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Vind i seglen – men i oprickad farled
Den ekonomiska tillväxten har hittills under 2015 varit för-
hållandevis stark och utvecklats väl i linje med Unionens 
aprilprognos.  

Under 2014 växte Sveriges BNP med 2,3 procent. Detta var en 
takthöjning jämfört med både 2013 (1,2) och 2012 (-0,3) och 
innebar att BNP-tillväxten 2014 överskred de 1,9 procent som 
varit den genomsnittliga tillväxttakten under perioden 2004-
2014. I diagram 1 visas BNP-tillväxtens och BNP-nivåns ut-
veckling från och med 2006. Av diagrammet framgår att de 
senaste årens trend med stigande BNP-tillväxt höll i sig också 
under de två första kvartalen 2015. Första halvåret i år var 
BNP i Sverige 3,0 procent högre än motsvarande period 2014 
och ekonomin har nu vuxit i snabbare takt än det historiska 
genomsnittet under de fem senaste kvartalen.1 

Diagram 1 BNP i fasta priser samt BNP-tillväxt, kalenderkorrigerad, miljoner 
kronor, procent 

Källa: SCB  

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter således 
och får främst stöd av att Europa visar tydligare tecken på 
återhämtning men även av att den amerikanska ekonomin 
växer i hygglig takt. Däremot innebär nedgången i olje- och 
råvarupriser att utvecklingen blivit svagare än väntat i råvaru-
baserade ekonomier och därmed i många tillväxtländer. I de 
senaste årens draglok i världsekonomin, Kina, dämpas nu 
tillväxten vilket utöver risken för konjunkturen också kan få 
negativa effekter via de internationella finansmarknaderna.  

För svensk del innebär återhämtningen på vår största mark-
nad Europa att exporten dit nu sannolikt kommer att växa 
snabbare, vilket med råge uppväger avmattningen i tillväxt-
länderna. Till detta kommer en fortsatt god utveckling av 

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 vid en 
snabb befolkningsökning, vilket varit fallet under de senaste åren. 
BNP steg mellan 2009-2014 med drygt 12 procent, medan 
BNP/capita under samma period ökade med drygt 7,5 procent.  

sysselsättning och reallöner vilket i kombination med låga 
räntor ger utrymme för en fortsatt stark, om än något lägre, 
privat konsumtion trots skattehöjningar under kommande år. 
Inriktningen av den ekonomiska politiken innebär en priori-
tering av ökade resurser till den offentliga sektorn. Den of-
fentliga konsumtionen kommer därmed att öka i snabbare 
takt 2016. Då även investeringarna i näringslivet förväntas 
öka i något snabbare takt när export och industriproduktion-
en stiger, är bilden för tillväxten i Sverige 2015-2016 totalt sett 
förhållandevis ljus. Sammantaget väntas BNP växa med 3,1 
procent 2015 och 3,2 procent 2016. 

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

 2014 2015 2016 

BNP 2,3 3.1 3,2 

Hushållens konsumtion 2,2 2,4 2,3 

Offentlig konsumtion 1,6 2,1 2,5 

Bruttoinvesteringar 7,6 4,0 5,2 

Lagerinvesteringar 0,2 -0,1 0,0 

Export 3,5 4,1 5,2 

Import 6,3 3,0 5,0 

Källa: Unionen 

Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 

2014 2015 2016 

Arbetslöshet (årsgenomsnitt) 7,9 7,5 7,3 

Sysselsättningstillväxt 1,4 1,4 1,5 

KPI årsgenomsnitt -0,2 0,0 1,1 

KPI-F årsgenomsnitt 0,5 0,9 1,5 

Produktion näringslivet 2,6 3,7 3,6 

Produktivitet näringslivet 1,3 2,3 2,1 

Källa: Unionen 

Givetvis finns osäkerheter i prognosen. På uppåtsidan finns 
möjligheterna att konsumtionen och investeringarna i Europa 
utvecklas bättre än väntat, och att arbetslösheten sjunker 
något snabbare.  

En annan osäkerhet, som kan ”slå” såväl uppåt som nedåt, 
gäller omfattningen, liksom effekterna av och kostnaderna för 
den oväntat stora flyktingströmmen under 2015 som sanno-
likt fortsätter även kommande år. 
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Liksom i tidigare prognoser överväger riskerna på nedåtsidan. 
Hit hör den osäkra utvecklingen i Kina, både vad avser den 
reala ekonomin och vad gäller börs- och finansmarknaderna. 
Hit hör också den fortsatta osäkerheten kring Ukraina och 
Grekland, liksom risken för att en eventuell folkomröstning i 
Storbritannien om EU-medlemskapet skapar finansiell oro. 
En ytterligare risk är att den svaga råvarukonjunkturen slår 
mot flera tillväxtmarknader och kan ge en ny osäkerhet på 
världens finansmarknader. 

Också inom Sverige finns negativa riskfaktorer. En sådan är 
risken för en bostadsbubbla, och hur eventuella politiska 
åtgärder för att minska skuldsättningen kan komma att på-
verka hushållen. På lite längre sikt finns även andra osäker-
hetsmoment. Sammantaget och något förenklat kan vi sum-
mera de viktigaste negativa riskerna och osäkerhetsmomenten 
som: 

Kort sikt – tillväxten i Kina och vilka effekter en snabbare 
dämpning direkt och indirekt skulle få på världsekonomin 
realt och på finansmarknaderna.   

Medellång sikt - den ekonomiska politiken och då framför 
allt penningpolitiken rör sig i hög grad på okänd mark med 
extremt låga, i många fall negativa, räntor, snabb ökning av 
tillgångspriserna, nya strukturer i näringslivet (t ex kraftigt 
ökad e-handel), i många länder instabila offentliga finanser 
och även en hög privat skuldsättning. Osäkerheten och där-
med riskpremien är fortsatt hög, vilket riskerar att slå mot de 
långsiktiga investeringarna och tillväxten. 

Längre sikt – digitaliseringen samt större inkomst- och för-
mögenhetsklyftor. Digitaliseringen väntas påverka omkring 
hälften av alla jobb i svensk ekonomi. Av dessa kommer gi-
vetvis inte alla att försvinna men de kommer att påverkas 
innehållsmässigt och kompetenskravsmässigt. Osäkerheten 
och den snabba utvecklingen gör att det blir svårare att göra 
träffsäkra förutsägelser, och därmed för statsmakterna att 
styra och anpassa sig till förändringen. Några trender verkar 
dock starka och tydliga: fortsatt tjänstefiering av näringslivet 
och jobbskapandet, gammal branschindelning blir allt mindre 
relevant, ökad vikt för småföretag och enmansföretagare samt 
snabbt föränderliga kunskapsbehov. Hur snabbt förändring-
arna kommer vet vi inte, men det står klart att det kommer att 
gå snabbt och att det kraftfullt förändrar spelplanen både för 
politiken och för företagandet.2 

2 Många utvecklade länders, t ex USAs, ekonomiska bärkraft och 
sociala mobilitet har under de senaste tre decennierna gradvis för-
sämrats.  En viktig förklaring till detta är att det synes ha skett en 
frikoppling mellan produktivitetsutvecklingen och den reala löneut-
vecklingen. Resultatet är att den moderna marknadsekonomins 
draglok, de breda medelklasskikten, under längre perioder fått lägre 
reallöneökningar i relation till tillväxten, samtidigt som överskotten i 
allt större utsträckning tillfallit ett litet allra högsta inkomstskikt. 

Kombinationen av en god stabil tillväxt i Sverige kommande 
år men samtidigt stora frågetecken på kort och längre sikt gör 
att vi gett höstens prognos namnet:  

Vind i seglen – men i oprickad farled.     

Positiv Branschbarometer 
Den överlag ljusa framtidssynen stärks av Unionens Bransch-
barometer, som uppvisar en fortsatt optimistisk bild. I under-
sökningen bedömer Unionens klubbar läget i sina respektive 
företag inför kommande halvår i relation till hur utvecklingen 
varit under de senaste sex månaderna. Produktionen, lön-
samheten och investeringarna väntas öka, medan sysselsätt-
ningen förblir oförändrad. Jämfört med april är ökningstak-
ten marginellt lägre vad gäller tillväxten i orderingången, men 
å andra sidan har möjligheten att höja försäljningspriserna 
skruvats upp något. Den väntade uppgången är bred och 
täcker samtliga delbranscher, med undantag för basindustrin 
där förväntningarna pekar på en försvagad konjunktur. För 
övrig industri är utsikterna positiva, men även där väntas 
sysselsättningen minska något. 

För andra gången redovisas nu Branschbarometern även 
regionalt uppdelad. Denna uppdelning visar att i de flesta 
regioner, med undantag för regionerna Norr och Mitt, över-
väger de optimistiska signalerna. Dessa regioner är också de 
två där basindustrin väger tyngst. Den mest optimistiska reg-
ionen är Östra Götaland. 

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten har  
börjat sjunka 
Sysselsättningen väntas fortsätta öka i god takt även 2016.  
I takt med att konjunkturen stärks kan vi se en ökad syssel-
sättning som med en viss eftersläpning följer konjunkturupp-
gången. Den högre sysselsättningen beror delvis på den poli-
tiska prioriteringen på ökade resurser till offentlig sektor, som 
primärt innebär fler offentliga jobb. Arbetslösheten har börjat 
sjunka men är på en fortsatt hög nivå. Att nedgången blir så 
pass liten, beror på den snabba ökningen i arbetskraften, 
framför allt till följd av en hög och ökande invandring. Totalt 
sett beräknas närmare tre av fyra inskrivna på arbetsför-
medlingen under 2016 vara personer med svag ställning på 
arbetsmarknaden.    

Trots en viss förbättring under 2015 och 2016 är den nuva-
rande produktivitetsutvecklingen i näringslivet, och även i 
ekonomin totalt, historiskt sett låg. Detta är oroväckande med 
tanke på Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välstånd, 
eftersom produktivitetsutvecklingen är avgörande för reallö-
ner och tillväxt. 

Digitaliseringen antas oproportionerligt gynna de med eftertraktad 
utbildning, vilket riskerar spä på denna utveckling än mer. Utveck-
lingen är kännbar även i Sverige, om än i betydligt mindre omfatt-
ning än i många jämförbara länder. 
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Inflationen fortsatt låg, men långsamt mot målet 
Enigheten om att det är den konkurrensutsatta industrin som 
normerar löneökningarna har varit en viktig förklaring till att 
den svenska konkurrenskraften bevarats och till den goda 
reallöneutvecklingen som kommit hela arbetsmarknaden till 
del de senaste 20 åren. Det första industriavtalet slöts 1997. 
Därefter har reallöneökningen på arbetsmarknaden varit 
drygt 2 procent per år, eller omkring 40 procent för hela peri-
oden. Det kan jämföras med omkring 0,5 procent per år un-
der 20-årsperioden före industriavtalets tillkomst. 

Ett ankare i detta har varit trovärdigheten för Riksbankens 
inflationsmål. Denna trovärdighet är dock nu ifrågasatt vilket 
inte minst framgår av mätningarna av inflationsförväntning-
arna. Det är också uppenbart att penningpolitiken i hög grad 
befinner sig på okänt vatten. Det gäller inte minst osäkerheten 
om effektiviteten i Riksbankens olika åtgärder i denna ex-
trema lågräntemiljö. Både storleken på effekterna och hur 
snabbt de kommer är dessutom i hög grad okända. Kort sagt, 
Riksbankens navigeringssvårigheter är många. 

KPI-inflationen har under sommaren och hösten 2015 ut-
vecklats svagare än vi bedömde i april. Detta beror framför 
allt på att oljepriserna inte stigit såsom vi antog. Även den 
svaga utvecklingen av andra råvarupriser har bidragit till ett 
lägre utfall. Vår bedömning är dock fortfarande att inflation-
en gradvis kommer att stiga under loppet av 2015 och 2016, 
till följd av en något bättre internationell konjunktur, en svag 
krona och att oljepriserna beräknas stiga något. Den negativa 
räntan och Riksbankens entydiga besked att inflationsmålet är 
prioriterat bidrar också till att vi räknar med en snabbare 
prisökning. Även de i budgeten föreslagna skatteförändring-
arna bidrar till en högre inflation kommande år. En lägre 
tillväxt i Kina och därmed större konkurrens inom många 
varusegment gör dock att uppgången blir något långsammare 
än vi tidigare antagit. 

Konsumentpriserna, mätt som KPI, väntas stiga från 0,0 pro-
cent i årsgenomsnitt för i år, till 1,1 procent 2016. Detta inne-
bär i sin tur att KPI gradvis allt mer närmar sig inflationsmå-
let, och sannolikt kommer att överstiga det under 2017 när 
räntorna också kan börja stiga. KPIF, där effekterna av Riks-
bankens ränteförändringar räknas bort, väntas nå en årsvis 
genomsnittlig ökning på 0,9 procent innevarande år och 1,5 
procent 2016. 

En faktor som påverkar ekonomins alla delar är den kom-
mande avtalsrörelsen. Unionen gör av naturliga skäl ingen 
prognos på hur denna kommer att falla ut. Ekonomin befin-
ner sig i ett läge där det finns faror både med alltför höga och 
alltför låga löneökningar. Situationen kompliceras ytterligare 
av att de traditionella makroekonomiska åtgärderna för att 
påverka ekonomin – penningpolitik och finanspolitik – båda 
är bakbundna. Penningpolitiken av att effektiviteten blivit allt 

mindre i dagens negativa ränteläge, finanspolitiken av under-
skott i statsbudgeten och ansträngda kommunala budgetar.   

