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Sammanfattning 

Sverige får draghjälp av internationell uppgång 
Svensk ekonomisk tillväxt har efter finanskrisen i stor utsträck-
ning drivits av inhemska faktorer, såsom hushållens konsumt-
ion och investeringar. Nu får Sverige tacksam draghjälp av en 
bred internationell ekonomisk uppgång. 

För första gången sedan finanskrisen pågår en relativt synkro-
niserad konjunkturuppgång i en stor del av världsekonomin. 
Den ekonomiska uppgången har också förstärkts under de sen-
aste månaderna och bland annat utvecklingen i eurozonen har 
överraskat positivt. Även i våra nordiska grannländer har det 
ekonomiska stämningsläget förbättrats, om än från relativt låga 
nivåer. 

Sammantaget bedömer vi att världsekonomins tillväxttakt väx-
lar upp från 3,1 procent 2016 till 3,6 procent i år och 3,7 pro-
cent nästa år. I euroområdet ökar den ekonomiska tillväxten 
från 1,7 procent förra året till 2,1 procent i år för att sedan mat-
tas av något till 1,9 procent 2018. 

Stark svensk tillväxt mattas av nästa år 
Sedan i våras har den svenska högkonjunkturen fått ytterligare 
fart. Inte minst på arbetsmarknaden har utvecklingen varit 
starkare än många bedömare på förhand trodde. Stämningslä-
get bland företagen var positivt och över det normala redan i 
våras och har fortsatt att ligga på en hög nivå. 

Efter att BNP ökade med runt fem procent på årsbasis de två 
sista kvartalen under 2015 sjönk ökningstakten gradvis under 
2016. BNP-ökningen för helåret 2016 landade trots inbroms-
ningen på historiskt sett relativt höga 3,3 procent. Även om till-
växttakten under första halvåret i år förstärkts jämfört med av-
slutningen av 2016, är vår prognos att tillväxten 2017 blir 3,0 
procent för att 2018 sakta in ytterligare till 2,3 procent. 

Den pågående högkonjunkturen, och den lågkonjunktur som 
rådde i samband med finanskrisen, gör att svensk ekonomi nu 
växer snabbare än snittet för den senaste tioårsperioden. Den 
genomsnittliga BNP-tillväxten mellan 2007 och 2016 var 1,7 
procent. 

Diagram 1 BNP-tillväxt i årstakt, fasta priser (2016), kalenderkorrigerad, 
procent 

Källa: SCB  

Befolkningsökningen har varit hög under flera år och väntas 
fortsätta att ligga på en hög nivå de närmsta åren. Det i sig för-
klarar en viss del av den positiva BNP-utvecklingen. Räknat 
som BNP per capita steg tillväxten med 2 procent under 2016 
och Unionen spår att ökningstakten i BNP per capita kommer 
sjunka något i år och nästa år till 1,7 respektive 1,2 procent. Det 
är fortsatt över snittet för BNP per capita-tillväxten för peri-
oden 2007 till 2016 som var 0,8 procent. 

Diagram 2 Tillväxt BNP respektive BNP per capita i Sverige, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB och egna beräkningar 

Viktiga drivkrafter för den svenska ekonomins tillväxt i år är 
kraftigt ökande bygginvesteringar, en stigande varuexport 
samt att hushållen ökar sin konsumtion i god takt.  

Bygginvesteringarna har dragit iväg rejält i år och nått rekord-
nivåer. Det har lett till ett stort antal startade byggen, stigande 
arbetskraftsbrist och ökat kostnadstryck. Detta i kombination 
med tecken på ett mättat utbud av framför allt bostadsrätter i 
vissa storstäder, tror vi gör att bygginvesteringarna inte kom-
mer att öka i lika hög takt nästa år. Det kommer bidra till att 
tillväxten i ekonomin växlar ner något under 2018 jämfört med 
i år. 

Sverige får dock ökad ekonomisk draghjälp från omvärlden. 
Det har givit ny energi till framför allt svensk industri, och va-
ruexporten ökade under första halvan av 2017 med 4,4 procent 
i årstakt. De ljusare signalerna från omvärlden gör att vi spår 
att efterfrågan på svensk export kommer fortsätta att öka under 
resten av året och nästa år. 

