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Chefsekonomen har ordet 
Vi befinner oss just nu i en ekonomisk kris som saknar mot-
stycke i modern tid. Krisen har inte utlösts av att ekonomiska 
obalanser byggts upp, utan av en pandemi och politiskt fattade 
beslut. Det finns få tidigare erfarenheter att luta sig mot om vad 
som väntar. Det är därför ett särskilt svårt jobb att spå den 
framtida ekonomiska utvecklingen. Något som blir allt mer 
tydligt är att de negativa ekonomiska konsekvenserna av den 
pågående krisen kommer att bli mycket omfattande för stora 
delar av världen. 

En djup och relativt lång nedgång att vänta 
I vårt grundscenario utgår vi från att restriktionerna i Sverige 
släpper succesivt efter sommaren. Oavsett hur det exakta för-
loppet ter sig framöver ser den här lågkonjunkturen ut att bli 
djup och inte gå över snabbt. Vi ser framför allt tre skäl till det.  

Ett skäl är den stora osäkerhet som pandemin skapar kring 
framtiden. Det gör det svårt för företag och individer att pla-
nera framåt och många tar därför det säkra före det osäkra. Fö-
retagen drar ner på till exempel investeringar och hushållen 
håller hårdare i plånboken. Viss klarhet om framtiden kommer 
sannolikt till hösten, men risken för nya vågor av smittsprid-
ning gör att en hel del osäkerhet lär bestå längre än så. Finans-
politiska stimulanser kan längre fram i viss mån kompensera 
för återhållsamheten som osäkerheten skapar, men inte alls 
fullt ut.  

Ett andra skäl till att krisen lär bli djup är just att pandemin 
ändrar våra beteenden och att en del av de förändringarna blir 
långvariga eller bestående. Även när restriktionerna släpper 
kommer många agera annorlunda än innan. Det kan gälla allt 
från hur man handlar sin mat till hur bekväm man känner sig 
med att vistas i trånga folktäta sammanhang. För många 
branscher kommer det ta tid innan efterfrågan är tillbaka där 
vi var innan krisen, i vissa fall kommer vi kanske inte alls 
komma dit. Det här märks nu till exempel i Kina, där restrikt-
ioner släppt och ekonomin har startat igång igen men många 
verksamheter ändå är långt ifrån sin tidigare omfattning.  

Det gör också att krisen skyndar på strukturomvandling och 
digitalisering. Kundernas ändrade beteenden kräver att företa-
gen anpassar sig och hittar nya vägar. Företag passar också på 
att se över sin verksamhet och rationalisera den. Det kan ha 
positiva effekter på produktiviteten i ett längre perspektiv, men 
slår i ett kortare perspektiv ut företag och jobb, med ökad ar-
betslöshet och turbulens som följd.  

Ett tredje skäl till att krisen kommer slå hårt mot Sverige är vårt 
stora omvärldsberoende. Stora delar av svensk industri, som 
just säljer mycket investeringsvaror, står inför en tuff period 
med fallande global efterfrågan. Det gäller inte minst for-
donsindustrin, en erkänt cyklisk bransch. Under 2009 föll 
svensk fordonsproduktion med runt 50 procent. Fallet kanske 
inte blir riktigt lika kraftigt denna gång, men vår uppskattning 
är att fordonsproduktionen kan falla med åtminstone 30 pro-
cent i år.  

Som tur är står de stora fordonsföretagen väl rustade och är 
konkurrenskraftiga, men det tillfälliga fallet är ändå en stor ut-
maning och kommer att ge ringar på vattnet för övriga ekono-
min. Andra delar av svensk industri kommer också drabbas 
hårt av  den globala lågkonjunkturen och minskad investe-
ringsvilja. Det här börjar nu bli tydligt, till exempel i inköps-
chefsindex för industrin som i april låg på historiskt sett 
mycket låga nivåer. De senaste varselsiffrorna från Arbetsför-
medlingen visar också att industrin nu börjar stå för en ökande 
del av varslen.   

Unionens klubbar tror på långt försäljningstapp 
Unionens fackklubbar delar också bilden av att de negativa ef-
fekterna på svenska företag kommer bli långvariga. Fackklub-
barna har som regel bra insyn i det egna företagets utveckling. 
Unionens ekonomer har en panel av klubbar som vi regelbun-
det ställer korta frågor till, vår så kallade snabbpanel. Under 
valborgsveckan genomfördes en snabbpanelsundersökning 
där vi ställde frågor kring det egna företagets försäljning och 
investeringar.  

Nästan två tredjedelar av klubbarna anger att företagets försälj-
ning har minskat under coronakrisen, och andelen som sett ett 
försäljningstapp är likartad inom industrin respektive tjänste-
sektorn. Bland de klubbar som sett minskad försäljning tror 
hälften att det kommer ta mer än nio månader innan företaget 
är tillbaka på samma försäljningsnivåer som innan krisen, och 
hälften av dem i sin tur tror att det kommer dröja över ett år.   

Även när det gäller framtida investeringar ser man en minsk-
ning framför sig. Nära två tredjedelar av klubbarna anger att 
investeringsnivån kommer minska under 2020. Klubbarna tror 
dock att neddragningen kommer att bli mindre när det gäller 
FoU- och IT-investeringar än för investeringar i stort. Bland 
industriklubbarna tror nära hälften på oförändrade investe-
ringar i FoU, medan nära fyra av tio tror på en minskning.  

Även om framtiden är oviss så pekar det här på att man ute på 
företagen inte ser det här som en kortvarig nedgång. Efter-
fråge- och intäktstappet väntas på många håll bestå en längre 
tid och företagen kommer behöva anpassa kostnader därefter. 
Det är dock positivt att många klubbar, särskilt inom industrin, 
ändå tror att investeringarna inom FoU kommer att prioriteras 
och fortsätta vara på en oförändrad nivå.  

Sverige väl rustat - men tuffa tider väntar 
Sverige står på många sätt väl rustat jämfört med andra länder 
att möta den ekonomiska krisen som följer i pandemins spår. 
Vi har starka statsfinanser och trygghetssystem som kan för-
stärkas och fånga upp enskilda individer. Vi har en flexibel ar-
betsmarknadsmodell och hög facklig organisationsgrad. Vi har 
internationellt konkurrenskraftiga företag och ett bra innovat-
ionsklimat. Vi har gratis högre utbildning och effektiva parts-
gemensamma omställningsorganisationer som slussar arbets-
lösa till nya jobb. Vi har hög tillit till institutioner och myndig-
heter.  

Men Sverige är också ett litet öppet land som är väldigt bero-
ende av omvärlden. Det kommer göra den här krisen tuff, även 
för oss. Effekterna kommer att se olika ut för olika delbranscher 



 

3 

och företag. En viktig framgångsfaktor blir att kunna ställa om 
och hitta nya vägar framåt, för att inte slås ut. Det är något som 
svenska företag brukar vara bra på. Vårt samhälle brukar också 
vara bra på att acceptera strukturomvandling och hjälpa indi-
vider vidare till nya produktiva jobb, även om detta kan bli ex-
tra tufft när mycket händer på en gång. Det kommer ställa stora 
krav på bättre möjligheter till omställning än vad som finns 
idag.   

Krisen har också satt frågor kring hur företag lägger upp sina 
värdekedjor under lupp. Minskad global handel är självklart 
dåligt för ett land som Sverige. Men samtidigt kan en ökad vilja 
att ha underleverantörer och produktion på nära håll också 
leda till fördelar för ett land med många stora och exportinrik-
tade företag.  

Snåla inte - men behåll torrt krut kvar 
Regeringen har under de senaste två månaderna lagt fram en 
lång rad  ändringsbudgetar och en mängd förslag för att möta 
krisens effekter. Regeringen har en svår balansgång att gå. Det 
är viktigt att stötta livskraftiga företag så att de kan överleva 
krisen och fortsätta att skapa goda arbetstillfällen. Men samti-
digt kommer krisen och lågkonjunkturen inte vara över snabbt 
och när vi kommer ut på andra sidan kommer verkligheten se 
annorlunda ut än innan. Livskraftiga företag behöver ekono-
misk hjälp för att kunna överleva, men många företag måste 
samtidigt ställa om för att möta en ny verklighet. Staten behö-
ver satsa stort för att rädda företag och jobb här och nu, men 
finansminister Magdalena Anderson har rätt i att det också 
måste finnas torrt krut kvar för att stötta ekonomin längre 
fram.  

Än så länge ser regeringen ut att ha klarat balansgången relativt 
väl. Det senaste tillskottet i åtgärdsfloran, stödet för fasta kost-
nader till företag med stora intäktstapp, var nödvändigt. Men 
stödet gäller bara för mars och april och pressen kommer vara 
stor på att förlänga det. Viss förlängning för att ge möjlighet till 
omställning känns också rimlig, men signalen till företagen be-
höver också vara att ställa om och se över sina kostnader.  

Behåll systemet med korttidsarbete 
Ett av de viktigaste krisstöden är systemet med korttidsarbete 
(korttidspermitteringar). Korttidsarbete är en bra krisåtgärd 
som gör att företag kan behålla produktionskapacitet under en 
överbryggningsperiod. Systemet har hållit ner varsel och upp-
sägningar i det här skedet. Liknande system finns även i många 
andra länder.  

När väl det akuta krisdammet lagt sig och företagen ser tydli-
gare hur efterfrågan utvecklas kommer dock många företag, 
inte minst inom industrin, trots systemet behöva anpassa ko-
stymen och göra neddragningar. Systemet med korttidsarbete 
gör att vissa uppsägningar helt kan undvikas, för att företagen 
ser att efterfrågan kommer tillbaka. Det ger också möjlighet att 
avvakta och göra mer välinformerade beslut kring personal-
styrkan. Men effekterna av den globala lågkonjunkturen kom-
mer obönhörligen att rulla in över Sverige under kommande 
månader och sannolikt leda till varselvågor inte minst inom de-
lar av industrin, samtidigt som korttidsarbete fortsätter att an-
vändas i andra verksamheter.  

Vår bedömning är att det nuvarande generösa systemet för 
korttidsarbete behöver vara aktiverat under hela 2020. Vi tror 
också att det behöver fortsätta att finnas system för korttidsar-
bete tillgängligt även under delar av nästa år, men att det då 
kan vara i en mindre generös form. Det behövs för att för-
hindra förstörelse av produktionsapparater som är svåra och 
kostsamma att bygga upp igen. Det är också viktigt för att skapa 
lika konkurrensvillkor jämfört med verksamheter i andra län-
der som fortsätter att ha liknande system på plats. Men syste-
met med korttidsarbete kommer inte att kunna förhindra en 
stigande arbetslöshet och många fler varsel.  

Unionens data ger bild över krisförloppet 
I det sista avsnittet i den här rapporten beskriver vi den ut-
veckling som Unionen sett hittills när det gäller våra medlems-
kontakter och vår förhandlingsverksamhet. Unionen har i 
dagsläget runt 100 000 medlemmar som omfattas av avtal om 
korttidsarbete, något som har föregåtts av ett intensivt för-
handlande. I vår data kan vi också bland annat följa utveckl-
ingen när det gäller förhandlingar om uppsägningar på grund 
av arbetsbrist. Fram träder en bild av en kris som initialt slog 
särskilt hårt mot delar av tjänstesektorn, men som under de 
senaste veckorna har slagit hårt och brett över stora delar av 
näringslivet.   

Krisen kommer slå hårt mot kvinnliga tjänstemän..  
De branscher som initialt drabbades hårt har en hög andel ar-
betare och anställer många med svag förankring på arbets-
marknaden. Nu ser vi alltså att krisen spritt sig vidare även till 
mer tjänstemannatunga branscher, som konsult- och beman-
ningsbranschen och industrin.  

Företagens behov av att omstrukturera sina verksamheter på 
grund av krisen kommer att påverka både arbetar- och tjänste-
mannajobb. På tjänstemannasidan kommer det vara stor skill-
nad mellan olika yrkesgrupper hur stark ställning man har på 
arbetsmarknaden och hur utsikterna att få ett nytt liknande 
jobb ser ut när ens tidigare har försvunnit.  

Vi har i en tidigare konjunkturrapport (våren 2018) studerat 
vad som hände med tjänstemannajobben under och efter fi-
nanskrisen och kunde då se ett tydligt mönster. Antalet an-
ställda i vissa typer av yrken, som ingenjörer, minskade under 
krisen men studsade sedan tillbaka relativt snabbt. Många 
andra tjänstemannajobb med mer administrativt innehåll och 
lägre utbildningskrav försvann däremot och kom aldrig till-
baka. Dessa yrkesgrupper dominerades av kvinnor, medan de 
som snabbt studsade tillbaka i högre utsträckning dominerades 
av män. Vid finanskrisen var det framför allt industrin som 
drabbades, som är mansdominerad. Därför slog krisen ändå 
hårt mot många män, inte minst på arbetarsidan.  

Vi har också i tidigare prognosrapporter analyserat vilka tjäns-
temannayrken som har svaga framtidsutsikter. Också här är 
det tydligt att kvinnorna kommer sämst ut. De dominerar i yr-
kesgrupper med större inslag av rutinartade arbetsmoment och 
där konkurrensen om jobben blir hård framöver.  
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Den nuvarande krisen slår brett, mot både tjänstesektorn och 
industrin. Men inom industrin gjordes mycket rational-
iseringar efter finanskrisen. Delar av tjänstesektorn står sanno-
likt på många sätt inför ett tuffare stålbad nu, med mer struk-
turomvandling och konkurser. Här jobbar fler kvinnor och 
många med just administrativa arbetsuppgifter. Därför är vår 
slutsats att den här krisen på tjänstemannasidan överlag kom-
mer slå hårdare mot kvinnor än mot män.  

Trots att arbetslösheten nu ökar snabbt så finns det i privat sek-
tor inom vissa tjänstemannayrken gott om jobb att söka. Jobb-
sajten Jobbland.se har redovisat en mätning av alla tjänster som 
har annonserats på LinkedIn i Stockholm. I mitten av april 
fanns en tredjedel av alla utannonserade tjänster inom IT, da-
torspel, programvara och internet. Digitalisering och investe-
ringar i IT skyndas på många håll på av krisen. Här kommer 
det sannolikt finnas jobb även kommande år.  

