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Inledning
Tillväxten under 2015 överträffade förväntningarna. Den 
oväntat starka avslutningen på året innebar att BNP-tillväxten 
blev 4,1 procent (kalenderkorrigerat 3,8 procent), jämfört 
med Unionens prognos på 3,1 procent. Såväl högre konsum-
tionstillväxt än väntat, och en starkare investeringsuppgång 
bidrog till att verkligheten överträffade prognoserna. Till den 
snabba ökningen mot slutet av året bidrog också dels vad som 
av SCB bedöms som engångseffekter vad gäller exporten, dels 
att många ombyggnadsinvesteringar genomfördes innan 
årsskiftet då ROT-avdraget minskades.  

Sammantaget kan konstateras att bilden av stark inhemsk 
efterfrågan och bättre exportutveckling i takt med en fortsatt 
ekonomisk återhämtning i Europa, var väl i linje med Union-
ens oktoberprognos – fast med snäppet högre växel.  

2015 blev därmed tredje året i följd med stigande BNP-
tillväxt, och kan jämföras med 2,3 procent (2014), 1,2 procent 
(2013) och -0,3 procent (2012). Utfallet innebar också att 
tillväxten blev avsevärt högre än den genomsnittliga tillväxt-
takten under perioden 2006-2015, som var 1,8 procent. Detta 
framgår av diagram 1 som visar BNP-tillväxtens och BNP-
nivåns utveckling från och med 2008. Av diagrammet framgår 
också att ekonomin under de senaste nio kvartalen har vuxit i 
samma eller snabbare takt än genomsnittet för de senaste tio 
åren.1 

Diagram 1 BNP-tillväxt samt BNP, fasta priser, kalenderkorrigerad, procent 
och MSEK  

 
Källa: SCB 

Man kan även beskriva tillväxten under 2015 som ”dopad” av 
en mycket expansiv penningpolitik syftande till att nå inflat-
ionsmålet, och en samtidigt gradvis mer expansiv finanspoli-
tik till följd av kostnader för den stora flyktinginvandringen. 
Denna kombination av expansiv ekonomisk politik samtidigt 

1 Observera att volymförändringar i denna rapport avser förändring-
ar jämfört med motsvarande period föregående år, om inte annat 
anges. Prognoserna avser BNP, vilket innebär att tillväxten påverkas 
av befolkningsförändringar. Skillnaden blir speciellt märkbar under 
år med snabb befolkningsökning, vilket varit fallet under de senaste 
åren. Läs mer om Sveriges BNP per capita-utveckling i den särskilda 
fördjupningsrutan i denna rapport. 

som tillväxten är hög, sysselsättningen ökar och arbetslöshet-
en sjunker, är i ett historiskt perspektiv mycket ovanlig.  

Inför 2016 och 2017 fortsätter dessa faktorer också starkt att 
påverka utvecklingen. Den offentliga konsumtionen ökar 
kraftigt till följd av insatserna att integrera de stora flykting-
strömmarna i samhället, men även som ett resultat av poli-
tiska prioriteringar vad gäller satsningar på vård, skola och 
omsorg. Penningpolitiken väntas fortsätta att vara expansiv 
under perioden, även om vi räknar med att perioden av ränte-
sänkningar är bakom oss. Amorteringskravet vid lån för bo-
stadsköp motsvarar dock en något mer restriktiv penningpoli-
tik. Kombinationen av fortsatt tillväxt, ökad sysselsättning 
och stigande arbetskraftsbrist samt effekterna av den lägre 
räntan medför att inflationen gradvis stiger. Reallöneökning-
arna blir därför gradvis lägre under prognosperioden, men 
lönesummorna fortsätter att öka i god takt när sysselsättning-
en stiger.   

Den inhemska tillväxten ser således fortsatt stark ut. Under 
slutet av 2015 och inledningen av 2016 har dock osäkerheten 
om den globala konjunkturutvecklingen åter ökat. Framför 
allt gäller frågetecknen tillväxten i Kina och om hur starkt 
indikationerna på svagare industrikonjunktur i USA kommer 
att slå igenom på ekonomin i stort. Till detta kommer liksom 
tidigare oron för utvecklingen i råvaru- och oljebaserade eko-
nomier, och för hur detta kan komma att påverka banksyste-
men och finansmarknaderna i stort. För Europas del räknar vi 
med en fortsatt återhämtning, vilket är viktigt med tanke på 
att detta är Sveriges överlägset största exportmarknad. Den 
svenska exporten väntas därför fortsätta att öka i hygglig takt, 
trots den sammantaget större osäkerheten.  

Den förväntat fortsatta ökningen av näringslivets produktion 
ger förutsättningar för en hygglig investeringsutveckling i 
dessa sektorer. Investeringarna i byggnader och anläggningar 
mattas av, främst till följd av resursbrister.  

Sammantaget räknar vi med en fortsatt god, om än dämpad, 
BNP-tillväxt. BNP beräknas öka med 3,7 procent 2015 och 3,0 
procent 2016. 

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

 2015 2016 2017 

BNP 4,1 3,7 3,0 

Hushållens konsumtion 2,6 2,2 2,0 

Offentlig konsumtion 2,5 3,0 2,8 

Bruttoinvesteringar 7,3 6,0 4,5 

Lagerinvesteringar 0,1 0 0 

Export 5,9 5,5 5,2 

Import 5,4 5,2 5,0 

Källa: Unionen 

2 

                                                                 



  

Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 2015 2016 2017 

Arbetslöshet (årssnitt) 7,4 6,8 6,4 

Sysselsättningstillväxt 1,4 1,8 1,7 

KPI årsgenomsnitt 0,0 0,9 1,8 

KPI-F årsgenomsnitt 0,9 1,5 1,9 

Produktion näringslivet 4,7 3,6 3,2 

Produktivitet näringslivet 3,3 2,1 1,9 

Källa: Unionen 

Som noterats ovan finns betydande osäkerheter i prognosen. 

En annan sådan gäller omfattningen av flyktingströmmen till 
Sverige under kommande år och givetvis även hur väl integ-
rationen på arbetsmarknaden fungerar och därmed även 
effekterna av olika nya politiska initiativ såsom snabbspåren 
eller snabbare validering av flyktingars högskolekompetenser. 
En speciell osäkerhet i siffersättningen i prognosen gäller hur 
snabbt de nyanlända skrivs in på Arbetsförmedlingen och 
därmed återfinns i den officiella arbetslöshetsstatistiken. Vi 
räknar i prognosen med att antalet flyktingar under 2016 och 
2017 följer Migrationsverkets medelscenario och uppgår till 
175 000 för de två åren tillsammans, men att dessa inte hinner 
få besked om uppehållstillstånd och därför inte heller blir en 
del av befolkningen eller arbetskraften under prognospe-
rioden.  

Vad gäller den internationella tillväxten har frågetecknen 
kring Kina och USA, liksom utvecklingen på finans- och 
råvarumarknaderna, redan noterats. Listan kan dock göras 
längre och inkludera till exempel omröstningen i Storbritan-
nien om EU-medlemskapet, fortsatt osäkerhet kring Ukraina 
och Grekland och förstärkt oro kring utvecklingen i Brasilien. 
En annan oro gäller den generellt sett höga skuldsättningen 
hos både länder och företag. Även det amerikanska president-
valet och frågetecknen kring ökad protektionism kan komma 
att påverka förtroende och förväntningar. Allt detta medför 
att risken för senarelagda investeringar är betydande. Detta 
kan slå relativt sett hårt mot Sverige, med tanke på hur inve-
steringsvarutung den svenska exporten är.   

Grundscenariot är dock positivt, med en fortsatt god tillväxt 
driven av främst den inhemska efterfrågan. Sverige befinner 
sig i en högkonjunktur. Det är dock samtidigt en högkonjunk-
tur som pekar på en rad strukturella problem i ekonomin. Ett 
första sådant är matchningen på arbetsmarknaden, där bris-
ten på arbetskraft ökar och vakanser inte kan tillsättas trots att 
andelen av befolkningen som söker jobb är fortsatt hög. Sam-
tidigt är utmaningarna stora vad gäller etablera nyanlända på 
arbetsmarknaden, och därmed realisera den tillväxtpotential 
som invandringen kan medföra.  

Direkt kopplad till matchningen och integrationen på ar-
betsmarknaden är frågan om kompetensutveckling och vali-
dering. Globaliseringen och tuffare konkurrens innebär dess-
utom att strukturomvandlingen går allt snabbare, varför möj-

ligheten till kontinuerlig kompetensutvecklingen blir allt 
viktigare.  

Ett annat strukturellt problem, som blivit allt större under de 
senaste åren rör bostadsmarknadens funktionssätt. Här kan 
man peka på den allt mer skriande bostadsbristen som i sti-
gande grad hämmar rörligheten på arbetsmarknaden. Även 
möjligheten att en bostadsbubbla har blåsts upp är en fråga 
som måste hanteras för att undvika en krasch eller i vart fall 
en punktering av hushållens konsumtion och därmed av till-
växten.   

På lite längre sikt, men en sikt som snabbt blir allt kortare, 
finns också frågan om hur digitaliseringen och delningseko-
nomin förändrar många grundläggande förutsättningar i 
ekonomin. En undersökning från University of Hertfordshire 
visar till exempel att omkring 12 procent av alla svenskar i 
arbetsför ålder arbetat mot digitala jobbförmedlande platt-
formar. Detta aktualiserar en rad frågor rörande egenföreta-
gande, arbetsmiljö, arbetsgivaransvar med mera. Hur snabbt 
förändringarna slår igenom vet vi inte, men det står klart att 
utvecklingen går fort och att det kraftfullt förändrar spelpla-
nen både för politiken, för de anställda och för dagens företag. 

Kombinationen av högkonjunktur och fortsatt hög - om än 
dämpad - tillväxt i Sverige kommande år, men samtidigt stora 
utmaningar som skapar tryck på nya lösningar och ny politik, 
gör att vi givit vårens prognos namnet:  

Högtryck 

Positiv Branschbarometer 
Den överlag ljusa framtidssynen bekräftas av Unionens 
Branschbarometer, som uppvisar en fortsatt optimistisk bild. I 
undersökningen bedömer Unionens klubbar läget i sina res-
pektive företag inför det kommande halvåret i relation till hur 
utvecklingen varit under de senaste sex månaderna. Produkt-
ionen, lönsamheten och investeringarna väntas öka, och även 
gällande sysselsättningen ges positiva signaler. Jämfört med i 
oktober är förväntningarna marginellt uppskrivna vad avser 
försäljning och vinstutveckling, medan möjligheterna att höja 
priserna reviderats ned något men är ändå fortsatt positiva.  
Den väntade uppgången är bred och täcker samtliga delbran-
scher, med undantag för basindustrin där förväntningarna 
pekar på en ytterligare försvagning. För handeln dämpas 
tillväxten, men från en hög nivå.  

Den positiva bilden går igen även regionalt. Det är dock tre 
regioner, Mälardalen exklusive Stockholm, Mitt och Norr, 
som väntar sig en svagare utveckling. För alla tre regionerna 
förklaras detta av att basindustrins negativa utveckling i hög 
eller relativt hög grad tynger det regionala näringslivet. Den 
mest optimistiska regionen är Västra Götaland exklusive 
Göteborg. 
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Ärendeidinkatorn signalerar god tillväxt 
BNP-statistiken redovisas med lång eftersläpning. Unionen 
har därför tagit fram Ärendeindikaton, som bygger på hur 
antalet medlems- och förhandlingsärenden som kommer in 
till Unionen utvecklas och fördelas mellan olika typer av frå-
gor2. I sämre tider ökar till exempel antalet frågor om upp-
sägningar och organisationsförändringar, medan det i bättre 
tider blir fler frågor rörande bland annat anställningsavtal. 
Det finns således ett starkt samband mellan antalet, andelen 
och typen av frågor till Unionen å ena sidan, och tillväxten å 
den andra. Glappet under slutet av 2015 torde kunna hänföras 
till de ovan beskrivna engångseffekterna i BNP. 

Som framgår av diagram 2 nedan pekar Ärendeindikatorn på 
en fortsatt stark tillväxt, om än något dämpad jämfört med 
fjärde kvartalet 2015. 

Diagram 2 Unionens Ärendeindikator

 
Källa: Unionen 

Högre sysselsättning och lite bättre produktivitet 
Arbetsmarknaden har fortsatt att utvecklas starkt under slutet 
av 2015 och inledningen av 2016. Sysselsättningen ökade 
snabbt under 2015 och även arbetslösheten sjönk något 
snabbare än väntat. Den svenska arbetsmarknaden fortsätter 
dock att uppvisa ett tudelat mönster. Å ena sidan ökar syssel-
sättningen i fortsatt god takt, å andra sidan ligger arbetslös-
heten fortsatt på en historiskt sett hög nivå och den nedgång 
vi sett under året är nästan helt koncentrerad till inrikes 
födda.  

Det förbättrade konjunkturläget gör att arbetsmarknaden 
fortsätter att vara förhållandevis stark 2016 och 2017. Liksom 
tidigare år är det främst i den privata tjänstesektorn som 
sysselsättningen ökar, men också i den offentliga sektorn ökar 
antalet anställda, i takt med de ökade resurser som tillförs 
främst kommunerna. Sysselsättningen väntas således öka i 
god takt både i år och 2017. 

Samtidigt växer arbetskraften, till stor del förklarat av att 
utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden ökar. Ned-
gången i arbetslösheten blir därför relativt sett något mindre, 

2 Med över 500 000 yrkesverksamma medlemmar över nästan hela 
näringslivet, är Ärendeindikaton representativ och aktuell för förhål-
landen inom mer eller mindre hela det privata näringslivet.  

och kan sannolikt vändas till en ökning under slutet av 2017 
eller under 2018 när personer från det senaste årets stora 
invandring som får uppehållstillstånd formellt registreras i 
arbetsmarknadsstatistiken. Här finns en betydande osäkerhet 
både om antalet som beviljas uppehållstillstånd och hur långa 
handläggningstiderna blir.  Vi räknar med att de långa hand-
läggningstiderna består, vilket innebär att arbetslösheten 
sjunker både 2016 och 2017. Den genomsnittliga arbetslös-
heten väntas bli 6,4 procent år 2017.  

Den snabbare tillväxten 2015 medförde att också produktivi-
tetstillväxten tog fart under året. Detta var positivt och viktigt 
eftersom produktivitetsutvecklingen är avgörande för reallö-
ner och tillväxt. För 2016 och 2017 beräknas produktiviteten i 
näringslivet öka med i genomsnitt 2,1 respektive 1,9 procent. 

Inflationen långsamt mot målet 
Inflationen stiger återigen efter flera år av mer eller mindre 
stillastående priser. Delar av uppgången under inledningen av 
2016 kan förklaras av högre skatter och lägre ROT-avdrag 
men prisuppgången har varit bred och inom handeln har 
priset på många stora varugrupper ökat med omkring två 
procent. Det som främst håller tillbaka inflationen är lägre 
räntekostnader till följd av Riksbankens räntesänkningar.  

Ur ett företagsperspektiv varierar givetvis möjligheterna att 
höja priserna beroende på vilka marknader företaget agerar 
på. Generellt sett är det dock snarare prissänkningar än pris-
höjningar som dominerar i producentledet för stora varu-
grupper på de internationella marknaderna. 

Penningpolitiken verkar med ett par års eftersläpning på den 
reala ekonomin. I kombination med en fortsatt god tillväxt 
räknar vi med att inflationen mätt som KPI och KPIF gradvis 
ökar under loppet av 2016 och 2017.    

