokuserat på framtidsutsikterna för 
olika yrkesgrupper. Vilka arbetstillfällen som skapas framöver 
är, något förenklat, en funktion av två saker. Det handlar om 
hur behovet av att utföra vissa arbetsuppgifter påverkas av tek-
nikutvecklingen, till exempel om jobb kan automatiseras bort 
eller om den nya tekniken skapar ökade behov av en viss sorts 
personer. Men teknikutvecklingen skapar också ett stort för-
ändringstryck på själva företagen. Även om ens eget yrke gene-
rellt sett egentligen har goda utsikter, kan man bli av med job-
bet om ens arbetsgivares affärsmodell blir obsolet och företaget 
blir omsprunget av andra. Så länge det går bättre på andra håll 
i ekonomin kan man växla över till ett annat företag eller 
bransch.  

För att det ska finnas andra jobb att växla över till måste 
svenska företag fortsätta att ligga långt fram när det gäller att ta 
till sig ny teknik och utveckla nya produkter och tjänster. 
Många jobb kommer även då att försvinna, men det kommer 
samtidigt att skapas fler och mer kvalificerade jobb. Det är nå-
got att välkomna, men som vi behöver vara förberedda på att 
möta. I det inledande avsnittet i den här rapporten finns be-
skrivet ett axplock av reformer som Unionen anser behöver ge-
nomföras för att rusta Sverige och tjänstemännen på den 
svenska arbetsmarknaden bättre för framtidens utmaningar. 
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Appendix Tjänstemännens arbetsmarknad 
Nedan redovisas ytterligare tabeller med statistik över tjänste-
mannayrkena inom privat sektor. 

Tabell 11 De vanligaste tjänstemannayrkena i privat sektor för kvinnor 
Yrke (benämning enligt SSYK) Antal 2017 

Övriga kontorsassistenter och sekreterare 28 676 

Ekonomiassistenter m.fl. 27 791 

Företagssäljare 22 608 

Redovisningsekonomer 17 659 

Banktjänstemän 14 734 

Kundtjänstpersonal 13 823 

Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 11 925 

Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. 8 992 

Grundskollärare 8 471 

Marknads- och försäljningsassistenter 8 328 

Personal- och HR-specialister 7 843 

Ordersamordnare m.fl. 7 675 

Grundutbildade sjuksköterskor 7 304 

Lednings- och organisationsutvecklare 7 208 

Kontorsreceptionister 7 138 
Källa: SCB 

Tabell 12 De vanligaste tjänstemannayrkena i privat sektor för män 
Yrke (benämning enligt SSYK) Antal 2017 

Företagssäljare 64 149 

Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 54 384 

Civilingenjörsyrken inom elektroteknik 19 585 

Verkställande direktörer m.fl. 17 746 

Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik 17 415 

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik 16 109 

Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik 15 686 

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning 15 661 

Övriga civilingenjörsyrken 13 938 

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 13 200 

Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 13 189 

Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva 12 643 

Lednings- och organisationsutvecklare 12 203 

Övriga ingenjörer och tekniker 12 015 

Supporttekniker, IT 11 876 
Källa: SCB 

  
 

Tabell 13 De tjänstemannayrken i privat sektor som minskat mest 2014-
2017, förändring i antal personer 

Yrke (benämning enligt SSYK) Antal % 

Övriga kontorsassistenter och sekreterare -3 221 -8 

Telefonister -2 904 -44 

IT-chefer, nivå 1 -1 918 -42 

Drifttekniker, IT -1 230 -17 

Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 -1 187 -22 

Revisorer m.fl. -1 129 -11 

Skolassistenter m.fl. -810 -54 

Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 -768 -13 

Övriga handläggare -698 -14 

Journalister m.fl. -694 -8 

Företagssäljare -665 -1 

Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare -647 -6 

Forskarassistenter m.fl. -620 -81 

Gymnasielärare -606 -11 

Traders och fondförvaltare -591 -25 
Källa: SCB
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Prognossammanställning 
(Föregående rapport inom parentes)  

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

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

      
Arbetsmarknad      
Sysselsatta, 15-74 år, proc. förändring 1,8 (1,7) 1,2 (1,2) 0,8 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,3 (6,4) 6,5 (6,6) 6,6 

 





DEN SENASTE TIDEN har det blivit tydligt att den globala ekonomiska tillväxten kom-
mer mattas av under 2019, drivet av lägre BNP-tillväxt på en rad viktiga marknader. 
Samtidigt, sett i ett längre tidsperspektiv, är det sannolikt att det vi nu ser är en global 
konjunktursvacka, snarare än början på en lågkonjunktur. Vi bedömer att den globala 
ekonomiska tillväxten kommer sjunka något i år, men studsa uppåt igen under 2020. En 
nyckelfaktor för det globala stämningsläget blir om Kina och USA lyckas komma över-
ens i sina handelsförhandlingar.

Det är även tydligt att den svenska ekonomiska tillväxten kommer bromsa in i år. Den 
främsta orsaken är hemkokt – det handlar om att bostadsinvesteringarna minskar 
betydligt, framför allt i år. Samtidigt ökar investeringarna på andra håll i ekonomin, vilket 
ger positiv draghjälp som märks särskilt nästa år när fallet i bostadsinvesteringarna har 
bottnat. Vår bild är att industrin på det stora hela går fortsatt starkt, men att export-
tillväxten växlar ner i år jämfört med förra året, för att åter få något högre fart nästa år.

Unionens klubbundersökning Branschbarometern, som besvaras av runt 500 fackklub-
bar, bekräftar bilden av att konjunkturläget har mattats av jämfört med i höstas men 
ändå är fortsatt positivt. Det är främst förväntningarna gällande ökningstakten för för-
säljning och orderingång som har skruvats ner, och det gäller särskilt för exporttunga 
företag.

Sammantaget tror vi att svensk BNP-tillväxt växlar ner i år, till 1,2 procent, vilket är en 
viss nedrevidering från vår prognos i höstas. Vår bedömning är dock att tillväxten växlar 
upp igen under 2020 och då blir två procent.

Du som är tjänsteman på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlem i 
Unionen. En stor del av Unionens medlemmar har högskole utbildning och många är 
chefer. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföre
tagare och studenter. Unionen är Sveriges största fackförbund med över 650 000 
medlemmar. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.
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