..men också mot utsatta grupper 
I denna upplaga av Unionens konjunkturprognos spår vi i vårt 
grundscenario att arbetslösheten stiger till runt 12 procent mot 
slutet av innevarande år men i snitt ligger på runt 10 procent 
under 2020. Det historiskt stora BNP-tappet återhämtas bara 
delvis under 2021 och arbetslösheten minskar därför endast 
långsamt. Det här kommer slå särskilt hårt mot alla med svag 
förankring på arbetsmarknaden, som unga och utlandsfödda. 
Här behöver alla aktörer hjälpas åt för att inte krisen ska resul-
tera i permanent utslagning.   

Medskick till politikerna 
Kriser kan ofta bli en möjlighet att stärka hur ekonomin fun-
gerar. Det är en möjlighet som Sverige måste ta. Under den in-
ledande krisfasen har mycket fokus legat på delar av tjänstesek-
torn, som besöks- och turismnäringen. Men blickarna behöver 

nu vändas också mot andra delar av ekonomin, inte minst 
svensk industri.   Fokus behöver här vara på hur vi under krisen 
stärker vår internationella konkurrenskraft. Politikerna behö-
ver lägga särskilt fokus på den viktiga fordonsindustrin, som 
står inför särskilda utmaningar när lågkonjunktur kombineras 
med snabba teknikskiften och gigantiska omställnings- och in-
vesteringsbehov. Unionen har tidigare argumenterat för att re-
geringen behöver ta fram en nationell strategi för svensk for-
donsindustri, och lagt förslag på vad en sådan bör innehålla. 
Detta är än mer angeläget i dessa kristider. Det måste också fin-
nas resurser kvar för att hålla i systemet med korttidsarbete 
över tid om det behövs.  

En annan nyckelfråga är att vi måste få till ett livslångt lärande 
som fungerar på riktigt. Det måste gå att fylla på med kunskap 
under hela yrkeslivet på ett långt mycket bättre sätt än vad som 
går idag. Arbetsgivare måste bli bättre på att ställa om sin per-
sonal istället för att säga upp och försöka hitta ny med annan 
kompetens. Men förutsättningarna att ställa om måste också 
bli bättre.  

Det är positivt med de satsningar som regeringen har aviserat 
när det gäller till exempel yrkeshögskolan och digitala kurser. 
Men vi ser samtidigt en uppenbar risk för att högskolorna, nu 
när anstormningen av unga blir stor, prioriterar bort de mindre 
lönsamma korta och mer flexibla utbildningarna till förmån för 
långa heltidsprogram. Alla aktörer måste nu tillsammans se till 
att den här krisen i slutändan blir något positivt för svensk 
kompetensförsörjning, med fler som får chansen att växa och 
kliva vidare till nya utmaningar i arbetslivet.  

Katarina Lundahl,  

Chefsekonom  
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Ekonomisk kris av sällan skådat slag 
Krisens snabba förlopp 
Coronapandemins utbredning har under våren försatt stora 
delar av världen i ett närmast krigsliknande undantagstillstånd. 
Virusspridningen startade i Kina i slutet av 2019. Under inled-
ningen av 2020 stod det klart att de åtgärder som infördes för 
att begränsa virusspridningen skulle få långtgående effekter på 
aktiviteten i den kinesiska ekonomin med följdeffekter på eko-
nomier i andra delar av världen som är beroende av produktion 
eller försäljning i Kina. I delar av landet stängde fabriker ner 
sina verksamheter och människor ålades restriktioner som för-
hindrade dem att lämna sina hem. Dessa åtgärder ansågs då ex-
tremt långtgående och endast möjliga att genomföra i en tota-
litär stat som Kina.  

Under februari bekräftades det att viruset hade spridits utanför 
Kina och de värst drabbade länderna var inledningsvis Italien 
och Iran. Spridningen fortsatte sedan till land efter land och 
den 11 mars karaktäriserade WHO virusspridningen som en 
pandemi. Efter det har stora delar av världen vidtagit kraftiga 
åtgärder för att begränsa virusspridningen i en omfattning som 
bara några veckor tidigare ansågs otänkbart att genomföra ut-
anför Kina. Åtgärderna ser lite olika ut i olika länder men syftet 
är detsamma, att begränsa smittspridningen genom att i stor 
utsträckning begränsa omfattningen i vilken människor träffas 
eller förflyttar sig. Eftersom stora delar av ekonomin bygger på, 
och är beroende av, att människor just träffas och förflyttar sig 
har åtgärderna lett till en historiskt snabb inbromsning i 
världsekonomin.  

Olika faser för olika delar av ekonomin  
I en vanlig recession agerar ofta tjänstesektorn som en stötte-
pelare för ekonomin, och aktiv finanspolitik kan stimulera till 
ökad tjänstekonsumtion. Nu är det istället delar av tjänstesek-
torn som drabbats först och hårdast. All produktion och kon-
sumtion som kräver social interaktion har minskat drastiskt på 
grund av de införda restriktionerna. Till skillnad från andra 
ekonomiska kriser beror den minskade aktiviteten inlednings-
vis inte på bristande finanser eller sviktande framtidshopp utan 
på att människor varken kan eller får jobba och konsumera 
som vanligt. Restriktioner och rädsla för att bli smittad har 
gjort att både utbud och efterfrågan på till exempel resor, ho-
tellövernattningar, kulturevenemang och restaurangbesök 
sjunkit markant och kommer fortsätta vara på en väldigt låg 
nivå tills det att det kan ske lättnader i restriktionerna. 

De restriktioner som har införts i Sverige har möjliggjort en 
något större rörelsefrihet än i de länder som valt att helt stänga 
ner samhällen och införa olika grader av utegångsförbud. 
Tjänstesektorn drabbas mycket hårt även här, men viss tjäns-
tekonsumtion som till exempel på restauranger, träningsan-
läggningar och frisörsalonger har ändå kunnat ske, om än i en 
betydligt lägre omfattning än innan krisen. Vissa delar av tjäns-
tesektorn har därmed haft något bättre förutsättningar att hålla 
sig flytande än andra som drabbats hårdare. Till exempel har 
besöksnäringen inte kunnat dra någon större nytta av detta 
mer öppna förhållningssätt.  

Stora delar av Sveriges ekonomi är dessutom exportberoende 
och påverkas därmed mycket av hur andra länder väljer att 
hantera krisen. Nedstängningen av stora delar av ekonomin i 
många länder har gjort att den svenska industrin drabbats. 
Svenska exportföretag med fordonsindustrin i spetsen har till-
fälligt tvingats stänga ner verksamheten på grund av produkt-
ionsstörningar och logistikhinder orsakade av restriktioner i 
övriga delar av världen, framförallt i Europa. Dessutom har en 
sjunkande global efterfrågan på svenska industriprodukter 
börjat märkas när investeringar i andra länder skjuts på fram-
tiden. När stora svenska företag drar ner på sin verksamhet le-
der det också till efterskalv i resten av ekonomin när underle-
verantörer tappar kunder och intäkter.  

Börserna världen över sjönk kraftigt i krisens inledande skede. 
Än så länge har det dock varit förhållandevis lugnt på de finan-
siella marknaderna, till viss del tack vare Riksbankens och re-
geringens stabiliserande åtgärder.  

Antalet varsel har ökat i snabb takt. Totalt varslades fler än 40 
000 personer om uppsägning i mars. Det var mer än dubbelt så 
många under en enskild månad jämfört med finanskrisen. I 
april uppgick varslen till nästan 27 000 personer. I takt med att 
fler personer blir arbetslösa kommer den minskade ekono-
miska aktiviteten som förorsakats av restriktionerna att ack-
ompanjeras av en mer klassisk fallande inhemsk efterfrågan 
förorsakad av att hushållens samlade inkomster blir lägre.  

Finanspolitiska åtgärder  
I en vanlig recession syftar finans- och penningpolitiska åtgär-
der till att stimulera efterfrågan genom lägre räntor, högre 
transfereringar och ökad offentlig konsumtion. Att stimulera 
hushållen konsumtion fungerar dock inte för närvarande ef-
tersom det skulle kunna förvärra smittspridningsförloppet. I 
dagsläget handlar det istället om att försöka hålla företagen på 
fötter under tiden pandemin pågår. Även om produktionsap-
paraten går ner på lågvarv är det viktigt att den hålls intakt för 
att kunna användas så fort den medicinska krisen är över. Detta 
är absolut nödvändigt för att dämpa de långsiktiga negativa ef-
fekterna som en lång och djup lågkonjunktur med massarbets-
löshet för med sig.  

Regeringen har presenterat ett antal krispaket för att lindra ef-
fekten för företag och anställda. Ett system för korttidsarbete 
med statligt stöd har införts med hjälp av arbetsmarknadens 
parter. Det ger en direkt lättnad i kostnaderna för företag som 
snabbt behöver dra ner sin verksamhet samtidigt som inkomst-
bortfallet för de anställda blir begränsat. Bland övriga åtgärder 
återfinns bland annat att staten tillfälligt tar över sjuklönean-
svaret, att arbetsgivaravgiften sänks under fyra månader, möj-
lighet till anstånd med arbetsgivaravgifter och anställdas preli-
minärskatt, direkt stöd till företag som fått sin omsättning kraf-
tigt minskad samt förstärkt arbetslöshetsersättning till perso-
ner som är eller blir arbetslösa. I vårändringsbudgeten fick 
kommuner och regioner totalt 20 miljarder kronor för att täcka 
upp för skattebortfall och merkostnader kopplade till coro-
navirusets framfart. Ytterligare åtgärder kan komma framöver. 
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Så småningom kommer det också bli aktuellt med mer klassisk 
finanspolitik för att stimulera privat och offentlig konsumtion.  

Samtidigt som de statliga utgifterna ökar minskar skatteintäk-
terna. Högre utgifter och lägre intäkter kommer oundvikligen 
öka statskulden och ge upphov till stora budgetunderskott i 
statsfinanserna. Det rådande ekonomiska läget präglas av stor 
osäkerhet vilket gör det svårt att bedöma hur stor statskulden 
kommer att bli. Sverige har dock goda statsfinanser, med en 
statsskuld innan krisen på cirka 35 procent av BNP, vilket in-
nebär att en stigande statskuld i sig inte utgör ett bekymmer.  

Unionens scenario 
Utvecklingen framöver är mycket osäker och beror till stor del 
på hur smittspridningen fortlöper. Både osäkerheten kring 
smittspridningens utveckling och avsaknaden av historisk er-
farenhet gör det svårt att förutse hur djupa och långvariga de 
ekonomiska konsekvenserna blir. Ju snabbare samhällena kan 
öppna upp igen desto snabbare kan också ekonomin återhämta 
sig. För att kunna göra en uppskattning av den ekonomiska ut-
vecklingen i år och nästa år har vi i den här prognosen antagit 
ett förlopp där restriktionerna om social distansering i Sverige 
kan lättas någon gång mot slutet av sommaren. Vi ser det som 
fullt möjligt att smittspridningen kan ta ny fart under hösten 
men att det då sannolikt inte kommer behöva leda till lika om-
fattande restriktioner. En större andel av befolkningen kom-
mer redan ha haft smittan, sjukvården har hunnit anpassa sin 
kapacitet, testmöjligheterna kommer vara bättre och det all-
männa akuta krisläge som samhället försattes i under våren be-
höver därför sannolikt inte upprepas.  

Givet vårt scenario kommer delar av tjänstesektorn, som till ex-
empel restauranger och detaljhandeln, kunna se en återgång till 
mer normalliknande förutsättningar under den senare delen av 
det tredje kvartalet. Turismen kommer sannolikt att ha en för-
ändrad sammansättning under hela året. Turismen från ut-
ländska medborgare i Sverige kommer mer eller mindre upp-
höra under stora delar av året. På motsvarande sätt kommer 
svenskars konsumtion som i vanliga fall hade genomförts i ut-
landet nu istället, åtminstone till viss del, kunna genomföras i 
Sverige.  

Flera tjänstenäringar kommer sannolikt kunna dra nytta av ett 
uppdämt behov av viss konsumtion som inte varit möjlig att 
genomföra under fasen av restriktioner. Den ökade arbetslös-
heten och minskade inkomsterna för många hushåll kommer 
dock fortsatt verka dämpande för efterfrågan och ekonomin 
kommer, även efter en återgång till ett samhälle med färre re-
striktioner, att befinna sig i lågkonjunktur under en längre tid.  

Inom industrin bedömer vi att läget kommer att vara fortsatt 
ansträngt under hösten till följd av den globala lågkonjunktu-
ren. När verksamheterna inom industrin efter den inledande 
akuta fasen skulle kunna startas upp i full drift kommer det ske 
till ett lägre efterfrågeläge än innan krisen. Efterfrågan från om-
världen kommer vara svag under en längre tid och det kommer 
verka hämmande för den svenska exportindustrin in i 2021.   

Svensk industri kommer att missgynnas både av att den i hög 
utsträckning är inriktad på investeringsvaror och av att dess 

främsta exportmarknader finns i Europa. På plussidan finns 
dock försvagningen av den svenska kronan, som kan ge viss 
prismässig konkurrensfördel.  

Industrin har hittills främst hanterat det inledande efterfråge-
bortfallet genom att i stor omfattning utnyttja systemet med 
korttidsarbete. Under andra halvan av april såg vi dock även ett 
ökat antal varsel inom industrin. En förväntad mer långdragen 
efterfrågenedgång kommer leda till uppsägningar för företag 
som inser att efterfrågan inte kommer tillbaka på samma nivå 
som innan krisen eller att det i alla fall kommer dröja.  

Byggbranschen har under våren varit relativt förskonad från 
negativa effekter av krisen. Branschen gynnas av att ofta ha 
kontrakt som löper över längre tider och effekter av krisen kan 
därför komma med längre eftersläpning än i andra branscher. 
Med all sannolikhet kommer dock till slut även byggbranschen 
drabbas. Det gäller särskilt bostadsbyggandet som kommer på-
verkas negativt av minskad allmän efterfrågan i ekonomin och 
sjunkande bostadspriser.  

Inom offentlig sektor har den rådande krisen snarare lett till en 
ökad efterfrågan. Det gäller naturligtvis främst inom vården 
där krisen föranlett ett akut behov av att både ställa om och ut-
öka verksamheten. Det ökade trycket på vården kommer san-
nolikt att kvarstå under en längre tid, både för att ta hand om 
patienter med covid-19 och för att i ett senare skede utföra all 
den icke-akuta vård som har behövts skjutas upp för att frigöra 
resurser åt just nu smittade patienter.  