Riskerna kan i korthet summeras; för låga löneökningar (när 
Riksbanken inte kan gasa på ekonomin effektivt via lägre 
räntor) ger höga kostnader i form av lägre tillväxt, lägre 
sysselsättning och högre arbetslöshet. Reallöneutvecklingen 
blir sämre och därmed även konsumtionen. För höga löneök-
ningar, å andra sidan, kostar i form av förlorad konkurrens-
kraft som slår direkt på industrin och i förlängningen på hela 
ekonomin. Kortsiktigt skulle för höga löneökningar ge snabb-
bare tillväxt via inhemska ekonomin, men det riskerar att ske 
på bekostnad av näringslivets internationella konkurrenskraft. 
I teorin skulle man kunna tänka sig att detta motverkas av att 
kronan försvagas, men risken är minst lika stor att finans-
marknaderna skulle tolka det som att räntan höjs tidigare, och 
att det därmed blir en dubbelchock för industrin – höga kost-
nadsökningar och att växelkursen går åt fel håll. Att ”bara” via 
höga löneökningar i industrin driva upp inflationen är alltså 
farligt. 

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

En aktiv näringspolitik är en viktig del i regeringens ambition 
att nå Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Regeringen har 
många goda ambitioner och förslag i budgeten, t ex vad gäller 
behovet av en nyindustrialiseringsstrategi, exportsatsningar, 
bättre finansieringsmöjligheter för små företag, infrastruktur-
satsningar och mer samverkan mellan stat, näringsliv och 
andra intressen. Satsningarna är dock beloppsmässigt små 
(cirka 350 miljoner kronor i en budget med 20 miljarder i 
reformer). Den största bristen i politiken är dock avsaknaden 
av offensiva åtgärder vad gäller kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. Tillgången på kompetens är helt avgö-
rande för om företagen väljer att investera i Sverige eller inte. 
Man kan också konstatera att andra delar av politiken på olika 
sätt slår mot det privata näringslivet och stora grupper av 
anställda, inte minst tjänstemän, framför allt via olika typer av 
skattehöjningar. Vi antar i prognosen att regeringens budget 
går igenom i riksdagen. 

Svenska företag måste också bli bättre på att hantera och ta 
tillvara medarbetarinnovationer. En del i detta – liksom för att 
förbättra de små tekniktunga företagens möjligheter att an-
ställa nyckelpersoner – är att sänka skatten på personalopt-
ioner.  
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Ett långsiktigt allvarligt problem är bristen på investeringar i 
Sverige. Det existerande regelverket kring hur de offentliga 
investeringarna bokförs borde därför ses över. I dagens 
lågräntevärld är det rätt tid att göra samhällsekonomiskt lön-
samma och nödvändiga investeringar. Att investeringar och 
konsumtion konkurrerar om utrymmet i statsbudgeten är i 
grunden fel. Regelverket för statsbudgeten borde ses över med 
ambitionen att införa en investeringsbudget även för staten – 
givetvis med tuffa kontroller så att det inte missbrukas. 

En framtida tillväxt- och näringspolitik måste bygga på tre 
delvis olika fundament. För det första att skapa bra långsiktiga 
ramvillkor för företag och anställda, liksom för innovationer 
och deras finansiering. Det må gälla skatte- och regelverk, 
liksom hur trygghetssystemen är utformade. 

För det andra att se över dagens regelverk som i hög grad är 
anpassade efter fast anställda i stora organisationer. Vi går 
mot en ekonomi där fler kommer att hoppa mellan olika 
anställningsformer och företagande, och där fler kommer att 
arbeta i mindre företag. Vi behöver trygghetssystem som 
fungerar även då. Unionen har en rad förslag för översyn av 
trygghetssystemen för egenföretagare. 

För det tredje behövs en mer individanpassad arbetsmark-
nads- och utbildningspolitik, både mot företag och individer. 
Arbetsförmedlingens insatser måste i större utsträckning 
skräddarsys och utbildningssystemen anpassas utifrån indivi-
dens och företagens behov. Här är reformer som skapar ut-
rymme för kontinuerlig kompetensutveckling oerhört viktiga. 
Sverige behöver ett kollektivt finansierat system med indivi-
dens kompetensutvecklingsbehov och drivkrafter som ut-
gångspunkt.  

På mer konkret nivå vill Unionen betona följande vad avser 
inriktningen av den ekonomiska politiken: 

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

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

• Skapa fungerande trygghetssystem för egenföreta-
gare. 

• Fungerande infrastruktur, både fysisk och digital, är 
särskilt viktiga faktorer i ett geografiskt utsträckt och 
exportberoende land som Sverige. Här finns bety-
dande brister, både vad gäller investeringar och un-
derhåll.  

• 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.  

• Se över beskattningen av personaloptioner som idag 
försvårar de små företagens tillgång till både perso-
nal och kapital. 
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Unionens Branschbarometer oktober
Sammantaget bedömer Unionens klubbar att konjunkturut-
sikterna för näringslivet i stort sett är oförändrade sedan i 
våras. Jämfört med förra hösten har framtidsutsikterna 
stärkts. Senast förväntningarna på den närmaste framtiden 
var påtagligt högre ställda än nu var 2011. 

Diagram 2 Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturläget i oktober 
2015 uppdelat på bransch, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

Sammantaget är läget mest positivt i bygg och fastighet, han-
deln och företagstjänster – minst positivt i basindustrin och 
övrig industri.3 Jämfört med i våras har förväntningarna 
stärkts inom bygg och transport medan de påtagligt sänkts 
inom basindustrin och dragits ner något inom företagstjäns-
ter. 

Klubbarna i tjänstesektorn förväntar sig stigande orderingång, 
försäljning och vinst det kommande halvåret. Den största 
skillnaden från i våras är en förväntan om något snabbare 
stigande försäljningspriser. I undersökningen anger drygt 70 
procent av klubbarna att inget av den svenska produktionen 
exporteras. Den positiva tillväxt som väntas i tjänsteföretagen 
bygger alltså på inhemsk efterfrågan från företag – exempelvis 
bemannings- och konsulttjänster – och i slutänden till stor del 
på att de svenska hushållens konsumtion fortsätter att utveck-
las starkt. 

Till skillnad från tjänsteföretagen säljer industriföretagen 
mycket till utlandet. Mer än 60 procent av industriklubbarna 
anger att företaget exporterar mer än 40 procent av sin 
svenska produktion. Samtidigt visar undersökningen att för-
väntningarna på exporten skruvats ner jämfört med i våras. 
Följdriktigt är även förväntningarna på försäljning och orde-
ringång mindre positiva nu än för ett halvår sedan, enligt 
industriklubbarna.  

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. 

Diagram 3 Unionenklubbarnas bedömning av lönsamheten i företagen i 
nuläget, nettotal 

Källa: Unionen 

Basindustrin utmärker sig negativt avseende framtidsutsik-
terna. Det är särskilt stål och gruv som är stämt i moll. Lön-
samhetsläget i denna delbransch har försämrats påtagligt 
sedan i våras och en majoritet av klubbarna anger att försälj-
ningen det senaste halvåret föll ut sämre än väntat. Förvänt-
ningarna på exporten har försämrats sedan i våras och pekar 
nu mot en minskning det kommande halvåret, vilket får ge-
nomslag i försäljningen och orderingången. Som en följd 
förväntas även minskade investeringar i kapacitet samt sjun-
kande sysselsättning för både arbetare och tjänstemän i bran-
schen. 

Förklaringarna till byggsektorns höjda förväntningar är för-
stås en kraftigt stigande efterfrågan och med den en ökad 
sysselsättning i branschen, men även ett skifte uppåt gällande 
sektorns egna investeringar inte minst avseende de anställdas 
kompetensutveckling. Trots att branschen gick för högtryck 
när den förra Branschbarometern genomfördes och förvänt-
ningarna inför våren och sommaren var högt uppskruvade 
har det senaste halvårets försäljning överraskat positivt. Bran-
schen sticker också ut positivt gällande nulägesbedömningen 
av lönsamheten – mer än 60 procent av klubbarna bedömer 
det som ”starkt” eller ”mycket starkt”.  
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Diagram 4 Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturläget i oktober 
2015 uppdelat på indikatorer, förväntad förändring i procent det kom-
mande halvåret jämfört med utfallet det senaste halvåret 

Källa: Unionen 

Den största förändringen sedan i våras gällande marknadsut-
sikterna är enligt klubbarna som helhet en något lägre förvän-
tan på orderingången medan försäljningsförväntningarna är 
oförändrade. Jämfört med för ett år sedan är förväntningarna 
högre ställda nu för båda dessa indikatorer. Särskilt intressant 
i dessa tider av låg inflation är förväntningarna avseende för-
säljningspriserna – även om förändringen är liten har den 
förväntade prisökningen stigit sedan i våras. 

Sammantaget tror klubbarna på en positiv vinstutveckling i 
företagen, i nivå med förväntningarna i våras. Denna bedöm-
ning görs utifrån ett läge där ca 40 procent av klubbarna har 
angivit den nuvarande lönsamheten i företagen som ”stark” 
eller ”mycket stark”, medan ca 20 procent bedömer den som 
”svag” eller ”mycket svag”. Jämfört med för ett år sedan är 
företagens lönsamhetsläge idag enligt klubbarna något bättre, 
men det handlar på övergripande nivå om relativt små för-
ändringar och sedan i våras är läget i stort sett oförändrat. 

Investeringsutsikterna är blandade. Satsningarna på forskning 
och utveckling och de anställdas kompetensutveckling förvän-
tas inte ta någon större fart, men gällande investeringarna i ny 
eller utökad kapacitet har förväntan stigit det senaste året och 
ligger nu på de högsta nivåerna sedan 2011. Handeln utmär-
ker sig positivt avseende dessa investeringar, men i alla 
branscher förutom basindustrin går denna förväntan igen.  

Bilden av sysselsättningen är den av ett i stort sett oförändrat 
läge det kommande halvåret. Neddragningar är att vänta 
inom industrin – framför allt inom basindustrin – medan 
ökad sysselsättning enligt klubbarna väntar inom bygg och 
företagstjänster.4 

4 Observera en strukturell skevhet i undersökningen som slår igenom 
i sysselsättningssiffrorna. En stor andel av sysselsättningsökningen 
på arbetsmarknaden återfinns i små företag samt i offentlig sektor. 
Undersökningen riktar sig till klubbar inom privata näringslivet med 

Diagram 5 Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturläget i oktober 
2015 uppdelat på regioner, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

En geografisk indelning av klubbarnas bedömning visar att en 
konjunkturförstärkning väntas i sex av nio regioner det 
kommande halvåret.5 Starkast väntas utvecklingen bli i Östra 
Götaland, följt av Västra Götaland (exklusive Göteborg), Syd 
(exklusive Malmö/Lund) och Stockholm. Regionerna Mitt 
och Norr avviker från övriga regioner – förväntningarna i 
dessa de två mest basindustritunga regionerna i undersök-
ningen har påtagligt skruvats ner sedan i våras och en försäm-
rad konjunktur är att vänta. Göteborg, med sin slagsida åt 
fordonsindustrin, har gått åt motsatt håll. Det är den region i 
vilken förväntningarna i störst utsträckning skruvats upp 
sedan i våras, även om den väntade konjunkturförstärkningen 
inte slår igenom gällande sysselsättningen. 

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 530 klubbar på 4546 företag med samman-
lagt 424 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen är 30 procent. 
Svaren presenteras indelade efter bransch respektive geografisk 
region. Undersökningen genomfördes under september 2015. 

minst 20 medlemmar. I denna enkät är det bara 6 procent av klub-
barna som angivit att företaget har färre än 50 anställda i Sverige. 
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. 
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Basindustri Övrig 
industri

Bygg och 
fastighet

Transport Handel Företags-
tjänster

Totalt
oktober  

2015

Totalt
april  
2015

Totalt
oktober  

2014

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveckling

Investeringar

I kapacitet

I nya marknader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän

Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturen hösten 2015
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 hösten 2015
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
oktober 

2015

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveck-
ling

Investeringar

I kapacitet

I nya mark- 
nader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän



  

Internationell konjunktur
Vi räknar sammantaget med att den internationella tillväx-
ten dämpas till 3,1 procent 2015 jämfört med 3,4 procent 
2014, och stiger till 3,6 procent 2016. I det för Sverige viktiga 
euroområdet väntas tillväxten öka från 0,9 procent 2014, till 
1,5 procent i år och 1,6 procent 2016. Stigande tillväxt och 
högre kapacitetsutnyttjande, men fortsatt låga räntor, skapar 
utrymme för högre investeringar vilket speciellt gynnar den 
investeringsvarutunga svenska exporten.   

Den internationella konjunkturen har under de senaste åren 
kännetecknats av två delvis motstridiga förhållanden. Å ena 
sidan av en totalt sett ganska hygglig och stabil tillväxttakt på 
drygt tre procent per år i världsekonomin sedan 2011. Å 
andra sidan av återkommande kriser som skapat osäkerhet 
och upprepade nedrevideringar i prognoserna. Trots den 
totalt sett jämna utvecklingen har dessutom tillväxten varit 
mycket ojämnt fördelad där Kina stått för en stor del av 
tillväxtkraften, medan Europa haft en långdragen recession.  