Märket fortsatt viktigt 2017 
Enigheten om att det är den konkurrensutsatta industrin som 
normerar löneökningarna har varit en viktig förklaring dels 
till att den svenska konkurrenskraften bevarats, dels till den 
goda reallöneutvecklingen som kommit hela arbetsmark-
naden till del de senaste 20 åren. Avtalet har givit stabilitet 
och förutsägbarhet, och således sannolikt bidragit till lägre 
riskpremier och därmed till högre investeringar än annars.  

Under årets avtalsrörelse har märket utmanats från flera håll, 
framför allt från ett antal hemmamarknadsbaserade sektorer. 
Överenskommelsen inom industrin ger lönekostnadsökning-
ar på 2,2 procent, vilket vi bedömer ger såväl fortsatt konkur-
renskraft som reallöneökningar. Den helt övervägande delen 
av arbetsmarknaden synes acceptera märket, men det finns i 
skrivande stund en betydande osäkerhet. I den mån acceptan-
sen för märket minskar, är risken uppenbar att 2017 års av-
talsrörelse blir än svårare. I värsta fall går vi tillbaka mot 70- 
och 80-talets huggsexor och konflikter. Det är precis motsat-
sen till vad Sverige behöver i en värld där konkurrensen blir 
allt tuffare och kampen om framtidens jobb och investeringar 
allt intensivare. Att i det läget skapa större osäkerhet på ar-
betsmarknaden vore mycket olyckligt. 
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Vi räknar i prognosen dock med att acceptansen för industri-
avtalets märke består både 2016 och 2017. 

Politik för tillväxt  
Tillväxten i Sverige måste långsiktigt byggas på en god pro-
duktivitetsutveckling och därmed på kompetens, innovatio-
ner och företagande. Konkurrenskraftiga företag med kompe-
tenta medarbetare är en förutsättning för jobb, höga löner och 
välfärd. 

En aktiv näringspolitik är en viktig del i regeringens mål att 
nå Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Regeringen har pre-
senterat flera goda ambitioner, till exempel vad gäller behovet 
av en nyindustrialiseringsstrategi, exportsatsningar, bättre 
finansieringsmöjligheter för små företag, infrastruktursats-
ningar och mer samverkan mellan stat, näringsliv och andra 
intressen. Man kan dock samtidigt konstatera att dessa ambit-
ioner i mycket liten utsträckning märks i mer konkreta sats-
ningar, framför allt om de jämförs med den resursöverföring 
till offentlig sektor som sker, finansierad i hög grad genom 
olika skatter på företag, men också i inte ringa mån genom 
skattehöjningar för tjänstemannagrupper. Politiken priorite-
rar den offentliga sektorn, liksom de grupper som står långt 
från arbetsmarknaden. Detta är givetvis viktigt, men får inte 
stå i vägen för insatser både för dagens yrkesverksamma och 
för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för det internat-
ionellt konkurrensutsatta näringslivet.  

En aktuell fråga därvidlag är energipolitiken. Fram tills Ener-
gikommissionens arbete är klart och förankrat behövs en 
politik som både säkrar energitillförsel och konkurrenskraft 
och som inte stänger dörrar för framtiden. Energipolitiken 
måste vidare utformas så att den säkerställer överförings-
trygghet och priser som garanterar konkurrenskraft för det 
elberoende näringslivet. En översyn av kärnenergieffektskat-
ten behöver göras eftersom dess nuvarande utformning riske-
rar att hota såväl försörjningstryggheten och konkurrenskraf-
ten i näringslivet 

En annan viktig åtgärd är att se över dagens regelverk som i 
hög grad är anpassade efter tillsvidareanställda i stora organi-

sationer. Vi går mot en ekonomi där fler kommer att hoppa 
mellan olika anställningsformer och eget företagande, och där 
fler kommer att arbeta i mindre företag. Vi behöver trygghets-
system som fungerar även då. Unionen har en rad förslag för 
översyn av trygghetssystemen för egenföretagare och arbetar 
även med att utforma system som skapar trygghet och rimliga 
villkor i delningsekonomin. 

Den snabba strukturomvandlingen innebär också att det 
behövs en mer individanpassad arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitik, både mot företag och individer. Sverige behöver 
ett kollektivt finansierat system med individens kompetensut-
vecklingsbehov och drivkrafter som utgångspunkt.  

På mer konkret nivå vill Unionen betona följande vad avser 
inriktningen av näringslivspolitiken: 

• Sverige behöver en långsiktigt stabil energipolitik, 
som säkerställer planerbarhet och konkurrenskraft i 
näringslivet.  

• Kompetensutveckling är en huvudfråga. Ett stort 
problem är möjligheterna att finansiera och organi-
sera fortlöpande kompetensutveckling för de redan 
yrkesverksamma.  

• Forskning och innovation är vitalt för framtida kon-
kurrenskraft. Sverige behöver öka den företagsnära 
forskningen och förbättra kopplingarna mellan aka-
demi och företag.  

• Fungerande trygghetssystem för egenföretagare 
måste skapas. 

• Bristen på bostäder, som leder till att arbets-
marknaden fungerar sämre, är ett växande problem. 
Till detta bidrar skattesystemet som ger en låg rör-
lighet på bostadsmarknaden. 

• Tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter är av 
central betydelse i ett avlångt land som Sverige, spe-
ciellt då stor del av produktionen exporteras. 
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Unionens Branschbarometer april
Unionenklubbarnas sammantagna bedömning av konjunk-
turutsikterna pekar mot en fortsatt god utveckling för nä-
ringslivet under det kommande halvåret. Branschbarometerns 
index för näringslivet – där 50 markerar gränsen mellan posi-
tiv och negativ utveckling – har stigit något sedan i höstas och 
ligger nu på knappt 56. Intressant är också frånvaron av större 
förändringar under det senaste året. Index har de tre senaste 
undersökningarna mer eller mindre parkerat på en nivå som 
inte överskridits sedan 2011. Detta signalerar att näringslivet 
befinner sig i en högkonjunktur. 

Läget är mest positivt i företagstjänster samt bygg och fastig-
het, sämst bedöms utsikterna vara i basindustrin. Jämfört med 
i höstas har förväntningarna mest påtagligt stärkts inom före-
tagstjänster och sänkts inom handeln.  

Diagram 3 Konjunkturläget uppdelat på bransch, index med 
50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

Tjänstesektorn 
Klubbarna i tjänstesektorn förväntar sig stigande orderingång, 
försäljning och vinst det kommande halvåret. Lönsamhetslä-
get har förbättrats under det senaste året. Mest anmärknings-
värd i det avseendet är förändringen inom transportbran-
schen, vars nettotal stigit med nästan 50 och skiftat från kraf-
tigt negativt förra våren till positivt. Sedan i höstas har för-
väntningarna gällande tjänsteföretagens export skiftat ner, 
och bedöms ligga kvar på oförändrade nivåer under våren och 
sommaren. Sysselsättningsutsikterna i tjänstesektorn har 
stärkts. Klubbarna förutser en stigande efterfrågan på såväl 
arbetare som tjänstemän det kommande halvåret. 

Att sysselsättningen bedöms stiga i tjänstesektorn samtidigt 
som tjänsteexporten väntas ”röra sig i sidled” förklaras av 
sektorns, i jämförelse med industrin, låga exportberoende. I 
undersökningen anger drygt 70 procent av tjänsteklubbarna 
att inget av den svenska produktionen exporteras. Den posi-
tiva tillväxt i försäljning och sysselsättning som väntas i tjäns-
teföretagen bygger alltså i huvudsak på ökad inhemsk efter-
frågan. Denna efterfrågan kommer i första led ofta från andra 
företag och offentlig sektor – och gäller exempelvis beman-
nings-, konsult- och callcentertjänster – men avgörs i slutän-

den till stor del av att de svenska hushållens konsumtion fort-
sätter att utvecklas starkt. 

Inom handeln – som är den enskilt tyngsta branschen i tjäns-
tesektorn – har förväntningarna skruvats ner något sedan i 
höstas. Detta trots att såväl försäljningen som försäljningspri-
serna och vinsten väntas stiga i fortsatt hygglig takt. Den hu-
vudsakliga förklaringen till handelns sänkta indexnotering 
hittas i nedskrivna investeringsförväntningar. Försämringen 
inom handeln sker dock från höga nivåer, branschen bedöms 
av klubbarna fortsatt befinna sig i ett relativt starkt konjunk-
turläge. Utsikterna för företagstjänsterna har stärkts sedan i 
höstas. Särskilt gäller detta bemannings- och konsultföreta-
gen, som utgör en stor del av branschen. Dessa har gynnats av 
den positiva utvecklingen för industrin under 2015. 

Diagram 4 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, nettotal 

Källa: Unionen 

Industrin 
Till skillnad från tjänsteföretagen säljer industriföretagen 
mycket till utlandet. 65 procent av industriklubbarna anger att 
företaget exporterar mer än 40 procent av sin svenska pro-
duktion. Förväntningarna i industrin på exporten har skru-
vats upp jämfört med i höstas. I linje med detta är även för-
väntningarna på försäljning och orderingång högre ställda nu 
än för ett halvår sedan. Sysselsättningsutvecklingen i sektorn 
ser mindre negativ ut än vad som varit fallet det senaste året. 
För tjänstemannasidan väntas visserligen fortsatta neddrag-
ningar, men läget ser ändå mindre dystert ut än i höstas och 
för industriarbetare förutses en oförändrad sysselsättning.  

Utsikterna skiljer sig kraftigt mellan olika delar av industrin. 
Basindustrin utmärker sig fortsatt negativt, det är den enda 
branschen i undersökningen som signalerar negativ tillväxt 
det kommande halvåret. Konjunkturläget för den stora delen 
av industrin som inte räknas in i basindustrin – här lite styv-
moderligt kallad ”övrig industri” – bedöms däremot ha stärkts 
ytterligare något sedan i höstas.3 Senast konjunkturläget för 
denna del av industrin bedömdes som lika starkt som nu var 

3 Basindustri: energi, kemi, skog och papper och stål och gruv. Övrig 
industri: fordon, försvar, livsmedel, läkemedel, telekom, maskin- och 
metallvarutillverkare och delar av IT. 
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våren 2012, innan eurokrisen kraftigt försämrade exportutsik-
terna. Att konjunkturen för de två stora industrigrenarna 
utvecklats åt olika håll det senaste året visar sig även i lön-
samhetsläget, vilket försämrats för bas- men stärkts för den 
övriga industrin. 

På än mer nedbruten nivå utmärker sig fordonstillverkarna 
positivt med relativt sett stark prognos gällande såväl mark-
nadsutvecklingen som vinst och sysselsättning. Även kemifö-
retagen och skog/pappersbranschen förväntar sig tillväxt det 
kommande halvåret, medan klubbarna på maskin- och me-
tallvarutillverkarna bedömer ett i det närmaste oförändrat 
läge orsakat av en fortsatt trög export. 

Den i särklass sämsta utvecklingen både i jämförelse med 
övriga industribranscher och med näringslivet i stort förvän-
tas inom stål- och gruvindustrin. Branschen fortsätter sin 
kräftgång orsakad av global överkapacitet och låg efterfrågan. 
Från ett läge där nästan hälften av klubbarna i undersökning-
en beskriver aktuellt lönsamhetsläge som svagt eller mycket 
svagt väntas vinstutvecklingen försämras ytterligare, till följd 
av minskad export och sjunkande försäljningspriser. Såväl 
investeringar som sysselsättning i branschen bedöms minska 
det kommande halvåret. 

Bygg 
Högtrycket består i byggbranschen. Branschen bedöms fort-
satt vara den med det starkaste lönsamhetsläget och förväntas 
till det kunna lägga den största ökningen av vinsten det kom-
mande halvåret. Klubbarnas prognos innebär stark orderin-
gång och försäljning, stigande försäljningspriser, ökade inve-
steringar och sysselsättning för både arbetare och tjänstemän. 

Indikatorer och regional konjunktur 
Diagram 5 Konjunkturläget för näringslivet uppdelat på indikatorer, för-
ändring i procent kommande halvåret jämfört med det senaste halvåret 

Källa: Unionen 

Förändringarna sedan i höstas gällande näringslivets mark-
nadsutsikter är enligt klubbarna små. På ett års sikt har ök-
ningstakten i orderingången sjunkit något men den förvän-
tade ökningstakten för försäljningspriserna, försäljningen och 
företagens vinster har skruvats upp. Investeringsutsikterna är 
blandade. Satsningarna på forskning och utveckling har däm-
pats det senaste året och investeringarna i de anställdas kom-
petensutveckling antas inte ta fart. Förväntningarna gällande 

kapacitets- och marknadsinvesteringar är högre ställda, då 
främst inom transport och företagstjänster. Sysselsättningen 
för arbetare väntas växla upp det kommande halvåret men 
vara oförändrad för tjänstemän.4 

Diagram 6 Regionalt konjunkturläge, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

En geografisk indelning av klubbarnas bedömning visar att en 
konjunkturförstärkning väntas i fem av nio regioner det 
kommande halvåret.5 Starkast väntas utvecklingen bli i Syd 
(exklusive Malmö/Lund), Västra Götaland (exklusive Göte-
borg) och Stockholm, för vilka förväntningarna skruvats upp 
sedan i höstas. Malmö/Lund är dock den region i vilken utsik-
terna stärkts mest det senaste halvåret. Mitt och Norr befinner 
sig i andra änden av skalan. Även om förväntningarna i dessa 
de två mest basindustritunga regionerna i undersökningen 
justerats upp något sedan i höstas, är det de enda vars index 
ligger under 50.  

Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning 
bland sina klubbar. Detta för att få deras bedömning både av 
hur utvecklingen i företagen har varit under det föregående 
halvåret och av hur utvecklingen kommer att bli det kom-
mande halvåret. Denna Branschbarometers upplaga baseras på 
bedömningar från 532 klubbar på 4526 företag med samman-
lagt 464 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen är 30 procent. 
Undersökningen genomfördes i mars 2016. 

  

4 En strukturell skevhet i Branschbarometern slår igenom i syssel-
sättningssiffrorna. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden 
återfinns till stor del i små företag samt i offentlig sektor, medan 
undersökningen riktar sig till klubbar inom privata näringslivet med 
minst 20 medlemmar. 
5 Norr: Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medel-
pad, Jämtland och Härjedalen. Mitt: Hälsingland, Gästrikland, Da-
larna och Värmland. Mälardalen: Uppland, Södermanland, Väst-
manland, Närke och Gotland. Östra Götaland: Östergötland, Små-
land och Öland. Västra Götaland: Västergötland, Dalsland, Bohuslän 
och norra Halland. Syd: Blekinge, södra Halland och Skåne. 
6 Skillnaden i antalet klubbar och företag beror på att det i vissa fall 
inkommit fler än ett svar från klubbar inom samma koncern. Det 
angivna antalet anställda som svaren representerar är korrigerat för 
detta. 

7 

                                                                 



Basindustri Övrig 
industri

Bygg och 
fastighet

Transport Handel Företags-
tjänster

Totalt
april  
2016

Totalt
oktober  

2015

Totalt
april  
2015

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveckling

Investeringar

I kapacitet

I nya marknader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän

Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturen våren 2016
DET KOMMANDE HALVÅRET I FÖRHÅLLANDE TILL DET SENASTE HALVÅRET – BRANSCHINDELAT*

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 10% 5 till 10% högst 5%  högst 5% 5 till 10% mer än 10% 

*
 
Basindustri: energi, kemi, skog/papper och stål/gruv. Övrig industri: fordon, försvar, livsmedel, läkemedel, telekom, maskin- och metallvarutillverkare och delar av it.



Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturen våren 2016
DET KOMMANDE HALVÅRET I FÖRHÅLLANDE TILL DET SENASTE HALVÅRET – REGIONINDELAT*

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 10% 5 till 10% högst 5%  högst 5% 5 till 10% mer än 10% 

*
 
Norr: Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen. Mitt: Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och Värmland. Mälardalen: 

Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland. Östra Götaland: Östergötland, Småland och Öland. Västra Götaland: Västergötland, Dalsland, Bohuslän 
och norra Halland. Syd: Blekinge, södra Halland och Skåne.

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 10% 5 till 10% högst 5%  högst 5% 5 till 10% mer än 10% 

Norr Mitt Mälar-
dalen 

exkl Sthlm

Stock-
holm

Östra  
Götaland

Västra  
Götaland  
exkl Gbg

Göteborg Syd exkl 
Malmö/

Lund

Malmö/
Lund

Totalt
april 
2016

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveck-
ling

Investeringar

I kapacitet

I nya mark- 
nader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän



  

Fördjupning: BNP per capita, ett bättre mått på ett lands välstånd
Så som beskrivs på annan plats i denna rapport växte Sveriges 
ekonomi i hög takt under 2015. Det vedertagna måttet för att 
beskriva och analysera länders ekonomiska utveckling är 
bruttonationalprodukt (BNP), vilket anger värdet av all pro-
duktion som äger rum i ett lands ekonomi. 

BNP-måttet har i sig många begränsningar. Det missar exem-
pelvis allt värdeskapande som inte ingår i den formella delen 
av ett lands ekonomi, så som oavlönade hushållssysslor, ide-
ellt arbete och svartarbete. Vidare används det ibland som ett 
mått på välfärd, vilket kan vara problematiskt. Bland annat 
därför att BNP inte säger något om hur det ekonomiska vär-
det som skapas fördelas i befolkningen. 

En annan brist med BNP-måttet är att det inte tar någon 
hänsyn till hur många personer som bidragit till eller som i 
slutänden ska försörjas av det värde som skapats. Som exem-
pel kan nämnas att Sveriges och Polens BNP är jämnstora. 
För den som inte känner till att Polens befolkning är ungefär 
fyra gånger större än Sveriges, ligger det möjligen nära till 
hands att av detta dra (den felaktiga) slutsatsen att levnads-
standarden i dessa båda länder är ungefär lika hög. 

Ett mer rättvisande mått på levnadsstandarden i ett land är 
därför att relatera BNP till befolkningsstorlek, vilket är det 
som görs med måttet BNP per capita (per capita av latinets 
”efter huvuden”, således per person). Detta anger alltså hur 
stora värden som produceras per person i landet, och funge-
rar därmed som en indikation på ett lands välstånd och kon-
kurrenskraft i internationell jämförelse. 

Tillväxttakten i BNP per capita blir särskilt intressant att följa 
i tider av snabb förändring – ökning eller minskning – av ett 
lands befolkningsstorlek. Sveriges befolkningstillväxt har 
under de senaste tio åren legat på en historiskt sett hög nivå, 
framför allt till följd av en hög nettoinvandring. Med anled-
ning av detta, och inte minst i ljuset av det höga flyktingmot-
tagandet under 2015, är det alltså intressant att närmare stu-
dera utvecklingen av Sveriges BNP per capita. 

Diagram 7 Tillväxt mätt som BNP respektive BNP per capita i Sverige de 
senaste tio åren, procent 

Källa: SCB 

Sveriges genomsnittliga tillväxt i BNP per capita under åren 
2006-2015 var 0,8 procent. Detta kan jämföras med BNP-
tillväxttakten som under samma period var 1,8 procent. De 
tvära och stora kasten i BNP per capita-tillväxt mellan olika år 
under perioden förklaras i huvudsak av BNP-utvecklingens 
berg-och dalbana under och efter finanskrisen. 

Mätt på detta sätt blir det tydligt hur segdragna effekterna av 
denna finanskris med påföljande konvulsioner (eurokris, 
bankkris, deflationshot etcetera) varit även för den svenska 
ekonomin, vars utveckling de senaste åren i internationell 
jämförelse ofta framställts i positiv dager. Det var först i och 
med den kraftiga tillväxtökningen under 2015 som BNP per 
capita i Sverige nådde en högre nivå än den tidigare högsta 
noteringen från 2007. 

Diagram 8 BNP/capita i Sverige de senaste 35 åren, kr 

Källa: SCB 

Även i jämförelse med den djupa och långdragna ekonomiska 
kris som Sverige genomlevde under 90-talet framstår effek-
terna av det senaste knappa decenniets turbulens som svåra 
för svensk ekonomi. Fallet 2009 var brantare och djupare än 
det under 90-talet, och återhämtningen har varit betydligt 
långsammare. 
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Internationella konjunkturen
Vi räknar med att den internationella tillväxten stiger till 3,2 
procent 2016 jämfört med 3,1 procent föregående år, och 
ytterligare till 3,5 procent 2017. I det för Sverige viktiga 
euroområdet väntas tillväxten fortsätta i stort sett i samma 
takt runt 1,5 procent per år. Fortsatt tillväxt och högre kapa-
citetsutnyttjande, men fortsatt låga räntor, skapar utrymme 
för högre investeringar vilket gynnar den investeringsvaru-
tunga svenska exporten. Sammantaget är tillväxtförvänt-
ningarna något lägre än i vår föregående prognos och liksom 
tidigare finns dessutom prognosriskerna framför allt på 
nedåtsidan.   

Den internationella ekonomin fortsätter att kännetecknas av 
betydande osäkerhet, och tillväxten dämpades under andra 
halvåret 2015.  Efter de senaste årens oro som dominerats 
först av eurokrisen och därefter av geopolitiska spänningar, 
gäller osäkerheten nu framför allt hur de råvarutunga till-
växtekonomierna utvecklas och hur detta riskerar att slå mot 
de finansiella systemen. Ett annat frågetecken är inbroms-
ningen i Kina och den ombalansering från export- och indu-
striledd tillväxt mot mer inhemsk konsumtion som inletts. 
Även den återgång mot en något mer normal, mindre ex-
pansiv ekonomisk politik, som penningpolitiskt inletts i 
USA, medan den i Europa märks som mindre expansiv 
finanspolitik, innebär frågetecken vad gäller utvecklingen på 
de finansiella marknaderna och eventuella följdeffekter på 
den reala ekonomin. Dessa osäkerheter har under inledning-
en av 2016 avspeglats i stora svängningar på världens börser. 

Sammantaget kan tillväxtförväntningarna beskrivas som en 
modest och ojämn återhämtning i de utvecklade länderna, 
medan prognoserna för tillväxtekonomierna är mer osäkra. 
En betydande del av den ökade tillväxten 2017 beror till 
exempel på att det senaste årets kraftiga fall i Brasilien, Ryss-
land och i ytterligare andra oljedominerade länder väntas 
upphöra. Om den negativa utvecklingen i dessa länder skulle 
fortsätta blir också den samlade omvärldsbilden svagare.  

Speciellt viktigt för Sverige är att tillväxten på europamark-
naden fortsätter. Ett starkare Europa, en hygglig tillväxt i 
USA och fortsatt skaplig expansion i Kina medför samman-
taget goda chanser för en snabbare svensk exporttillväxt. 
Här väger för svensk del givetvis euroområdet tyngst, men 
också Norden väntas få en något snabbare tillväxt kom-
mande år. 

Som nämnts ovan finns, liksom tidigare år, betydande risker 
på nedåtsidan. Här kan vi i Europa som ny risk peka på 
osäkerheten inför Storbritanniens folkomröstning om EU-
medlemskap. Utöver osäkerhet på finansmarknaderna, inte 
minst med tanke på Londons roll som finanscentrum, kan 
det också leda till senarelagda investeringar i landet, som i 
sin tur påverkar svensk export negativt.   

Fallande olje- och råvarupriser brukar vanligtvis uppfattas 
som positiva för världsekonomin, eftersom det ökar utrym-
met för konsumtion och investeringar i den majoritet av 
länder som inte är oljeexporterande. Under det senaste halv-

året har dock utfallet snarast varit det motsatta. Detta kan 
förklaras av att den statsfinansiella situationen i flera oljeex-
porterande länder blivit så ansträngd att oron åter flammat 
upp för en ny finanskris för stater och i förlängningen ban-
ker. Vidare har investeringarna i energisektorn generellt sett 
minskat kraftigt, vilket i sin tur slagit på industriproduktion-
en. Detta är märkbart bland annat i USA. Slutligen är de låga 
priserna också ett tecken på en svagare efterfrågeutveckling, 
alltså en negativ signal om världsekonomin.  

I vår tidigare prognos antog vi att oljepriset under 2016 i 
genomsnitt skulle bli i stort sett det samma som 2015. Verk-
ligheten har dock hittills blivit en annan med fallande olje-
priser under hösten 2015, vilket gör att vi nu räknar med ett 
genomsnittspris 2016 knappt 20 procent lägre än året innan. 
Under 2017 räknar vi dock med en uppgång.  

Den goda tillväxten i USA har medfört att penningpolitiken 
lagts om i en försiktigt åtstramande riktning. Inom euroom-
rådet medför tillväxten att finanspolitiken gradvis kan stra-
mas åt något. Med tanke på den fortsatt långsamma tillväx-
ten och det låga inflationstrycket räknar vi dock inte med 
några räntehöjningar i euroområdet förrän 2017. Det mesta 
talar snarare för ytterligare fortsatta åtgärder som obligat-
ionsköp från ECB:s sida under 2016 för att stödja tillväxten.  

Tabell 3 Internationell tillväxt, procentuell förändring 
 2015 2016 2017 

Världen 3,1 3,2 3,5 

USA 2,4 2,4 2,5 

Euroområdet 1,6 1,5 1,6 

Tyskland 1,5 1,5 1,6 

Storbritannien 2,2 1,9 2,2 

Norden exkl Sverige 1,0 1,2 1,5 

Norge 1,3 1,0 1,4 

Japan 0,5 0,5 -0,1 

Brasilien -3,8 -3,8 0,0 

Ryssland -3,7 -1,8 0,8 

Kina 6,9 6,5 6,2 

Indien 7,3 7,5 7,5 

Källa: IMF WEO, apr 2016, egna beräkningar 

Världshandeln ökade under 2014 och 2015 marginellt sva-
gare än BNP, men väntas kommande år åter växa något 
snabbare, inte minst därför att tillväxten i handelstunga 
Europa ökar. Vi räknar med att handeln växer med 3,3 pro-
cent 2016 och 4,0 procent 2017.    
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USA 
Efter en oväntat svag inledning på 2015 ökade tillväxten 
under det andra och tredje kvartalet, inte minst tack vare en 
snabb ökning av sysselsättningen. Arbetslösheten hade i 
slutet av året fallit till knappt fem procent. Från slutet av 
2015 har det dock kommit förnyade signaler om försvag-
ning. Detta framför allt till följd av fallande oljepriser som 
sätter press på energisektorn och dess investeringar, samti-
digt som exportindustrin påverkats negativt av den starka 
dollarn och svag efterfrågan från flera tillväxtekonomier. 
Denna utveckling väntas i grova drag fortsätta under kom-
mande år. Totalt sett väntas dock en fortsatt hög ökningstakt 
av sysselsättning och disponibla inkomster. Därmed kom-
mer hushållens konsumtion även fortsättningsvis att dra den 
amerikanska ekonomin. BNP-tillväxten väntas bli 2,4 pro-
cent 2016 och 2,5 procent 2017.  

Den förhållandevis goda tillväxten har medfört att Federal 
Reserve höjde sin styrränta i slutet av förra året, och därmed 
signalerade en återgång mot en mer normal penningpolitik. 
En fortsatt långsam höjning av styrräntan är sannolik under 
de kommande åren. Vad gäller finanspolitiken finns en 
budgetuppgörelse som inkluderar en förlängning av skuld-
taket till mars 2017, det vill säga till efter valet. Uppgörelsen 
inkluderar också ökade utgifter, bland annat för försvaret, 
som inte kommer att vara fullt finansierade. Det innebär 
finanspolitiska stimulanser under 2016 och 2017, som också 
bidrar till tillväxten. En speciell osäkerhet finns vad gäller 
det kommande presidentvalet. Här kan kort konstateras att 
osäkerheten är mycket stor om vilken faktisk politik såväl 
Donald Trump som Bernie Sanders skulle driva och vilken 
effekt detta skulle ha på investeringar och finansiella mark-
nader. 

Europa utom Norden 
Trots fortsatt svaghet och osäkerhet har under 2015 fler 
tecken pekat på att återhämtningen i Europa äntligen stabili-
serats. Totalt sett räknar vi med en BNP-tillväxt på 1,5 pro-
cent i euroområdet 2016 och marginellt högre 2017.   

I den positiva vågskålen för Europa finns att räntor och 
eurokursen fortfarande är på låga nivåer, vilket ger stöd till 
både export och investeringar. Vi ser också att förhållandena 
på kreditmarknaderna har förbättrats, vilket bidrar till sti-
gande investeringar. Den kanske viktigaste faktorn bakom 
tillväxten är emellertid att sysselsättningen ökar och att ar-
betslösheten sjunker. Totalt i euroområdet var arbetslöshet-
en (februari 2016) 10,3 procent, en nedgång på knappt 2 
procentenheter sedan mitten av 2013. Arbetslösheten väntas 
fortsätta sjunka i takt med att tillväxten fortsätter.  

Det förbättrade läget på arbetsmarknaden medför att de 
europeiska konsumenterna överlag är mer optimistiska. 
Framtidstron har förstärkts och detaljhandeln ökar i hygglig 
takt. Även flertalet mätningar av näringslivets uppfattning 
om dagsläget och framtidsförväntningar pekar på optimism 
och därmed stigande produktion och investeringar.   

I Tyskland talar samma faktorer som för Europa i stort, det 
vill säga fortsatt låga räntor, en god utveckling på arbets-
marknaden och låg arbetslöshet samt stigande reallöner, för 
en hygglig utveckling av framför allt den inhemska ekono-
min, medan exporten får visst stöd av en svag euro. Den 
tyska ekonomin väntas totalt sett växa i takt med eurosnittet 
med omkring 1,5 procent både i år och 2017.  Också i Euro-
pas näst största ekonomi, Frankrike, har den privata kon-
sumtionen tagit viss fart, och näringslivet utvecklas något 
bättre. Även de tidigare krisländerna Spanien, Italien, Portu-
gal och Irland uppvisar nu tillväxt.    

Utanför euroområdet hade Storbritannien en snabb ekono-
misk tillväxt 2014, som därefter dock dämpats. Detta till 
följd av lägre investeringar i olje- och gassektorn, liksom av 
förhållandevis låga reallöneökningar trots en bra sysselsätt-
ningsutveckling. Även fortsättningsvis är det dock den in-
hemska efterfrågan och då främst den privata konsumtion-
en, som drar den brittiska ekonomin. En stor osäkerhet i 
bedömningen är folkomröstning om EU-medlemskapet. 
Beroende på hur opinionen ser ut, kommer detta i större 
eller mindre utsträckning att påverka både finansmark-
naderna och företagens framtidstro och investeringar. En 
effekt torde bli en försvagning av pundet. Skulle folkomröst-
ningen ge ett nej till fortsatt medlemskap i EU skulle detta 
givetvis få stora och i dagsläget mycket svåröverskådliga 
ekonomiska och politiska konsekvenser.  