Unionens prognos 
Sammantaget bedömer vi att BNP minskar med 7,5 procent 
under 2020. Både hushållens konsumtion, investeringarna och 
exporten minskar kraftigt jämfört med året innan. Den offent-
liga konsumtionen ökar istället, vilket lindrar BNP-fallet något, 
men det är långt ifrån nog för att undvika det största fallet i 
BNP i modern tid. Under 2021 sker en tillväxtmässig återhämt-
ning och BNP ökar med 4,5 procent. Det är dock inte tillräck-
ligt för att hämta igen hela tappet som sker under 2020 och 
även 2021 kommer betraktas som ett lågkonjunkturår.  

Arbetslösheten, som var drygt 7 procent i inledningen av 2020, 
stiger snabbt under året till en nivå runt 12 procent under hös-
ten. Den genomsnittliga arbetslösheten för 2020 blir 10 procent 
2020 och 10,5 procent 2021.  

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

 2019 2020 2021 

BNP 1,2 -7,3 4,6 

BNP, kalenderkorrigerat 1,3 -7,5 4,5 

Hushållens konsumtion 1,2 -8,0 4,0 

Offentlig konsumtion 0,4 1,5 -0,5 

Fasta bruttoinvesteringar -1,2 -7,5 5,0 

Lagerinvesteringar -0,3 -0,5 0,2 

Export 4,2 -9,5 8,0 

Import 1,8 -6,5 5,0 
Källa: SCB och egna bedömningar 
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Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 2019 2020 2021 

Arbetslöshet (årssnitt) 6,8 10,0 10,5 

Sysselsättningstillväxt 0,7 -3,0 -0,5 

Produktion näringslivet 1,7 -10,0 6,0 

KPI, årsgenomsnitt 1,8 0,6 1,4 

KPIF, årsgenomsnitt 1,7 0,5 1,5 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Ovanligt osäkra prognoser 
Det exceptionella läget och den snabba förändringen i världse-
konomin gör att prognoser för kommande utveckling är behäf-
tade med ovanligt stor osäkerhet.  

Vi ser framför allt två stora risker för att utvecklingen kan bli 
sämre än i vår prognos. Den första är om restriktionerna be-
hålls längre än i vårt scenario. Som redogjordes för ovan utgår 
vår prognos från ett scenario där restriktionerna om social di-
stansering lättar mot slutet av sommaren. Om restriktionerna 
behålls under en längre tid är vår bedömning att det kommer 
leda till en sämre ekonomisk utveckling än i vår prognos, med 
en större minskning av BNP, fler konkurser och högre arbets-
löshet. Efterfrågeläget kommer då även vara lägre under en 
längre tid.  

Den andra stora risken är om krisen även skulle utveckla sig till 
en finanskris. En förutsättning för att mildra effekten av den 
nuvarande krisen är att de finansiella institutionerna fortsatt 
fungerar som de ska så att det redan ansträngda läget dessutom 
inte trappas upp till en fullskalig finansiell kris där bankerna 
drabbas av kreditförluster och till exempel utlåningen till före-
tagen slutar att fungera. Den finansiella sektorn går dock be-
tydligt starkare in i denna kris än vid exempelvis finanskrisen 
2008. Utökade regleringar, stresstester och tillsyn har lett till att 
bankerna är mer kapitalstarka och har större buffertar. De nor-
diska bankerna står också starkare än banker i många andra 
länder. Till det har regeringar och centralbanker, både i Sverige 
och utomlands, nu under krisen gett ökade möjligheter till bil-
liga lån och ökat säkerheten genom statliga lånegarantier. En 
spridning av krisen till de finansiella marknaderna har därför 
hittills kunnat undvikas.  

Utvecklingen skulle också kunna bli bättre än i vår prognos om 
samhällena kan återgå till normal funktion tidigare än vi utgår 
från i vårt scenario. Om fler företag kan återgå till ett mer nor-
malt efterfrågeläge skulle många konkurser kunna undvikas, 
arbetslösheten skulle inte öka lika snabbt och det normalläge vi 
återgår till efter krisen skulle vara mer likt det innan krisen. En 
sådan utveckling ter sig dock mer osannolik ju längre tiden går. 

En annan faktor som skulle leda till en snabbare återhämtning 
av ekonomin är om ett vaccin skulle hinna komma på plats. Det 
skulle dock kräva att ett vaccin både hinner utvecklas, testas 
och dessutom distribueras brett, vilket vi bedömer som osan-
nolikt hinna ske på ett sätt att det får någon stor effekt under 
vår prognosperiod.  

Internationell utveckling 
Coronakrisens utbredning har fått enorma effekter på världse-
konomin. Världens svar på krisen, med karantäner, resebe-
gränsningar, nedstängningar av produktion med mera har 
gjort att den ekonomiska påverkan får finanskrisen 2008-2009 
att blekna i jämförelse.  

Sammantaget bedöms den globala BNP-tillväxten sjunka med 
3,0 procent under 2020 för att sedan växa med 5,7 procent 
2021. Bland de avancerade ekonomierna beräknas BNP sjunka 
med 6,5 procent 2020 och därefter växa med 4,5 procent 2021. 
Därmed kommer inte BNP i de avancerade ekonomierna att ha 
återhämtat sig till nivåerna innan krisen under 2021. Vidare 
kommer den att vara långt under vad BNP skulle ha legat på 
vid en normal tillväxt.  

Ekonomiska indikatorer för de inledande månaderna under 
krisen indikerar kraftiga nedgångar i BNP. Krisen har hittills 
slagit hårdast mot tjänstesektorn, men även industrin har på-
verkats kraftigt.  

Diagram 1 Inköpschefsindex Composite, månad, index 50=neutralt 

 
Källa: Macrobond, IHS Markit 

De ekonomiska prognoserna är för närvarande extremt osäkra. 
Osäkerheten är i huvudsak kopplad till hur långvarig krisen 
blir och hur länge världens länder håller kvar vid de långtgå-
ende restriktioner som införts för att förhindra smittspridning. 
Men även hur likviditetsbristen på de finansiella marknaderna 
ser ut under förloppet, och hur väl leverantörskedjor hålls 
uppe.  

På de globala kreditmarknaderna har det varit svårt för företa-
gen att säkra finansiering, på grund av brist på likviditet. På 
grund av detta har centralbanker runt om i världen annonserat 
massiva tillgångsköp, vilket kommer att köpa tid för företagen 
att täcka upp för de omfattande intäktsbortfallen.  

Den största påverkan upplever de avancerade ekonomierna. 
Den tidigare höga ekonomiska aktiviteten gör att fallhöjden är 
högre och viruset har slagit hårt just mot dessa länder.  

I USA har den ekonomiska statistiken visat att krisen har haft 
en enorm påverkan. USA har både flest antal smittade och flest 
personer som har avlidit till följd av viruset. På arbetsmark-
naden sjönk sysselsättningen med rekordnivån 20,5 miljoner i 
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april, vilket gav en arbetslöshet på 14,7 procent. På den finans-
politiska arenan har det sjösatts krispaket på över 2 000 miljar-
der dollar för att stötta hushåll och företag under krisen. Sam-
tidigt har Federal Reserve bland annat annonserat obegränsade 
tillgångsköp.  

Diagram 2 Arbetslöshet USA, månad, procent 

 
Källa: Macrobond, Bureau of Labor Statistics 

Kina, som var först ut att drabbas av pandemin och därmed 
också var först med att lida av de ekonomiska följderna, har 
visat en förhållandevis god förmåga till återhämtning efter att 
delar av ekonomin har återgått till det normala. Industripro-
duktionen sjönk endast måttligt i mars, medan detaljhandels-
försäljningen visade omfattande nedgångar som dock var mil-
dare än de var i februari. BNP sjönk under första kvartalet med 
6,8 procent i årstakt. För Kina vilar nu mycket på att det inte 
sker några större nya utbrott av viruset. Trots osäkerheten lig-
ger prognosen på att Kina klarar en positiv tillväxt i år på 1,2 
procent, med en mer betydande tillväxt på 9,2 procent år 2021. 
Men nya omfattande utbrott kan leda till en betydligt sämre ut-
veckling 

Trots att Kina var först ut att drabbas och USA har haft flest fall 
av viruset anses ändå Europa vara den hårdast drabbade reg-
ionen, där den ekonomiska påverkan bedöms bli störst. Inom 
Euroområdet bedöms tillväxten minska med 7,5 procent 2020 
sedan många länder infört omfattande karantäner och stängt 
ned samhället helt. I Italien, som var det första europeiska lan-
det att drabbas och därmed det mest oförberedda, beräknas 
BNP falla med 9,1 procent under 2020.  

Tabell 3 Internationell BNP-tillväxt, procentuell förändring  
 2019 2020 2021 

Världen 2,9 -3,0 5,8 

USA 2,3 -5,9 4,7 

Kina 6,1 1,2 9,2 

Euroområdet 1,2 -7,5 4,7 

Tyskland 0,6 -7,0 5,2 

Storbritannien 1,4 -6,5 4,0 

Avancerade ekonomier 1,7 -6,1 4,5 

Källa: IMF och egna bedömningar 

Den globalt kraftigt fallande efterfrågan får också en betydande 
påverkan på prisutvecklingen. Samtidigt har energipriserna 
fallit betydligt under inledningen av året. Inledningsvis kom 
fallet i spåren av att OPEC+ i februari inte lyckades komma 
överens om produktionsbegränsningar. Vid slutet av april no-
terades spotpriset på Brent-olja till 20 dollar per fat, att jämföra 
med över 80 dollar per fat under hösten 2018.  

Den globala handeln har påverkats kraftigt av krisen och kom-
mer att fortsätta vara mycket dämpad under 2020. Nedstängd 
produktion, utebliven efterfrågan och störningar i leverantörs-
kedjor får alla påverkan på världshandeln. Under 2020 väntas 
de globala handelsvolymerna minska med 11 procent, för att 
sedan växa med drygt 8 procent 2021.   

Svensk omvärldshandel 
Samtidigt som aktiviteten i världshandeln sjunkit kraftigt så 
har även den svenska omvärldshandeln påverkats kraftigt ne-
gativt av krisen. Bristande efterfrågan, störningar i leverantör-
skedjor och resebegränsningar bidrar till en betydande ned-
gång inom varu- och tjänstehandeln under 2020.  

Varuhandeln har fått svårigheter med vikande efterfrågan och 
störningar i leverantörsled, samtidigt som aktiviteten i tjänste-
handeln inte minst har drabbats av de kraftfulla resebegräns-
ningarna som har implementerats. Konsumtionen utomlands, 
turism och leverans av tjänster i utlandet har kraftigt reduce-
rats i spåren av krisen, vilket i huvudsak slår mot tjänstehan-
deln.  

Den svenska exporten påverkas också av sammansättningen av 
Sveriges exportmarknader. Sveriges största exportmarknader 
är Europa och USA, regionerna som för närvarande är mest 
drabbade av viruset. Detta gör att utländsk efterfrågan på 
svenska produkter minskar mer än de gör på exempelvis tyska 
produkter, eftersom Tyskland har en större andel av sin export 
till Kina.  

Samtidigt får exporten visst stöd i att kronan har försvagats nå-
got i spåren av en försämrad riskaptit på finansmarknaderna.  

Diagram 3 Växelkurs SEK/USD och SEK/EUR, dagsvärden 

 
Källa: Macrobond 

Nedgången i exporten och importen väntas bli som kraftigast 
under det andra kvartalet 2020. Medan nedgångarna väntas bli 
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mindre för det tredje kvartalet och framåt, i takt med att Sveri-
ges största exportländer börjar lätta på begränsningarna, är det 
inte förrän andra kvartalet 2021 som vi kommer kunna se po-
sitiva siffror när det gäller exportutvecklingen i årstakt.  

Den svenska exporten bedöms minska med 9,5 procent under 
2020, för att sedan växa med 8,0 procent under 2021. Importen 
bedöms minska med 6,5 procent 2020 och växa med 5,0 pro-
cent under 2021.  

Tabell 4 Unionens prognos över export och import, procent 
 2019 2020 2021 

Export 4,2 -9,5 8,0 

Import 1,8 -6,5 5,0 

Källa: SCB och egna bedömningar  

Produktionstillväxten minskar kraftigt  
Avmattningen i svensk ekonomi redan innan krisen avspegla-
des tydligt i nedväxlingen i produktionstillväxten som endast 
ökade med 0,1 procent under det fjärde kvartalet ifjol. Efterfrå-
gan i Sverige liksom omvärlden minskar nu snabbt till följd av 
oron för spridningen av viruset och myndigheters åtgärder i 
syfte att begränsa sociala kontakter. Konjunkturinstitutets 
sammanfattande indikator för april månad visade en mycket 
snabb nedgång i det totala resursutnyttjandet vilket pekar på 
en snabb nedgång i produktionstillväxten i hela näringslivet. 

Diagram 4 Barometerindikatorn, säsongsrensade nettotal, månad 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

Tjänstesektorn  
Myndigheternas rekommendationer om social distansering 
samt oron för att bli smittad av det nya coronaviruset har mins-
kat efterfrågan kraftigt på tjänster som kräver social interakt-
ion. Hotell- och restaurang, rese- och besöksnäringar samt de-
taljhandeln är de branscher som drabbats hårdast. Företag 
inom dessa branscher har många gånger varit hårt pressade re-
dan innan coronakrisen och nu ökar antalet konkurser. Det är 
särskilt många mindre företag som tvingas i konkurs. Hushål-
lens konsumtionsmönster påverkas av oro för framtiden. Säll-
anköpsvaruhandeln är en konjunkturkänslig bransch vilket in-
nebär att hushållen väljer att minska dessa utgifter i oroliga ti-
der. Den bransch som går mot strömmen är dagligvaruhandeln 
som ökat markant som en följd av att människor tillbringar 
mer tid hemma.  

Konjunkturbarometern visar en kraftig nedgång för både för-
väntad efterfrågan och faktiskt utfall för tjänstesektorn. Samti-
digt har också inköpschefsindex för tjänstesektorn fallit kraftigt 
från 56,4 i februari till 39,0 i april och är nu nere på den lägsta 
nivån sedan 2009.  

Nedgången i industrin medför ytterligare dämpningseffekter 
på tjänstesektorn, eftersom många delbranscher inom tjänste-
sektorn är underleverantörer till industrin. Partihandeln, tek-
niska konsulter och bemanningsföretag tillhör de delbranscher 
som påverkas mest.  