Inledningen av 2015 uppvisar jämfört med tidigare år en 
tillväxt som trots ett svagare första halvår varit mer i linje 
med prognoserna. Tillväxten på den för Sverige mycket 
viktiga Europamarknaden förbättras stadigt om än långsamt.  
Ett starkare Europa, en god tillväxt i USA och snabb tillväxt i 
Indien medför sammantaget att prognoserna för världseko-
nomin för 2016 ser ljusare ut, trots en väntad dämpning i 
Kina och många tillväxtländer. Det innebär sammantaget 
goda chanser för en snabbare svensk exporttillväxt. Här 
väger för svensk del de ljusare utsikterna för Euro-området 
tyngst, men också Norden väntas få en något snabbare till-
växt kommande år. 

Det finns dock liksom tidigare år betydande risker på 
nedåtsidan. Här kan vi i Europa utöver den fortsatta spän-
ningen i Ukraina och i andra delar av det forna Sovjet, peka 
på att Greklandskrisen åter kan förvärras. Vi räknar dock 
med att Grekland hankar sig fram och blir kvar i euron, med 
på sikt någon form av skuldavskrivning. Ett större orosteck-
en är utvecklingen i Kina, där svagare ekonomisk tillväxt och 
börsfrossa som i viss mån spridit sig till de finansiella mark-
naderna kan komma att påverka världsekonomin kraftigt. 

På uppåtsidan innebär nedgången i oljepriset för flertalet 
länder och då inte minst för Europa, USA och flertalet ut-
vecklingsländer en kostnadssänkning i näringslivet, samti-
digt som hushållens köpkraft ökar. Både investeringar och 
konsumtion påverkas positivt. I prognosen antar vi att olje-
priset under 2016 stiger något, varför snittpriset under året 
blir i stort sett det samma som 2015. Samtidigt innebär da-
gens låga oljepriser att många oljeproducerande länder får 
problem i sina offentliga finanser. Detta påverkar deras 
tillväxt negativt, men riskerar också – om det låga priset blir 
bestående – att skapa nya skuldkriser. För Sveriges del är 
utvecklingen i Norge ett speciellt frågetecken med tanke på 

landets betydelse för svensk export, då oljeprisnedgången 
slår mot stora delar av det norska näringslivet.  

Den något bättre tillväxten i USA och Europa innebär att 
både penning- och finanspolitiken på sikt torde bli något 
stramare i dessa ekonomier. USA ligger först i konjunktur-
cykeln där en första räntehöjning troligtvis kommer under 
senhösten/vintern 2015, och ytterligare gradvisa höjningar 
under 2016. Inom euroområdet torde en räntehöjning inte 
bli aktuell förrän 2017. 

Tabell 3 Internationell tillväxt, procentuell förändring 
 2014 2015 2016 

Världen 3,4 3,1 3,6 

USA 2,4 2,6 2,8 

Euroområdet 0,9 1,5 1,6 

Tyskland 1,6 1,5 1,6 

Storbritannien 3,0 2,5 2,2 

Norden, exkl Sverige 1,0 1,7 2,0 

Norge 2,2 1,2 1,4 

Japan -0,1 0,6 1,0 

Brasilien 0,1 -3,0 -1,0 

Ryssland 0,6 -3,8 -0,6 

Kina 7,4 6,8 6,3 

Indien 7,2 7,3 7,5 

Källa: IMF WEO, okt 2015, egna beräkningar 

Världshandeln ökade under 2013 och 2014 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 3,2 pro-
cent 2015 och 4,1 procent 2016.    

USA 
Tillväxten i USA var oväntat svag under det första halvåret, 
men mycket av dämpningen kan sannolikt förklaras av en 
ovanligt kall vinter. Utfallet för det andra kvartalet var bättre 
än väntat och den inhemska ekonomin utvecklas bra, inte 
minst tack vare en stark arbetsmarknad där sysselsättningen 
ökat i snabb takt. Hushållens konsumtion fortsätter därmed 
att dra den amerikanska ekonomin, medan exporten och 
industrin utvecklas mer dämpat till följd av både en relativt 
svag efterfrågan utomlands och en relativt stark dollar. 
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Denna utveckling väntas i stora drag fortsätta även nästa år. 
Totalt sett räknar vi med en BNP-tillväxt på 2,6 procent i år, 
som stiger till 2,8 procent 2016. Den förhållandevis goda 
tillväxten medför att en räntehöjning i USA rycker allt när-
mare. Vi räknar med en första höjning av styrräntan under 
hösten 2015, och fortsatta smärre och gradvisa höjningar 
under loppet av 2016. 

Europa utom Norden 
Efter flera år av besvikelser och återkommande kriser, pekar 
nu allt fler tecken på att återhämtningen i Europa äntligen 
stabiliserats, driven av en relativt stark utveckling i Tyskland. 
Totalt sett räknar vi med en BNP-tillväxt på 1,5 procent i 
euroområdet i år, och 1,6 procent nästa år.  

I Tyskland talar fortsatt låga räntor, en god utveckling på 
arbetsmarknaden och låg arbetslöshet samt stigande reallö-
ner för en hygglig utveckling av framför allt den inhemska 
ekonomin. Exporten får visst stöd av en svag euro och 
snabbare tillväxt i USA vilket väger tyngre än dämpningen i 
Kina. Den tyska ekonomin väntas totalt sett växa med 1,5 
procent i år och 1,6 procent under 2016, och är motorn för 
hela euroområdets tillväxt.  I Frankrike har den privata kon-
sumtionen tagit viss fart och även näringslivet utvecklas 
något bättre. Även de tidigare krisländerna (Spanien, Italien, 
Portugal och Irland) uppvisar nu tillväxt. Undantaget är 
fortsatt Grekland där både den ekonomiska och politiska 
osäkerheten i hög grad finns kvar.   

För hela Europa kan vi notera att den något snabbare tillväx-
ten har medfört att arbetslösheten börjat sjunka, vilket på-
verkar hushållens konsumtion och framtidstro positivt. Till 
detta bidrar också de låga oljepriserna, liksom en fortsatt 
expansiv penningpolitik och bättre fungerande kreditgiv-
ning. Allt detta skapar förutsättningar för stigande privat 
konsumtion som i sin tur leder till högre produktion och 
kapacitetsutnyttjande i näringslivet. Även stigande export till 
USA påverkar optimismen i näringslivet positivt. Utgångslä-
get för högre investeringar, vilket är viktigt för svensk ex-
port, blir därmed gradvis bättre.  

Högre tillväxt bidrar till att minska problemen med bud-
getunderskott och statsskulder i Europa. Det finns dock 
stora behov av budgetmässig konsolidering, varför finanspo-
litiken väntas förbli neutral eller svagt åtstramande. Risken 
för ny finansiell osäkerhet kan dock ännu inte uteslutas. 
Inflationstrycket i ekonomierna väntas förbli lågt. Vi räknar 
därför inte med att den Europeiska Centralbanken höjer sin 
styrränta under prognosperioden. 

Utanför euroområdet hade Storbritannien en snabb ekono-
misk tillväxt 2014, främst förklarad av en bra sysselsätt-
ningsutveckling som driver den privata konsumtionen. För 
2015 och 2016 räknar vi dock med en viss dämpning till 
följd av lägre investeringar i olje- och gassektorn men även 
som en följd av pundets värdeökning mot euron. En osäker-
het i bedömningen gäller en eventuell EU-omröstningen i 
landet. Beroende på hur opinionen ser ut, kan detta påverka 
både finansmarknaderna och företagens framtidstro och 
investeringar. 

Norden 
De nordiska ekonomierna har utvecklats olika de senaste 
åren. I Danmark, vars tillväxttakt 2014 var 1,1 procent, drivs 
ekonomin i hög grad av hushållens konsumtion. Näringsli-
vets investeringar har åter börjat öka, och kommer förmod-
ligen att stiga snabbare i takt med att Europa långsamt växlar 
upp sin tillväxt. Bostadsinvesteringarna utvecklas dock fort-
satt svagt efter boprisbubblan i början av 2000-talet. Totalt 
sett räknar vi med att tillväxten ökar till två procent 2015, för 
att sedan stiga ytterligare något 2016 i takt med den all-
männa förbättringen i Europa. 

Den norska tillväxten var under 2014 högre än den danska, 
med en tillväxttakt på 2,2 procent. Därefter har dock eko-
nomin blivit allt mer tudelad där den privata konsumtionen 
ökat i god takt, medan ”olje-Norge” utvecklats svagt till följd 
av nedgången i oljepriserna. BNP väntas växa med 1,3 pro-
cent under 2015. Denna tudelning väntas fortsätta även 
under 2016, även om oljeprisnedgången och den minskade 
aktiviteten i oljesektorn gradvis slår igenom även på fast-
lands-Norge, inte minst på företagstjänstesidan. Liksom i 
Sverige får dock exporten och därmed tillväxten i ”fastlands-
Norge” stöd av en svag norsk krona. 

Den finska ekonomin har utvecklats svagast i Norden och 
uppvisar i stort sett stagnation under det senaste året.  BNP 
minskade med 0,4 procent 2014 och väntas hamna kring 
nollstrecket även i år. En svag arbetsmarknad och hög skuld-
sättning i hushållen håller tillbaka den privata konsumtion-
en, medan näringslivet påverkas negativt både av den svaga 
utvecklingen i Ryssland och en kombination av strukturella 
och kostnadsmässiga problem. Regeringen har presenterat 
omfattande åtgärder för att sänka kostnadsnivån i det finska 
näringslivet, åtgärder som dock samtidigt riskerar att ytterli-
gare minska den privata konsumtionen. En viss förbättring 
torde dock ske nästa år i takt med att tillväxten i Europa 
ökar. 
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Japan 
Den japanska ekonomin fortsätter att gå kräftgång, med en 
svag privat konsumtion, en besvärlig demografisk situation, 
hög statsskuld och dämpad exportutveckling. Exporten till 
USA och Europa väntas visserligen stiga något kommande 
år, men detta motverkas av svagare efterfrågan (och hårdare 
konkurrens) från Kina. De övriga strukturella problemen i 
ekonomin finns i allt väsentligt kvar varför tillväxten väntas 
förbli låg, under eller kring en procent, även 2015 och 2016. 
Till dessa problem hör framför allt en låg andel kvinnor i 
arbetskraften, en åldrande befolkning och utflyttning av 
produktion från landet. 

Kina, Indien, Brasilien och Ryssland 
Tillväxten i Kina har dämpats under året. Detta är delvis en 
av statsmakten önskad utveckling där den inhemska kon-
sumtionen ska svara för en större del av tillväxten, medan 
den export- och investeringsledda ökningen dämpas. Att 
styra dessa skeenden är dock svårt för staten, och osäkerhet-
en kring landets tillväxttakt har gradvis ökat. Problemen på 
fastighetsmarknaden finns kvar och byggnadsinvesteringar-
na har fallit kraftigt. Börsfallet under sensommaren reser 
dessutom nya frågetecken kring det finansiella systemet, 
även om effekterna på hushållen förväntas bli små. Kina 
genomförde en smärre devalvering av yuanen i augusti, som 
framför allt kan ses som en korrigering efter det att den 
kinesiska valutan stigit i värde under de senaste två åren när 
den följt dollarn uppåt.  

Den stora frågan är hur kraftig inbromsningen blir. Riskerna 
i den kinesiska ekonomin finns således på nedåtsidan. En 
svagare tillväxt i Kina påverkar världsekonomin, och då 
framför allt de råvarubaserade ekonomierna. För Sveriges 
del är den direkta påverkan relativt liten, men kan slå kraf-
tigt mot enskilda sektorer som gruv- och stålindustrin. De 
indirekta effekterna via lägre export till Europa för vidareex-
port till Kina torde dessutom kunna kompenseras av ökad 
efterfrågan i USA och Europa. 

Tillväxten i Indien gynnas av det låga oljepriset och en stark 
inhemsk konsumtion. Lägre räntor och ökade offentliga 
investeringar väntas också bidra till en fortsatt god ekono-
misk tillväxt, trots att osäkerheten om strukturella reformer 
ökat. Den indiska rupien har vidare försvagats under som-
maren vilket ger visst stöd för exporten. Vi räknar med att 
tillväxten ligger kvar på drygt sju procent både 2015 och 
2016. På längre sikt finns flera stora strukturella utmaningar 
för landet, vad gäller bland annat hur arbetsmarknaden 
fungerar men inte minst energiförsörjningen som känne-
tecknas av stora produktions- och överföringsproblem.  

I Brasilien kännetecknas ekonomin av såväl konjunkturella 
som strukturella problem. För båda första kvartalen 2015 
redovisas nu negativ tillväxt. Arbetslösheten ökar, den pri-
vata konsumtionen faller och inflationen stiger. Industri-
produktionen har fallit brant och ekonomin påverkas nega-
tivt av lägre råvarupriser. Allt detta medför samtidigt att 
statsbudgeten försvagas. Den enda hyggligt starka delen av 
landets ekonomi är investeringar i infrastruktur och bygg-
nation, främst inför sommar-OS i Rio 2016. 2015 väntas 
totalt sett BNP gå ned med 3,0 procent. För 2016 får ekono-
min lite draghjälp både av att råvarupriserna väntas stabili-
seras och av turistintäkter i samband med OS, men trots 
detta väntas nedgången fortsätta.  