Norden 
Situationen för de nordiska länderna skiljer sig mycket kraf-
tigt åt. I Danmark, som efter Sverige väntas ha den bästa 
tillväxten i Norden, medför uppgången i Europa att den 
danska exporten, industriproduktionen och investeringarna 
kan öka i snabbare takt. Även fortsättningsvis är det dock 
framför allt hushållens konsumtion som, tack vare stigande 
sysselsättning, är drivmotorn i ekonomin. BNP väntas växa 
med 2 procent 2016 (att jämföra med 1,4 procent 2015), och 
ytterligare något snabbare 2017.     

Den norska tillväxten dämpades markant under 2015 i takt 
med att det låga oljepriset efter hand fick allt starkare nega-
tiva effekter på ”olje-Norge”. Dessa effekter har gradvis även 
spritts till fastlands-Norge, framför allt via arbetsmarknaden 
där arbetslösheten under 2015 stigit med drygt 1 procenten-
het och var i februari 2016 4,8 procent. Det finns dock mot-
verkande faktorer som håller uppe landets tillväxt. Dit hör 
möjligheten att föra en relativt expansiv politik, inte minst 
tack vare oljefondens avkastning, men främst att den norska 
kronans nedgång har förbättrat de internationaliserade sek-
torernas konkurrenskraft. Vi räknar med att tillväxten forts-
ätter dämpas från 1,3 procent 2015 till 1 procent inneva-
rande år, men att en kombination av en stabilisering av 
oljepriserna och den starkare konkurrenskraften bidrar till 
högre tillväxt 2017.  

Den finska ekonomin har utvecklats svagast i Norden med 
fyra år av negativ tillväxt eller stagnation 2012-2015. En svag 
arbetsmarknad och hög skuldsättning i hushållen håller 
tillbaka den privata konsumtionen, medan näringslivet på-
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verkas negativt både av den svaga utvecklingen i Ryssland 
och en kombination av strukturella problem inom skogssek-
torn och IT/mobil-sektorn samt kostnadsmässiga problem. 
Ett paket för att sänka näringslivets kostnader via främst 
längre arbetstider har accepterats av arbetsmarknadens par-
ter, vilket kommer att stärka konkurrenskraften. En ytterli-
gare viss förbättring sker också i takt med att tillväxten i 
Europa ökar. En osäkerhet är utvecklingen i Ryssland, som 
fram tills nu slagit hårt mot finsk export inklusive turistin-
täkter. Vi räknar med att tillväxten når 0,5 procent i år, och 
omkring 1 procent 2017. 

Japan 
Den japanska ekonomin har under 2015 utvecklats fortsatt 
svagt. De grundläggande strukturella problemen i ekonomin 
finns kvar. Dit hör en svag privat konsumtion, en besvärlig 
demografisk situation med en låg andel kvinnor i arbetskraf-
ten, en åldrande befolkning, utflyttning av produktion från 
landet och en hög statsskuld. Exporten till USA och Europa 
väntas visserligen stiga något kommande år, men detta mot-
verkas av svagare efterfrågan och hårdare konkurrens från 
Kina. Den ekonomiska kräftgången väntas därför fortsätta, 
med en BNP-tillväxt på svaga 0,5 procent i år och en ned-
gång under 2017.  

Kina, Indien, Brasilien och Ryssland 
Tillväxten i Kina har i enlighet med prognoserna dämpats 
under året. Utvecklingen har dock inte varit helt lugn, vilket 
avspeglas framför allt i fallande aktiepriser och en press 
nedåt på den kinesiska valutan. Sammantaget ser vi en tydlig 
avmattning i den kinesiska industrikonjunkturen medan 
tjänstesektorn utvecklas positivt. Detta är i linje med stats-
maktens uttalade ambition att den inhemska konsumtionen 
ska svara för en större del av tillväxten. 

En viktig delförklaring till nedgången för industrisektorn är 
att stora delar av den kinesiska industrin nu kännetecknas av 
överkapacitet efter år av mycket höga investeringar. Detta 
har i sin tur lett till en prispress på industrivaror samt sjun-
kande lönsamhet och framtidstro. Investeringsutvecklingen i 
industrin väntas därmed bli svag.  

Det finns flera frågetecken kring den mer konsumtions-
drivna tillväxten. Ett sådant är den privata skuldsättningen 
och fortsatta problem på fastighetsmarknaden.  Samtidigt 
finns det betydande möjligheter för statsmakterna att be-
driva en mer expansiv politik, med tanke på att styrräntan är 
4,35 procent och att statskulden uppgår till relativt blyg-
samma 60 procent. Sammantaget väntas BNP öka med 6,5 
procent i år och 6,2 procent 2017. Liksom tidigare är det 
dock viktigt att höja ett varningens finger för att den offici-
ella statistiken kan vara en skönmålning av den faktiska 
utvecklingen. 

Tillväxten i Indien fortsätter att vara snabb och har gynnats 
av det låga oljepriset, en stark inhemsk konsumtion samt av 
högre offentliga investeringar. Exportutvecklingen har där-
emot varit svag till följd av lägre global efterfrågetillväxt och 
en uppgång i rupiens handelsviktade värde. Vi räknar med 
att tillväxten ligger kvar på drygt sju procent både 2016 och 
2017. På längre sikt finns flera stora strukturella utmaningar 
för landet, till exempel vad gäller hur arbetsmarknaden fun-
gerar och inte minst energiförsörjningen som kännetecknas 
av stora produktions- och överföringsproblem. Regeringen 
har sjösatt ett omfattande reformprogram, men processen är 
långsam eftersom regeringen inte har majoritet i det indiska 
överhuset.  

I Brasilien fortsätter både de konjunkturella och de struktu-
rella problemen, där man till de senare även får räkna den 
mycket omfattande korruptionsskandal som lamslagit stora 
delar av det politiska beslutsfattandet. En bidragande orsak 
till problemen är de låga råvarupriserna som slår hårt mot 
landets export. Ett tecken på de djupa problemen är att Bra-
silien under 2015 fick sitt kreditbetyg sänkt till skräpstatus. 
Ett annat tecken är att den brasilianska valutan fallit kraftigt.  

Sammantaget har detta lett till att arbetslösheten ökar, att 
reallönerna och den privata konsumtionen faller samt att 
inflationen stiger. Industriproduktionen har fallit brant 
liksom näringslivets investeringar. Den enda hyggligt starka 
delen av landets ekonomi är investeringar i infrastruktur och 
byggnation, bland annat inför sommar-OS i Rio de Janeiro 
2016. 2015 föll BNP med 3,8 procent och nedgången väntas 
fortsätta i samma takt i år. Fallet kan bromsas under 2017, 
men detta förutsätter att den politiska oron inte ytterligare 
ökar och att råvarupriserna stabiliseras.   

Rysslands ekonomi har, precis som Brasiliens, påverkats 
starkt negativt av de fallande olje- och råvarupriser som slår 
mot stora delar av näringslivet och även mot de offentliga 
finanserna. Omkring två tredjedelar av varuexporten är 
oljerelaterad, liksom omkring hälften av de federala budget-
intäkterna. Den redan svaga arbetsmarknaden, och därmed 
privata konsumtionen, blir än svagare till följd av lägre real-
löner i takt med att den importerade inflationen ökar. Även 
investeringarna i näringslivet väntas minska, framför allt i 
den dominerande oljesektorn.  

BNP minskade med 3,7 procent 2015, och nedgången forts-
ätter innevarande år. Möjligen kan fallet bromsas något till 
följd av den kraftiga försvagningen av rubeln. Stabiliseras 
råvarupriserna finns utsikter för en svag tillväxt 2017. Det 
finns dock betydande nedåtrisker, inte bara vad gäller råva-
rupriserna utan även vad avser geopolitiska spänningar och 
de ryska statsfinanserna. 
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Handel med omvärlden
Efter några år av svag svensk exportutveckling ökade expor-
ten oväntat starkt under 2015 med en ökningstakt på nästan 
sex procent. En starkare efterfrågan från framför allt Västeu-
ropa och en för svenska företag gynnsam kronkurs gör att 
exportutsikterna framöver ser fortsatt ljusa ut, framför allt 
för exporten av investeringsvaror.  

Vi bedömer att exporten ökar med 5,5 procent 2016 och 
med 5,2 procent 2017. Importen väntas öka med 5,2 procent 
2016 och med 5,0 procent 2017. 

Tabell 4 Unionens bedömning av export och import, procentuell föränd-
ring jämfört med föregående år 

 2015 2016 2017 

Export 5,9 5,5 5,2 

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

Sverige är ett handelsberoende land, värdet på den totala 
exporten uppgår till ungefär hälften av BNP. Exporten är 
större än importen, vilket gör att vi har ett överskott i utri-
keshandeln. Utvecklingen av export och import brukar följa 
varandra väl, mycket beroende på att en stor del av det vi 
importerar används som insatsvaror i produktionen av det 
som exporteras.  

Diagram 9 Utveckling av export och import, fasta priser, procentuell 
förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

Källa: SCB 

Utveckling av exporten 
Den svenska exporten växte i snabb takt under 2015. Den 
höga tjänsteexporten höll i sig, framför allt ökade exporten 
av IT- och konsulttjänster, FoU samt den utländska kon-
sumtionen i Sverige. Även varuexporten ökade, särskilt 
under det andra halvåret, och ökningstakten var den högsta 
på över fyra år. Ökningen för varuexporten drevs framför 
allt av en uppgång i exporten av investeringsvaror.  

Diagram 10 Utveckling av export uppdelat på varor och tjänster, fasta 
priser, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregå-
ende år 

Källa: SCB  

Utveckling av importen 
Även importen av varor ökade under årets gång 2015 och 
ökningstakten mot slutet av året var den högsta sedan 2011. 
Liksom för exporten var det importen av investeringsvaror 
som bidrog mest till ökningen.  

Diagram 11 Utveckling av import, varor och tjänster, fasta priser, procen-
tuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

 
Källa: SCB 

Den stora uppgången av tjänsteimporten under det fjärde 
kvartalet 2014 förklaras enligt SCB till stor del av några stora 
importposter av engångskaraktär, främst inom FoU. Som en 
följd av detta var också ökningstalet för fjärde kvartalet 2015, 
som jämförs med fjärde kvartalet 2014, ovanligt lågt.  

Nettoexport av varor och tjänster 
Den totala exporten bestod 2015 av 68 procent varor och 32 
procent tjänster. Tjänsteexportens andel har ökat från att 
2006 utgöra 22 procent av den totala exporten till att 2015 
utgöra nästan en tredjedel.   
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Diagram 12 Handel med varor och tjänster, säsongsrensad, fasta priser 
referensår 2013, miljoner kronor 

Källa: SCB 

Bidraget till nettot i utrikeshandeln från varor respektive 
tjänster har förändrats över tid. Fram till 2003 var tjänsteim-
porten större än tjänsteexporten och nettot i tjänstehandeln 
var därför negativt. I takt med att tjänsteexporten vuxit 
snabbare än tjänsteimporten har nettot istället blivit positivt 
och växt sig starkare år för år. 2015 var nettot i utrikeshan-
deln med tjänster för första gången över 50 miljarder kro-
nor.  

Diagram 13 Netto i utrikeshandeln med varor respektive tjänster, lö-
pande priser, miljoner kronor 

Källa: SCB 

Under 2016 och 2017 väntas fortsatt stora överskott i utri-
keshandeln.  

Framåtblickande indikatorer 
I Branschbarometern är Unionens klubbar totalt sett något 
mindre positiva angående kommande exportutveckling än 
de var i föregående mätning. Det finns dock betydande skill-
nader mellan olika branscher. Den bransch som tynger ner 
resultatet är företagstjänster, i vilken företagen kan antas ha 
en hög tjänsteandel i sin export. Inom den exporttunga in-
dustrin ser klubbarna en fortsatt ökning av exporten framö-
ver och stämningsläget är där bättre än det var i höstas. 
Positivt är också att det främst är klubbar på företag med en 
hög exportandel som har blivit mer positiva sedan i höstas.  

Business Swedens Exportchefsindex är fortsatt över 50 vilket 
är det värde som markerar gränsen för tillväxt. I de senaste 
mätningarna har delindexet för nulägesbedömning varit 
högre än det mer framåtblickande prognosindexet men i 
mätningen för första kvartalet 2016 steg även prognosin-
dexet. Det var framförallt storföretagen som var mer positiva 
i sina bedömningar än tidigare. När det gäller utvecklingen 
på olika marknader ser företagen mest ljust på exportefter-
frågan från Västeuropa vilket är positivt då det är Sveriges 
största exportmarknad. Även en undersökning som gjordes i 
Unionens Snabbpanel i slutet av 2015 bekräftar bilden att 
det främst är i Europa företagen ser en allt bättre efterfråge-
utveckling.  

Diagram 14 Exportchefsindex 

Källa: Business Sweden 

Industrins orderingång från exportmarknaderna ökade i 
snabb takt under det andra halvåret 2015 och inledningen av 
2016. Den trendmässiga årsökningstakten har varit över fem 
procent de senaste nio månaderna. Det är främst efterfrågan 
på investeringsvaror som driver den starka uppgången. 

Även i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har 
företagen inom industrin, och återigen främst inom investe-
ringsvaruindustrin, varit positiva om exportorderingången 
det senaste halvåret.  

Sammantaget pekar de framåtblickande indikatorerna på ett 
gynnsamt läge för svensk export, framför allt när det gäller 
varuexporten och allra främst investeringsvaror. Unionens 
Branschbarometer ger en indikation på att tjänsteexporten 
kan vara på väg att se en avtrappning av den tidigare höga 
ökningstakten.  

Marknadsutsikter 
I euroområdet väntas tillväxten stabiliseras kring 1,5 procent 
per år efter flera år av väldigt svag, och till och med negativ, 
tillväxt. I USA och Storbritannien är utsikterna ännu ljusare 
med väntade tillväxttal på 2,0-2,5 procent. I Norge, som 
tyngs av det låga oljepriset, har tillväxten dämpats till drygt 
en procent per år och i Kina dämpas tillväxten till drygt sex 
procent per år. 

15 



  

Totalt sett är tillväxtprognosen för Sveriges tio största ex-
portmottagare, sammanviktade efter hur stor andel av 
svensk varuexport som går till respektive land, 1,8 procent 
2016 och 2,0 procent 2017. Under 2015 var motsvarande 
exportvägda tillväxt 1,9 procent.  

Ett annat mått på hur svensk exportmarknad utvecklar sig är 
att titta på importprognoserna för de länder som är störst 
mottagare av svensk export. Sammanvägt väntas de tio län-
dernas import öka med 3,3 procent 2016 och 3,9 procent 
2017 att jämföra med 3,2 procent 2015. 

Växelkursen 
Den svenska kronan försvagades under 2014 och inledning-
en av 2015, framför allt mot dollarn men även mot euron. 
Under andra halvåret 2015 och inledningen av 2016 har 
kronans värde mot dollarn och euron varit relativt stabilt. 
Under mars och början av april har emellertid dollarn för-
svagats med cirka fem procent mot kronan men den föränd-
ringen förväntas vara tillfällig.  

Diagram 15 Kronans utveckling mot euron, US-dollarn och den norska 
kronan  

Källa: Riksbanken 

Norge är en av Sveriges största handelspartners. Utveckling-
en av den norska kronkursen är därför viktig eftersom den 
påverkar prisrelationen mellan norska och svenska varor och 

tjänster. Den norska kronan försvagades under 2015 och 
värdet på den norska kronan är nu lägre än den svenska. 
Försvagningen förklaras till stor del av det låga oljepriset.  