Konsultbranschen är cyklisk vilket innebär att branschen på-
verkas snabbt av en hög- respektive lågkonjunktur. Särskilt 
tufft är läget nu för teknikkonsulter, industrikonsulter och ma-
nagementkonsulter. När efterfrågan och lönsamheten sjunker 
för företag drar de oftast ner på konsultuppdragen först. Ytter-
ligare en faktor som försvårar situationen för konsultföretagen 
är systemet för korttidsarbete. För att ha rätt till statligt stöd 
måste företagen först visa att de vidtagit flera åtgärder för att 
minska kostnaderna. Att säga upp konsultuppdrag är en åtgärd 
som ligger nära tillhands.  

Produktionstillväxten inom tjänstesektorn kommer minska 
kraftigt det första halvåret 2020. Restriktionerna väntas lätta 
något under hösten vilket främst kommer gynna tjänstesek-
torn, med restaurangnäringen i spetsen. Även om en andra våg 
av smittan kan tänkas komma under hösten och vintern för-
väntas samhället då vara betydligt bättre förberett. Produkt-
ionstillväxten väntas öka något under det andra halvåret av 
2020, dock inte tillräckligt för att kompensera för det kraftiga 
fallet under första halvåret. Sammantaget väntas produktionen 
inom tjänstesektorn minska markant under 2020. 

Diagram 5 Barometerindikatorn tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal, 
månad 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

Snabb inbromsning i svensk industri 
De allra flesta industribranscher har i olika utsträckning påver-
kats av den nuvarande pandemin. I vissa industriföretag sker 
en kombination av varsel och användning av korttidsavtal. Ini-
tialt har fordonsindustrin och delbranscher kopplade till den 
drabbats värst. Av 98 000 anställda i leverantörsledet inom for-
donsindustrin är nu 77 000 permitterade, enligt Fordonskom-
ponentgruppen (FKG). Företagen passar på att utföra under-
håll och service i sina verkstäder när produktionen ligger nere. 
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En del industriföretag ställer om sin produktion till skydds- 
och sjukvårdsprodukter.  

Inom skogsindustrin förekommer störningar i handel med 
andra länder. Det är framför allt gränspassager för gods inom 
EU och containerfrakter till Asien som stått för störningarna.  
Detta har resulterat i längre leveranstider och högre leverans-
kostnader. Enligt Unionens skogsindustriklubbar upplever 70 
procent av företagen en minskad försäljning eller orderingång 
jämfört med föregående år. Produktionen dämpas därmed un-
der det kommande året.  

Gruvbranschen har hittills hållit en god produktionstakt, men 
ser nu en ökad osäkerhet om framtiden. I dagsläget är produkt-
ionen relativt stabil men med vissa förseningar och störningar 
i transporter. Produktionen kommer sannolikt att ligga på en 
stabil nivå under resten av året.  

Stålindustrins produktion minskade markant under det första 
kvartalet. Den minskade produktionen berodde initialt på en 
kraftigt minskad kinesisk efterfrågan. Produktionen har fort-
satt att minska i takt med coronavirusets spridning i resten av 
världen. Minskad efterfrågan främst från fordonsindustrin 
samt logistikstörningar gör att produktionen inom stålindu-
strin kommer fortsätta att minska under det kommande året.  

Sammantaget sker nu en snabb inbromsning i svensk industri. 
Totalt föll inköpschefsindex till 36,7 i april månad, vilket är den 
lägsta nivån sedan finanskrisen 2008-09. Produktionen däm-
pas av både lägre inhemsk och global efterfrågan, problem med 
leveranser av insatsvaror samt högre sjukfrånvaro än normalt. 
Produktionen i industrin väntas därmed utvecklas svagt under 
det första kvartalet för att sedan falla markant under resten av 
året.  

Fordonsindustrin 
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste exportnäringar 
och står för cirka 15 procent av den totala varuexporten. Inklu-
sive underleverantörer beräknas branschen sysselsätta cirka 
155 000 personer.  Därmed har industrin en stor påverkan på 
näringslivet i stort, ökar aktiviteten inom fordonsindustrin får 
det positiva effekter på sysselsättningen i det övriga näringsli-
vet.  

Eftersom branschen är cyklisk har fordonsindustrin historiskt 
varit en viktig indikator för kommande lågkonjunkturer. En 
svagare industrikonjunktur reflekterades tydligt i industrins 
produktionsvolym och orderingång redan i början av året. 
Men i mitten av mars stoppades all produktion inom for-
donsindustrin på grund av kraftigt minskad efterfrågan samt 
rörelserestriktioner i omvärlden som orsakat produktions- och 
transportstörningar Produktionsbortfallet beräknas fram till 
mitten av april uppgå till närmare 20 000 fordon. Enligt kon-
junkturinstitutets baromenterindikator föll den faktiska pro-
duktionsvolymen och den förväntade produktionen för for-
donsindustrin under det första kvartalet.  

Enligt Unionens fordonsklubbar förs en diskussion inom 
Europa om en synkroniserad återstart av fordonsindustrin. 
Trots det återupptog Volvo Cars produktionen i slutet av april. 

Beslutet baserades på förbättrad tillgång till materialförsörj-
ning, situationen i produktionsländerna samt en ökad efterfrå-
gan. Personalen är dock fortsatt deltidspermitterade, vilket in-
dikerar en mycket låg produktionsnivå. En återstart för resten 
av fordonsindustrin väntas i slutet av maj. Detta förutsätter 
dock att alla delar av värdekedjan, både i Europa och globalt, 
fungerar. Underleverantörer kan ha gått i konkurs och trans-
portmöjligheter kan vara fortsatt begränsade. Under finanskri-
sen 2008-09, sjönk fordonsindustrins årsproduktion med cirka 
50 procent, vilket visar på hur snabbt det kan svänga i bran-
schen. Sammantaget spår Unionen en nedgång med omkring 
30 procent av den årliga produktionen 2020.  

Diagram 6 Baromenterindikatorn, fordonsindustrin, säsongsrensade net-
total, månad 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

Bygg och Fastighetsbranschen  
Enligt Riksbankens företagsundersökning är byggindustrin än 
så länge relativt opåverkad. Flera större byggföretag har dock 
börjat uttrycka oro för störningar. Det handlar främst om brist 
på materielleveranser och tillgång på arbetskraft. Trots det 
fortsätter den pågående produktionen.  

Enligt Unionens fackklubbar har en del bostadsproducenter 
beslutat om korttidsarbete för tjänstemän, vilket återspeglar 
svagare efterfrågan, trots ett starkt underliggande behov. Det 
största orosmolnet för byggindustrin är tillgången på extern 
finansiering. Byggföretagens finansiering är beroende av kre-
diter utgivna av både banker och på obligationsmarknaden. En 
eventuell kreditfrossa skulle kunna stoppa den pågående pro-
duktionen. KI:s konjunkturbarometer för april månad visade 
en svag nedgång i byggproduktionens faktiska utfall samtidigt 
som den sammanlagda förväntade indikatorn för det första 
kvartalet sjönk.  

Produktionstillväxten inom byggindustrin blir svagt negativt 
både i år och nästa år. Totalt sett bedömer vi att produktionen 
i hela näringslivet minskar med 10 procent i år för att sedan 
öka med 6 procent nästa år.  

Tabell 5 Unionens prognos över produktion, förändring jämfört med före-
gående år, procent 

 2019 2020 2021 

Produktion, näringslivet 1,7 -10,0 6,0 

Källa: SCB och egna bedömningar  
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Konsumtion 
Hushållens konsumtion minskar och ändrar karaktär 
Coronakrisen påverkar hushållens konsumtion på flera olika 
sätt. De restriktioner som har införts kommer under tiden de 
är gällande att kraftigt förändra hushållens konsumtionsmöns-
ter. Viss konsumtion, till exempel utlandsresor och kulturar-
rangemang, är mer eller mindre omöjliga att genomföra. En del 
konsumtion, till exempel restaurangbesök och sällanköp i bu-
tik, kommer minska kraftigt av att människor i betydligt högre 
omfattning än vanligt befinner sig hemma istället för ute bland 
butiker. Av samma anledning kommer annan konsumtion, till 
exempel köp av matvaror i dagligvaruhandeln, att öka. En fjär-
dedel av hushållens konsumtion består också av kostnader 
kopplat till boendet vilket sannolikt inte kommer påverkas i 
någon betydande omfattning.  

Turismen kommer sannolikt att ha en förändrad sammansätt-
ning under hela året där turismen från utländska medborgare 
i Sverige mer eller mindre uteblir och den inhemska turismen 
istället till viss del ökar. Att fler personer tillbringar mer tid 
hemma, både nu och under den kommande sommarse-
mestern, kommer också att leda till ökad konsumtion kopplat 
till hemmafixande och köp av RUT- och ROT-tjänster. Redan 
i april rapporterade bygghandlarna en ökad försäljning av trä-
varor, en trend som sannolikt kommer hålla i sig över somma-
ren.  

För hela detaljhandeln finns ännu inte statistik för april men i 
mars ökade försäljningen totalt med 0,6 procent jämfört med 
mars 2019. En minskning med 3,8 procent i sällanköpshandeln 
vägdes upp av en ökning med 6,1 procent i dagligvaruhandeln 
(vilken främst utgörs av matvarubutiker). I mars hade dock 
ännu inte de införda restriktionerna fått fullt utslag och de ne-
gativa effekterna, för framför allt sällanköpshandeln, förväntas 
vara betydligt större från och med april. Enligt Swedbank och 
SEB minskade kortköp av bankernas kunder med 25-30 pro-
cent (exklusive dagligvaror och apotek) i inledningen av april 
jämfört med samma period året innan. För en jämförelse var 
motsvarande minskning i de övriga nordiska länderna, som in-
fört striktare åtgärder än Sverige, mellan 50 och 70 procent.  

Hushållens konsumtionsbeslut påverkas också av ökad osäker-
het kring den framtida ekonomiska utvecklingen. En ökad 
upplevd risk för arbetslöshet leder till en ökad återhållsamhet 
kring framför allt större inköp. Enligt KI:s barometerundersök-
ning uppgav också de tillfrågade hushållen både i mars, men 
framför allt i april en klart försämrad syn på den egna ekono-
min både nu och på ett års sikt samt en ökad risk för arbetslös-
het (diagram 7).  

En annan sak som kan skjuta inköp på framtiden är om för-
väntningar på prisutvecklingen förändras så att hushållen ser 
en möjlighet att priset på vissa varor kan bli lägre framöver. Det 
gäller särskilt för större inköp. Hushåll som planerat att köpa 
till exempel nya vitvaror kan välja att invänta eventuella kon-
kursreor om de ser en ökad sannolikhet för att sådana ska in-
träffa.  

Diagram 7 Hushållens konfidensindikator, säsongsrensade nettotal,  
månad 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

Hushållens samlade konsumtion påverkas även av utveckl-
ingen av den totala disponibla inkomsten i landet, på vilken 
flera faktorer under 2020 kommer verka återhållande. Syssel-
sättningen, som under ett antal år bidragit starkt positivt till 
konsumtionsökningen, kommer nu istället att minska. Arbets-
lösheten bedöms under 2020 öka med som mest över 250 000 
personer. Merparten av dessa kommer via arbetslöshetskassa 
och i förekommande fall kompletterande inkomstförsäkring få 
upp till 80 procent av sin tidigare inkomst. De som inte är med 
i en a-kassa är hänvisade till försörjningsstödet och får därige-
nom ett betydligt större inkomstbortfall. Även de personer som 
omfattas av korttidsarbete har fått sin inkomst tillfälligt sänkt. 
Det rör sig förvisso om en betydligt mindre sänkning av in-
komsten per person än vid arbetslöshet men i och med att an-
talet personer som omfattas av korttidsarbete är så stort blir ef-
fekten ändå betydande. 

En starkt bidragande faktor till hur konsumtionen utvecklas är 
reallönernas utveckling. I avtalsrörelsen 2020 ska nya kollek-
tivavtal för cirka 2,8 miljoner arbetstagare förhandlas, det utgör 
drygt hälften av alla sysselsatta i Sverige. Merparten av de avtal 
som ska omförhandlas löpte ut under våren men har prolon-
gerats till i höst. Det är upp till utgången av de förhandlingarna 
huruvida löneökningar ska betalas ut retroaktivt eller ej. Om 
det inte skulle ske någon retroaktivitet i löneökningarna kom-
mer den totala löneökningstakten under drygt hälften av må-
naderna 2020 bli betydligt lägre än vad den annars hade varit. 
Det går bara att spekulera i vad löneökningstakten hade blivit 
om coronakrisen inte hade inträffat men om vi i ett grovt räk-
neexempel antar en löneökningstakt på 2,5 procent för de 2,8 
miljoner arbetstagarna, att dessa har en genomsnittlig månads-
inkomst identisk med den för alla sysselsatta, och att löneök-
ningen uteblir i sex månader resulterar det i en utebliven löne-
summa på nästan 13 miljarder kronor.  

I vårt scenario antar vi att restriktionerna i Sverige lättas mot 
slutet av sommaren. Viss konsumtion, framför allt sådan som 
inte varit möjlig att genomföra under fasen av restriktioner, 
kommer då sannolikt att få ett uppsving. Den ökade arbetslös-
heten och minskade inkomsterna för många hushåll kommer 
dock fortsatt göra att efterfrågan kommer att vara på en lägre 
nivå under hela prognosperioden än den var innan krisen.  
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Regeringen har vid upprepade tillfällen gett uttryck för en am-
bition att sätta in finanspolitiska åtgärder för att upprätthålla 
konsumtionsförmågan när väl restriktionerna börjar lätta och 
ekonomin åter ska ta fart. Det kan både ske direkt gentemot 
hushållen genom till exempel sänkta inkomstskatter eller höjda 
bidragsnivåer och det kan ske genom offentlig konsumtion ge-
nom till exempel ytterligare pengar till kommunerna. Unionen 
räknar med att regeringen kommer att införa sådana åtgärder 
under andra halvåret 2020 och det kommer få viss mildrande 
effekt på konsumtionsdämpningen under 2020 och desto mer 
under 2021. Hushållen har också getts möjligheten att ansöka 
om undantag från amorteringskravet för bolån fram till den 31 
augusti 2021. Om hushåll väljer att göra ett uppehåll i amorte-
ringar för att istället konsumera den summan resulterar det 
också i en viss dämpning av det totala konsumtionsfallet. 