Rysslands ekonomi har påverkats kraftigt negativt av fram-
för allt fallande olje- och råvarupriser som slår mot stora 
delar av näringslivet, men även sanktionerna till följd av 
Ukrainakrisen påverkar ekonomin negativt genom utrikes-
handeln och de finansiella marknaderna (vilket är poängen 
med sanktionerna). Misstron mot den ryska ekonomin 
märks kanske tydligast i det kraftiga rubelfallet gentemot 
den amerikanska dollarn (-50 procent sedan sommaren 
2014). Den privata konsumtionen har fallit i takt med att 
köpkraften urgröpts av hög inflation och höga räntor. Lägre 
oljeintäkter slår också mot statsbudgeten vilket medför ned-
dragningar av de offentliga investeringarna. Sammantaget 
räknar vi med att BNP faller med 3,8 procent i år, och att 
nedgången fortsätter om än i lägre takt 2016. Denna prognos 
bygger på att oljepriserna inte faller ytterligare. Liksom vad 
gäller Kina är nedåtriskerna även för Ryssland sannolikt 
större än uppåtchanserna. 
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Handel med omvärlden
Under första halvåret 2015 ökade exporten med 4,0 procent 
medan importen ökade med 3,0 procent. En allt starkare 
efterfrågan från omvärlden tillsammans med en fortsatt svag 
krona gör att vi bedömer att exporten fortsätter att utvecklas 
i en årstakt på drygt fyra procent under resten av 2015 och 
runt fem procent under 2016. 

Diagram 6 Utveckling av export och import, säsongsrensad, fasta priser, 
procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

Källa: SCB 

Den svaga kronan fortsätter att ha en dämpande effekt på 
importutvecklingen och importen beräknas ha en lägre ök-
ningstakt än exporten under både 2015 och 2016. 

Tabell 4 Unionens bedömning av export och import, procentuell föränd-
ring jämfört med föregående år 
 2014 2015 2016 
Export 3,5 4,1 5,2 
Import 6,3 3,0 5,0 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Sverige är ett exportberoende 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. Under 2014 ökade exporten med 3,5 pro-
cent och importen med 6,3 procent. Att importen under ett 
år ökar i så pass mycket högre takt än exporten är ovanligt. 

Utveckling av exporten 
De senaste åren har exporten av tjänster haft en snabbare 
ökningstakt än exporten av varor. Så var även fallet under de 
första två kvartalen 2015. Tjänsteexporten ökade med mer 
än tio procent medan varuexporten ökade med knappt en 
procent. Den snabba tjänsteexportökningen förklaras till 
stor del av ökad export av datatjänster, övriga affärstjänster 
(bland annat FoU) och resevaluta (utländska medborgares 
konsumtion i Sverige).  

Utvecklingen av varuexporten är dock inte så dyster som 
statistiken först ger sken av. Själva varuhandeln har ökat 
med knappt 5 procent under första halvåret 2015. Utveck-
lingen dras dock ned av att trepartshandeln (merchanting) 
har minskat. Trepartshandeln är den försäljningsmarginal 
som uppstår när svenska företag köper varor i utlandet och 
säljer dem vidare på världsmarknaden utan att de däremel-
lan importeras till Sverige. I nationalräkenskaperna räknas 
det som varuexport trots att ingen vara passerar den svenska 
gränsen. 

Diagram 7 Utveckling av export uppdelat på varor och tjänster, sä-
songsrensad, fasta priser, procentuell förändring jämfört med motsva-
rande kvartal föregående år 

Källa: SCB 

Utveckling av importen 
Liksom gällande exporten är det tjänsterna som stått för den 
högsta ökningstakten i importen de senaste åren. Under de 
två första kvartalen 2015 har emellertid importutvecklingen 
avtagit, både för varor där ökningen varit 2,3 procent och för 
tjänster där ökningen varit 4,7 procent. Till följd av det låga 
oljepriset har värdet på oljeimporten minskat men volym-
mässigt har oljeimporten inte påverkats så mycket. 

Diagram 8 Utveckling av import, varor och tjänster, säsongsrensad, 
fasta priser, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år 

 
Källa: SCB 
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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. 

Nettoexport av varor och tjänster 
Den totala exporten består till 70 procent av varor och till 30 
procent av tjänster. Tjänsteexportens andel har ökat i storlek 
de senaste sju-åtta åren och har gått från att 2007 vara 22 
procent av den totala exporten till att i början av 2015 alltså 
utgöra 30 procent. 

Diagram 9 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. I och med att importen ökade 
mer än exporten under 2014 blev exportnettot lägre än un-
der tidigare år, både för varor och för tjänster. 

Diagram 10 Netto i utrikeshandeln med varor respektive tjänster, sä-
songsrensat, löpande priser, miljoner kronor 

Källa: SCB 

Både 2015 och 2016 väntas exporten öka snabbare än impor-
ten och nettot i utrikeshandeln kommer att bli större än det 
var under 2014. 

Framåtblickande indikatorer 
I Branschbarometern ser Unionens klubbar relativt ljust på 
den kommande exportutvecklingen. Transport och företags-
tjänster är branscher där exportutsikterna bedöms som 
goda. I den exporttunga industrin är klubbarna något mer 
pessimistiska, främst inom basindustrin. Totalt sett tror 
dock även klubbarna inom industrin på en ökning av expor-
ten. 

Industrins orderingång från exportmarknaden steg under 
det första halvåret 2015 med cirka tre procent vilket är bättre 
än motsvarande perioder de tre senaste åren. I juli och au-
gusti har orderingången ökat med över fem procent. Den 
största delen av ökningen 2015 återfinns inom industrin för 
investeringsvaror.  

Även i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer är det 
företagen inom investeringsvaruindustrin som är mest posi-
tiva till exportorderingången och nuvarande exportorder-
stock.  

Business Swedens Exportchefsindex är fortsatt över 50 vilket 
är det värde som markerar gränsen för tillväxt. I de senaste 
mätningarna har nulägesbedömningen blivit mer positiv 
medan prognosdelen av indexet mattats något. 

Diagram 11 Exportchefsindex 

Källa: Business Sweden 

Sammantaget pekar de framåtblickande indikatorerna på en 
fortsatt exporttillväxt i linje med utvecklingen under inled-
ningen av 2015 och en fortsatt exportökningstakt på cirka 
fem procent. 

Marknadsutsikter 
De tio länder som tar emot störst andel av svensk export är 
våra tre nordiska grannar, de europeiska länderna Tyskland, 
Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien samt 
de två världsekonomiska jättarna USA och Kina. Tillsam-
mans är dessa tio länder mottagare av cirka två tredjedelar 
av både svensk varu- och tjänsteexport. Tillväxtutsikterna på 
Europamarknaderna förbättras alltmer om än fortfarande på 
låga nivåer. Sveriges största exportmarknad Norge tyngs av 
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det låga oljepriset. I USA är tillväxten fortsatt god medan 
utvecklingen i Kina dämpas. 

Totalt sett är tillväxtprognosen för våra tio viktigaste ex-
portmarknader, sammanviktad efter hur stor del av svensk 
varuexport som går till respektive land, 1,8 procent för 2015 
och 2,1 procent för 2016. Det är en högre tillväxt än vad som 
väntas i euroområdet men lägre än för världen i stort. Under 
2014 var motsvarande exportvägda tillväxt 1,8 procent. 

Växelkursen 
Den svenska kronan försvagades under 2014 och inledning-
en av 2015. Särskilt stor var försvagningen mot den ameri-
kanska dollarn. I början av april 2014 kostade en dollar drygt 
6,50 kronor, ett drygt år senare 8,75 kronor. Det är en för-
ändring med mer än 35 procent på ett år. Sedan dess har den 
trendmässiga ökningen avstannat. I september och oktober 
har dollarkursen pendlat mellan 8,20 och 8,50 kronor. Kro-
nan har även försvagats mot euron de senaste åren om än 
inte lika kraftigt som mot dollarn. Eurokursen har under 
2015 legat strax under 9,50 kronor, den genomsnittliga kur-
sen från januari till och med september var 9,37 kronor. Det 
är något högre än under 2014 då den genomsnittliga euro-
kursen var 9,09 kronor.  

Diagram 12 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 har försvagats under 2015, till 
stor del förklarat av det låga oljepriset. I slutet av september 
var värdet på den norska kronan, för första gången sedan 
början av 2000-talet, lägre än den svenska kronan. En sva-
gare norsk krona gör att svenska varor och tjänster, som 
prissätts i svenska kronor, blir dyrare för norska köpare. 

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 har den svenska Riksbanken sänkt räntan flera 
gånger. I februari 2015 blev reporäntan negativ då den sänk-
tes till -0,10 procent. Det har sedan följts av två ytterligare 
sänkningar, till -0,25 i mars och till -0,35 i juli. 

Diagram 13 Styrräntor i Sverige, euroområdet och USA, procent 

Källa: Riksbanken, ECB, Federal Reserve 

Den svenska styrräntan är nu lägre än både den amerikanska 
och den i euroområdet och väntas vara så även framöver. 
Den amerikanska räntan väntas höjas redan under slutet av 
2015, och dollarn kommer då förmodligen stärkas ytterligare 
mot kronan. Räntedifferensen mellan Sverige och omvärl-
den kommer fortsatt ha en dämpande effekt på kronkursen. 
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Fördjupning: Handel med Norge och Kina 

Norge och Kina är av olika anledningar intressanta för svensk utrikeshandel. Norge för att det är Sveriges största exportmarknad, 
Kina för att det är en av världens största ekonomier och en för Sverige snabbt växande marknad. Både Norge och Kina har i flera 
år varit länder med god ekonomisk utveckling och hög tillväxt. Den senaste tiden upplever dock båda länderna lägre tillväxt än 
tidigare. För att få en uppfattning om hur det kan påverka svensk export beskrivs här hur den svenska handeln med dessa två län-
der ser ut. 

En stor andel av svensk export till både Norge och Kina består av investeringsvaror och fordon. Efterfrågan på den typen av varor 
kan antas minska om tillväxten och investeringsviljan i länderna går ner. Den stora exporten av medikamenter till Kina kan å 
andra sidan antas vara mindre känslig för konjunkturella svängningar.  

Handel med Norge 
Av Sveriges totala varuexport går 10,2 procent till 
Norge vilket gör landet till den, tillsammans med Tysk-
land, största exportmottagaren av svenska varor.    

Av tjänsteexporten är det 13,7 procent som går till 
Norge. Det gör Norge till den största mottagaren av 
svensk tjänsteexport.  

Den största varugruppen i exporten till Norge är andra 
elektriska maskiner och apparater varav knappt hälften 
består av apparater för hushållsbruk. Andra stora varu-
grupper i handeln är fordon för vägar samt andra fär-
diga varor.               

Tabell 5 Fem största exportvarugrupperna till Norge  
 Mdr kr 

Andra elektriska maskiner och apparater 10,4 

Fordon för vägar 8,8 

Andra färdiga varor 8,0 

Tele-, radio-, TV-apparater, bandspelare o.d. 7,5 

Arbeten av metall 6,2 

Källa: SCB 

Den största varugruppen i importen från Norge är fisk, 
kräft- och blötdjur, i det här fallet till övervägande del 
bestående av lax. Andra stora varugrupper är mineral-
oljor och produkter därav samt metaller utom järn och 
stål. 

Tabell 6 Fem största importvarugrupperna från Norge  
 Mdr kr 

Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav 27,3 

Mineraloljor och produkter därav 18,4 

Metaller utom järn och stål 4,7 

Organiska kemiska föreningar 3,3 

Petroleumgaser, kolgas o. d. 3,1 

Källa: SCB 

Handel med Kina 
Av Sveriges totala varuexport är det 3,8 procent som 
går till Kina vilket gör landet till den tionde största 
exportmottagaren av svenska varor.  

Av tjänsteexporten är det 4,9 procent som går till Kina, 
det gör Kina till den åttonde största mottagaren av 
svensk tjänsteexport.  

Den största varugruppen i exporten till Kina är medi-
cinska och farmaceutiska produkter som nästan helt 
består av olika medikamenter. Andra stora varugrup-
per är andra icke elektriska maskiner och apparater 
samt fordon för vägar. 

Tabell 7 Fem största exportvarugrupperna till Kina  
 Mdr kr 

Medicinska och farmaceutiska produkter 5,7 

Andra icke elektriska maskiner och apparater 5,1 

Fordon för vägar 4,4 

Järn och stål 2,7 

Papper, papp och varor därav 2,5 

Källa: SCB 

De största varugrupperna i importen från Kina är klä-
der, andra elektriska maskiner och apparater samt tele-, 
radio-, TV-apparater. 

 

Tabell 8 Fem största importvarugrupperna från Kina  
 Mdr kr 

Kläder 7,8 

Andra elektriska maskiner och apparater 6,1 

Tele-, radio-, TV-apparater, bandspelare o.d. 5,3 

Andra färdiga varor 4,5 

Arbeten av metall 3,6 

Källa: SCB
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Konsumtion 
Hushållens konsumtion kommer under andra halvan av 2015 
och under 2016 fortsatt vara en dragmotor för den svenska 
ekonomin, om än i något lägre takt än vi räknade med i vå-
rens bedömning . Utvecklingen drivs av reallöneökningar och 
låga räntor, vilket ger utslag i form av ökad konsumtion av 
framförallt tjänster och sällanköpsvaror. Den offentliga kon-
sumtionen förväntas under prognosperioden öka snabbare än 
tidigare. 