Växelkursen påverkas bland annat av det svenska ränteläget 
i förhållande till andra länder. Den svenska styrräntan var 
från mitten av 2010 till början av 2014 klart högre än både 
den amerikanska centralbanken Federal Reserves och den 
Europeiska centralbankens motsvarande räntor. Under 2014 
och 2015 sänkte den svenska Riksbanken räntan flera 
gånger. I februari 2016 sänktes räntan igen till -0,50 procent. 
Sverige har nu en lägre styrränta än både USA och euroom-
rådet. 

Diagram 16 Styrräntor i Sverige, euroområdet och USA, procent 

Källa: Riksbanken, ECB, Federal Reserve 

I USA höjdes styrräntan i slutet av 2015. Det var den första 
ränteförändringen sedan 2008 och den första räntehöjning-
en sedan 2006. Den amerikanska räntan väntas nu höjas 
succesivt och dollarn kommer då förmodligen stärkas ytter-
ligare mot kronan. 

ECB sänkte i mars 2016 sin styrränta från 0,05 till 0,00 pro-
cent. Vi räknar inte med några större förändringar av räntan 
i vare sig Sverige eller i euroområdet förrän under 2017 och 
den svenska kronkursen antas i genomsnitt vara oförändrad 
gentemot euron under prognosperioden. 
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Konsumtion
Liksom under föregående år väntas konsumtionen fortsätta 
att bidra starkt till tillväxten. Hushållens konsumtion väntas 
fortsatt öka i god takt under 2016 och 2017. Detta förklaras av 
stigande sysselsättning och goda reallöneökningar. Även den 
offentliga konsumtionen väntas öka under prognosperioden 
och då speciellt under 2016, bland annat till följd av satsning-
ar på välfärdstjänster samt kostnader för flyktingmottagandet. 

Diagram 17 Hushållens och offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 
miljoner kronor, fasta priser 2014 

 
Källa: SCB 

Det finns dock riskfaktorer som gör att hushållens konsum-
tion kan utvecklas svagare. Framför allt gäller detta utveckl-
ingen på bostadsmarknaden. En briserad bostadsbubbla, om 
än osannolik, skulle sannolikt slå hårt mot hushållens kon-
sumtion. Samtidigt talar dock mycket för att hushållens för-
måga att absorbera en negativ prischock vara relativt god. 
Andra faktorer som kan dämpa konsumtionen under pro-
gnosperioden finner vi i aviserade förändringar i regelverk 
som rör RUT- och ROT-avdragen, samt en rad andra skatte- 
och avgiftsförändringar. Påverkan på konsumtionen beror på 
hur hushållen väljer att agera - sker en uppskjutning av kon-
sumtionen eller avleds den till andra utgifter eller utökat spa-
rande - samt hur företagen i berörda sektorer reagerar. 

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

 2015 2016 2017 
Hushållens konsumtion 2,6 2,2 2,0 

Offentlig konsumtion 2,5 3,6 2,8 

Källa: SCB och egna beräkningar 

Hushållens konsumtion 
Hushållens disponibla inkomster har utvecklats positivt tack 
vare ökade reallöneökningar och en bättrad konjunktur, vilket 
inneburit utökat konsumtionsutrymme. Av hushållens största 
utgiftsgrupper 2015 ökade konsumtionen av transport och 
fordon samt köp av rekreation och kultur, varor och tjänster 
mest (över fyra procent), medan utgifter som rör bostäder och 
dagligvaror (livsmedel och alkoholfria drycker) ökar stadigt, 
om än i något lägre takt (cirka två procent).  

Diagram 18 Hushållens fyra största konsumtionsgrupper, i miljoner kronor, 
fasta priser 2014 

Källa: SCB 

Ackumulerad månadsdata7 över detaljhandelns försäljning 
bekräftar att det huvudsakligen är sällanköpen som fortsätter 
att driva hushållens ökning av varukonsumtionen. 2015 års 
stora ökningar av framförallt sällanköp väntas fortsätta under 
2016, om än i något lägre takt på grund av de något lägre real-
löneökningarna under prognosperioden. 

Diagram 19 Ackumulerad total detaljvaruhandelsutveckling från januari till 
innevarande månad, uppdelat på sällanköps- och dagligvaror, procent 

Källa: SCB 

Den raskt ökade försäljningen av transporter och fordon 
väntas fortsatt öka under 2016, och nyregistreringen av per-
sonbilar fortsätter, liksom under 2014 och 2015, att utvecklas 
starkt.  

7 Där månadssiffran visar utvecklingen från innevarande års januari 
till aktuell månad, jämfört med motsvarande period året innan. 
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Diagram 20 Förändring av månatliga nyregistrerade personbilar jämfört 
med samma månad året innan, procent 

Källa: Trafikanalys 

Hushållens ekonomi och disponibla inkomster 
För hushållen innebär utfallet av avtalsrörelsen 2016 en fort-
satt god utveckling av deras reala disponibla inkomster. Den 
positiva utvecklingen på arbetsmarknaden innebär att de 
nominella löneökningarna i ekonomin sannolikt kommer 
vara något större än industrinormeringen. Samtidigt innebär 
den ökade inflationen att reallöneökningarna blir något lägre. 

Hushållens syn på den egna ekonomin har visat på en stadig, 
trendmässig förbättring sedan finanskrisen. Samtidigt verkar 
det som att hushållen blivit alltmer pessimistiska i sin syn på 
den egna ekonomins utveckling ett år framåt i tiden. Giss-
ningsvis tynger oro kring prisutvecklingen på bostadsmark-
naden, framförallt i storstäderna. Synen har trendmässigt 
försämrats sedan den kortvariga återhämtningen 2010-2011. 
Det rör sig dock om mindre variationer kring en relativt op-
timistisk nivå.  

Diagram 21 Index, hushållens syn på den egna ekonomin 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Andra siffror från Konjunkturinstitutet visar att hushållen har 
en alltmer pessimistisk syn på den övergripande utvecklingen 
i svensk ekonomi. Vi väljer dock att sammantaget tolka siff-
rorna som att hushållen, utifrån sina egna utsikter, ser en 
fortsatt god konjunktur, om än under osäkra förhållanden. 

Under prognosperioden väntas en rad aviserade regel-, skatte- 
och avgiftsförändringar påverka hushållens konsumtion och 
disponibla inkomster. Störst påverkan väntas från den parti-
ella avtrappningen av det femte jobbskatteavdraget, begräns-
ningarna för RUT- och ROT-avdragen, samt amorteringskra-
vet för nya bolån som tecknas efter första maj 2016. 

Det avtrappade jobbskatteavdraget väntas dämpa konsum-
tionen något. Begränsningarna för RUT- och ROT-avdragen 
innebär sannolikt att konsumtionen av berörda tjänster mins-
kar bland de hushåll som idag konsumerar tjänster över det 
nya, lägre taket. Effekten blir antingen att konsumtionen 
senareläggs, omfördelas till andra konsumtionsposter, eller att 
tjänsterna köps svart. Då de hushåll som påverkas av det nya 
taket antas vara relativt resursstarka är det sannolikt att en 
stor del av effekten sker i form av en omfördelning till andra 
konsumtionsposter. Utvecklingen av nya digitala plattfromar 
för förmedling av tjänster inom RUT-sektorerna antas samti-
digt öka konsumtion av hushållsnära tjänster. 

Amorteringskravet väntas ha en dämpande effekt på kon-
sumtionen då en större del av de disponibla inkomsterna 
kommer behöva läggas på amortering av lån. Den väntade 
negativa effekten bör samtidigt inte överdrivas då hushållens 
amorteringar redan har ökat till följd av att både hushåll och 
banker länge känt till att ett amorteringskrav kommer att 
implementeras, vilket inneburit att marknaden redan infört 
amorteringskrav på nya lån för stora delar av bolånemark-
naden. Hushållens sparande, som andel av de disponibla 
inkomsterna, har ökat stadigt sedan millennieskiftet, och 
fortsätter att öka, om än i en något avmattad takt än tidigare 
år. Amorteringskravet påverkar antingen sparkvoten positivt, 
men kan även få genomslag genom att tränga undan andra 
sparformer. Givet den oro som finns kring den svenska bolå-
nemarknaden är det värt att poängtera att svenskarna, efter 
schweizarna, har näst störst totalt sparande av OECD-
länderna. 

Diagram 22 Hushållens totala, samt eget sparande som andel av total 
disponibla inkomst, procent8 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 

8 Eget sparande är det totala sparandet minus kollektivt försäkrings-
sparande. 
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Offentlig konsumtion 
Den dominerande posten inom den offentliga konsumtionen 
består av lönekostnader för kommunerna och landstingen. Av 
den totala offentliga konsumtionen svarar kommunsektorn 
för cirka 75 och staten för 25 procent.  

Tillväxten i ekonomin, och då framför allt vad gäller syssel-
sättning och därmed inkomster, har inneburit att skatteun-
derlagen växer snabbare än väntat, vilket bidragit till ett ökat 
utrymme för offentliga konsumtionen. Även stora företags-
skatteinbetalningar i förväg för att utnyttja en hög sparränta 
på skattekonton bidrog till de oväntat stora skatteintäkterna. 
Till den ökade offentliga konsumtionen bidrar även regering-
ens uttalade mål att öka resurserna till offentlig sektor, vilket 
finansieras genom skattehöjningar (huvudsakligen på privat 
sektor).  

Den under år 2016 viktigaste förklaringen till den mycket 
snabbt ökade offentliga konsumtionen är dock kostnaderna 
för flyktingmottagandet9. Den offentliga konsumtionen be-
räknas således från kostnadssidan och högre kostnader, till 
exempel för asylboenden eller för att anställa handläggare hos 
Migrationsverket, leder till ökad statlig konsumtion och BNP. 
Även kommunernas och landstingens konsumtion ökar på 
grund av strömmen av asylsökande. Ökningen av kommunal 
konsumtion beror bland annat på att kommunerna ansvarar 
för att ta emot ensamkommande barn och placera dem i så 
kallade HVB-hem eller familjehem. 

Prognosen för den offentliga konsumtionen till följd av flyk-
tingmottagandet är givetvis osäker. Migrationsverket konsta-
terar i sin senaste prognos att det råder mycket stor osäkerhet 
runt de olika scenarier som de har tagit fram gällande hur 
många människor på flykt som kommer att söka sig till Sve-
rige under 2016 och 2017. Myndighetens medelscenario gäl-
lande antalet asylsökande ligger på 100 000 personer för 2016 
och för 2017 är motsvarande siffra 75 000 personer. Det är 
också på detta scenario som Unionens prognos baseras.  Se-
dan februari har dock antalet som söker asyl i Sverige varit 
lägre och det har kommit mellan 500 – 600 asylsökande per-
soner i veckan. Detta tyder på att antalet asylsökande för året 
kan bli lägre än i Migrationsverkets medelscenario, men å 
andra sidan vet vi att förhållandena snabbt kan ändras.   

 

9 Det ökade antalet asylsökande påverkar inte hushållens totala eko-
nomi eftersom de inte räknas in i den svenska befolkningen, och 
därmed inte heller i den svenska hushållssektorn. Medan asylsö-
kande väntar på beslut kommer deras konsumtion istället räknas in i 
tjänsteexporten eftersom de då tillhör utländska hushåll. Även kon-
tanter och banktillgodohavanden som utländska medborgare inklu-
derat asylsökande, använder för konsumtion i Sverige ingår i expor-
ten. Importen påverkas positivt av dessa ersättningar, då till exempel 
en stor andel av konsumtionen av livsmedel importeras. Denna 
handelseffekt av flyktingmottagandet bedöms dock av SCB som 
marginell. 
 

En motverkande effekt av de kraftigt ökade kostnaderna för 
flyktingmottagandet är att regeringen samtidigt tvingats att 
via osthyvelprincipen minska anslagen till en rad olika myn-
digheter och syften. Detta innebär att kostnaderna för asyl-
mottagningen inte bara påverkar nivån på statliga och kom-
munala utgifter, utan även fördelningen inom främst den 
statliga sektorn.  

Diagram 23 Offentliga konsumtionens årliga utveckling, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 

För 2017 väntas tillväxttakten i den offentliga konsumtionen 
dämpas, om än på en fortsatt hög nivå. Detta förklaras främst 
av dämpade kostnader för asylsökanden, när antalet sökande 
faller. En annan faktor som håller tillbaka de offentliga utgif-
terna och därmed konsumtionen är att den offentliga sektorns 
finanser sammantaget väntas uppvisa underskott både 2016 
och 2017. Utrymmet för ökade satsningar är alltså begränsat, 
även om regeringen de facto gett upp principen om att alla 
utgifter ska finanser krona per krona.  
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Investeringar 
Investeringarna tog fart under hösten 2015. För näringslivets 
del kan uppgången förklaras av stabilare tillväxt i Europa och 
stigande immateriella investeringar. Bostadsinvesteringarna 
fortsatte att öka i god takt och var den enskilt viktigaste fak-
torn bakom fjolårets uppgång. Den goda investeringsutveckl-
ingen väntas fortsätta under 2016 och 2017, om än något 
svagare och med något annan fördelning än föregående år.   

En förvärrad brist på bostäder i den höga invandringens spår, 
och ett antal pågående stora infrastrukturprojekt innebär att 
bygginvesteringarna fortsätter öka, men i gradvis lägre takt 
främst på grund av kapacitetsbrister i sektorn och dämpad 
tillväxt från hushållen. De offentliga investeringarna väntas 
däremot öka i snabbare takt, till följd av bland annat den höga 
invandringen. För näringslivets del är bilden delad. Industrin 
har reviderat ner sina investeringsplaner på grund av den mer 
osäkra utvecklingen i omvärlden, medan utvecklingen i de 
mer hemmamarknadsorienterade sektorerna bygg, handel 
och företagstjänster väntas bli positiv. För 2017 räknar vi med 
att industrins investeringar åter ökar i takt med en lite star-
kare omvärldskonjunktur. Totalt sett väntas bruttoinveste-
ringarna stiga med 6 procent 2016 och 4,5 procent 2017. 
Detta kan jämföras med 7,3 procent 201510.  

Diagram 24 Investeringarnas utveckling i fasta priser (2014), msek

 
Källa: SCB 

Tabell 6 Unionens prognos över investeringarna, procent 

 2015 2016 2017 
Fasta bruttoinvesteringar 7,3 6,0 4,5 

Lager, procent av BNP 0,1 0,0 0,0 

Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar 

I diagram 25 redovisas investeringarna uppdelade på maski-
ner och inventarier, byggnader och anläggningar samt imma-
teriella tillgångar. I diagrammet framgår tydligt att det fram-

10 Via Branschbarometern kan vi även studera utvecklingen av inve-
steringarna på basis av kundtyp. Det visar sig då att den starkaste 
ökningen väntas inom företag som säljer mot svenska konsumenter, 
följt av de som säljer till offentlig sektor och med in-
sats/investeringsproducenter till näringslivet som den svagaste.  
 

för allt är byggnads- och anläggningsinvesteringarna som 
drivit den totala investeringsuppgången, men att även de 
immateriella investeringarna trendmässigt ökar (speciellt om 
vi räknar bort den stora uppgång av engångskaraktär som 
redovisades för fjärde kvartalet 2014).  Den svagaste utveck-
lingen har investeringarna i maskiner och inventarier haft.  

 Diagram 25 Investeringar fördelat på investeringsslag, msek

 
Källa: SCB 

En alternativ uppdelning av investeringarna på sektor ger en 
kompletterande bild. Tjänstesektorn står för en majoritet av 
investeringarna, där fastighetsverksamhet, handeln och trans-
portsektorn dominerar. Industrin står för cirka en femtedel 
och statliga myndigheter och kommuner för 10 procent var-
dera.  