Det är tydligt att de privata arbetsgivarna får allt svårare att 
hitta rätt kompetens. Bristsituationen har förvärrats betydligt 
under 2017 och ligger nu för näringslivet som helhet på mycket 
höga nivåer. Värst är situationen inom tillverkningsindustrin, 
men även de privata tjänstenäringarna har svårt att hitta per-
sonal. Den stora kompetensbristen leder till att Sveriges eko-
nomiska tillväxt och jobbskapande blir lägre än vad det annars 
hade kunnat vara. 
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Tabell 1 Unionens prognos – försörjningsbalansen, jämförelser föregående 
år, procent 

 2016 2017 2018 

BNP 3,3 3,0 2,3 

Hushållens konsumtion 2,2 2,4 2,2 

Offentlig konsumtion 3,4 0,7 1,4 

Fasta bruttoinvesteringar 5,6 7,5 3,0 

Lagerinvesteringar 0,0 0,0 -0,1 

Export 3,3 3,8 4,4 

Import 3,4 4,4 4,1 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Näringslivets produktion ökar i år – industrin  
växlar upp 
Tillväxttakten för näringslivets produktion under första halv-
året i år var 3,2 procent, vilket var i linje med utvecklingen för 
helåret 2016. Tjänstesektorn har fortsatt i stort sett i samma 
tillväxttakt som under andra halvåret 2016, medan industrin 
har växlat upp i år.  

De branscher som främst bidragit till industrins stegrade pro-
duktionstakt är motorfordon och övrig maskinindustri. Även 
byggsektorn hade ett mycket starkt första halvår med en tillväxt 
på 9,7 procent.  

Vår prognos är att produktionen i näringslivet växer med 
knappt fyra procent i år och med drygt tre procent 2018. Bygg-
produktionen toppar i år och bromsar in nästa år, medan in-
dustrins produktion istället gradvis ökar under prognospe-
rioden. Tjänstesektorn väntas även fortsatt ligga på en tillväxt-
takt på 3-3,5 procent.  

Vår bedömning är att produktiviteten i näringslivet växer med 
omkring två procent både under 2017 och 2018, vilket är i linje 
med hur utvecklingen har sett ut i genomsnitt åren 2013-2016. 
Vi förväntar oss en ökad produktivitetstillväxt inom industrin 
under 2018.  

Stark jobbtillväxt men svag nedgång i  
arbetslösheten 
Svensk arbetsmarknad har utvecklats starkt under 2017. Det 
gäller särskilt antalet sysselsatta, som ökat med cirka hundra-
tusen personer de första åtta månaderna i år jämfört med 
samma period förra året. Det är den snabbaste sysselsättnings-
ökningen sedan mitten på 2011.  

Det är särskilt personer födda i andra länder som blivit syssel-
satta i denna konjunkturfas. Arbetslösheten är redan mycket 
låg bland inrikes födda och arbetskraftsbristen är stor. Arbets-
givarna måste därför titta bredare när de letar arbetskraft, vil-
ket sannolikt har gynnat utrikes födda. 

Samtidigt har också inflödet av utrikes födda personer på den 
svenska arbetsmarknaden tagit ett skutt uppåt under 2017 och 
varit ovanligt stort. Inflödet kommer sannolikt att vara omfat-
tande även under nästa år, eftersom många av de som anlänt 

till Sverige de senaste åren nu börjar komma ut på arbetsmark-
naden. Det kommer göra det svårare att få ner arbetslösheten. 

Branschbarometern pekar på att de privata arbetsgivarna pla-
nerar att fortsätta utöka personalstyrkan framöver. Det gör att 
antalet sysselsatta kan väntas fortsätta öka under resten av 2017 
och under 2018. Vi bedömer dock att jobbtillväxten mattas av 
något under nästa år jämfört med årets snabba ökningstakt. 
Det beror bland annat på att byggsektorns tillväxt saktar in och 
att arbetskraftsbristen alltmer hämmar företag och offentliga 
arbetsgivares möjlighet att anställa. 

Sammantaget gör en något svagare jobbtillväxt och ett stort in-
flöde på arbetsmarknaden att Unionen bedömer att arbetslös-
heten endast sjunker i liten utsträckning, från 6,6 procent i år 
till 6,4 procent 2018. Vi anser att regeringen, med sin prognos 
på 5,9 procent nästa år, har en alltför positiv syn på utveckl-
ingen av arbetslösheten. 

Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 2016 2017 2018 

Arbetslöshet (årssnitt) 6,9 6,6 6,4 

Sysselsättningstillväxt 1,5 2,2 1,4 

KPI, årsgenomsnitt 1,0 1,8 2,0 

KPIF, årsgenomsnitt 1,4 2,0 1,9 

Produktion näringslivet 3,1 3,8 3,2 

Produktivitet näringslivet 1,6 2,1 1,8 
Källa: SCB och egna beräkningar 

Expansiv penningpolitik och stigande inflation 
Den starka svenska konjunkturen underblåses av Riksbankens 
expansiva penningpolitik. Den ger hushållen större köpkraft 
och påverkar konsumtionen positivt. Inflationen har de sen-
aste månaderna legat nära två procent. För första gången sedan 
2011 är nu förväntningarna även på ett års sikt att inflationen 
kommer vara två procent.  

Efter en lång period med en inflation under målet har dock 
Riksbanken ingen brådska att agera. Riksbanken vill inte heller 
på ett markant sätt förändra sin penningpolitik i jämförelse 
med den som den europeiska centralbanken ECB för – och 
ECB antas inte i närtid genomföra någon räntehöjning. Un-
ionen bedömer sammantaget att Riksbanken börjar höja repo-
räntan under första halvåret 2018 men att ytterligare räntehöj-
ningar dröjer till efter prognosperioden.  

Fortsatt positiv Branschbarometer… 
Enligt klubbarna är konjunkturutsikterna för näringslivet 
minst lika starka nu som i våras. Branschbarometern ligger på 
historiskt höga nivåer och signalerar att näringslivets rådande 
högkonjunktur förväntas bestå under resten av 2017 och bör-
jan på 2018.  

De sammantagna förväntningarna avseende sysselsättningen 
har stigit något jämfört med början av året. Även exportför-
väntningarna har skruvats upp det senaste halvåret och noteras 
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nu på den högsta nivån sedan sommaren 2011, drivet av sti-
gande efterfrågan från utlandet.  

Industrin har överlag utvecklats positivt sedan i våras. 60 pro-
cent av industriklubbarna bedömer lönsamheten i nuläget som 
stark eller mycket stark. Såväl orderingång som försäljning och 
vinst väntas växa för industrin det kommande halvåret. Kon-
junkturförväntningarna hos klubbarna i tjänstesektorn är 
snäppet starkare nu än för ett halvår sedan, om än något lägre 
än inom industrin. De förväntar sig relativt starkt stigande or-
deringång och försäljning det kommande halvåret, och även 
investeringarna, vinsten och sysselsättningen väntas utvecklas 
positivt.  

De delsektorer i undersökningen som starkast signalerar en po-
sitiv utveckling det kommande halvåret är transport och lo-
gistik samt delar av industrin. Minst positiva är förväntning-
arna inom bygg och fastighet samt inom företagstjänster, men 
även i dessa delsektorer råder ett positivt stämningsläge. Lön-
samheten i byggsektorn bedöms fortsatt vara mycket stark, och 
det är den sektor där den kraftigaste ökningen av sysselsätt-
ningen är att vänta det kommande halvåret. Trots detta finns 
tecken på att de höga tillväxttal som byggsektorn upplevt de 
senaste åren nu är förbi. 

En regional indelning av Branschbarometern visar att det 
starkaste stämningsläget inför det kommande halvåret åter-
finns i Västra Götaland, och då framför allt i Göteborg. Överlag 
är det de industritunga regionerna som väntar sig den största 
konjunkturförstärkningen. 

… liksom Ärendeindikatorn 
Diagram 3 Unionens Ärendeindikator över Sveriges BNP-tillväxt 

Källa: SCB och Unionen 

Unionens Ärendeindikator är en av förbundets egna konjunk-
turtermometrar och bygger på hur antalet och typen av med-
lems- och förhandlingsärenden som kommer in till Unionen 
utvecklas. I sämre tider ökar till exempel andelen frågor om 
uppsägningar och organisationsförändringar, medan det i 
bättre tider ställs relativt sett fler frågor från medlemmarna rö-
rande bland annat anställningsavtal. Det finns ett starkt sam-
band mellan mängden och typen av frågor till Unionen å ena 
sidan, och BNP-tillväxten å den andra, vilket framgår av dia-
grammet. Ärendeindikatorn tyder på att BNP under slutet av 

sommaren och inledningen av hösten växt med drygt två pro-
cent i årstakt. 