Diagram 14 Hushållens och offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 
miljoner kronor, fasta priser 2014 

Källa: SCB 

Osäkerheter inkluderar skatteförändringar, som aviserades i 
höstbudgeten, vilka väntas ge utslag i form av ökad offentlig 
konsumtion, och en viss dämpning av hushållens konsumtion 
under 2016. Ytterligare osäkerhetsfaktorer för konsumtionen 
är utfallet av 2016 års avtalsrörelse samt risker kopplade till 
hushållens belåning. Denna prognos utgår från att dessa två 
osäkerhetsfaktorer inte kommer påverka konsumtionen nega-
tivt. 

Tabell 9 Unionens prognos över konsumtionen, procentuell förändring 
jämfört med föregående år 
 2014 2015 2016 
Hushållens konsumtion 2,2 2,4 2,3 
Offentlig konsumtion 1,6 2,1 2,5 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Hushållens konsumtion 
För hushållen kan ökade disponibla inkomster antingen gå till 
ökad konsumtion eller ökat sparande. Sparandet tar trend-
mässigt en allt större andel av de disponibla inkomsterna (se 
diagram 15) men i absoluta tal ökar ändå konsumtionen i god 
takt för de fyra största konsumtionsgrupperna. Märkbart är 
att hushållen lägger en allt större andel av sin konsumtion på 
tjänster. 

Diagram 15 Hushållens fyra största konsumtionsgrupper, i miljoner kronor, 
fasta priser 2014 

Källa: SCB, *enkel linjär prognos för helåret 2015 

Ackumulerad månadsdata7 över detaljhandelns försäljning 
visar att sällanköpen står för hushållens huvudsakliga ökning 
av varukonsumtion. 

Diagram 16 Ackumulerad total detaljvaruhandelsutveckling från januari till 
innevarande månad, uppdelat på sällanköps- och dagligvaror, procent 

Källa: SCB 

Den goda utvecklingen av sällanköpshandeln märks i data 
över nyregistrerade personbilar. Augusti och september 2015 
var bägge rekordmånader, och september är den tjugoförsta 
månaden på raken där antal nyregistrerade bilar överstiger 
föregående års månadsförsäljning. Intresseväckande är att 
utvecklingen för helt och delvis eldrivna fordon är mycket 
stark, där nyregisteringen ökat med 37 procent under 2015 
jämfört med motsvarande period 2014. 

7 Där månadssiffran visar utvecklingen från innevarande års januari 
till aktuell månad, jämfört med motsvarande period året innan. 
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Diagram 17 Månatlig antal nyregistrerade personbilar, uppdelad efter 
drivmedel 

Källa: Trafikanalys 

Hushållens ekonomi och disponibla inkomster 
Osäkerheterna kring 2016 års konsumtionsprognos hänger 
dels på vilket genomslag föreslagna skatteförändringar får på 
främst tjänstekonsumtionen samt vilket utfall den kommande 
stora avtalsrörelsen kan ha för 2016 års reallöneökningar. 

Tabell 10 Löneutveckling 2015 (januari till juni), jämfört med samma period 
2014, enligt konjunkturlönestatistiken, procentuell förändring 
 Nominellt KPI Reallön 
Hela ekonomin 2,2 -0,1 2,3 
Näringslivet 2,1 -0,1 2,2 
Industrin 2,2 -0,1 2,3 
Källa: Medlingsinstitutet 

Trots dessa osäkerheter är hushållen fortsatt optimistiska i sin 
syn på den egna ekonomin, både vad gäller nuläget och sett 
ett år framåt. Vid vår förra prognos avtog framtidsoptimism-
en något. Gissningsvis kan denna dipp förklaras av att det då 
fortfarande verkade som att ett amorteringskrav var på väg att 
införas, en förändring som sedan gick i stöpet.  

Diagram 18 Index, hushållens syn på den egna ekonomin 

Källa: Konjunkturinstitutet 

En rad aviserade politiska reformer väntas minska konsum-
tionens tillväxttakt något under prognosperioden. Minsk-
ningarna av rot- och rut-avdragen kommer ha en något däm-
pande effekt på efterfrågan för berörda tjänster. Det succes-
siva slopandet av arbetsgivaravgifter för unga väntas också 
dämpa konsumtionen något genom prisökningar på vissa 
varor och tjänster. Även regeringens beslut att inte räkna upp 
skiktgränsen för statlig inkomstskatt samt avtrappning av 
jobbskatteavdraget för högre inkomstgrupper kan få samma 
effekt. Dessa negativa effekter antas samtidigt till viss del 
motverkas av det höjda taket i a-kassan som innebär att grup-
per med hög konsumtionsbenägenhet får ett tillskott till hus-
hållskassan. 

Den fortsatt snabba prisutvecklingen på bostadsmarknaden 
innebär att ränteavdraget kommit alltmer i fokus. Förutom att 
subventionen driver på prisutvecklingen, innebär den också 
en allt större post i statsbudgeten. Därför har regeringen sig-
nalerat att ränteavdraget kan komma att få en översyn. Det är 
dock inte särskilt troligt att en sådan reform hinner införas 
under prognosperioden. Skulle detta ske slår det mot hushål-
lens konsumtion, då en större andel av deras disponibla in-
komster i så fall behöver läggas på räntekostnader. 

En aviserad åtgärd för att dämpa utvecklingen på bostads-
marknaden är införandet av striktare amorteringskrav. Hus-
hållen sparar redan alltmer av de disponibla inkomsterna, och 
denna kvot väntas fortsätta öka något under 2016. Vår prog-
nos utgår från att amorteringskrav inte införs under prognos-
perioden. Om detta skulle ske skulle det innebära en ökad 
sparkvot, vilket ger en dämpande effekt på konsumtionen. 

Diagram 19 Hushållens totala sparande som andel av dess totala dispo-
nibla inkomst, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 
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Offentlig konsumtion 
Den offentliga konsumtionen är främst beroende av befolk-
ningsutvecklingen, det ekonomiska läget samt politiska beslut 
rörande skatter och resurser. Den helt övergripande delen av 
den offentliga konsumtionen är således lönekostnader för de 
anställda i sektorn. Den dominerande delen av den offentliga 
konsumtionen sker i kommunerna och landstingen.  

En kombination av fortsatt god ekonomisk utveckling, sti-
gande skatteintäkter och politiska beslut om betydande sats-
ningar inom skolan samt vård- och omsorgssektorn innebär 
att tillväxten av den offentliga konsumtionen torde bli snabb-
bare framöver. Vi bedömer också att den offentliga konsumt-
ionen kommer behöva öka. De aviserade skatteförändringar-
na kompenserar hushållens dämpade konsumtion genom 
ökade offentliga konsumtionsutgifter för kommuner och 
landsting.  

Diagram 20 Offentliga konsumtionens årliga utveckling, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Den demografiska utvecklingen, ökade sjukskrivningstal samt 
kostnader för mottagandet av växande flyktingströmmar 
innebär kostnadsökningar som resulterar i ökad konsumtion 
för kommuner och landsting samt ökade transfereringar. 
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Investeringar 
En förbättrad tillväxt i Europa och Nordamerika, stigande 
vinster i näringslivet och ett uppdämt investeringsbehov inom 
industrin bidrar till ökande investeringar i näringslivet inne-
varande och nästa år. Samtidigt fortsätter bostadsinvestering-
arna att växa med draghjälp från offentliga stimulanser, om 
än i en något långsammare takt. Även de offentliga investe-
ringarna väntas öka, bland annat investeringar i vapensystem 
och infrastruktur. Vi räknar med en uppgång med 4 procent 
under 2015 och 5,2 procent under 2016.  

Diagram 21 Investeringarnas utveckling i fasta priser (2014), miljoner 
kronor 

Källa: SCB 

Under 2014 ökade de fasta bruttoinvesteringarna med 7,6 
procent. Det var främst investeringar i byggnader och anlägg-
ningar som drog upp volymen.  

Tabell 11 Unionens prognos över investeringarna, procentuell förändring 
jämfört med föregående år 
 2014 2015 2016 
Fasta bruttoinvesteringar 7,6 4,0 5,2 
Lager, procent av BNP 0,2 -0,1 0,0 
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar 

Vid en uppdelning efter investeringsslag framkommer tydligt 
att bostads- och anläggningsinvesteringarna ligger bakom den 
största delen av tillväxten sedan början av 2014. Den tillfälliga 
ökningen av de immateriella investeringarna sista kvartalet 
2014 beror enligt SCB på poster av engångskaraktär, det vill 
säga tillfälliga avvikelser från det normala. Ökningen av inve-
steringarna i immateriella tillgångar motsvarades av en lika 
stor ökning av importen av tjänster. Dessa engångsposter tar 
ut varandra och påverkade därför inte BNP-utvecklingen som 
helhet. 

Diagram 22 Investeringar fördelat på investeringsslag, miljoner kronor 

Källa: SCB 

Uppdelat efter sektor står tjänstesektorn för över hälften av 
investeringarna, där fastighetsverksamhet, handeln och trans-
portsektorn dominerar. Industrin står för cirka en femtedel 
och statliga myndigheter och kommuner för cirka en tiondel 
vardera.  

Tjänstesektorns investeringar utvecklades positivt under 2014 
och har fortsatt att växa hittills under 2015. De senaste kvarta-
len har även industriinvesteringarna vänt uppåt. Vad gäller 
statliga myndigheter har utvecklingen varit svag medan 
kommunala myndigheters investeringar har vuxit.  

Diagram 23 Procentuell förändring av investeringar fördelat på sektor 

Källa: SCB 

Industrin 
Under 2014 ökade industrins investeringar med 3,9 procent. 
Bakom den starka investeringstillväxten i industrin under 
fjärde kvartalet ligger poster av engångskaraktär (som nämnts 
tidigare). Industrins investeringar har fortsatt att växa under 
2015. Tillväxtsiffran för helåret 2015 kommer dock att dras 
ner av den starka utvecklingen fjärde kvartalet 2014.  

En förbättrad konjunktur i Europa och Nordamerika, som 
visserligen ackompanjeras av en dämpning i tillväxtländerna, 
ger sammantaget ökad efterfrågan och investeringsvilja i den 
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svenska industrin. Ökad lönsamhet i tillverkningsindustrins 
börsbolag liksom ett kapacitetsutnyttjande på väg uppåt talar 
också för fortsatta investeringsökningar under prognospe-
rioden. Det finns ett investeringsbehov i företagen, vilket syns 
i utvecklingen av maskininvesteringarna som i princip varit 
oförändrade de senaste åren (se diagram 22). Investeringar 
har hållits tillbaka av en svag och osäker efterfrågan.  

Diagram 24 Industrins kapacitetsutnyttjande, procent 

Källa: SCB 

Investeringarna framöver skiljer sig åt mellan olika industri-
branscher, även om den sammantagna utvecklingen pekar på 
en ökning. Unionens Branschbarometer tyder på växande 
kapacitetsinvesteringar inom tillverkningsindustrin kom-
mande halvår. Inom basindustrin är bilden inte lika positiv, 
där bedöms oförändrade investeringar. Även SCBs investe-
ringsenkät från i maj visar en tudelad bild. Enligt den minskar 
investeringarna i gruv-, livsmedels- och pappersbranschen 
medan bland annat transportmedelsbranschen och industri 
för metallvaror ökar. Sammantaget bedömer SCB svagt ökade 
industriinvesteringar under 2015.  

Tjänstesektorn 
Tjänster är den sektor där investeringarna ökade snabbast 
under 2014 med 11,9 procent. Om fastighetsverksamhet ex-
kluderas var ökningen 5,9 procent. Hittills under 2015 har 
investeringarna fortsatt att öka. Den största procentuella 
ökningen återfinns inom vissa typer av företagstjänster. I 
handeln och transportsektorn har investeringarna ökat med 
3-4 procent under första halvåret 2015.  

Under prognosperioden bidrar en fortsatt växande tjänstesek-
tor, starkare tillväxt i industrin samt satsningar inom offentlig 
sektor till ökad efterfrågan på företagstjänster och därmed 
ökade investeringar inom branschen. Även inom transport-
sektorn förväntas investeringarna öka i takt med att tillväxten 
stärks.  

Även om den privata konsumtionens tillväxttakt avtar sker 
stora investeringar inom handeln för att möta ökad konkur-
rens och förändrade köpbeteenden hos konsumenterna. Det 
handlar om investeringar både i teknik och i lokaler. 

Enligt SCBs investeringsenkät i maj väntas ökade investering-
ar inom företagstjänster, handel, banker och försäkringsbolag 
samt fastighetsförvaltning under 2015. Unionens Branschba-
rometer ger en ljus bild av investeringarna inom tjänstebran-
scherna både när det gäller kapacitet, marknad och kompe-
tens.  

Bostäder och byggande  
Under 2014 ökade byggnads- och anläggningsinvesteringarna 
med 15 procent. Hittills under 2015 har investeringarna ökat 
med åtta procent. 

Investeringarna i nya bostäder har ökat med 24 procent under 
första halvåret 2015. Antalet påbörjade bostäder ligger däre-
mot på ungefär samma nivå som motsvarande period året 
innan.  