Tjänstesektorns investeringar utvecklades positivt, om än 
gradvis långsammare under loppet av 2015, medan utveck-
lingen var den motsatta för industrin. För både staten och 
kommunerna var investeringsutvecklingen svag under året, 
det vill säga i stort sett på samma nivå som 2014.  

Diagram 26 Procentuell förändring av investeringar fördelat på sektor

 
Källa: SCB 
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Industrin 
Under 2015 ökade industrins investeringar med 6,4 procent. I 
gruvsektorn sjönk investeringarna med drygt 4 procent till 
följd av den svaga råvarumarknaden, medan tillverkningsin-
dustrins investeringar ökade med 7 procent. Det är dock stora 
skillnader mellan de olika delbranscherna, där trävaror, pap-
per och massa samt motorfordonsindustrin ligger i topp med 
drygt 20-procentiga uppgångar.  

För 2016 har utvecklingen de inledande månaderna präglats 
av en ökad osäkerhet om den internationella konjunkturen. 
Detta avspeglas i den senaste investeringsenkäten från SCB 
som visade en nedrevidering av investeringsplanerna. Totalt 
sett uppger företagen att de visserligen räknar med en margi-
nell ökning av investeringarna 2016, men eftersom planerna 
regelmässigt är högre än utfallet pekar det snarare på en viss 
minskning. Lägre investeringar väntas främst för gruv- och 
stålindustrin som påverkats starkt negativt av prisfall och 
internationell överkapacitet. Denna bild stämmer väl med 
Branschbarometern. Klubbarna inom industrin räknar med 
svagt ökande investeringar i kapacitet och nya marknader, 
medan investeringarna i FoU och kompetens väntas falla 
något. Basindustriföretagen (främst gruvor och stål) är mer 
pessimistiska än industrin totalt sett, särskilt vad gäller för-
väntade investeringar i FoU och kompetens. I det stora är 
dock bilden snarlik den i höstens konjunkturrapport. 

För 2017 väntas industriinvesteringarna utvecklas något star-
kare när den internationella konjunkturen stabiliseras. Då 
väntas också kapacitetsutnyttjandet åter öka. För stigande 
investeringar talar också att företagen, enligt Konjunkturba-
rometern, bedömer lönsamheten som hygglig eller god. Det 
finns dessutom ett betydande investeringsbehov ute i företa-
gen, vilket syns i utvecklingen av maskininvesteringarna som i 
princip varit oförändrade de senaste åren trots en mycket 
snabb teknisk utveckling.   

Diagram 27 Industrins kapacitetsutnyttjande, procent  

 
Källa: SCB 

Vi räknar sammantaget med en uppgång i industrins investe-
ringar med en procent i år och fyra procent 2017. 

Tjänstesektorn 
Investeringarna i tjänstesektorn ökade med drygt 10 procent 
2015 enligt SCB. Den största procentuella ökningen återfanns 
i fastighetssektorn med 14 procent, medan transportsektorn 
redovisade en uppgång med 0,5 procent. Andra delsektorer 
som redovisade en hög investeringstakt var handeln där inve-
steringarna steg med drygt 10 procent, och företagstjänster 
med drygt 9 procent.    

Under prognosperioden bidrar en fortsatt stark hushållskon-
sumtion och stigande produktion i tjänstesektorn till en god 
investeringstillväxt. Till detta bidrar att en snabbare tillväxt i 
industrin samt satsningar inom offentlig sektor leder till ökad 
efterfrågan på tjänster och därmed ökade investeringar. En 
andra förklaring till en fortsatt investeringsökning är struk-
turförändringarna i riktning mot ökad e-handel och andra 
förändrade köpbeteenden, som ökar behovet av IT-relaterade 
investeringar både inom handeln och i andra tjänstesektorer. 

SCBs investeringsenkät i februari pekade på att investeringar-
na inom tjänstesektorn totalt sett väntas öka med 9 procent 
2016, även fortsättningsvis drivet av främst handeln och före-
tagstjänstesektorn.  Också Unionens Branschbarometer ger en 
ljus bild av investeringarna inom samtliga tjänstebranscherna 
både när det gäller kapacitet, marknad och kompetens. Den 
snabbaste ökningen väntas för företagstjänster och transpor-
ter, men även handeln räknar med en uppgång. I samtliga de 
tre tjänstebranscherna väntas ökningar inom alla investe-
ringskategorier (kapacitet, marknader, FoU och kompetens). 
Det enda undantaget är företagstjänsterna där en svag ned-
gång av investeringarna i FoU väntas. Jämfört med hösten 
2015 har förväntningarna på stigande investeringar skruvats 
upp i företagstjänstesektorn, men mattats av för handeln.   

För 2017 väntas investeringstakten mattas av när BNP-
tillväxten dämpas, liksom ökningstakten av den privata kon-
sumtionen. Vi räknar med att tjänstesektorns investeringar 
stiger med åtta procent 2016 och fyra procent 2017. 

Byggnader och anläggningar  
Bygg- och anläggningssatsningarna har ökat i snabb takt un-
der det senaste året, och steg under 2015 med 10 procent. 
Motorn i uppgången har framför allt varit investeringar i 
nybyggnation av bostäder som steg med hela 24 procent året, 
att jämföra med ökningen på drygt 5 procent vad gäller an-
läggningar.  

Antalet påbörjade bostäder var under 2015, enligt SCBs sta-
tistik, knappt 42000, en ökning med ca 15 procent jämfört 
med 2014 och den högsta nivå som noterats sedan 1991. 
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Diagram 28 Bostadsbyggande, antal påbörjade bostäder  

 
Källa: SCB 

Det finns dock en betydande eftersläpning i statistiken vilket 
medför att slutsiffran för 2015 kan komma att revideras upp. 
Det finns också en betydande eftersläpning mellan antalet 
påbörjade och färdigställda lägenheter. Totalt sett färdigställ-
des knappt 32 000 lägenheter under 2015. 

Regeringen har aviserat satsningar för att snabba på byggstar-
tandet av framför allt mindre bostäder och hyresrätter men vi 
bedömer att effekterna av detta blir relativt små under pro-
gnosperioden. Historiskt sett har denna typ av subventioner 
framför allt påverkat fördelningen vad gäller typ av bostäder 
som byggs snarare än den totala volymen.  

Under 2016 och 2017 väntas nyproduktionen dämpas av att 
hushållens disponibla inkomster inte ökar i samma takt som 
tidigare. Även förväntningarna om stigande räntor liksom 
amorteringskravet torde bidra till en avmattning, samtidigt 
som ett starkare politiskt tryckt på att öka kommunernas 
byggande verkar i motsatt riktning. Investeringsutvecklingen 
följer nyproduktionstakten men med betydande eftersläpning, 
varför vi räknar med en fortsatt snabb ökning av nybyggnads-
investeringar (+10 procent) 2016, som sedan dämpas till tre 
procent 2017.   

Diagram 29 Investeringar i bostäder i fasta priser (2014), msek 

 
Källa: SCB 

Ombyggnadsinvesteringarna ökade med 11 procent under 
2015. Det från årsskiftet minskade ROT-avdraget blåste upp 
andra halvårets siffror och innebär en motsvarande neddrag-
ning för 2016 och 2017. Vi räknar med ombyggnadsinveste-
ringar på 1 procent både 2016 och 2017. Det finns också en 
uppenbar risk att en större del av ROT-sektorn nu återgår till 
att bli en svart del av ekonomin.  

På anläggningssidan dominerar investeringar i vägar och 
järnvägar, men även satsningar i el-, avlopps och värmeverk 
väger tungt. Vad gäller vägprojekten ökar investeringar när 
ett antal större projekt, t ex Förbifart Stockholm intensifieras. 
Å andra sidan väntas järnvägsinvesteringarna minska något 
enligt den statliga investeringsplanen. Satsningarna på el, 
avlopp och värme väntas fortsätta både 2016 och 2017.  

Unionens Branschbarometer pekar på en fortsatt bra investe-
ringsutveckling inom företagen i byggsektorn. Byggföretagens 
egna investeringar i kapacitet, marknader, FoU och kompe-
tensutveckling väntas alla öka i god takt kommande år. Enligt 
SCBs investeringsenkät bedöms byggindustrins egna investe-
ringar öka med 17 procent under 2016.  

Allt talar således för en fortsatt god utveckling av investering-
arna på byggnader och anläggningar. Takten väntas dock 
dämpas, inte minst på grund av den stigande bristen på ar-
betskraft. Detta i kombination med att hushållens efterfrågan 
på bostäder och ombyggnation mattas medför att vi samman-
taget räknar att bygginvesteringarna dämpas till sex procent 
2016 och två procent 2017.   

Offentliga investeringar 
De offentliga investeringarna domineras i hög grad av olika 
typer av bygginvesteringar (och finns därmed i hög grad be-
skrivet i avsnittet ovan). I staten är de största investeringspos-
terna järnväg och väg. Kommunsektorn investerar främst i 
byggnader (sjukhus och skolor), vägar och kollektivtrafik. 
Totalt sett steg de offentliga investeringarna med endast 1 
procent 2015.  Under 2016 bedöms de statliga investeringarna 
öka till följd av satsningar på infrastruktur och stora investe-
ringar inom försvaret. Även kommunernas investeringar 
fortsätter att öka under prognosperioden då stora investering-
ar i bland annat kollektivtrafik, vägar och sjukhusbyggnader 
fortsätter och planeras.  

Finansiering 
Som Unionen konstaterat vid flera tillfällen har effekten av de 
lägre räntorna på investeringarna blivit mindre än traditionell 
ekonomisk teori skulle förutse. En förklaring till detta är att 
bankernas räntegap ökat, det vill säga den lägre räntan har 
inte fullt ut kommit de mindre företagen till del. En hög rän-
tenivå försvårar för de mindre företagen att låna till investe-
ringar. Eftersom små företag är viktiga både för sysselsättning 
och innovationer är detta ett problem för samhällsekonomin.  
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Diagram 30 Räntegapets utveckling, procent 

 
Källa: Riksbanken 

Ett annat problem som uppmärksammats i Riksbankens sen-
aste företagsundersökning är att företagens internränta (den 
som en investering räknas av mot) inte minskat i takt med 
lägre faktiska räntor. Förhållandevis färre investeringar blir 
därmed företagsekonomiskt lönsamma. Det innebär också att 
färre investeringar än vad som egentligen är rimligt med 
tanke på den makroekonomiska situationen verkligen kom-
mer till stånd. Detta avspeglas också i att företagens avkast-
ningskrav i stort sett ligger kvar på samma nivåer som före 
finanskrisen, trots att den riskfria avkastningen sjunkit kraf-
tigt.   
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Produktion och produktivitet
Produktionen i näringslivet växer enligt prognosen med 3,6 
procent 2016 och med 3,2 procent 2017. Detta innebär en 
avtagande tillväxttakt jämfört med 2015. Tjänstesektorn vän-
tas växa i samma takt som näringslivet som helhet 2016 och 
något långsammare 2017. Industrins produktion växer enligt 
prognosen med fyra procent i år. Ökningstakten skruvas upp 
ytterligare under 2017. Byggsektorns tillväxttakt sjunker un-
der prognosperioden efter två år av historiskt hög tillväxt, 
2016 väntas sektorn växa med fyra procent. Takten bromsas 
in ytterligare under 2017. Produktiviteten i näringslivet växer 
långsammare 2016 och 2017 än under 2015, produktivitets-
tillväxten väntas bli runt två procent båda åren. Jämfört med 
2015 växlar produktivitetsökningarna under perioden ner 
inom både bygg- och tjänstesektorn. 

Tabell 7 Unionens prognos över produktion och produktivitet, ej kalender-
korrigerad förändring jämfört med föregående år, procent 
 2015 2016 2017 

Produktion, näringslivet 4,7 3,6 3,2 

- tjänstesektorn 4,3 3,5 3,0 

- industrin 4,1 4,0 5,0 

- bygg 11,2 4,0 2,0 

Produktivitet, näringslivet 3,3 2,1 1,9 

- tjänstesektorn 2,5 1,5 1,2 

- industrin 4,7 4,3 5,0 

- bygg 8,6 2,7 1,0 
Källa: SCB, egna beräkningar 

Produktion 
Näringslivets senaste år och nuläge 
Näringslivets produktion utvecklades starkare under 2015 än 
vad vi förutsåg i vår förra prognos, och växte sammantaget 
med 4,7 procent. Med undantag för det exceptionella rekyl-
året 2010 innebar detta den högsta tillväxttakten för närings-
livets produktion sedan 2007. Under de sex sista månaderna 
2015 växte produktionen i näringslivet med 5,2 procent. 
Därmed har tillväxttakten gradvis accelererat för varje halvår 
som gått efter den svacka som inträffade under hösten 2012 i 
spåren av en intensifierad eurokris. 

Tjänstesektorn står för cirka två tredjedelar av näringslivets 
samlade produktion och en stor del av den oväntat höga till-
växttakten för näringslivet under 2015 förklaras av att tjänste-
sektorn överraskade positivt det andra halvåret. Fjärde kvarta-
let växte tjänsteproduktionen med 4,5 procent och under året 
som helhet blev tillväxten i sektorn 4,3 procent. Ökad syssel-
sättning, stigande reallöner och sjunkande räntor bidrog till 
snabbt stigande disponibla inkomster och därmed ökade 
konsumtionsutrymmet under 2015 för hushållen, vilket till 
stor del förklarar den höga takten i tjänstetillväxten. Till 
denna bidrog även en stigande efterfrågan på företagstjänster 
från exportindustrin, samt en snabbt växande offentlig kon-
sumtion till följd av det höga flyktingmottagandet under det 
andra halvåret.  

Efter tre år i följd av negativ tillväxt ökade industrins pro-
duktion under 2015 med drygt fyra procent. Tillväxttakten 
skruvades upp markant under året, från 0,5 procent under det 
första till 5,2 procent under var och ett av de två avslutande 
kvartalen. Framför allt drevs utvecklingen av en snabbt sti-
gande efterfrågan från utlandet. Ökningstakten för varuex-
porten var under fjärde kvartalet den högsta på över fyra år. 
Även om industrin som helhet således växte i relativt hög takt 
2015 kan två nyanseringar av bilden vara på sin plats. För det 
första; utvecklingen spretar kraftigt mellan olika industribran-
scher. Motorfordonsindustrin och möbeltillverkningen växte 
båda kraftigt, samtidigt som produktionen i exempelvis livs-
medels- och delar av basindustrin krympte eller växte i myck-
et låg takt. För det andra; trots att industrin nu sett fem kvar-
tal i följd av positiv tillväxt ligger produktionen fortfarande på 
en lägre nivå än åren 2010-11. 

Diagram 31 BNP från produktionssidan, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
volymförändring motsvarande period föregående år, procent 

Källa: SCB 

Den anmärkningsvärt höga tillväxttakten i byggsektorn som 
inleddes 2014 höll i sig under 2015. Produktionsökningen – 
drygt elva procent – var visserligen något lägre än under 2014, 
men fortsatt historiskt hög. Takten skruvades dessutom upp 
under det andra halvåret jämfört med inledningen av året. Till 
stor del har den starka byggkonjunkturen drivits av nybygg-
nationen av bostäder som vuxit mycket kraftigt. Bakom detta 
ligger faktorer som stigande börskurser och bostadspriser, 
sjunkande räntor och ökade disponibelinkomster. 
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Diagram 32 Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturläget i april 2016, 
index för sektorer (vänster, 50=neutralvärde), förändring i procent jämfört 
med föregående halvår för nyckeltal (höger) 

Källa: Unionen 

Enligt klubbarna i Branschbarometern är framtidsutsikterna 
för näringslivet som helhet positiva på i stort sett samma nivå 
som i höstas och under förra våren. Även om de tre sektorer-
na och de olika indikatorerna i undersökningen på efterfrågan 
analyseras var och en för sig, visar sig förväntningarna ha 
varit förhållandevis stabila under det senaste året. 