Sammantaget bedömer vi ändå att hushållens konsumtion på-
verkas negativt både av att den samlade disponibla inkomsten 
minskar och att hushållen kommer att konsumera en lägre an-
del av den disponibla inkomst de faktiskt har. Totalt sett räknar 
vi med att hushållens konsumtion minskar med drygt 8 pro-
cent under 2020. Jämfört med motsvarande period 2019 blir 
minskningen som störst under det andra kvartalet för att sedan 
succesivt avta under året i takt med att restriktionerna lättas. 
Under 2021 kommer konsumtionen förvisso att vara högre än 
under det svaga jämförelseåret 2020, men den ihållande låg-
konjunkturen medför att den fortfarande kommer att vara på 
en lägre nivå än innan krisen.  

Ökad offentlig konsumtion i pandemins spår 
I ett balanserat konjunkturläge brukar den offentliga konsumt-
ionen kunna antas växa i ungefär samma takt som befolknings-
utvecklingen. Det just nu rådande konjunkturläget är natur-
ligtvis allt annat än balanserat och coronakrisen får effekter på 
de statliga utgifterna, både genom den ökade belastningen på 
vården och genom de åtgärder som regeringen sätter in för att 
lindra krisens ekonomiska effekter.  

Konjunkturinstitutet bedömer att det totala värdet på de insat-
ser som regeringen införde fram till och med vårändringsbud-
geten uppgick till 117 miljarder kronor, varav 88 miljarder var 
ökade utgifter (främst korttidspermitteringar samt statsstöd till 
kommuner och regioner) och 29 miljarder är minskade in-
komster (främst sänkta arbetsgivaravgifter). Efter vårändrings-
budgeten har regeringen och samarbetspartierna även presen-
terat ett förslag på ett stödpaket om uppskattningsvis 39 mil-
jarder kronor direkt till företag som fått sin omsättning kraftigt 
minskad i mars och april.  

Statens skatteintäkter kommer även att minska till följd av 
bland annat lägre momsinbetalningar i spåren av den mins-
kande konsumtionen samt lägre inkomstskatter och arbetsgi-
varavgifter på grund av den ökande arbetslösheten.  De mins-
kade intäkterna kommer främst att finansieras med ökad upp-
låning och får därför inte en omedelbar effekt på den offentliga 
konsumtionen. Inte heller merparten av de ökade kostnaderna 
i de olika krispaketen är sådana att de bokförs som offentlig 
konsumtion. Den största effekten på den offentliga konsumt-
ionen kommer istället av att vården behöver tilldelas utökade 
resurser.  

Krisens effekter på den totala offentliga konsumtionen kom-
mer därför att bli betydligt mindre än effekten på hushållens 
konsumtion. Profilen på effekten för de två åren under pro-
gnosperioden kommer dessutom bli den motsatta, där belast-
ningen på sjukvården gör att den offentliga konsumtionen ökar 
mer i år för att sedan avta nästa år. Totalt bedömer vi att den 
offentliga konsumtionen ökar med 1,5 procent i år för att sedan 
minska med 0,5 procent nästa år.   

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

 2019 2020 2021 

Hushållens konsumtion 1,2 -8,0 4,0 

Offentlig konsumtion 0,4 1,5 -0,5 

Källa: SCB och egna bedömningar  

Fallande investeringar 
Den dystra ekonomiska utvecklingen hämmar investeringar på 
bred front. Avmattningen i svensk ekonomi började redan i 
fjol. Resursutnyttjandet minskade gradvis under 2019 vilket i 
sin tur minskade behoven av nya investeringar. Totalt föll de 
fasta bruttoinvesteringarna med 1,2 procent under fjolåret. De 
ekonomiska effekterna av pandemin i form av produktions-
störningar, kraftigt minskad efterfrågan, försämrad lönsamhet 
och finansieringssvårigheter gör att företagen är mindre be-
nägna att investera. De totala investeringarna väntas därmed 
sjunka under 2020 för att återhämta sig något under 2021.  

Investeringar i näringslivet 
Tjänstesektorn är den bransch som initialt drabbats hårdast av 
den nuvarande pandemin. Investeringar i tjänstesektorn sjun-
ker därmed kraftigt under hela året. Tjänstesektorns investe-
ringar väntas öka i relativt snabb takt nästa år då det finns ett 
uppdämt investeringsbehov.  

Även tillverkningsindustrin väntas dra ner markant på investe-
ringar under det kommande året. Såväl omvärldens som den 
inhemska efterfrågan på industrins varor och tjänster har 
minskat kraftigt. Särskilt drabbade är exportföretagen. For-
donsindustrin har stängt ner all produktion tillfälligt för att an-
passa produktionskapaciteten till den minskade efterfrågan 
och problem i leverantörsledet.  

Enligt Riksbankens företagsundersökning skär företagen tem-
porärt ner kostnader på alla sätt de kan, vilket innebär att en 
del investeringar och utvecklingsprojekt tillfälligt har pausats. 
Unionens kontakter med fackklubbar visar att en del företag 
kopplade till fordonsindustrin i leverantörsledet (till exempel 
plast och stålindustrin) passar på att utföra underhåll och ser-
vice i sina verkstäder när produktionen ligger nere.  

Vissa typer av investeringar kommer företagen ändå försöka 
att prioritera, om man kan. En del företag passar till exempel 
på att kompetensutveckla personal som är korttidspermitte-
rade.  

Enligt Unionens snabbpanelsundersökning, som genomfördes 
under vecka 18-19, tror sex av tio fackklubbar att det egna fö-
retagets investeringar kommer att minska under 2020. Det är 
ungefär lika stor andel av klubbarna inom industrin som i 
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tjänstesektorn som tror på en minskning, men klubbarna på 
tjänsteföretagen tror på större investeringsminskningar än vad 
industriklubbarna gör.  

Sammantaget väntas även investeringarna i tillverkningsindu-
strin sjunka kraftigt under 2020. I takt med återhämtningen i 
världsekonomin under 2021 väntas även en blygsam ökning av 
investeringar i tillverkningsindustrin.  

En relevant fråga är hur den nuvarande ekonomiska krisen på-
verkar investeringsviljan i immateriella tillgångar framöver. 
Erfarenheterna från finanskrisen visar att investeringarna i im-
materiella tillgångar så som FoU-verksamhet mattades av nå-
got samtidigt som de IT-relaterade investeringarna var prak-
tiskt taget oförändrade.  

Enligt snabbpanelsundersökningen förväntar sig en tredjedel 
av Unionens fackklubbar en minskning i FoU- och IT-investe-
ringar, medan runt 40 procent av klubbarna tror investerings-
nivåerna inte kommer påverkas av coronakrisen. Den på-
gående strukturomvandlingen i vissa branscher kräver fort-
satta investeringar för hållbar omställning och arbete med di-
gital utveckling.  

För många företag är anpassningen till denna strukturomvand-
ling genom fortsatta investeringar en förutsättning för överlev-
nad och konkurrenskraft framöver.  Trots att de totala investe-
ringarna i näringslivet förväntas sjunka kommer sannolikt in-
vesteringarna i FoU-verksamheter att sjunka betydligt mindre 
samtidigt som de IT-relaterade investeringarna förväntas ligga 
på en fortsatt hög nivå under det kommande året.  

Bostadsinvesteringar  
Bostadsinvesteringarna sjönk under det första halvåret av 2019 
men det kompenserades av en uppgång under andra halvåret, 
vilket resulterade i att de totala bostadsinvesteringarna var 
praktiskt taget oförändrade under 2019. Samtidigt som bo-
stadspriserna åter börjat stiga kunde en svag optimism inom 
branschen skönjas i början av 2020 innan pandemin slog till. 
Den rådande osäkerheten i svensk ekonomi samt en oro för fal-
lande bostadspriser kommer att göra det svårare att sälja och 
starta nyproduktion framöver, trots ett starkt underliggande 
behov av bostäder.  

En av de största utmaningarna på kort sikt för både bygg- och 
fastighetsföretag är problemen på obligationsmarknaden och 
förutsättningen att få nya krediter från bankerna. Erfarenhet-
erna från finanskrisen visade att många projekt stoppades på 
grund av kreditfrossa på finansmarknaderna.  Bostadsinveste-
ringarna störtdök men efterfrågan återhämtade sig relativt 
snabbt. Det är ännu för tidigt att dra långtgående slutsatser 
men en liknande utveckling går inte att utesluta.  

Sammantaget väntas bostadsinvesteringarna minska från och 
med andra kvartalet i år och fortsätta att minska under 2021.  

Offentliga investeringar 
De offentliga investeringarna som andel av BNP har ökat under 
de senaste åren och kommer fortsätta öka under 2020 och 2021. 
De finanspolitiska åtgärderna som vidtagits för att dämpa ef-

fekten av coronaviruset medför stora ökade transfereringsut-
gifter. Detta gör att en del planerade investeringsprojekt kan 
komma att skjutas på framtiden. Trots det väntas de offentliga 
investeringarna öka som andel av BNP eftersom BNP väntas 
sjunka. Investeringar i infrastruktur, skolor och äldreboenden 
ligger på en alltjämt hög nivå mätt i absoluta tal. Däremot ökar 
investeringar i forskning som syftar till att bekämpa viruset och 
förhindra framtida pandemier. I takt med att pandemin ebbar 
ut i slutet av 2020 kommer de finanspolitiska åtgärderna syfta 
till att stimulera ekonomin. Därmed väntas de offentliga inve-
steringarna att öka under 2021 både som andel av BNP och i 
absoluta tal.  

Tabell 7 Unionens prognos över investeringar, procentuell förändring med 
föregående år  

 2019 2020 2021 

Fasta bruttoinvesteringar -1,2 -7,5 5,0 

Lager, procent av BNP -0,3 -0,5 0,2 

Källa: SCB och egna bedömningar  

Energipriserna drar ner inflationen 
Coronakrisen kommer att få påverkan även på de svenska kon-
sumentpriserna under 2020, men även andra faktorer drar ned 
konsumentpriserna i år. Inte minst får den kraftiga nedgången 
i energipriser genomslag på prisutvecklingen, medan prisned-
gången på varor blir något mer begränsad sedan efterfrågetap-
pet också motverkas av utbudsbegränsningar.  

Data för mars, den första månaden som präglats av krisen, visar 
på en betydande avmattning i inflationstrycket. Utvecklingen i 
mars påverkades dock i huvudsak av kraftigt fallande energi-
priser, snarare än en dämpad prisnivå i övriga ekonomin.  

Bedömningen är att prisnedgången i andra produktgrupper 
kommer att slå igenom något senare under året. Samtidigt blir 
effekterna exklusive energi relativt dämpade, på grund av flera 
orsaker. Den huvudsakliga anledningen är att nedgången i ef-
terfrågan på varor också följs av utbudsstörningar. Utbudsbe-
gränsningarna kommer från störningar i leverantörskedjor, 
stängda fabriker och att arbetskraft inte finns tillgänglig på 
grund av ökad benägenhet till sjukskrivning och VAB.  

Diagram 8 Konsumentpriser Sverige, förändring årstakt, månad, procent 
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Fallet i energipriserna härstammar inte minst från ett kraftigt 
fallande oljepris. I början av 2020 misslyckades OPEC+ att 
komma överens om minskade produktionskvoter, vilket ledde 
till förväntningar om ett stort överutbud som pressade ned pri-
serna. I april kom OPEC+ överens om ett nytt avtal med pro-
duktionsbegränsningar, men oljepriset har sedan dess fluktue-
rat på låga nivåer. 

Vidare har elpriset fallit kraftigt i inledningen av 2020, inte 
minst på grund av den milda vintern men också på grund av 
sänkningar av elnätsavgifter. Elpriset väntas visserligen stiga 
under loppet av 2020, men kommer samtidigt ligga under de 
höga nivåerna som noterades under 2019.  

Kostnader för hotellvistelser, kläder och restaurangbesök be-
döms sjunka under 2020 i takt med den minskade efterfrågan. 
Däremot spås bland annat priset på livsmedel notera en något 
högre ökningstakt i spåren av ökad efterfrågan och vissa ut-
budsbegränsningar.  

Diagram 9 Råolja, brent spot (USD/fat)  
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Källa: Macrobond 

Visst stöd till prisökningar kommer också från att kronan har 
försvagats i spåren av krisen, både gentemot euron och mot 
dollarn.  

Sammantaget räknar Unionen med att KPI kommer att stiga 
med 0,4 procent 2020 och 1,4 procent 2021. KPIF bedöms sam-
tidigt öka med 0,5 procent 2020 och 1,5 procent 2021. 

De redovisade utfallen av KPI kommer under den närmaste ti-
den att präglas av mätproblem och därför vara osäkra. Det be-
ror på att vissa produkter som ingår i KPI inte konsumeras för 
tillfället. Detta gäller i huvudsak flygcharter och olika biljettför-
säljningar.  

Riksbanken har svarat på krisen med omfattande penningpoli-
tiska lättnader, inte minst i form av tillgångsköp av statsobli-
gationer och bostadsobligationer. Vid det senaste penningpo-
litiska mötet lämnades även reporäntan oförändrad på 0,00 
procent. Unionens bedömning är att reporäntan kommer att 
ligga kvar på noll under 2020.  

                                                                 
1 Utvecklingen för tidsbegränsat anställda 2005-2019, Statistiska med-
delanden AM 110 SM 2001, SCB. 

Tabell 8 Unionens prognos över inflationen, procent 
 2019 2020 2021 

KPI 1,8 0,6 1,4 

KIPIF 1,7 0,5 1,5 

Källa: SCB och egna bedömningar  

Arbetsmarknad 
Allt fler branscher drabbas 
På grund av den svenska arbetsmarknadsmodellens särprägel, 
brukar effekterna på arbetslöshetstalen släpa efter vid en kris 
och synas senare i Sverige än i resten av världen. Den nuva-
rande krisen är speciell eftersom följderna av coronautbrottet 
märkts tämligen fort i Arbetsförmedlingens statistik över bland 
annat nyinskrivna sökande. Den kraftiga uppgången i arbets-
löshetsstatistiken från mitten av mars består sannolikt till stor 
del av tillfälligt anställda vars kontrakt löpt ut eller anställda 
som inte fått nya arbetstider.  