Diagram 25 Bostadsbyggande, antal påbörjade bostäder  

Källa: SCB  

Regeringen har aviserat satsningar för att snabba på byggstar-
tandet av framför allt mindre bostäder och hyresrätter. Åtgär-
derna träder i kraft nästa år men vi bedömer att effekterna 
inte hinner bli så stora under prognosperioden. Samtidigt kan 
nyproduktionen dämpas av att hushållens disponibla inkoms-
ter inte ökar i samma takt som tidigare. Diskussionen om 
amorteringskrav och ett avtrappat ränteavdrag kan också göra 
hushållen mer tveksamma till bostadsinvesteringar.    

Diagram 26 Investeringar i bostäder i fasta priser (2014), miljoner kronor 

 
Källa: SCB 
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Ombyggnadsinvesteringarna har ökat med sex procent under 
första halvåret 2015. Den kommande regeländringen för rot-
avdrag bidrar till att ombyggnationerna ökar under 2015 för 
att sedan dämpas nästa år.  

Unionens Branschbarometer tyder på en relativt kraftig för-
säljningsökning hos byggföretagen kommande halvår vilket 
bidrar till att investeringarna i sektorn ökar. Enligt SCBs inve-
steringsenkät bedöms byggindustrins investeringar öka med 
hela 35 procent under 2015. I Konjunkturinstitutets barome-
terindikator har förväntningarna på byggandet också ökat 
markant under de senaste månaderna. Som vi konstaterade 
vid förra prognosen är tillgången på arbetskraft ett hinder för 
tillväxt i branschen vilket bör dämpa investeringsökningen 
något, liksom tidigare nämnda skäl till en minskad investe-
ringsvilja i bostäder hos hushållen. Sammantaget bedömer vi 
dock en fortsatt hög investeringsnivå i bostäder och byggande 
under prognosperioden, men i en lägre ökningstakt än tidi-
gare.  

Offentliga investeringar 
De offentliga investeringarna har hittills i år ökat med knappt 
två procent. Det är främst kommunerna som bidragit till 
ökningen. Under 2016 bedöms de statliga investeringarna öka 
till följd av satsningar på infrastruktur och investeringar inom 
försvaret. Kommunernas investeringar fortsätter att öka un-
der prognosperioden då stora investeringar i bland annat 
kollektivtrafik, vägar och sjukhusbyggnader fortsätter och 
planeras.  

Finansiering 
Unionen har vid flera tillfällen lyft problemet med de små 
företagens svårigheter att få finansiering via bank. Räntegapet 
på företagslån, det vill säga skillnaden mellan den genomsnitt-
liga utlåningsräntan från bankerna till icke-finansiella företag 
och reporäntan, har fördubblats efter finanskrisen. 

Diagram 27 Räntegapets utveckling, procent 

 
Källa: Riksbanken 

Den lägre räntan har alltså inte fullt ut kommit de mindre 
företagen till del. En hög räntenivå försvårar för de mindre 
företagen att låna till investeringar. Eftersom små företag är 
viktiga både för sysselsättning och ur ett innovationsperspek-
tiv är detta ett problem för samhällsekonomin.  

Räntegapet förklaras ibland av att det är ett sätt för bankerna att 
prissätta en högre risk, inte minst konjunkturmässigt. Att gapet 
fortsatte att växa under första halvåret 2015, trots att konjunk-
turriskerna borde ha minskat, talar dock emot denna förkla-
ring.  Det högre gapet verkar snarare vara ett sätt för bankerna 
att bygga upp vinster och kapital för att leva upp till de nya 
högre kraven som ställs på dem att ha finansiella buffertar.  

Konjunkturinstitutets senaste barometer visar att andelen 
företag med färre än 20 anställda som anger att det är svårare 
än normalt att finansiera verksamheten har minskat från cirka 
en fjärdedel i september 2014 till knappt var tionde företag i 
september 2015. En förklaring är sannolikt att företagens 
försäljning gradvis ökat och därmed har deras möjligheter till 
egenfinansiering genom egna vinster stigit. En indikation på 
detta är att andelen företag som uppger lönsamheten som 
tillfredsställande ökat.  

Bland de små företag som uppger att de har finansieringssvå-
righeter anser 60 procent att skälet till detta är svårigheter att få 
banklån. Däremot uppger ingen att svårigheterna beror på 
högre upplåningskostnader för banklån än normalt. Företagens 
svar beror troligen på att upplåningskostnaden varit konstant 
hög under det senaste året. Med en mer rimlig räntenivå hade 
betydligt fler investeringar av små företag kunnat genomföras. 

Regeringen föreslår i den liggande budgetpropositionen ett 
garantisystem för att stimulera bankutlåning till företag som 
behöver tillväxtkapital. De föreslår också förstärkningar av 
innovations- och tillväxtfinanseringen via det statliga bolaget 
Almi under tre år.  Dessa åtgärder kan bidra till att underlätta 
för mindre företag att finansiera investeringar. För att ytterli-
gare förbättra möjligheterna för finansiering för små och 
medelstora företag behöver regeringen ta initiativ för att öka 
konkurrensen inom den svenska banksektorn på företagslå-
nemarknaden.  
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Produktion och produktivitet
Produktionen i näringslivet växer enligt prognosen med 3,7 
procent 2015 och med 3,6 procent 2016. Detta innebär en 
taktökning jämfört med 2014. Tjänstesektorn är den tyngst 
vägande av näringslivets tre huvudsektorer och den väntas 
under prognosperioden växa i samma takt som näringslivet 
som helhet. Industrins produktion växer enligt prognosen 
med 3,2 procent i år. 2015 blir därmed första året med positiv 
industritillväxt sedan 2011, och ökningstakten skruvas upp 
ytterligare under 2016. Byggsektorn växer fortsatt starkt un-
der 2015, men prognosen på 8 procents tillväxt är dock en 
något lägre takt än under 2014. Takten bromsas in ytterligare 
under 2016. Produktiviteten i näringslivet utvecklas starkare 
2015 och 2016 än under 2014. Under perioden växlar produk-
tivitetstillväxten upp i industrin men ner inom bygg. 

Tabell 12 Unionens prognos över produktion och produktivitet, ej kalen-
derkorrigerad förändring jämfört med föregående år, procent 
 2014 2015 2016 
Produktion, näringslivet 2,6 3,7 3,6 

- tjänstesektorn 2,9 3,7 3,6 

- industrin -0,8 3,2 5,0 

- bygg 12,1 8,0 2,0 
Produktivitet, näringslivet 1,3 2,3 2,1 

- tjänstesektorn 0,9 2,1 2,0 

- industrin 0,8 3,7 4,0 

- bygg 11,1 6,0 1,0 
Källa: SCB, egna beräkningar 

Tjänstesektorns tillväxt drivs av efterfrågan från hushållen 
men under prognosperiodens gång även alltmer av en tillta-
gande efterfrågan från industrin på företagstjänster. Negativa 
signaler har kommit under våren och sommaren från delar av 
basindustrin, medan andra delar av industrin märker stigande 
efterfrågan från utlandet. Hushållens goda ekonomi med ökad 
om- och nybyggnation av bostäder är den huvudsakliga orsa-
ken till byggsektorns fortsatta expansion. Det finns fortsatt 
tillgänglig kapacitet inom industrin att möta ökad efterfrågan 
med, men på något längre sikt är ökade investeringar i såväl 
real- som humankapital kritiska för stigande produktivitet. 

Produktion 
Näringslivets senaste halvår och nuläge 
Med det första halvårets utfall i handen kan konstateras att 
huvudlinjerna i vår förra prognos för näringslivets produk-
tion stått sig väl, även om tjänstesektorn vuxit något snabbare 
än väntat. Sektorns tillväxttakt var under första halvåret 3,9 
procent, vilket kan jämföras med helåret 2014 då tjänstepro-
duktionen växte med 2,9 procent. Industrins produktion 
krympte under 2014 med knappt en procent, men har under 
första halvåret 2015 vänt till en positiv tillväxt på 2,9 procent. 
Även om färsk kvartalsdata är preliminär – och därför bör 
hanteras med viss försiktighet – antyder siffrorna att hösten 
förra året blev början på en gradvis ljusning i konjunkturen 

för svensk industri. Sektorn har nu haft positiv tillväxt tre 
kvartal i följd, senast det inträffade var 2011. 

Diagram 28 BNP från produktionssidan, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
volymförändring motsvarande period föregående år, procent 

Källa: SCB 

Fjolåret såg en expansion av byggsektorn av ett format som 
troligen har få motstycken i Sverige under modern tid. Under 
året växte sektorn med cirka 12 procent, vilket är en högre 
takt än under något av de drygt 30 år tillbaka för vilka statistik 
finns tillgänglig. Även om takten har växlat ner något från 
fjolårets extrema nivåer har sektorn ändå sett en fortsatt kraf-
tig expansion under 2015, och byggproduktionen ökade med 
knappt 8 procent under det första halvåret i år. 

Sammantaget har produktionen i näringslivet vuxit med 3,8 
procent under årets sex första månader. Därmed håller en 
trend som inleddes första halvåret 2013 fortsatt i sig. Denna 
innebär att tillväxttakten i näringslivet gradvis har accelererat 
för varje halvår som gått efter den korta svackan som inträf-
fade under hösten 2012 i spåren av en uppblåsande eurokris. 

Diagram 29 Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturläget i oktober 
2015, index för sektorer (vänster, 50=neutralvärde), förändring i procent 
jämfört med föregående halvår för nyckeltal (höger) 

Källa: Unionen 
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Enligt klubbarna i Branschbarometern är framtidsutsikterna 
för näringslivet som helhet i stort sett oförändrat positiva 
sedan i våras, men de har stärkts jämfört med förra hösten. 
Granskas de tre sektorerna istället var och en för sig ges dock 
en mer mångtydig bild av hur konjunkturförväntningarna 
förändrats under det senaste året. 

Prognos tjänstesektorn 
I Branschbarometern ser klubbarna i tjänstesektorn en fort-
satt positiv tillväxt det kommande halvåret, bilden är på det 
stora hela lik den som gavs i våras. Handeln – som är den 
enskilt tyngsta branschen i tjänstesektorn – är en av de 
branscher i undersökningen som utmärker sig positivt avse-
ende både nulägesbedömningen och förväntningarna på det 
kommande halvåret. Handelsföretagens försäljning det sen-
aste halvåret överraskade överlag positivt och klubbarna i 
branschen beskriver i hälften av fallen lönsamhetsläget som 
”starkt” eller ”mycket starkt”. 

Utsikterna för företagstjänsterna har skruvats ner något sedan 
i våras men är ändå fortsatt positiva. Eftersom bemannings- 
och konsultföretag utgör en stor del av branschen är dessa 
nedjusteringar möjligen ringar på vattnet från besparings-
/omstruktureringsbesked hos stora kunder inom 
(bas)industrin. Sammantagna är ändå marknadsutsikterna 
inom företagstjänster fortsatt relativt positiva. Tillsammans 
med de optimistiska tongångarna inom handeln och sedan i 
våras märkbart uppskruvade förväntningar hos klubbarna 
inom transportbranschen ger detta bilden av en bred fortsatt 
konjunkturuppgång inom tjänstesektorn. 

Diagram 30 Jämförelser av konjunkturmätare med faktisk tillväxt, tjänste-
sektorn 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

Branschbarometerns bild av konjunkturläget i tjänstesektorn 
är möjligen något mer positiv än den som flera andra indika-
torer ger. Såväl Silfs inköpschefsindex som SCBs tjänstepro-
duktionsindex har visat svagare siffror under sommaren och 
även efterfrågan på privata tjänster sjönk något under tredje 
kvartalet, enligt Konjunkturinstitutets barometer. Dock ska 
påpekas att förändringarna inte varit stora och att de allra 
senaste signalerna åter pekar uppåt. Septemberupplagan av 
inköpschefsindex steg till årshögsta med stigande orderingång 

och i septemberbarometern från Konjunkturinstitutet ligger 
både detaljhandelns och de privata tjänsternas förväntade 
försäljning/efterfrågan på årets högsta nivåer. 

Prognos industrin 
Unionens klubbar inom industrin ger en mindre ljus bild av 
konjunkturläget än vad klubbarna i tjänstesektorn gör. Utsik-
terna har även försämrats något jämfört med i våras. De något 
dystrare utsikterna till trots pekar undersökningen samman-
taget ändå mot positiv tillväxt det kommande halvåret för 
industrin. 

Orsakerna till de nedskruvade förväntningarna inom indu-
strin hittas framför allt i basindustrin och då mer specifikt i 
företagen inom stål- och gruvindustrin. Övriga delar av bas-
industrin beskriver ett bättre lönsamhetsläge och förväntar sig 
en konjunkturutveckling som åtminstone går ”i sidled” det 
kommande halvåret. För den övriga industrin som helhet har 
framtidsutsikterna endast förändrats marginellt sedan i våras. 
Bilden är den av en fortsatt långsam lägesförbättring. Även 
inom denna breda delsektor av industrin finns dock variat-
ioner mellan branscherna gällande konjunkturförväntningar-
na. Klubbarna på fordonstillverkarna och telekomföretagen 
ser en starkare marknad framför sig, medan klubbarna på 
maskin- och metallvarutillverkarna väntar sig ett i det närm-
aste oförändrat läge orsakat av en trög export. Maskin- och 
metallvarutillverkarnas förväntningar har märkbart skrivits 
ner det senaste halvåret. 