Prognos tjänstesektorn 
I Branschbarometern ser klubbarna i tjänstesektorn en fort-
satt positiv utveckling det kommande halvåret. Den övergri-
pande bilden är marginellt mer positiv än i höstas, och signa-
lerar att den högkonjunktur tjänstesektorn befunnit sig i det 
senaste året väntas fortsätta. Förväntningarna gällande syssel-
sättning och vinst har stärkts något sedan i höstas, och för-
säljningsutsikterna är oförändrat goda. 

Diagram 33 Jämförelser av konjunkturmätare, tjänstesektorn 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

Branschbarometerns bild av konjunkturläget i tjänstesektorn 
som stabilt positivt ligger något i överkant jämfört med den 
som andra indikatorer ger. Silfs inköpschefsindex (PMI) pe-
kar på att tillväxttakten under första kvartalet var fortsatt hög, 
men troligen lägre än under avslutningen av 2015. KI:s baro-
meter för privata tjänster och handeln ger samma bild av 
utvecklingen inom dessa de största tjänstebranscherna; en viss 
inbromsning under inledningen av 2016 jämfört med avslut-
ningen av fjolåret, men trots detta en fortsatt relativt stark 

efterfrågan. Den indikator som avviker mest är SCB:s tjänste-
produktionsindex, som avslutade 2015 på höga nivåer men 
som har växlat ner betydligt under januari och februari. 

Vår bedömning är att tillväxttakten i tjänstesektorn bromsade 
in under första kvartalet i år men växlar upp något under 
våren. För 2016 som helhet sjunker tillväxten jämfört med 
fjolåret. Efterfrågan på sektorn från industrin växer, men i 
andra vågskålen ligger hushållens dämpade konsumtionsök-
ning. För prognosperioden som helhet gäller att tjänstesek-
torn fortsatt växer i god takt, men att kraften i ökningen avtar. 

Prognos industrin 
Unionens klubbar inom industrin ger en mindre ljus bild av 
konjunkturläget än vad klubbarna i tjänstesektorn gör. Det är 
främst förväntningarna på investeringar och sysselsättning 
som avviker negativt. Sammantaget har dock utsikterna inom 
industrin justerats upp något jämfört med i höstas och under-
sökningen pekar mot fortsatt tillväxt det kommande halvåret. 
Sektorn är i stor utsträckning exportberoende. Det är därför 
en viktig tillväxtsignal att industriklubbarna inte sedan våren 
2011 förväntat sig en starkare exportutveckling än nu. 

Diagram 34 Jämförelser av konjunkturmätare, industrin 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

Vid sidan av Branschbarometern ger ett urval av indikatorer 
för industrikonjunkturen en något blandad bild av nuläget. 
Förväntad produktion enligt KI:s barometer har under första 
kvartalet legat på en nivå som indikerar en fortsatt positiv 
riktning framöver. Samtidigt tyder Silfs inköpschefsindex 
snarare på en något lägre tillväxttakt än under hösten 2015. 
Industrins orderingång växte enligt SCB under första kvarta-
let i sin långsammaste takt sedan inledningen av 2015. 

Vår bedömning är att tillväxttakten även i industrin sjönk 
under årets första kvartal, från den nivå som avslutade 2015 
och som jämfört med industriutvecklingen under senare år 
får betecknas som hög. Takten stiger dock igen under återsto-
den av 2016 och 2017, dragen av långsamt ökande efterfrågan 
från utlandet. Återigen bör det understrykas att förväntning-
arna på utvecklingen skiljer sig kraftigt åt mellan olika indu-
stribranscher. 
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Prognos bygg 
De sammantagna förväntningarna hos byggklubbarna i 
Branschbarometern är fortsatt högt ställda, om än något lägre 
än i höstas. En kraftig förstärkning av vinstutvecklingen vän-
tas. Dock finns flera signaler om en nedväxlad tillväxttakt i 
byggsektorn det kommande halvåret. Orderingång, försälj-
ning och sysselsättning bedöms visserligen alla fortsätta växa, 
men i lägre takt än i höstas. 

KI:s barometer över förväntat byggande föll tillbaka under 
första kvartalet. Även om det skedde från de mycket höga 
nivåerna under slutet av 2015 är det en signal som stämmer in 
i samma kör som Branschbarometern om en väntande ned-
växling. Till detta kan läggas Sveriges Byggindustriers janua-
riprognos, enligt vilken tillväxttakten för bygginvesteringar 
snabbt sjunker under 2016-17, till stor del beroende på en 
avmattning i bostadsbyggandet (dock från de exceptionellt 
höga nivåer som rått under 2014-15). 

Vår bedömning är att produktionsökningen i byggsektorn 
gradvis bromsar in under prognosperioden. Orsakerna till 
avmattningen hittas både i hushållens efterfrågan (skatteför-
ändringar inklusive sänkt ROT-avdrag, amorteringskrav, 
stigande räntor) och på utbudssidan (flaskhalsar gällande 
byggbranschens kapacitet). Denna nedkylning av hushållens 
efterfrågan vägs under 2016 troligen inte upp av de åtgärder 
som regeringen vidtagit för att öka byggandet. Dessa får effekt 
på längre sikt, möjligen under 2017. 

Produktivitet 
Produktivitet är ett centralt begrepp för att beskriva, analysera 
och mäta hur effektiv en verksamhet är på att skapa värden i 
form av varor och tjänster av en given mängd resurser – så 
som insatsvaror, maskiner och arbetade timmar. Med pro-
duktivitet avses oftast – och i detta avsnitt – den så kallade 
arbetsproduktiviteten. Med detta menas värdet av det som 
produceras i förhållande till det antal arbetade timmar som 
produktionen krävt. Över tid är det produktivitetsutveckling-
en i det svenska näringslivet, och i synnerhet i industrin, jäm-
fört med den i andra länder som är basen för svensk konkur-
renskraft. 

Från och med 2011 har tillväxten i produktiviteten i närings-
livet som helhet varit måttlig. Den genomsnittliga årliga tak-
ten de senaste fem åren har varit 1,4 procent. Skillnaderna är 
stora när det gäller de olika sektorernas produktivitet. Under 
2015 resulterade exempelvis varje arbetad timme i industrin – 
den mest produktiva sektorn – i ett värde som var 47 procent 
högre än värdet av den arbetade timmen i byggsektorn. 

Industrins lägre produktivitetstillväxt de senaste åren hänger 
samman med den svaga industriexporten efter finanskrisen, 
vilken har tyngt produktivitetstillväxten på två sätt. Dels har 
den lett till ett lägre kapacitetsutnyttjande, vilket är negativt 
för produktiviteten. Dels har den svaga exportutvecklingen 
varit påtaglig för vissa högproduktiva industribranscher – så 

som tele- samt bilindustrin med exempelvis nedläggningen av 
Saab personbilar – vilket i sig varit negativt för industrins 
sammanvägda produktivitet. 

Diagram 35 Produktivitetstillväxt, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
procent 

Källa: SCB 

Under 2015 växte näringslivets produktivitet med 3,3 procent. 
Detta innebar den högsta produktivitetstillväxten under ett 
enskilt år (återigen med undantagsåret 2010 borträknat) se-
dan 2006. Både tjänstesektorn och industrin bidrog till för-
bättringen genom stigande tillväxttakt jämfört med 2014. 
Industrins tillväxttakt på 4,7 procent var den högsta sedan 
2010. Trots en viss temposänkning jämfört med rekordåret 
2014 växte byggsektorns produktivitet under 2015 i mycket 
hög takt. 8,6 procents tillväxt är en snabbare takt än vad som 
varit fallet något år i byggsektorn under de senaste drygt 20 
åren, 2014 undantaget. 

Branschbarometern indikerar att produktiviteten det kom-
mande halvåret kommer att växa i lägre takt än under 2015, 
och att detta gäller för alla tre sektorer. I tjänste- och byggsek-
torn sker detta samtidigt som sysselsättningen stiger, till skill-
nad från i industrin där sysselsättningen enligt klubbarna 
väntas minska något under våren och sommaren. 

Vår bedömning är att takten för produktivitetstillväxten i 
näringslivet under prognosperioden sjunker jämfört med 
2015. Produktiviteten blir 2,1 procent under 2016 och 1,9 
procent under 2017. I tjänstesektorn sjunker tillväxttakten 
under både 2016 och 2017 och blir sammantaget under peri-
oden lägre än genomsnittet för sektorn under de senaste fem 
åren. Störst bidrag till näringslivets produktivitetstillväxt 
under 2016-17 som helhet står industrin för, som väntas ligga 
kvar på ungefär samma tillväxttakt som under fjolåret. Indu-
strins kapacitetsutnyttjande är i nuläget visserligen relativt 
högt, men ligger ändå lägre än tidigare toppnivåer från åren 
innan finanskrisen. Med ökad exportefterfrågan finns alltså 
ytterligare utrymme för ökad beläggning av nuvarande kapa-
citet och med det stigande produktivitet. På något längre sikt 
är det dock nödvändigt för produktiviteten att industrins 
investeringar ökar. 
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Arbetsmarknad     
Utvecklingen på arbetsmarknaden var stark under förra året; 
arbetslösheten sjönk samtidigt som sysselsättningen ökade. 
Även 2016 har inletts starkt, och för helåret är vår bedömning 
att arbetslösheten går ner till 6,8 procent och sysselsättningen 
ökar med 1,8 procent. Under 2017 sjunker arbetslösheten 
ytterligare och sysselsättningsutvecklingen är fortsatt stark.   

Tabell 8 Sammanfattning av Unionens arbetsmarknadsprognos 

 2015 2016 2017 
Sysselsatta, 15 – 74 år,  
procentuell förändring 1,4 1,8 1,7 

Arbetslöshet, 15 – 74 år, procent 7,4 6,8 6,4 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Det förbättrade konjunkturläget med god jobbtillväxt gör att 
arbetsmarknaden fortsätter att vara stark. Arbetskraften 
växer, till stor del förklarat av antalet utrikesföddas ökade 
deltagande på arbetsmarknaden. På grund av de långa hand-
läggningstiderna hos Migrationsverket förväntas emellertid 
det stora tillskottet till arbetskraften komma tidigast under 
2017. Samtidigt kvarstår problematiken att få ner arbetslös-
heten i gruppen utrikesfödda. Utmaningen med det ökande 
antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen som har en svag 
ställning på arbetsmarknaden kvarstår samtidigt som det är 
fortsatt bristfällig matchning på arbetsmarknaden, vilket gör 
att många företag har svårt att tillsätta vakanser.  

Sysselsättning  
Antalet sysselsatta11 i åldern 15-74 år uppgick i februari 2016 
till strax över 4 884 000 personer, vilket är en ökning med 
72 000 personer jämfört med februari föregående år. Det är 
framför allt utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden 
som driver på ökningen av arbetskraften och sysselsatta. 

Diagram 36 Arbetskraft, sysselsättning (vä) och sysselsättningsgrad (hö) 
15 - 74 år, säsong- och trendjusterade värden, 1000-tal respektive procent 

Källa: SCB 

11 Som sysselsatt räknas personer som under referensveckan utförde 
något arbete minst en timme som exempelvis avlönad anställd eller 
som egenföretagare.  

Både arbetskraften och sysselsättningen har ökat under den 
senaste tioårsperioden. Antalet sysselsatta har stigit i nästan 
alla åldersgrupper. Sysselsättningsgraden, det vill säga hur 
stor andel av befolkningen som är sysselsatt, är nu nästan 
tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen.   

Unionenklubbarna som deltar i Branschbarometern gör 
sammantaget bedömningen att sysselsättningen överlag 
kommer att öka det kommande halvåret. I tjänstesektorn och 
i byggbranschen förväntas sysselsättningen öka, klubbarna 
förutser en stigande efterfrågan på såväl arbetare som tjäns-
temän. För industrin ser sysselsättningsutvecklingen mindre 
negativ ut än vad som varit fallet det senaste året. På tjänste-
mannasidan väntas visserligen neddragningar, men läget ser 
trots det bättre ut än i höstas. Emellertid skiljer sig utsikterna 
åt mellan de olika delarna av industrin där basindistrin är den 
enda branschen i undersökningen som signalerar negativ 
tillväxt det kommande året. Till det här kommer också att en 
stor andel av sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden 
återfinns i små företag samt i offentlig sektor. 

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer rapporte-
rar alla näringslivets sektorer om ökad sysselsättning de sen-
aste månaderna, undantaget är tillverkningsindustrin som 
anger att antalet anställda varit oförändrat. Företagens an-
ställningsplaner indikerar en betydligt starkare sysselsätt-
ningsutveckling än normalt på tre månaders sikt. 

Diagram 37 BNP-tillväxt och sysselsättningsutveckling, procent 

 
Källa: SCB 

Diagrammet ovan visar utvecklingen av BNP och sysselsätt-
ning i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. 
Mönstret är att sysselsättningen med viss förskjutning följer 
BNP-utvecklingen. För 2016 förväntar vi oss en fortsatt hög 
tillväxt, om än inte lika stark som fjärde kvartalet 2015. Det 
indikerar att även sysselsättningen kommer fortsätta att ut-
vecklas starkt. 
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Varsel 
Diagram 38 visar antal varsel totalt samt fördelade på kollek-
tivanställda (arbetare) och tjänstemän. Sett över tid har vars-
len gått ner betydligt sedan eurokrisen 2012. Även om antalet 
varsel gick upp något under februari och mars i år är antalet 
varsel under den senaste fyramånadersperioden färre än vid 
samma period för ett år sedan.  

Diagram 38 Antalet varslade fördelade på yrkesgrupp  

Källa: Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshet 
I februari 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år nästan 
370 000 personer och arbetslösheten är nu nere på 7 procent. I 
diagrammet nedan visas arbetslöshetens utveckling i säsongs-
rensat och trendjusterat värde. Av diagrammet framgår att 
arbetslösheten trendmässigt har sjunkit, om än i långsam takt, 
sedan 2010. Vår bedömning är att arbetslösheten kommer att 
fortsätta nedåt något under resten av 2016 och 2017, främst 
beroende på det förbättrade konjunkturläget med stark jobb-
tillväxt.  

Diagram 39 Arbetslöshetens utveckling 15-74 år, procent, säsong- och 
trendjusterade värden 

 
Källa: SCB 

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet för 2015 är något 
lägre än föregående år, men det är en marginell skillnad. Sett 
över den senaste femårsperioden ligger den genomsnittliga 
arbetslösheten runt 34 veckor. Den har minskat för kvinnor 
samtidigt som den har ökat för män.  

Diagram 40 Genomsnittlig arbetslöshetstid 15-74 år, veckor 

Källa: SCB 

Arbetslösheten bland medlemmarna i Unionens a-kassa är 
fortsatt lägre än för arbetsmarknaden i stort. Andelen med-
lemmar i Unionens a-kassa som fick ersättning under januari 
månad uppgick till 2,9 procent, inklusive deltidsarbetslösa. 
Andelen har sjunkit i jämförelse med samma månad förra 
året. Notera att det i dessa siffror inte ingår medlemmar i 
Unionens a-kassa som får aktivitetsstöd. 