Diagram 10 Antal nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen, personer 
per vecka 

 
Källa: Macrobond, Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens officiella statistik pekar också på att de 
branscher som drabbats hårdast i krisens inledningsskede är de 
som har en hög andel tidsbegränsade anställningar. Jämfört 
med finanskrisen 2008-09 är antalet tidsbegränsat anställda to-
talt sett högre och generellt drabbas personer med tillfälliga an-
ställningar först av neddragningar och uppsägningar, en grupp 
som alltså är större nu än tidigare.1  

Eftersom krisens effekter på allvar började slå mot arbetsmark-
naden från mitten av mars fångar resultaten från de senaste ar-
betskraftsundersökningarna (AKU) bara effekten under den 
andra halvan av månaden. Högre arbetslöshetstal är att vänta 
under de kommande månaderna. Även nedgången i antalet ar-
betade timmar indikerar att arbetslösheten förväntas stiga.  
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Diagram 11 Arbetslöshet, 15-74 år, säsongs- och trendjusterat, månad 
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Krisens påverkan på olika branscher speglas på olika sätt i 
varselstatistiken, statistiken över beviljade stöd för korttidsar-
bete (korttidspermittering) och uppsägningsstatistiken. Bespa-
ringar på arbetskraftskostnader genom korttidsarbete innebär 
att många företag inte behöver varsla och säga upp personal i 
samma omfattning. Vissa branscher använder sig av korttidsar-
bete i större utsträckning än andra och varslen kan framöver 
förväntas komma i vågor. I industrin har till exempel varselsta-
tistiken ännu inte nått samma nivåer som i andra branscher. 
Vissa branscher avvaktar med att justera personalstyrkan ef-
tersom det är svårt att överblicka konsekvenserna av den globala 
krisen. En dämpad global efterfrågan i höst kommer sannolikt 
leda till stora varsel i industrin under andra halvan av året.  

En del varsel fångas inte upp i statistiken eftersom varsel som 
berör färre än fem anställda inte behöver anmälas till Arbets-
förmedlingen. Antal varslade leder i regel sällan till samma an-
tal verkställda uppsägningar. Erfarenheten från finanskrisen är 
att ungefär hälften av alla varsel resulterade i uppsägningar. 
Den nuvarande krisens omfattning och osäkerhet kring vilken 
effekt korttidsarbete kommer ha på antalet uppsägningar inne-
bär dock att det är svårt att dra paralleller mellan kriserna. 

I Sverige märks effekterna när det gäller varsel än så länge 
främst i besöksnäringarna, bemanningsbranschen, hotell- och 
restaurang samt detaljhandeln men effekterna börjar även spri-
das till underleverantörer till industrin (diagram 12). Tjänste-
handeln påverkas av att tjänsteexporten (konsulter och affärs-
tjänster) begränsas, vilket bidrar till ökade varsel där.  

En förutsättning för att söka stöd för korttidsarbete är att ar-
betsgivaren gjort vad den kan för att minska sina arbetskrafts-
kostnader. Kravet kan därmed ha en direkt påverkan på antalet 
varslade konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda.2 

Inom delar av handeln och hotellbranschen har krisen också 
gett upphov till ett stort antal varsel. Sällanköpshandeln är sär-
skilt påverkad av den dämpade efterfrågan. Många företag 

                                                                 
2 Det är svårt att utläsa antalet varsel inom i konsult- och bemannings-
branscher på grund av hur statistiken redovisas av Arbetsför-
medlingen. Totalt har omkring 3 000 personer berörts av varsel inom 
Unionens näringsgrenar, men olika näringsgrenar har drabbats olika 

inom sällanköpshandeln har kämpat med lönsamhetsproblem 
redan före krisen och på grund av coronakrisen har den så kal-
lade ”butiksdöden” påskyndats. Företag som saknar starka di-
gitala försäljningskanaler löper stor risk att gå i konkurs.  

Diagram 12 Antal varsel per näringsgren, berörda personer per månad 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Branscherna IT och bygg- samt fastighetsverksamhet än så 
länge lindrigt drabbade när det gäller varsel. I första halvan av 
april månad har antalet varsel inom tillverkningsindustrin ökat 
vilket kan ge en indikation om att krisen börjat sprida sig även 
dit. Fordonsindustrin som varit nedstängd i några veckor pla-
nerar så småningom att återuppta verksamheten. En möjlig ut-
maning med att starta upp verksamheten är att leverantörer 
kan ha gått i konkurs och att transportmöjligheter kan vara be-
gränsade. En annan utmaning kommer vara utvecklingen av 
efterfrågan (se tidigare avsnitt i rapporten angående krisens ef-
fekt på efterfrågan och produktion). 

Krisens effekt på sysselsättning och arbetslöshet 
I höstprognosen noterade vi tendenser till en konjunkturav-
mattning. En något svagare konjunkturutveckling i början av 
året har till följd av coronautbrottet övergått i en ekonomisk 
chock. Efter flera år av stark sysselsättningsökning sjunker nu 
sysselsättningen markant.  

Konjunkturinstitutets undersökning över företagens anställ-
ningsplaner visar att planerna har dragits ned dramatiskt inom 
nästan samtliga branscher, med undantag för bland annat dag-
ligvaruhandeln. Synnerligen mörka är förväntningarna inom 
hotell- och restaurangverksamhet samt researrangörer- och re-
sebyråer men fallen är även betydliga inom många delar av in-
dustrin.  

I bedömningarna gjorda före coronautbrottet förväntades ar-
betskraften öka med anledning av att många äldre arbetar 
längre.3 Benägenhet att arbeta längre bland äldre kommer tro-
ligtvis minska på grund av krisen. Det finns en risk att äldre 
grupper lämnar arbetskraften tidigare av hälsorelaterade skäl. 
Avmattningen av inflödet till arbetskraften har dock hittills 
drivits av unga personer. 

hårt. Konsult och Bemanning har till exempel än så länge drabbats 
hårdare än Revision respektive Finans. 
3 Arbetsmarknadsutsikterna 2019: Prognos för arbetsmarknaden 2019-
2021, Arbetsförmedlingen. 
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Sysselsättningsstatistiken är dock mycket svårtolkad, dels på 
grund av det osäkra läget, dels med anledning av möjligheten 
till korttidsarbete, anstånd av skatteinbetalningar och andra 
krisåtgärder. Till exempel har Tillväxtverket på mindre än en 
månad tagit emot ansökningar om korttidsarbete som berör 
mer än 440 000 personer.4  

Effekten på sysselsättningen på sikt är också svår att förutspå 
eftersom statistiken ger ögonblicksbilder och smittspridning-
ens omfattning kan ändras från en dag till nästa. Enligt Union-
ens huvudscenario, där restriktionerna kommer lätta mot slu-
tet av sommaren, bedömer vi att sysselsättningen kommer att 
minska med cirka 3 procent för 2020, vilket motsvarar omkring 
150 000 personer i genomsnitt. Arbetslösheten förväntas att bli 
omkring 10 procent i årstakt.  

Under 2020 kommer uppgången i arbetslösheten hållas tillbaka 
av korttidsarbeten. Om den tillfälliga förstärkningen av lagen 
om korttidsarbete upphör i början av 2021 kommer arbetslös-
heten troligen att öka. Lagen som förväntas gälla från och med 
början av nästa år innebär en lägre subventionsgrad (staten står 
för en tredjedel av kostnaden) och omfattar troligtvis därför 
färre personer.5 En ny uppgång i arbetslösheten är därför san-
nolik om inga andra lättnader införs.  

Vi bedömer även att uppgången i arbetslösheten under första 
halvan av 2020 kommer att mildras något av utflödet från ar-
betsmarknaden. Många unga kommer sannolikt att lämna ar-
betskraften och påbörja utbildningar. Det indikeras bland an-
nat av det stora antalet registrerade sökande till sommarkurser 
och högskoleutbildningar i april månad. Sannolikt kommer, 
som tidigare nämnts, fler äldre att lämna arbetskraften tidigare, 
vilket också håller nere arbetskraftsdeltagandet. Samtidigt för-
väntas långtidsarbetslösheten öka under prognosperioden. 

Krisen påskyndar strukturomvandling  
Det vi nu ser på arbetsmarknaden är två skeenden som sam-
verkar: dels effekterna av coronautbrottet som drabbar allt fler 
delar av ekonomin på grund av social distansering, dels struk-
turomvandlingen som medför att många arbetsuppgifter för-
svinner genom digitalisering och automatisering. Coronakri-
sen och strukturomvandlingen slår mot olika delar av jobbför-
delningen där framtidsutsikterna varierar. I nuläget är det 
främst låglöneyrken som minskar i antal vakanser på Arbets-
förmedlingens platsbank. Sannolikt försvinner dessa tillfälligt 
och många kommer tillbaka när restriktionerna lättas och eko-
nomin återhämtar sig. 

Samtidigt påskyndar coronakrisen den strukturomvandling 
som redan pågick. Olönsamma företag slås ut, samtidigt som 
sammansättningen av arbetsstyrkan förändras på många före-
tag. Strukturomvandlingen påverkar främst medelavlönade 
jobb där enklare tjänstemannajobb har sämst jobbutsikter (så 
kallad job polarization). Några av de tjänstemannayrken där 
konkurrensen om jobben förväntas vara hård eller mycket hård 
under de kommande åren är bland annat ekonomiassistenter, 
                                                                 
4 Underlag statistik och analys KTA: Inkomna ansökningar till och 
med 2020-05-03, Tillväxtverket. 
5 Se faktaruta nedan för en detaljerad beskrivning av reglerna kring 
korttidsarbete. 

banktjänstemän, personal- och HR-specialister, informatörer 
och kontorsreceptionister, det vill säga yrken med en överre-
presentation av kvinnor.6 Det ökade trycket på rational-
iseringar gör sannolikt att denna trend förstärks av den rå-
dande krisen. Under finanskrisen försvann både administrat-
ionsjobb och ingenjörsjobb, men ingenjörsjobben kom tillbaka 
medan de mer administrativa jobben inte gjorde det. Liknande 
mönster är sannolikt även denna gång. Det innebär bland an-
nat att den rådande krisen förväntas slå hårdare mot kvinnor 
än män bland tjänstemannayrken. Eftersom coronakrisen på-
skyndar strukturomvandlingen är behovet av omställning, 
kompetensutveckling och ekonomiska möjligheter att ställa 
om nu större än någonsin. 

Långsiktiga konsekvenser för utrikes födda och 
unga 
Vissa grupper, som utrikes födda, påverkas dubbelt av krisen 
genom att de jobbar i branscher som är mer direkt utsatta av 
corona och där otrygga anställningsformer ofta är normen. 
Forskning visar att hotell- och restaurangnäringen är den van-
ligaste branschen för utrikes födda mäns inträde på arbets-
marknaden.7 Att utrikesfödda tillhör en särskilt utsatt grupp 
märks också i att det svagare arbetsmarknadsläget under det 
senaste året redan har lett till att arbetslösheten stigit snabbare 
för denna grupp än för inrikes födda (se diagrammet nedan).  

Diagram 13 Arbetslöshet, inrikes och utrikes födda, procent, säsongs- och 
trendjusterat 
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Även många unga jobbar i dessa branscher. Det finns en risk 
att de som söker sig ut på arbetsmarknaden och inte hittar ett 
inträdesjobb hamnar i långvarig arbetslöshet (så kallade scar-
ring effects). Samtidigt märks att en stor andel unga lämnat ar-
betskraften och istället söker sig till högre utbildning. Frågan 
är dock hur unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg klarar 
sig på arbetsmarknaden. Det råder större risk för scarring ef-
fects för de som saknar förutsättningar att vidareutbilda sig. 

6 Unionen om konjunkturen, april 2018. 
7 Andersson-Joona, Pernilla. Flykting- och anhöriginvandrares väg till 
arbete, SNS forskningsrapport, 2020.  
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Långtidsarbetslösheten var på uppgång redan innan coro-
nakrisen bröt ut och kommer förmodligen försätta att växa un-
der resten av prognosperioden. En ökad arbetslöshet för utri-
kesfödda är att vänta, från redan höga nivåer.  

Med regeringens satsningar på fler utbildningsplatser och som-
marjobb åt unga kan en del av effekterna av corona mildras. 
Men då återstår även de som sedan tidigare stått utanför. Mins-
kade anslag inom arbetsmarknadspolitiken och nedsatt kapa-
citet hos Arbetsförmedlingen kommer att påverka antalet in-
satser till arbetssökande negativt (bland annat genom en 
minskning av antalet extratjänster).   

Regionala skillnader 
Eftersom coronakrisen inledningsvis främst drabbat tjänste-
sektorn har de största negativa effekterna på arbetsmarknaden 
hittills mest märkts av i storstäderna, framför allt i Stockholm.  

Diagram 14 Antal varsel, berörda personer per månad 
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Även andra regioner har dock drabbas hårt. Det gäller framför 
allt Västra Götalands län, Östergötlands län och Skåne län. För 
framför allt Västra Götaland verkar produktionsnedstäng-
ningen hos de stora fordonsföretagen och efterföljande pro-
blem för underleverantörer ha spelat en betydande roll. Resten 
av landet kommer sannolikt påverkas mer vartefter andra delar 
av industrin känner av minskad global efterfrågan eller lägre 
priser. 

Vi bedömer att antalet sysselsatta minskar med totalt cirka 
150 000  personer år 2020 och fortsätter att minska år 2021 men 
i betydligt mindre utsträckning. Sammantaget är vår bild att 
arbetslösheten kommer att växa till 10 procent i år och därefter 
successivt sjunka från en relativt hög nivå i inledningen av 
2021. Arbetslösheten kommer att toppa under hösten 2020 på 
cirka 12 procent. I genomsnitt beräknas arbetslösheten under 
2021 bli omkring 10,5 procent. 

Tabell 9 Unionens prognos över sysselsättning och arbetslöshet, procent 
 2019 2020 2021 

Sysselsatta, 15-74 år, procentuell 
förändring 0,7 -3,0 -0,5 

Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,8 10,0 10,5 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Fakta: Korttidsarbete  
Korttidsarbete, även kallat korttidspermittering, är ett statligt 
system för att tillfälligt minska arbetsgivares personalkostnader 
under tillfälliga, allvarliga och exogent orsakade ekonomiska 
kriser. Tanken med korttidsarbete är att möjliggöra neddrag-
ningar i produktionen, samt subventionera delar av företagens 
arbetskraftskostnader i perioder av minskad efterfrågan. Före-
tag kan därmed undvika stora varsel och uppsägningar av per-
sonal. För samhället avlastas socialförsäkrings- och omställ-
ningssystem och vid en ekonomisk återhämtning kan företa-
gen snabbare växla upp sin produktion.  