Diagram 31 Jämförelser av konjunkturmätare med faktisk tillväxt, industrin 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

Vid sidan av Branschbarometern ger ett urval av indikatorer 
för industrikonjunkturen en något blandad bild av nuläget. Å 
ena sidan har orderingången enligt SCB haft en positiv ut-
veckling under hela 2015, och enligt KIs barometer åter stigit 
under tredje kvartalet efter en svacka under det andra. Å 
andra sidan bröts vårens och försommarens positiva utveckl-
ing i SCBs industriproduktionsindex under senare delen av 
sommaren. Till detta kan läggas att de senaste månadernas 
utveckling för inköpschefsindex endast visat små skiftningar.  
Kontentan av detta blir att ingen kraftigare förändring av 
industrins produktionstakt på övergripande nivå är att vänta 
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under hösten, men att basindustrin och övriga industrin drar 
åt lite olika håll. Värt att minnas är att andra halvåret 2014 
sammantaget innebar en minskad industriproduktion, jämfö-
relsenivån inför industrihösten 2015 ligger alltså lågt. 

Prognos bygg 
För byggsektorn har konjunkturförväntningarna enligt 
Branschbarometern kraftigt förbättrats under det senaste året 
(diagram 31), med ett stort skifte uppåt i förväntningarna 
under förra hösten och vintern. Marknadsutsikterna ser enligt 
klubbarna fortsatt goda ut för byggföretagen. Orderingång, 
försäljning, försäljningspriser och vinst förväntas alla utveck-
las positivt det kommande halvåret. Detta gäller även för 
sysselsättningen. 

Bilden överensstämmer i stort med den som andra bedömare 
ger av byggsektorn. Tillväxttakten väntas bli fortsatt hög un-
der 2015 – om än lägre än 2014 – driven av om- och nybygg-
nationer av bostäder men med en nedväxling i anläggnings-
byggandet. Under 2016 förväntas ytterligare en nedtrappning 
i sektorns tillväxttakt, då hushållens byggande dämpas. Sänkt 
rot-avdrag, skattehöjningar, de facto införda eller debatt om 
kommande amorteringskrav samt att räntehöjningar drar 
närmare – allt håller nere ett ökat byggande. Denna föränd-
ring i hushållens efterfrågan vägs under 2016 troligen inte upp 
av de åtgärder som regeringen vidtagit för att öka byggandet, 
vilka får effekt på lite längre sikt. 

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. Sveriges 
exportberoende ekonomi förutsätter att verksamheter lokali-
serade i Sverige står sig i tävlan med utländska konkurrenter. 
Över tid är det produktivitetsutvecklingen i det svenska nä-
ringslivet och i synnerhet i industrin jämfört med den i andra 
länder som är basen för svensk konkurrenskraft. En stigande 
produktivitet är på sikt grunden för anställdas löneökningar, 
för företagens lönsamhet och för finansieringen av samhällets 
gemensamma åtaganden. 

Från och med 2011 har tillväxten i produktiviteten i närings-
livet som helhet varit måttlig. Den genomsnittliga årliga tak-
ten de senaste fyra åren har varit 0,9 procent. Skillnaderna är 
stora när det gäller de olika sektorernas produktivitet. Under 
2014 resulterade varje arbetad timme i industrin – den mest 
produktiva sektorn – i ett värde som var drygt 50 procent 
högre än värdet av den arbetade timmen i byggsektorn – den 
minst produktiva sektorn. 

Diagram 32 Produktivitetstillväxt, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
förändring mot motsvarande period föregående år, procent 

Källa: SCB 

Under helåret 2014 växte näringslivets produktivitet med 1,3 
procent, med positiv tillväxt i samtliga sektorer och med 
byggsektorn som något av en raket (11,1 procent). Det var 
första året sedan 2006 som samtliga sektorer i näringslivet 
hade positiv produktivitetstillväxt. Denna utveckling har 
fortsatt under det första halvåret 2015. Byggsektorns produk-
tivitetstillväxt har visserligen varit lägre än under 2014 men 
fortsatt hög, och industrin noterade under andra kvartalet sin 
högsta kvartalssiffra på mer än fyra år. 

Branschbarometern indikerar att produktiviteten sammanta-
get kommer att stiga i näringslivet det kommande halvåret, 
och att detta gäller för alla tre sektorer. I tjänste- och byggsek-
torn sker detta parallellt med stigande sysselsättning, till skill-
nad från i industrin där sysselsättningen väntas minska något 
under hösten och vintern. 

Vår bedömning är att produktiviteten i näringslivet stiger 
med 2,3 procent under 2015 och med 2,1 procent under 2016. 
Utvecklingen drivs främst av industrin, vars kapacitetsutnytt-
jande i nuläget visserligen är högt men ännu ligger lägre än 
tidigare toppnivåer. På något längre sikt är det dock nödvän-
digt för produktiviteten att industrins investeringstakt stiger. 
Här ses vissa positiva tecken i Branschbarometern med för-
väntningar på ökade investeringar i kapacitet och forskning 
och utveckling, men gällande arbetskraftens kompetens ver-
kar ökningarna utebli. 

Även tjänstesektorns produktivitet påverkas positivt av en 
ökad export från industrin, med stigande beläggningsgrad hos 
industrins tjänsteleverantörer. Prognosen pekar också på 
stigande produktivitet inom den tunga tjänstebranschen han-
deln. På kort sikt spelar möjligen höjda arbetsgivaravgifter för 
unga en roll i detta för handeln – när sysselsättningen kan 
komma att minska utan att försäljningen påverkas – men på 
något längre sikt drivs produktiviteten i branschen av struk-
turförändringar så som ökad e-handel. 
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Arbetsmarknad     
Utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att vara förhål-
landevis stark. För helåret 2015 ökar sysselsättningen samti-
digt som arbetslösheten sjunker i jämförelse med föregående 
år. Sysselsättningen kommer att fortsätta stiga något under 
2016 samtidigt som arbetslösheten sjunker ytterligare till 7,3 
procent nästa år. Även arbetskraften fortsätter att växa.  

Tabell 13 Sammanfattning av Unionens arbetsmarknadsprognos 
 2014 2015 2016 
Sysselsatta, 15 – 75 år, pro-
centuell förändring 

1,4 1,4 1,5 

Arbetslöshet, 15 – 74 år, pro-
cent 

7,9 7,5 7,3 

Källa: SCB och egna beräkningar 

Att arbetsmarknaden fortsätter att vara förhållandevis stark 
beror främst på ett förbättrat konjunkturläge. Samtidigt växer 
arbetskraften, till stor del förklarat av att utrikes föddas delta-
gande på arbetsmarknaden ökar. Antalet sysselsatta ökar i 
denna grupp men även antalet arbetslösa ökar bland främst 
utrikes födda. Problemen med en bristfällig matchning på 
arbetsmarknaden kvarstår. 

Sysselsättning  
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i september 2015 
till nästan 4 846 000 personer, vilket är en ökning med nästan 
54 000 jämfört med september föregående år. Både arbets-
kraften och sysselsättningen har ökat under de senaste tio 
åren. Antalet sysselsatta har stigit i princip i alla åldersgrup-
per. Sysselsättningsgraden, det vill säga hur stor andel av 
befolkningen som är sysselsatt, är nu nästan tillbaka på 
samma nivå som innan finanskrisen.  Det är framför allt utri-
kes födda som driver på ökningen av arbetskraften och syssel-
satta. 

Diagram 33 Arbetskraft, sysselsättning (vä) och sysselsättningsgrad (hö) 
15 - 74 år, säsong- och trendjusterade värden, 1000-tal respektive procent 

Källa: SCB 

Förutom att utrikesföddas sysselsättning ökar har även ål-
dersgruppen 65 - 74 år haft en god utveckling, både gällande 
antal som är sysselsatta och hur stor andel av gruppen som 
arbetar. Under de senaste tio åren har antalet som är syssel-
satta ökat med 100 000 personer och andelen som är syssel-
satta med 6,5 procentenheter. Det är positivt att fler kan, och 
förhoppningsvis vill, arbeta även efter det att de fyllt 65 år.  

Diagram 34 Sysselsatta och ej sysselsatta (hö) samt sysselsättnings-
grad i åldergrupp 65 – 74 år (vä), 1000-tal respektive procent 

Källa: SCB 

Diagram 35 visar den trendmässiga utvecklingen av andelen 
tidsbegränsat anställda i åldersgruppen 15 - 74 år. Av dia-
grammet framgår att denna andel har varierat något över tid 
och nu uppgår till 17 procent.  

Diagram 35 Andel tidsbegränsat anställda av det totala antalet anställda 
15-74 år, säsongs och trendjusterade värden 

Källa: SCB 

En konjunkturuppgångs tidiga faser innebär ofta att andelen 
tidsbegränsat anställda ökar, för att sedan avta i takt med att 
konjunkturuppgången stabiliseras och anställningarna över-
går till tillsvidareanställningar. I och med det överlag positiva 
konjunkturläget bedömer vi att sista halvårets minskning av 
de tidsbegränsade anställningarna är en följd av detta. 
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Framåtblickande indikatorer  
Unionenklubbarna som deltar i Branschbarometern gör be-
dömningen att sysselsättningen i stort sett kommer att vara 
oförändrad det kommande halvåret. Neddragningar är att 
vänta inom industrin, framför allt inom basindustrin, medan 
ökad sysselsättning väntas inom bygg- och företagstjänster. 
Samtidigt är det viktigt att notera att undersökningen riktar 
sig till klubbar inom privata näringslivet med minst 20 med-
lemmar och där endast ett fåtal av företagen har färre än 50 
anställda i Sverige. En stor andel av sysselsättningsökningen 
på arbetsmarknaden återfinns i små företag samt i offentlig 
sektor. 

Näringslivets anställningsplaner, med undantag för de privata 
tjänstenäringarna, visar på ett betydligt starkare läge än nor-
malt enligt Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarome-
ter. Sysselsättningen uppges ha ökat de senaste tre månaderna 
och företagens anställningsplaner pekar på en starkare syssel-
sättningsutveckling än normalt även kommande tre månader. 

Diagram 36 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. BNP förväntas 2015-2016 växa i högre 
takt än under 2013 och 2014, varför vi förväntar oss att även 
sysselsättningen kommer att öka i fortsatt hög takt.  

Varsel 
Diagram 37 visar antal varsel totalt samt fördelade på arbetare 
och tjänstemän. Sett över tid har varslen gått ner betydligt 
sedan eurokrisen 2012. Toppen under mars i år, som är sär-
skilt tydlig för tjänstemännen, förklaras av de två stora varslen 
på Sony Mobile och Ericsson. Efter mars har varslen minskat 
och ligger nu på en låg nivå. Under april till september i år har 
antalet varsel varje månad varit lägre än för motsvarande 
månader 2014.  

Diagram 37 Antalet varslade fördelade på yrkesgrupp  

Källa: Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshet 
Antalet arbetslösa i åldern 15-74 uppgick i september 2015 till 
374 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 
procent. I diagrammet nedan visas arbetslöshetens utveckling 
i säsongsrensat värde. Av diagrammet framgår att arbetslös-
heten successivt sjunkit, om än i långsam takt. Vår bedöm-
ning är att arbetslösheten kommer att fortsätta nedåt något 
under 2016, främst beroende på det förbättrade konjunkturlä-
get.  

Diagram 38 Arbetslöshetens utveckling 15-74 år, procent, faktiska re-
spektive säsong- och trendjusterade värden 

 
Källa: SCB 

Andelen medlemmar i Unionens a-kassa som fick ersättning 
under juli månad uppgick till tre procent, inklusive deltidsar-
betslösa, Andelen har sjunkit i jämförelse med juli månad 
föregående år. Notera att i dessa siffror ingår inte medlemmar 
i Unionens a-kassa som får aktivitetsstöd. 
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Diagram 39 Andelen ersättningstagare inom Unionens arbetslöshets-
kassa, inklusive deltidsarbetslösa, procent 

 
Källa: Unionens arbetslöshetskassa 

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet ligger, enligt Arbets-
förmedlingen, kvar på ungefär samma nivåer som föregående 
år. Den har ökat något för män samtidigt som den minskat 
något för kvinnor. 

Diagram 40 Genomsnittlig arbetslöshetstid, veckor 

Källa: SCB 

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar att 
antalet inskrivna hos myndigheten är på väg ner och var nå-
got lägre i september i år än samma månad föregående år. 
Samtidigt påpekar dock Arbetsförmedlingen i sin senaste 
bedömning av konjunkturläget att nedgången av arbetslöshet-
en i stort sett har upphört och att det är en något lägre andel 
som lämnar Arbetsförmedlingen på grund av att de fått jobb.  
Minskningen är koncentrerad till inrikes födda, medan allt 
fler utrikes födda är arbetslösa. Samtidigt har personer utan 
gymnasial utbildning det svårt på arbetsmarknaden. I dia-
gram 41 visas utvecklingen av antalet arbetslösa som tillhör 
någon av de grupper som anses ha svag ställning på arbets-
marknaden.  

Diagram 41 Inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbets-
marknaden8 

Källa: Arbetsförmedlingen  

Av diagrammet framgår att antalet inskrivna med svag ställ-
ning på arbetsmarknaden fortsatte att öka i september i jäm-
förelse med föregående månad. Sett över en längre tidsperiod 
är det gruppen med utomeuropeiskt födda som har ökat mest. 
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att 75 procent av 
samtliga inskrivna andra halvåret 2016 kommer att tillhöra 
någon av grupperna med svagare ställning på arbetsmark-
naden.  