Diagram 41 Andelen ersättningstagare inom Unionens arbetslöshets-
kassa, inklusive deltidsarbetslösa, procent 

 
Källa: Unionens arbetslöshetskassa 

Statistik från Arbetsförmedlingen för mars visar att antalet 
inskrivna öppet arbetslösa och inskrivna i program med akti-
vitetsstöd har minskat något i jämförselse med samma månad 
förra året. Arbetsförmedlingen konsterar i sin senaste prognos 
att arbetslösheten fortsätter att sjunka det kommande året. 
Samtidigt menar myndigheten att andelen inskrivna arbets-
lösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden kommer pas-
sera 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa.  
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Diagram 42 Inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbets-
marknaden 12 

Källa: Arbetsförmedlingen  

Antalet som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och tillhör 
en utsatt grupp var i mars 260 700 personer, något färre än 
föregående månad. Det innebär att nästan 70 procent av alla 
inskrivna hos Arbetsförmedlingen ingår i en utsatt grupp. Sett 
över en längre tidsperiod är det gruppen utomeuropeiskt 
födda som ökar mest. Det finns också ett samband mellan 
endast förgymnasial utbildning och långtidsarbetslöshet. För 
gruppen födda utanför Europa visar siffror från Arbetsför-
medlingen att nästan 50 procent har högst förgymnasial ut-
bildning. Samtidigt konstaterar Arbetsförmedlingen att ut-
bildningsnivån hos deltagare i etableringsuppdraget har ökat, 
samtidigt har andelen med högskoleutbildning också ökat. De 
här siffrorna visar att nyanlända är en heterogen grupp, med 
stora skillnader i utbildningsnivå och erfarenheter.  

Det finns med andra ord en allt större tudelning på den 
svenska arbetsmarknaden. De som har en relativt stark ställ-
ning får jobb snabbt, medan de som har en svagare ställning 
har det betydligt svårare. Samma utveckling syns i siffrorna 
för långtidsarbetslöshet som visar att för nästan en tredjedel 
av alla arbetslösa tar det mer än ett halvår att få ett jobb.  

Matchningen på arbetsmarknaden 
Under februari i år fanns 103 100 nyanmälda lediga platser till 
Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med nästan 22 750 
platser jämfört med samma månad föregående år.  

Även antalet kvarstående platser ökade till cirka 85 000, vilket 
är nästan 19 500 fler platser jämfört med samma månad 2015. 
Ett högt antal kvarstående platser indikerar att arbetsgivarna 
har svårt att hitta rätt kompetens.  

12 En person kan ingå i mer än en grupp. 

Diagram 43 Nyanmälda och kvarstående lediga platser, säsongsrensade 
och trendjusterade siffror  

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Ett annat sätt att undersöka hur väl arbetsmarknaden funge-
rar är att studera Beveridgekurvan. Den visar sambandet 
mellan arbetslöshet och lediga jobb som behöver tillsättas. Av 
Beveridgekurvan för svensk arbetsmarknad framgår att den 
trendmässigt har förskjutits åt höger och uppåt. Det innebär 
att trots sjunkande arbetslöshet fungerar matchningen dåligt. 
Det finns lediga jobb men de som är arbetslösa har inte den 
kompetens som efterfrågas. 

Diagram 44 Beveridgekurvan, kvartal, procent 

 
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 

Förbättrad arbetsmarknad för unga   
Sysselsättningen växer i nästan alla åldersgrupper, men det är 
framför allt ungdomar som gynnas av det goda konjunkturlä-
get. Enligt Arbetsförmedlingen beror det på en stor jobbtill-
växt inom yrkesområden med lägre krav på utbildning, ex-
empelvis inom hotell- och restaurang. Av diagrammet nedan 
framgår att ungdomsarbetslösheten är på väg ner och ligger 
nu runt 19 procent, samtidigt som sysselsättningen i ålders-
gruppen 15 – 24 år ökar något. Statistik för 2015 visar också 
att cirka hälften av alla arbetslösa i åldersgruppen är heltids-
studerande.  
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Diagram 45 Antalet sysselsatta och antalet som ingår i åldersgruppen 15-
24 år samt andelen arbetslösa i åldersgruppen, säsongs- och trendjuste-
rade värden 

Källa: SCB 

Diagrammet nedan visar att de flesta ungdomar som är ar-
betslösa får jobb inom ett halvår. Utmaningen är de som det 
tar över 27 veckor eller längre för att få jobb, det vill säga den 
röda delen av staplarna. 2015 motsvarade det drygt 13 procent 
av alla arbetslösa i åldergruppen. Ofta sammanfaller ungas 
svårigheter att få jobb med att de inte har avslutad gymnasie-
utbildning. 

Diagram 46 Antalet arbetslösa i åldergruppen 15 – 24 år efter hur många 
veckor det tar att få jobb 

Källa: SCB 

Även om det till både antal och andel inte är en stor del av de 
arbetslösa i åldersgruppen 15 – 24 år som är arbetslösa länge, 
möter många av de som har jobb en otrygg arbetsmarknad. 
Cirka 56 procent har en tidsbegränsad anställning, motsva-
rande siffra i åldergruppen 15 – 74 år är drygt 17 procent.  
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Prisutveckling
Inflationen stiger återigen efter flera år av mer eller mindre 
stillastående priser. Riksbankens expansiva penningpolitik har 
fått effekt och tillsammans med det starka konjunkturläget 
medför det att inflationen väntas öka alltmer framöver.  

Vår bedömning är att KPI-inflationen i genomsnitt blir 0,9 
procent 2016 och fortsätter upp över tvåprocentsmålet mot 
slutet av 2017. KPIF, där effekten av Riksbankens egna ränte-
förändringar räknas bort, väntas stiga med i genomsnitt 1,5 
procent 2016 och 1,9 procent 2017. 

Tabell 9 Unionens inflationsprognos, KPI, procentuell förändring 
KPI 2015 2016 2017 

Genomsnitt mellan åren 0,0 0,9 1,8 

Under året, dec - dec 0,1 1,3 2,1 

KPIF 2015 2016 2017 

Genomsnitt mellan åren 0,9 1,5 1,9 

Under året, dec - dec 0,9 1,7 2,0 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Utvecklingen 2015 och 2016 
I början av 2013 sjönk inflationstakten ned till noll och bet sig 
sedan fast på denna låga nivå. Utvecklingen fortsatte under 
2015 då KPI-utvecklingen höll sig kvar kring nollstrecket och 
den genomsnittliga utvecklingen för helåret 2015 blev också 
just 0,0 procent. Att inflationen inte satte fart under 2015 för-
klaras bland annat av Riksbankens räntesänkningar som höll 
nere boendekostnaderna samt att oljepriset sjönk under året. 
Även strukturella faktorer som en allt tuffare internationell 
konkurrens och ökad näthandel har dämpat inflationen. 

Den underliggande inflationen visade däremot en ökande 
trend under 2015. KPIF ökade med i genomsnitt 0,9 procent 
och hade en stigande ökningstakt under året. KPIF exklusive 
energi, där även de i huvudsak internationellt satta energipri-
serna räknas bort, ökade med i genomsnitt 1,4 procent.  

I januari 2016 tog inflationen ett kraftigt skutt uppåt då KPI 
ökade med 0,8 procent i årstakt. I februari sjönk ökningstak-
ten något till 0,4 procent för att i mars åter stiga till 0,8 pro-
cent. En delförklaring till den stora förändringen i öknings-
takt är de skatteförändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 
då ROT-avdraget sänktes och skatten på bensin och diesel 
höjdes. Tillsammans beräknas dessa två förändringar öka 
inflationstakten med 0,3 procentenheter, en effekt som kom-
mer finnas kvar under hela 2016. Prisökningen har dock varit 
bred och inom handeln har priset på många stora varugrup-
per ökat med omkring två procent.  

Det som främst håller tillbaka inflationen är lägre räntekost-
nader till följd av Riksbankens räntesänkningar. KPIF-
inflationen har under årets tre första månader varit i genom-
snitt 1,4 procent. KPIF exklusive energi har ökat med i ge-
nomsnitt 1,7 procent.  

Diagram 47 Konsumentprisutveckling som KPI, KPIF och KPIF-energi, 
procent  

 
Källa: SCB 

KPI delas in i tolv olika huvudgrupper. Utvecklingen för de 
åtta största av dessa under januari-mars 2016 visas i diagram 
48. Procentsatsen efter respektive huvudgrupp anger dess 
andel av KPI, tillsammans utgör de åtta grupperna nästan 90 
procent av KPI. För huvudgruppen Boende, som är den en-
skilt största gruppen, sjönk priserna med i genomsnitt 1,0 
procent mellan de tre första månaderna 2015 och 2016. Livs-
medelspriserna steg med 1,9 procent och hotell- och restau-
rangpriserna med 2,4 procent. Även i de övriga huvudgrup-
perna steg priserna.  

Diagram 48 Prisutveckling jan-mar 2016 jämfört med motsvarande måna-
der föregående år, procent  

Källa: SCB 

Unionens Branschbarometer visar att företagens möjligheter 
att höja priserna blivit bättre det senaste året. Både mätningen 
i höstas och den som föreligger denna rapport pekar på ge-
nomsnittliga prisökningar på 1,0-1,5 procent. Mest pressat 
bedöms prisläget vara inom basindustrin som tyngs av fal-
lande världsmarknadspriser och vikande efterfrågan. Även 
inom transportbranschen väntas det bli svårt att öka priserna 
medan det inom bygg, handeln och företagsnära tjänster ser 
ljusare ut.  
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Ränteutveckling 
En väsentlig faktor för prisutvecklingen i ekonomin är ut-
vecklingen av penningpolitiken. Riksbanken har sedan au-
gusti 2014 haft ett tydligt fokus på att nå inflationsmålet. 
Detta har tagit sig uttryck i flera sänkningar av reporäntan, 
som nu är negativ, samt obligationsköp.   

Även obligations- och bostadsräntorna har sjunkit kraftigt. I 
diagram 49 visas utvecklingen av reporäntan, ett- och tioåriga 
statsobligationsräntan samt bankernas utlåningsräntor ex-
emplifierade med SBAB:s tvååriga bostadsränta. Bolåneräntan 
har legat relativt stabilt på en låg nivå sedan våren 2015.  

Diagram 49 Reporänta, obligationsräntor och bostadslåneränta, procent 

Källa: Macrobond 

Vår bedömning är att Riksbankens räntesänkningar är över 
och att reporäntan kommer att lämnas oförändrad under hela 
2016 för att sedan höjas en gång under 2017. Reporäntehöj-
ningen i sig, samt förväntningar om kommande höjningar, 
medför att även bolåneräntorna börjar höjas under 2017. 

Tabell 10 Prognos reporänta, årets slut  
 2015 2016 2017 

Reporänta, årets slut -0,35 -0,50 -0,25 

Källa: SCB, egna bedömningar 

 

Prognos för 2016 och 2017 
Det finns flera faktorer som talar för att den uppgång i inflat-
ionstakt som skett under inledningen av 2016 kommer att 
hålla i sig och tillta framöver.  

Högtrycket i den svenska ekonomin gör att företagen har allt 
bättre möjligheter att höja sina priser. 

Riksbankens räntesänkningar väntas vara avslutade och effek-
ten på KPI av lägre räntor klingar därför av. De långsiktiga 
effekterna av förändringar i penningpolitiken slår igenom 
med ett par års fördröjning och de senaste årens expansiva 
penningpolitik får nu gradvis effekt i ekonomin med en sti-
gande inflation som följd. 

Effekten av det sänkta ROT-avdraget och skattehöjningarna 
på drivmedel ligger kvar under 2016. Även de höjda arbetsgi-
varavgifterna för unga ger ett tryck uppåt på kostnader och 
priser i framför allt handeln och hotell och restaurangbran-
schen. 

Oljepriset väntas stabiliseras kring nuvarande nivå under 
2016 och höjas under 2017. Det medför att den negativa effek-
ten av det sjunkande oljepriset avtar under 2016 och istället 
höjer inflationen 2017. 

Unionens Branschbarometer pekar på att fler företag räknar 
med prishöjningar och genomsnittet för de väntade prisök-
ningarna har stigit under det senaste året.  

Sammantaget bedömer vi att KPI-inflationen stiger till 1,3 
procent mot slutet av 2016 och att genomsnittet för året blir 
0,9 procent. Mot slutet av 2017 nås tvåprocentsmålet och 
snittet för 2017 blir 1,8 procent.  

KPIF fortsätter att vara högre än KPI under 2016 men under 
2017, när reporäntan och därmed bolåneräntorna höjs blir 
skillnaden mellan KPI och KPIF bli allt mindre och mot slutet 
av 2017 ökar KPIF i en lägre takt än KPI.  
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Prognossammanställning  
(Föregående rapport inom parentes) 
 2015 2016 2017 
Försörjningsbalans      
Hushållens konsumtion 2,6 (2,4) 2,2 (2,3) 2,0 
Offentlig konsumtion 2,5 (2,1) 3,6 (2,5) 2,8 
Fasta bruttoinvesteringar 7,3 (4,0) 6,0 (5,2) 4,5 
Lagerinvesteringar 0,1 (0,1) 0,0 (0,0) 0,0 
Export 5,9 (4,1) 5,5 (5,2) 5,2 
Import 5,4 (3,0) 5,2 (5,0) 5,0 
BNP 4,1 (3,1) 3,7 (3,2) 3,0 
      
Prisutveckling och ränta      
KPI, årsgenomsnitt 0,0 (0,0) 0,9 (1,1) 1,8 
KPI, dec-dec 0,1 (0,4) 1,3 (1,5) 2,1 
KPIF, årsgenomsnitt 0,9 (0,9) 1,5 (1,5) 1,9 
KPIF, dec-dec 0,9 (1,1) 1,7 (1,7) 2,0 
Reporänta vid årets slut -0,35 (-0,5) -0,5 (-0,5) -0,25 
      
Produktion och produktivitet      
Produktion, näringslivet 4,7 (3,7) 3,6 (3,6) 3,2 

- tjänstesektorn 4,3 (3,7) 3,5 (3,6) 3,0 

- industrin 4,1 (3,2) 4,0 (5,0) 5,0 

- bygg 11,2 (8,0) 4,0 (2,0) 2,0 
Produktivitet, näringslivet 3,3 (2,3) 2,1 (2,1) 1,9 

- tjänstesektorn 2,5 (2,1) 1,5 (2,0) 1,2 

- industrin 4,7 (3,7) 4,3 (4,0) 5,0 

- bygg 8,6 (6,0) 2,7 (1,0) 1,0 
      
Arbetsmarknad      
Sysselsatta, 15-74 år, proc förändring 1,4 (1,4) 1,8 (1,5) 1,7 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 7,4 (7,5) 6,8 (7,3) 6,4 
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Högtryck 
Unionens konjunkturbedömning april 2016

Tillväxten i Sverige under 2015 överträffade förväntningarna. Den ovän-
tat starka avslutningen på året innebar att BNP-tillväxten blev 4,1 procent.  
Svensk ekonomi väntas fortsätta att växa i god takt under 2016 och 2017. 
Uppgången förklaras av en fortsatt ökning av hushållens konsumtion, men 
också av en snabbt ökande offentlig konsumtion till följd av ökade kostna-
der för flyktingmottagandet. Även en fortsatt återhämtning i Europa och 
därmed stigande export bidrar till tillväxten. BNP beräknas stiga med 3,7 
procent i år och 3,0 procent 2017. 

Bakom de positiva tillväxtsiffrorna finns dock en rad stora utmaningar 
inför framtiden. Till dessa hör integrationen av nyanlända och den bris-
tande matchningen på arbetsmarknaden, den icke fungerande bostads-
marknaden, bristen på långsiktig energipolitik och givetvis behovet av 
system för kontinuerlig kompetensutveckling. Även den snabbt ökande 
digitaliseringen och snabba framväxten av delningsekonomin är avgö-
rande frågor för framtiden.
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