I diagrammet syns också att BNP-tillväxten steg i högre takt 
under slutet av 2015 än vad ärendeutvecklingen indikerade. 
Detta kan till en del förklaras av att den offentliga konsumt-
ionen då tog fart, vilket inte helt avspeglas i Unionens indikator 
som – givet förbundets organisationsområden – är inriktad på 
det privata näringslivet.  

Unionens förslag  
Fler kortare utbildningsplatser 
Arbetskraftsbristen i privat sektor har blivit allt mer akut den 
senaste tiden. Utvecklingen drivs av den starka konjunkturen, 
men också av den pågående digitaliseringen och automatise-
ringen som gör att företagens kompetensbehov förändras. Sve-
riges ekonomiska utveckling framöver hänger i stor utsträck-
ning på att näringslivet lyckas vara innovativt och ta till vara på 
de möjligheter som teknikutvecklingen ger. En förutsättning 
för det är att företagen hittar den kompetens som behövs för 
att driva verksamheten framåt. Den tilltagande kompetensbris-
ten gör att Sverige inte kan utnyttja högkonjunkturen till att 
skapa jobb och välstånd i lika stor utsträckning som annars 
kulle vara möjligt. Regeringen planerar att öka antalet utbild-
ningsplatser kraftigt under nästa år. Men satsningarna fokuse-
rar inte i tillräckligt stor utsträckning på att lösa de akuta kom-
petensförsörjningsproblemen. Det hade behövts betydligt fler 
platser på kortare utbildningar och mer kompetensutveckling 
riktat till yrkesverksamma. 

De senaste åren har antalet kurser på högskolan som ges på di-
stans eller kvällstid minskat, vilket är en utveckling i fel rikt-
ning. På yrkeshögskolan borde regeringen införa större möjlig-
heter att läsa kortare kurser för den som vill. Idag är det bara 
möjligt när studenter har hoppat av utbildningen.  

Arbetskraftsinvandringen är ett annat viktigt sätt för företagen 
att fylla kompetensluckor. Många företag använder redan 
denna väg, men handläggningstiderna är för långa. Det gör att 
kompetens många gånger försvinner till andra länder. Därför 
är det positivt att Migrationsverket nu har återinfört ett certifi-
eringssystem där seriösa företag kan få en snabbare handlägg-
ning, men det återstår att se om kortade handläggningstider 
blir verklighet i praktiken. 

Unionen anser att: 
• Högskolan ska få mer resurser och ett tydligare uppdrag för 

fortbildning av yrkesverksamma. 
• Regeringen bör utöka möjligheterna att läsa kortare kurser 

på yrkeshögskolan. De flesta yrkeshögskoleutbildningar är 
tvååriga och bara tre procent av utbildningsplatserna är 
kortare än ett år. 

• Handläggningstiderna för arbetskraftsinvandring behöver 
kortas, samtidigt som villkoren ska vara i nivå med svenska 
kollektivavtal. 
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Förbättrad integration krävs för att nå lägre arbetslöshet 
Arbetslösheten bland inrikes födda ligger idag på låga nivåer 
och kan knappast minska i någon större utsträckning. Däremot 
är arbetslösheten bland utrikes födda fortfarande hög. Rege-
ringen borde fokusera mer än vad den hittills har gjort på att få 
denna grupp i arbete och lägga fler konkreta förslag utöver 
traditionella utbildningsinsatser.  

Den rådande högkonjunkturen och arbetskraftsbristen inne-
bär ett guldläge. Med rätt kombinationer av praktik, språkut-
bildning, yrkesvalidering och korta yrkesutbildningar finns det 
just nu goda chanser att få jobb. Om fokus istället blir på långa 
utbildningar riskerar de nyanlända att missa de chanser som 
högkonjunkturen ger. 