Sedan 2013 har Sverige en lagstiftning om korttidsarbete, men 
som aldrig aktiverats. IF Metall har dock haft ett kollektivavta-
lat system för korttidsarbete sedan finanskrisen 2009, men utan 
statliga medel. Regeringen och samarbetspartierna presente-
rade en omfattande och tillfällig revidering av svensk lagstift-
ning för korttidsarbete den 19 mars. Det nya regelverket bör-
jade gälla från och med den 7 april, men med retroaktiv verkan 
från 16 mars. Lagstiftningen innebär att företag kan ansöka om 
att minska arbetstiden vid en driftsenhet (en geografisk definit-
ion) om 20, 40, 60 eller 80 procent. Kostnaderna för minsk-
ningen i arbetstid delas mellan arbetstagare, arbetsgivare och 
staten enligt tabell 10.  

Tabell 10 Nivåer och kostnadsfördelning för korttidsarbete 
Nivå Arbetstids-

minskning 
Löne-

minskning 
Arbetsgi-
vare AG) 

Staten AG:s minskade 
lönekostnad 

1 20 % 4 % 1 % 15 % 19 % 

2 40 % 6 % 4 % 30 % 36 % 

3 60 % 7,5 % 7,5 % 45 % 53 % 

4 80 % 12 % 8 % 60 % 72 % 

Källa: Tillväxtverket. 

Med den nya korttidslagstiftningen som grund har det slutits 
558 branschavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisat-
ioner. Tillämpningen av lagstiftningen skiljer sig något om fö-
retaget har tecknat kollektivavtal eller inte. På företag som inte 
täcks av kollektivavtal behöver arbetsgivaren teckna individu-
ella avtal med minst 70 procent av de anställda vid driftsen-
heten för att vara berättigad till statligt stöd vid korttidsarbete. 
Arbetstidsminskningen måste fördelas likvärdigt på driftsen-
heten, men med vissa möjligheter att undanta verksamhetskri-
tisk personal.  

För företag med kollektivavtal (och som täcks av ett bransch-
avtal om korttidsarbete) kan korttidsarbete istället införas ge-
nom förhandlingarna med lokal facklig part. Lokala korttids-
avtal kan dessutom avtala om olika arbetstidsminskningar (en-
ligt de lagstiftade nivåerna) för olika anställda eller grupper av 
anställda inom driftsenheten. Till exempel kan mer efterfråge-
känsliga avdelningar på företaget minska sin arbetstid mer 
jämfört med avdelningar där arbetsbördan är mer opåverkad 
eller ökar på grund av konjunkturnedgången. 

Administrationen av korttidsarbete sköts av Tillväxtverket, 
som fram till den 7 maj godkänt över 45 000 ansökningar som 
tillsammans omfattar fler än 400 000 anställda. 
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Krisens utveckling i siffror från fackliga 
verksamheter 
Under Coronakrisens första månader har Sveriges fack- och 
arbetsgivarföreningar varit högt belastade. Snabbinförandet av 
ny och i princip oprövad lagstiftning om korttidsarbete, stora 
varsel och förhandlingar om uppsägningar, samt en allmän oro 
för sin arbetsplats eller företagets framtid har inneburit att 
många arbetstagare och arbetsgivare vänt sig till partsorgani-
sationer för råd, praktiskt stöd eller för att förhandla. 

I Sverige är parternas verksamheter i många hänseenden 
kontracykliska, det vill säga vissa verksamheter ökar under 
kristider för att sedan minska vid en återhämtning. Detta är 
välkänt inom partsvärlden, men kanske inte lika välkänt för all-
mänheten eller ekonomkåren.  

Unionen organiserar tjänstemän i privat sektor. Förbundet är 
Sveriges största fackförbund med yrkesverksamma medlem-
mar i nästan hela den privata sektorn, representerade i breda 
befattningslager. Liksom andra fackföreningar erbjuder för-
bundet en rad tjänster till sina medlemmar. Och liksom andra 
större organisationer som bedriver omfattande tjänsteverk-
samheter används olika system för att registrera, åtgärda och 
följa upp verksamhetsrelaterade ärenden.  

Utifrån datan som genereras hos Unionen i medlemskontakter 
och förhandlingsverksamheter kan vi utröna vissa konjunktur-
relaterade insikter. Givet Unionens höga medlemsantal kan vi 
med viss försiktighet tolka de trender som uppvisas i dessa data 
som generaliserbara för Sveriges tjänstemän i den privata sek-
torn. I detta avsnitt ger vi en bild av hur Unionens verksam-
heter utvecklats i siffror under krisen och hur det kan ge viktiga 
insikter om krisförloppet framgent. 

Kontakter med Unionens medlemmar  
En viktig uppgift för facket är att fånga upp och besvara frågor 
när det uppstår problem på medlemmarnas arbetsplatser. I så-
dana situationer kan Unionens medlemmar vända sig till sitt 
lokala fackliga ombud eller till facket centralt. Den data som 
genereras vid direkta kontakter till facket centralt kan använ-
das för att ge tidiga indikationer kring hur olika arbetsrättsliga 
ärenden kommer utvecklas de närmsta veckorna, till exempel 
genom att ge tidiga signaler om ökade antal uppsägningar. 

Medlemmars samtal och epost registreras som ärenden, och 
kategoriseras efter ärendets natur. I diagram 15 kan vi följa den 
veckovisa utvecklingen av fem för coronakrisen relevanta ären-
dekategorier under 2020. Siffrorna visar antalet nyregistrerade 
ärenden, och varje enskilt ärende kan innehålla ett flertal kon-
takter från medlemmen.   

Den dramatiska ökningen av antalet nyregistrerade rådgiv-
ningsärenden följer tydligt coronakrisens inledande faser un-
der mars och april. 

Uppgången under vecka 11 sammanföll med att Folkhälso-
myndigheten den 10 mars förhöjde smittorisken till högsta 
nivå, samt WHO:s pandemiförklaring den 11 mars. Det ger 
också en förklaring till den stora mängd ärenden som klassifi-
cerades under ärendekategorin ”corona” under denna vecka. 

Diagram 15 Antal nyregistrerade rådgivningsärenden per vecka, 2020 

 
Källa: Unionen. 

Under vecka 12 aviserade regeringen och samarbetspartierna 
om ny lagstiftning för korttidsarbete. Under vecka 12 ökade 
antalet korttidsarbets-relaterade ärenden kraftigt, till 578 jäm-
fört med 5 veckan innan.  

Ärendet ”arbetsbrist” speglar den vanligaste uppsägningsfor-
men i Sverige. I lågkonjunkturers inledande faser brukar anta-
let rådgivningsärenden om arbetsbrist öka i takt med att fler 
arbetsgivare varslar och börjar förhandla om uppsägningar. 
Under 2019 nyregistrerades i genomsnitt 95 nya ärenden i 
veckan om arbetsbrist, med ett högsta värde om 146 under 
vecka 35. Antal arbetsbristärenden under 2020 följde en mer 
normal utveckling till och med vecka 10. Under vecka 11 regi-
strerades 192 ärenden, följt av tre veckor i följd av nästan 500 
nyregistrerade ärenden. Från årets början till 17 april 2020 ny-
registrerades lika många ärenden om arbetsbrist som under de 
tre första kvartalen 2019. 

Ärendekategorin ”hänvisning a-kassa” innebär att medlem-
men anvisats att kontakta Unionens a-kassa. Liksom i ök-
ningen av mängden arbetsbristärenden ser vi en markant ök-
ning i antal ärenden om hänvisningar till a-kassan under veck-
orna 12 till 14. Toppen under vecka 13 och 14 sammanfaller 
med regeringen och samarbetspartiernas besked om tillfälligt 
förstärkt samt lättade kvalifikationskrav till a-kassan. 

Förhandlingsverksamheter under krisen 
Problem på arbetsplatser kan också leda till att arbetsgivare kal-
lar arbetstagarparter till förhandling. Jämfört med många 
andra länder har vi i Sverige starka rättigheter att få represen-
teras av en arbetstagarrepresentant. En arbetstagarrepresen-
tant kan utgöras av ett lokalt fackligt ombud, en regional om-
budsman från Unionens regionkontor, eller en central om-
budsman eller förbundsjurist från Unionens förbundskontor. 

Unionens ombudsmän och jurister förhandlar dagligen med 
arbetsgivare på företag med eller utan kollektivavtal, av olika 
storlek, och med verksamheter i olika branscher och regioner. 
Handläggningen och registreringen av förhandlingsärenden 
sker i ett eget ärendehanteringssystem. Den data som genereras 
genom dessa förhandlingsverksamheter kan ge en indikation 
över hur arbetsrättsliga spörsmål och beslut utvecklas på ar-
betsmarknaden, men har till skillnad från rådgivningsärenden 
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en mer direkt koppling till åtgärdandet av problem samt verk-
ställandet av beslut ute på arbetsplatsen. 

För företagen innebär coronakrisen olika svårigheter för verk-
samheten som leder till någon form av förhandling med facket, 
vilket speglas i utvecklingen av krisrelaterade förhandlingsä-
renden. I diagram 16 kan vi följa utvecklingen av nyregistre-
rade förhandlingsärenden under 2019 och 2020.  

Diagram 16 Antal nyregistrerade förhandlingsärenden för arbetsbrist, or-
ganisationsförändring (vä), samt korttidsarbete (hö) 

 
Källa: Unionen 

Förhandlingsärenden om arbetsbrist 
Ur ett historiskt perspektiv registrerades under veckorna 11 till 
18 ett exceptionellt stort antal ärenden. Den närmsta jämförel-
sen finner vi under finanskrisen 2008-2009. Under veckorna 12 
till 16 nyregistrerades fler ärenden om arbetsbrist än vad det 
gjordes under de tre toppnoterade månaderna av finanskrisen 
(februari till april 2009). Unionen har idag cirka 150 000 fler 
medlemmar jämfört med i början av 2009. Även om vi korri-
gerar för förhandlingar per medlem innebär årets siffror en 
mångdubblering jämfört med sagda period under finanskrisen. 

Nyregistrerade ärenden som rör uppsägning på grund av ar-
betsbrist samt organisationsförändringar ökade markant un-
der coronakrisens inledande faser, för att sedan mattas av nå-
got under följande veckor. Under veckorna 10 till 16 nyregi-
strerades dessutom över 10 000 ärenden om korttidsavtal, 
varav merparten av dessa ärenden består av lokala kollektivav-
tal om korttidsarbete.  

Diagram 17 Antal förhandlingsärenden om arbetsbrist, nedbrutet per 
bransch, veckovis 2020 

 
Källa: Unionen 

I diagram 17 kan vi följa den veckovisa utvecklingen i antal ar-
betsbristärenden sedan årsskiftet, uppdelat per bransch. Tidig-
aste och största ökningen av arbetsbristärenden ser vi inom 
Service och tjänster, följt av Handel samt Industri och teknik. 
Detta kan förklaras av att handeln och tjänstesektorerna är de 
branscher som drabbats direkt av åtgärder och beteenden som 
syftat till att stävja smittspridningen. 

Industrins förhållandevist låga andel arbetsbristförhandlingar 
kan förklaras av att fackklubbar med förhandlingsmandat säl-
lan rapporterar in i det aktuella ärendehanteringssystemet. Da-
tan representerar därför främst arbetsplatser utan klubb. Ge-
nerellt sett är klubblösa arbetsplatser främst representerade i 
tjänstesektorerna och på mindre företag. Tolkningar av datan 
bör alltså utgå från detta. 

Under vecka 18 inrapporterades en mängd större varsel till Ar-
betsförmedlingen från till exempel Volvo Cars och SAS. Varsel 
från dessa större arbetsplatser kommer främst påverka mindre 
företag som befinner sig både ovan- och nedanströms i värde-
kedjan, och där sannolikheten att en fackklubb finns är lägre. 
Det är här vi främst ser utslag i förhandlingsdatan. 

Mycket lite talar för att ökningen av arbetsbristärenden kom-
mer avstanna de närmsta månaderna. Antalet nyregistrerade 
ärenden har förvisso minskat, men är fortfarande på höga ni-
våer. Under finanskrisen kunde vi inte se en återgång till ett 
mer normalt inflöde av ärenden förrän december 2009, vilket 
var över ett år efter banken Lehman Brothers konkurs. Multi-
plikatoreffekterna som följer av en minskad global efterfrågan 
på de flesta marknader kommer sannolikt leda till fler uppsäg-
ningar de närmsta åren. Och detta kommer leda till fler för-
handlingar för Unionens ombudsmän. 

Förhandlingsärenden om korttidsarbete 
Tanken med korttidsarbete är att systemet ska begränsa mäng-
den uppsägningar på grund av arbetsbrist under en tillfällig, 
exogent orsakad kris (se faktaruta). Enligt samma branschför-
delning som ovan kan vi följa nyregistreringen av förhand-
lingsärenden om korttidsarbete från vecka 12 och framåt i dia-
gram 18 nedan. 

Diagram 18 Antal förhandlingsärenden om korttidsarbete, nedbrutet per 
bransch, veckovis 2020 

 
Källa: Unionen 

I fallande ordning har flest antal förhandlingsärenden om kort-
tidsarbete registrerats inom Handel, Industri och teknik samt 
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Service och tjänster. Sett till antal medlemmar är branscherna 
Industri och Teknik samt Handel förbundets största respektive 
näst största branscher, medan Service och tjänster kommer 
först på fjärde plats. Från datan kan vi åter tyda hur krisen in-
ledningsvis slagit hårdast mot tjänstesektorerna, men även att 
industrisektorerna redan i krisens tidiga förlopp känt sig nöd-
gade att teckna korttidsavtal. 

För att få en uppfattning om vilka klubbar som tecknat kort-
tidsavtal har det skapats en öppen enkät dit Unionenklubbarna 
kan rapportera dessa. I skrivande stund har 690 klubbar rap-
porterat in korttidsavtal på arbetsplatser som täcker 185 071 
anställda, varav 105 742 är tjänstemän. 