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 betydligt svårare att få jobb. Samma utveckling syns i 
siffrorna för långtidsarbetslöshet som också tyder på att det 
för nästan en tredjedel av alla arbetslösa tar mer än ett halvår 
att få ett jobb.  

Matchningen på arbetsmarknaden 
I september i år anmäldes 90 750 lediga platser till Arbetsför-
medlingen. Det är en ökning med nästan 21 500 platser jäm-
fört med samma månad föregående år. Även antalet kvarstå-
ende platser ökade till närmare 60 000 platser, en ökning med 
nästan 15 000 platser jämfört med samma månad 2014. Ett 
högt antal kvarstående platser indikerar att arbetsgivarna har 
svårt att hitta rätt kompetens.  

8 En person kan ingå i fler än en grupp. Antalet kan därför inte 
summeras till det totala antalet inskrivna. 

28 

                                                                 



  

Diagram 42 Nyanmälda och kvarstående lediga platser, säsongrensade 
och trendsjusterade siffror  

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Ett sätt att undersöka hur väl arbetsmarknaden fungerar är att 
studera Beveridgekurvan som relaterar arbetslösheten till 
lediga platser. Ju fler vakanser, desto större är sannolikheten 
för en person att finna ett arbete, det vill säga desto lägre blir 
arbetslösheten. Ett skifte ut från origo betyder att arbetslös-
heten strukturellt blivit högre, vid motsvarande vakansgrad. 
Diagrammet nedan visar en Beveridgekurva som har gjort ett 
kraftigt skifte utåt jämfört med för några år sedan. Det illu-
strerar att matchningen fungerar sämre. 

Diagram 43 Beveridgekurvan, kvartal, procent 

 
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 
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Prisutveckling
För det kommande året räknar vi med att en något bättre 
konjunktur, effekter av en svag krona samt att oljepriserna 
inte beräknas falla mer medför att inflationen gradvis, om än 
långsamt, stiger. Även det faktum att merparten av Riksban-
kens räntesänkningar ligger bakom oss, liksom höjningen av 
arbetsgivareagifterna för unga och skattehöjningarna på ben-
sin och diesel bidrar till stigande inflation under 2016.  

Vår sammanvägda bedömning är att konsumentpriserna, 
mätt som KPI, stiger från 0 procent i årsgenomsnitt för 2015 
till 1,1 procent för 2016. Det mer relevanta måttet, KPIF, där 
effekterna av Riksbankens ränteförändringar räknas bort, 
väntas stiga från en årsvis genomsnittlig ökning på 0,9 pro-
cent 2015 till 1,5 procent under 2016. 

Tabell 14 Unionens inflationsprognos, KPI, procentuell förändring 
KPI 2014 2015 2016 
Genomsnitt mellan åren -0,2 0,0 1,1 
Under året, dec - dec -0,3 0,4 1,5 
KPIF 2014 2015 2016 
Genomsnitt mellan åren 0,5 0,9 1,5 
Under året, dec - dec 0,5 1,1 1,7 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Utvecklingen 2015 
Utfallet under året har varit något lägre än vi prognosticerade, 
bland annat till följd av att olje- och råvaruprisutvecklingen 
varit svagare än väntat. Fram till september har KPI i genom-
snitt fallit med 0,1 procent jämfört med motsvarande period 
2014.  

Den låga inflationstakten under 2015 förklaras delvis av kon-
junkturella faktorer såsom svag tillväxt och överkapacitet i 
många sektorer internationellt sett, fallande och låga oljepri-
ser samt räntesänkningar från Riksbanken.  Även strukturella 
faktorer som den pågående strukturomvandlingen i riktning 
mot allt tuffare internationell konkurrens både i industrin och 
i tjänstesektorn, samt mer näthandel bidrar till en låg infla-
tion. 

En viktig del av förklaringen till de fallande priserna de se-
naste åren är att räntesänkningarna från Riksbankens sida 
leder till lägre boendekostnader vilket drar ned KPI. Även när 
vi rensar prisutvecklingen från räntor ser vi dock att inflation-
en är, och under de senaste åren varit, lägre än Riksbankens 
inflationsmål. Nivån är dock betydligt högre än för vanliga 
KPI, och trenden är uppåtriktad. KPIF uppgick i september 
2015 till 1,0 procent. Exkluderar vi även de huvudsakligen 
internationellt satta och rörliga energipriserna, uppgick den 
underliggande inflationen till 1,8 procent.  

Diagram 44 Konsumentprisutveckling som KPI, KPIF och KPIF-energi, 
procent 

 
Källa: SCB 

En trots återhämtningen fortsatt låg efterfrågan på många 
marknader, tuff internationell konkurrens och överkapacitet i 
många sektorer påverkar producenternas möjligheter att höja 
sina priser. Till detta kommer att tillväxtdämpningen i Kina 
och nedskrivningen av den kinesiska valutan ger ett tryck 
nedåt på råvarupriserna, men även på många andra industri-
varor. Varupriserna påverkas i större utsträckning av änd-
ringar i växelkursen. Som framgår av diagram 45 har därför 
producentprisindex för varor uppvisat betydligt större fluktu-
ationer jämfört med prisindex för tjänstesektorn som stigit 
relativt stabilt med en årstakt på drygt en procent.  

Unionens branschbarometer ger stöd för bedömningen att 
chanserna för företagen att höja sina priser blivit något bättre 
under det senaste halvåret. Det gäller främst sektorerna bygg, 
handel och företagstjänster, medan möjligheterna även fort-
sättningsvis bedöms som mindre i industrin och då speciellt 
inom basindustrin. Totalt pekar branschbarometern på en 
prisökningstakt i näringslivet på 1-1,5 procent. 

Diagram 45 Producentprisförändring för varor och tjänster, procent  

Källa: SCB, Macrobond, egna beräkningar 
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En väsentlig del för prisutvecklingen i ekonomin är utveckl-
ingen av penningpolitiken och därmed av räntenivåerna. Från 
augusti 2014 kan vi se en tydligt uttalad skillnad i Riksban-
kens politik med starkare fokus på att nå inflationsmålet.  

Detta har tagit sig uttryck i form av en negativ reporänta och 
obligationsköp. Även de längre räntorna har sjunkit kraftigt 
och är för medellånga lån också negativa, medan den 10-åriga 
obligationsräntan har sjunkit till cirka en halv procent. Som 
framgått ovan är de lägre räntorna en viktig delförklaring till 
den låga inflationen. Även utlåningsräntorna, i diagrammet 
exemplifierade med SBABs tvååriga bostadsränta, har sjunkit, 
men inte i samma takt som övriga räntor.  

Diagram 46 Reporänta, obligationsräntor och bostadslåneränta, procent 

 
Källa: Macrobond 

Prognos 2016 
En viktig faktor vid bedömningen av Riksbankens agerande är 
hur framför allt Federal Reserve och ECB agerar. Vår ut-
gångspunkt är att Federal Reserve försiktigt börjar höja räntan 
under senhöst/vinter 2015, och att ytterligare gradvisa höj-
ningar kommer under loppet av 2016. Även i Europa stärks 
konjunkturen långsamt, men ett fortsatt mycket lågt inflat-
ionstryck och kapacitetsutnyttjande medför att vi räknar med 
att ECB inte höjer räntan under 2016.  

Den fortsatt låga ECB-räntan i kombination med Riksban-
kens beslutsamhet att nå inflationsmålet, talar för att det 
kommer ytterligare räntesänkningar i Sverige.  Vi räknar med 
att Riksbanken genomför en ytterligare räntesänkning till -0,5 
procents reporänta, och att ingen räntehöjning sker under 
2016. 

I övrigt finns det inför 2016 flera faktorer som talar för en 
gradvis stigande inflation. Till dessa hör: 

• Något starkare internationell konjunktur och högre ka-
pacitetsutnyttjande. 

• Oljepriset väntas stabiliseras kring nuvarande nivå. 
• Skattehöjningar på bensin, samt högre arbetsgivaravgifter 

för unga som ger ett tryck uppåt på kostnader och priser i 
framför allt handel, samt hotell och restaurang. 

• Riksbankens räntesänkningar väntas avslutas under 2015 
och räntan väntas därefter vara oförändrad under 2016, 
varför effekten av lägre räntor gradvis klingar av. 

• Minusräntan får gradvis effekt i ekonomin. 
• Den lågt värderade kronan, som förväntas försvagas 

ytterligare något mot dollarn. Riksbankens tydligare prio-
ritering av inflationsmålet medför vidare att vi inte räk-
nar med någon kronförstärkning mot euron. 

• Unionens branschbarometer pekar på att fler företag 
räknar med prishöjningar under året. Snittet på de vän-
tade prisökningarna för det kommande halvåret har stigit 
sedan i våras och uppgår nu till 1-1,5 procent.  

 
Det faktum att Riksbankens politik i hög grad kan karaktäri-
seras som en färd på okända vatten med delvis oprövade poli-
cymedel medför att prognosen över inflationsutvecklingen är 
behäftad med betydande osäkerhet. På längre sikt talar dock 
det mesta för en gradvis höjning av inflationen från dagens 
mycket låga tal, både i Sverige och internationellt. 

Vi räknar sammantaget med att årsgenomsnittet för KPI 
stiger från 0 procent 2015 till 1,1 procent 2016. Under loppet 
av året (december-december) beräknas KPI öka med 0,4 pro-
cent 2015 och 1,5 procent år 2016. Mätt som KPIF förväntas 
ett årsgenomsnitt på 0,9 procent 2015 som stiger till 1,5 pro-
cent 2016. Ökningstakten för KPIF för dec-dec beräknas bli 
1,1 procent innevarande år och 1,7 procent år 2016. 

Tabell 15 Prognos reporänta, årets slut  
 2014 2015 2016 
Reporänta, årets slut 0,0 -0,5 -0,5 
Källa: SCB, egna bedömningar 
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Prognossammanställning 
(föregående rapport inom parentes) 
 2014 2015 2016 
Försörjningsbalans       
Hushållens konsumtion 2,2 (2,4) 2,4 (2,9) 2,3 (2,3) 
Offentlig konsumtion 1,6 (1,9) 2,1 (2,3) 2,5 (2,6) 
Fasta bruttoinvesteringar 7,6 (6,5) 4,0 (5,7) 5,2 (4,8) 
Lagerinvesteringar 0,2 (0,2) -0,1 (0,0) 0,0 (0,0) 
Export 3,5 (3,3) 4,1 (4,5) 5,2 (5,2) 
Import 6,3 (6,5) 3,0 (5,8) 5,0 (5,4) 
BNP 2,3 (2,1) 3,1 (2,9) 3,2 (3,1) 
       
Prisutveckling och ränta       
KPI, årsgenomsnitt -0,2 (-0,2) 0,0 (0,4) 1,1 (1,4) 
KPI, dec-dec -0,3 (-0,3) 0,4 (0,7) 1,5 (1,6) 
KPIF, årsgenomsnitt 0,5 (0,5) 0,9 (1,0) 1,5 (1,7) 
KPIF, dec-dec 0,5 (0,5) 1,1 (1,4) 1,7 (1,9) 
Reporänta vid årets slut 0,0 (0,0) -0,5 (-0,4) -0,5 (-0,15) 
       
Produktion och produktivitet       
Produktion, näringslivet 2,6 (2,4) 3,7 (3,4) 3,6 (3,7) 

- tjänstesektorn 2,9 (2,9) 3,7 (3,3) 3,6 (3,8) 

- industrin -0,8 (-1,1) 3,2 (2,8) 5,0 (5,0) 

- bygg 12,1 (10,3) 8,0 (8,0) 2,0 (2,0) 
Produktivitet, näringslivet 1,3 (0,8) 2,3 (2,1) 2,1 (2,4) 

- tjänstesektorn 0,9 (0,7) 2,1 (1,8) 2,0 (2,3) 

- industrin 0,8 (0,3) 3,7 (3,8) 4,0 (4,5) 

- bygg 11,1 (9,3) 6,0 (6,0) 1,0 (1,0) 
       
Arbetsmarknad       
Sysselsatta, 15-74 år, proc förändring 1,4 (1,4) 1,4 (1,4) 1,5 (1,3) 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 7,9 (7,9) 7,5 (7,8) 7,3 (7,7) 
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VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Luleå, Malmö, Norrköping, 
Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 

Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm

Vind i seglen – men i oprickad farled 
Unionens konjunkturbedömning oktober 2015

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter och får stöd 
av att Europa visar tydligare tecken på tillväxt.  Detta bidrar till att 
exporten sannolikt kommer att växa snabbare, trots en avmattning i 
flera tillväxtländer. För den inhemska ekonomin innebär en fortsatt 
god utveckling av sysselsättning och reallöner i kombination med 
låga räntor att det finns utrymme för en fortsatt snabb tillväxt av den 
privata konsumtionen trots skattehöjningar under kommande år. 
Inriktningen av den ekonomiska politiken innebär en prioritering 
av ökade resurser till den offentliga sektorn. Den offentliga 
konsumtionen kommer därmed att öka i snabbare takt 2016. Även 
investeringarna i näringslivet förväntas öka i något snabbare takt 
när export och industriproduktionen stiger. Den samlade bilden för 
tillväxten i Sverige 2015-2016 är därmed totalt sett förhållandevis ljus, 
trots betydande nedåtrisker i bedömningen. Sammantaget väntas 
BNP växa med 3,1 procent 2015 och 3,2 procent 2016.
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