Ökad arbetslöshet att vänta 
Utvecklingen som syns i förhandlingsstatistiken pekar på en 
fortsatt ökad arbetslöshet, då rekordmånga förhandlingar om 
arbetsbrist rimligen leder till rekordmånga uppsägningar. Den 
relativa avmattning som skedde efter veckorna 12 till 16 inne-
bär att mängden nyregistrerade förhandlingar fortfarande är 
på mycket höga nivåer.  

Givet finanskrisens relativt långsamma utveckling i förhand-
lingsärenden, är det inte osannolikt att det vi bevittnat under 
mars och april är blott en första varsel- och uppsägningsvåg  i 
den rådande krisen. Jämfört med om systemet inte funnits på 
plats kommer korttidsarbete rimligen dämpa antalet uppsäg-
ningar under en period. Men blir företagens problem mer lång-
variga kommer det sannolikt uppstå fler uppsägningar längre 
fram.  

Fler medlemmar och nytecknade kollektivavtal  
Den stora ökningen av antal krisrelaterade rådgivnings- och 
förhandlingsärenden kan, utöver krisförloppet, också ha viss 
koppling till ett stort inflöde av nya medlemmar till Unionen. 

I diagram 19 nedan visas antalet nya yrkesverksamma medlem-
mar samt egenföretagarmedlemmar per dag hos Unionen un-
der mars och april. 

Diagram 19 Unionens nyregistrerade yrkesverksamma samt egenföre-
tagarmedlemmar under mars och april 2020 

 
Källa: Unionen 

Den största ökningen av nyregistrerade medlemmar skedde 
vid mars månads slut. Liksom för antalet rådgivningsärenden 
som hänvisade till a-kassan, spelar aviseringen om utökad samt 

lättade kvalifikationskrav till a-kassan den 27 mars sannolikt 
en stor roll för denna rekordnotering. 

Den kanske viktigaste konjunkturrelaterade anledningen till 
medlemsökningen på Unionen och är dock att många arbets-
tagare efterfrågar trygghet och fackligt stöd i svåra ekonomiska 
tider. 

Fler kollektivavtal 
En viktig uppgift hos fackföreningar är att teckna kollektivavtal 
med arbetsgivare. I Sverige arbetar knappt 90 procent av ar-
betstagarna på arbetsplatser där arbetsgivare tillämpar ett eller 
flera kollektivavtal.  

Under 2020 har 1 031 arbetsställen registrerats med nya kollek-
tivavtal i Unionen, varav 667 tecknades under månaderna mars 
och april.  

Diagram 20 Antal nyregistrerade kollektivavtal per vecka, 2020 

 
Källa: Unionen 

Som jämförelse har det under det första kvartalet 2020 tecknats 
ungefär hälften så många avtal som tecknades under hela 2018. 

I normalfallet föranleds ungefär en tredjedel av Unionens ny-
tecknade kollektivavtal av en proaktiv kontakt från förbundet 
under det föregående året. Under de mest högaktiva veckorna 
i mars och april (vecka 11-18) föranleddes enbart cirka 8 pro-
cent av de nytecknade avtalen av en sådan kontakt. 

En möjlig förklaring till denna ökning är möjligheten för före-
tag att teckna lokala kollektivavtal om korttidsarbete, men det 
är i nuläget svårt att belägga empiriskt 

Ärendeindikatorn  
Den ärendedata som beskrivits ovan visar att den rådande si-
tuationen på arbetsmarknaden ger kraftiga och tydliga utslag 
på Unionens egna datakällor. Den starka kopplingen till ar-
betsmarknaden kan även ge en indikation om den ekonomiska 
utvecklingen i samhället överlag.  

Sedan 2014 har Unionen publicerat ärendeindikatorn som 
bygger på ett sammanvägt index av ett urval konjunkturkäns-
liga förhandlingsärenden. Dessa inkluderar ärendekategori-
erna anställningsavtal, arbetsbrist, konkurser och lönegaran-
tier, organisationsförändringar, övergång av verksamhet samt 
övertalighet. 
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Logiken för indikatorn är att utvecklingen inom vissa ärende-
kategorier är cykliska medan andra är kontracykliska, det vill 
säga i tider av ekonomisk missväxt ökar utvecklingen i vissa ty-
per av ärenden (till exempel arbetsbrist och organisationsför-
ändringar), medan vi ser en motsatt utveckling i andra typer av 
ärenden (anställningsavtal och övergång av verksamhet). 

I diagram 21 nedan visas utvecklingen av ärendeindikatorn 
från kvartal 1 2006 till kvartal 1 2020. 

Diagram 21 BNP-utveckling jämfört med motsvarande kvartal året innan 
(vä), samt ärendeindikatorn (hö) från 2008 till kvartal 1 2020 

 
Källa: Unionen och SCB 

Den stora ökningen av förhandlingsärenden innebär för ären-
deindikatorn en ökning om 20,3 punkter i index (skisserad i 
invers för tydlighet). Ökningen av mängden ärenden uppkom 
framförallt under slutet av mars och under april månader, det 
vill säga mitt i den kvartalsdelande ”skarven”. 

Korrelationen mellan ärendeindikatorn och den kvartalsmäss-
iga BNP-utvecklingen är i skrivande stund -0,6978. En enkel 
linjär regression av BNP-utveckling och ärendeindikatorn pe-
kar på ett BNP-utfall om +0,4 (±1,77) för årets första kvartal. 
På grund av att krisen är ett strukturbrott i datan är skattningen 
belagd med större osäkerhet än under mer normala konjunk-
turlägen. I jämförelse pekar SCB:s nya konjunkturindikator på 
en BNP-utveckling om +0,5 för kvartal 1 i årstakt. 
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Fördjupning: Social distansering och kart-
läggning av kontaktkänsliga yrken 
När vi vill studera de direkta effekterna av covid-19 på svensk 
ekonomi är enskilda yrkens utsatthet för social kontakt samt 
möjligheterna till social distansering en viktig aspekt. Olika yr-
ken är olika utsatta för smittorisker och påverkas därmed di-
rekt eller indirekt i olika utsträckning av restriktioner och ned-
stängningar i samhället. 

I en studie av Leibovici, Santacreu och Famiglietti (2020) kom-
bineras data om yrken och dess arbetsmoments innehåll från 
O*NET med data från American Community Survey för att be-
räkna ett index över vilken grad av proximitet till andra män-
niskor enskilda yrkeskategorier kräver. Från detta utrönas en 
tregradig skala över kontaktintensitet.  

Indexet utgår från grova yrkeskoder (SOC-nivå 4).  Genom att 
översätta dessa till svenska yrkeskoder (SSYK3) kan vi få en 
uppfattning om sammansättningen när det gäller kontaktkäns-
ligheten för olika grupper av arbetstagare i Sverige. Den grova 
yrkesindelningen innebär dock viss trubbighet i måtten, men 
kan ge insikter kring hur olika branscher och regioner drabbas 
direkt av viruset genom yrkenas sammansättning. 

I tabell 11 nedan får vi en översikt över hur andelen anställda i 
de mest kontaktintensiva yrkena är fördelade per bransch 
(2018 års siffror). 

Tabell 11 Antal anställda per bransch, samt andel anställda i högriskyrken 
per bransch 

Bransch Antal  
anställda 

Andel i hög-
riskyrken 

A jordbruk, skogsbruk och fiske 33 099 0,19 

B+C tillverkning och utvinning 535 162 0,03 

D+E energiförsörjning; miljöverksamhet 49 301 0,04 

F byggverksamhet 324 502 0,04 

G handel 556 846 0,39 

H transport och magasinering 218 566 0,14 

I hotell- och restaurangverksamhet 156 842 0,25 

J information och kommunikation 197 562 0,04 

K finans- och försäkringsverksamhet 93 729 0,03 

L fastighetsverksamhet 70 270 0,30 

M+N företagstjänster 546 225 0,20 

O offentlig förvaltning och försvar 295 895 0,09 

P utbildning  513 380 0,75 

Q vård och omsorg; sociala tjänster 760 731 0,72 

R+S+T+U kulturella och personliga tjänster 165 002 0,29 

00 okänd verksamhet 26 606 0,59 

Källa: SCB Yrkesregistret samt egna beräkningar 

Utbildning är enligt beräkningarna den sektor med högst andel 
kontaktkrävande yrken. Här finns dock möjligheter att bedriva 
undervisning på distans, även om det finns en risk att det på-
verkar undervisningens kvalitet och studieresultaten. Vård och 

omsorg är Sveriges enskilt största sektor, där ungefär samma 
andel arbetar i riskyrken. Här finns dock rimligen inte samma 
möjlighet till distansarbete. Det kommer sannolikt aldrig bli 
aktuellt med en total nedstängning av någon av dessa offentlig-
finansierade sektorer. 

Ser vi till de privatdominerade sektorerna kompliceras bilden. 
Högst andel kontaktkänsliga yrken finns framförallt i handel, 
fastighetsverksamheter samt hotell- och restaurangnäringarna. 
Handel är den största privata sektorn enligt SNI-indelningen, 
och det är i handeln och besöksnäringarna vi observerat både 
tidiga och stora varseltal. 

Inom handeln har många verksamheter tappat stora delar av 
sitt kundunderlag på grund av karantänrelaterade minskningar 
i efterfrågan, givet att försäljningen inte förskjutits till digitala 
försäljningskanaler där kundkontakter är näst intill obefintlig. 
Här slår de direkta effekterna av coronaviruset hårt. Livsme-
delshandeln, vilken i huvudsak hållits öppen, har krävt arbets-
miljörelaterade åtgärder för att skydda personalen och kun-
derna. 

Hotellverksamheter innebär inte nödvändigtvis en hög prox-
imitet till gäster, men branschens beroende av affärsresande in-
nebär en indirekt negativ effekt på grund av smittspridnings-
risker. Till skillnad från många andra länder har restaurang-
verksamheterna i Sverige inte behövt stänga ner helt, men då 
många av branschens yrken kräver en relativt hög proximitet 
mot kunder, har efterfrågan minskat som ett resultat av kun-
dernas riskaversion. Många restauranger är beroende av lun-
chintäkter vilket innebär att man indirekt påverkas negativt av 
att fler arbetar hemifrån. 

Olika kommuner har olika yrkessammansättningar. En fördel-
ning av andelen anställda i högriskyrken per kommun ges i fi-
gur 1.  

Enligt beräkningarna har kommunerna Salem, Bjurholm och 
Forshaga högst andel anställda i högriskyrken (55 till 52 pro-
cent). Lägst andel arbetsplatser med riskutsatta yrken finner vi 
i Solna, Älmhult, Sigtuna, Stockholm och Sundbyberg (från 18 
till 21 procent).  

En slutsats är att kommuner med hög andel sysselsatta i offent-
ligfinansierade verksamheter också har högre andelar riskut-
satta arbetstagare. Kommuner med höga andelar tjänstemän 
har lägre andelar personer i yrken med hög smittorisk. Det bör 
dock tilläggas att risken för smittspridning vid till exempel 
pendling inte räknas in, vilket rimligen ökar smittorisken i tät-
befolkade områden med goda kommunikationer. 

Källa 
Fernando Leibovici, Ana Maria Santacreu och Matthew Fa-
miglietti (2020) Social Distancing and Contact-Intensive 
Occupations. Blogg från St. Louis Federal Reserve Bank, 
https://www.stlouisfed.org/on-the-eco-
nomy/2020/march/social-distancing-contact-intensive-occu-
pations (Hämtad: 2020-05-07). 
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Figur 1 Andel personer i yrken med där det föreligger hög kontaktintensitet, sorterade enligt färgskalan nedan t.v. (0 är lägst, 1 är 
högst) 

 

Källa: Data från Leibovici, Santacreu och Famiglietti (2020), egna beräkningar, samt yrken efter arbetsplatsens belägenhet från SCB:s yrkesregister. 
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Prognossammanställning  
Föregående rapport inom parentes  

 2019 2020 2021 
Försörjningsbalans      
Hushållens konsumtion 1,2 (1,5) -8,0 (1,8) 4,0 
Offentlig konsumtion 0,4 (0,6) 1,5 (0,8) -0,5 
Fasta bruttoinvesteringar -1,2 (-0,8) -7,5 (0,2) 5,0 
Lagerinvesteringar -0,3 (-0,2) -0,5 (0,0) 0,2 
Export 4,2 (3,9) -9,5 (2,4) 8,0 
Import 1,8 (1,9) -6,5 (1,8) 5,0 
BNP 1,2 (1,4) -7,3 (1,4) 4,6 
BNP, kalenderkorrigerad 1,3 (1,4) -7,5 (1,2) 4,5 
      
Prisutveckling      
KPI, årsgenomsnitt 1,8 (1,8) 0,6 (1,8) 1,4 
KPIF, årsgenomsnitt 1,7 (1,7) 0,5 (1,6) 1,5 
      
Produktion      
Produktion, näringslivet 1,7 (1,6) -10,0 (1,2) 6,0 
      
Arbetsmarknad      
Sysselsatta, 15-74 år, proc. förändring 0,7 (0,6) -3,0 (0,3) -0,5 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,8 (6,7) 10,0 (7,0) 10,5 

 
 

 

 





SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND 
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet 
välkomna, oavsett utbildning och befattning. 
Bland våra medlemmar hittar du många chefer  
och dessutom både egenföretagare och studenter. 
Vår vision är att tillsammans skapa framgång,  
trygghet och glädje i arbetslivet. 

Coronapandemins utbredning och de restriktioner som har vidtagits för att be-
gränsa smittspridningen har orsakat en ekonomisk kris som saknar motstycke 
i modern tid. Viss konsumtion har tillfälligt helt upphört och hela branscher har 
tvingats se hela sin verksamhet ta paus. Både osäkerheten kring smittsprid-
ningens utveckling och avsaknaden av likvärdig historisk erfarenhet gör det 
svårt att förutse hur djupa och långvariga de ekonomiska konsekvenserna blir. 
Unionen bedömer i vårt huvudscenario att BNP minskar med 7,5 procent under 
2020. Både hushållens konsumtion, investeringarna och exporten minskar 
kraftigt jämfört med året innan. Arbetslösheten stiger från 7 procent i början 
av 2020 till 12 procent mot slutet av året. Under 2021 sker en tillväxtmässig 
återhämtning och BNP ökar med 4,5 procent, men det är inte tillräckligt för att 
hämta igen hela tappet och även 2021 kommer att betraktas som ett lågkon-
junkturår.
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