Det är också alldeles för svårt för personer med högskoleutbild-
ning från andra länder att få sin utbildning validerad och att få 
möjlighet att komplettera den. Snabbspåren är ett bra initiativ 
för att komma åt problemet, men har än så länge inte alls fått 
den omfattning som vi skulle önska. 

Det vore också önskvärt att nyanländas kompetens, och hur 
den matchas mot den lokala arbetsmarknadens behov, spelar 
större roll vid beslut om kommunplacering än vad som är fallet 
idag.  

Unionen anser att:  
• SFI-kurserna behöver tidigareläggas och målgruppsanpas-

sas utifrån till exempel utbildningsbakgrund. Det sker i dag 
med goda resultat i till exempel Stockholm, men borde ske 
på fler orter. 

• Regeringen bör utreda om behoven av nyanländas kompe-
tens i olika delar av landet kan spela större roll vid place-
ringsbeslut.  

Överenskommelse för en bättre fungerande  
bostadsmarknad 
Bostadspolitiken och den svenska bostadsmarknaden har länge 
varit ett sorgebarn. Det har byggts för lite, rörligheten i det be-
fintliga bostadsbeståndet har blivit allt sämre och skattesyste-
met har haft en osund inriktning som uppmuntrat till skuld-
sättning. Sammantaget har det lett till kraftigt stigande priser 
över en lång tidsperiod och växande bostadsbrist.  

Byggtakten har ökat de senaste åren och har i år växlat upp yt-
terligare. Det är positivt men medför också risker. Det är lätt 
att tro att brist på bostäder är det samma som stor efterfrågan 

på bostäder. Men många av de som saknar någonstans att bo 
är unga, studenter och utlandsfödda med ofta svag ekonomi. 
Det finns redan tecken på att utbudet av lite dyrare lägenheter 
börjar bli mättat, i alla fall i Stockholmstrakten, och att prisök-
ningen på lägenheter stannat av.  

Därmed innebär den ökade produktionen också risker för 
överutbud i vissa prissegment och fallande priser där. Det kan 
få betydande negativa effekter på ekonomin som helhet, bland 
annat genom att hushållen håller hårdare i plånboken och kon-
sumerar mindre när värdet på deras bostad minskar. 

Bristen på bostäder utgör ett stort hinder för många att flytta 
dit jobben finns. Hyresrätter fyller en viktig funktion på bo-
stadsmarknaden och för rörligheten på arbetsmarknaden. Men 
det behövs också ett större fokus på att få fram framför allt bo-
stadsrätter som fler har råd att efterfråga.  

Eftersom nybyggnation bara utgör en liten del av det totala bo-
stadsbeståndet räcker det dock inte med att fokusera på ny-
byggnationen. Ökad rörlighet i det befintliga beståndet är en 
nyckelfaktor för en bättre fungerande bostadsmarknad. Idag 
låser skattereglerna in hushållen i alltför stora bostäder och 
minskar rörligheten på bostadsmarknaden. 

En annan utmaning kopplat till bostadsmarknaden är hushål-
lens skuldsättning, som fortsätter att öka. Många unga tar på 
sig stora skulder för att över huvud taget ha möjlighet att 
komma in på bostadsmarknaden. Myndigheternas nuvarande 
agerande för att hantera den ökade skuldsättningen – genom 
restriktioner mot hushållen i form av amorteringskrav och 
skuldtak – kan visserligen bromsa skuldkvotsutvecklingen. 
Men det gör det även svårare för den som inte redan är på bo-
stadsmarknaden att komma in, vilket är olyckligt. Det finns 
också en risk att sådana åtgärder kyler av bostadsmarknaden 
alltför mycket, eftersom åtgärderna gör att färre har möjlighet 
att efterfråga bostäder.  

Det vore därför bättre om politikerna i större utsträckning an-
vände de verktyg som de förfogar över, istället för att bolla över 
hela ansvaret till andra aktörer. 

Unionen anser att: 
• Efter nästa val bör politikerna sluta en blocköverskridande 

överenskommelse som minskar byggkostnaderna, leder till 
ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet och som gör att 
skuldsättningen ökar i långsammare takt.
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Unionens Branschbarometer oktober
I Branschbarometern bedömer Unionens klubbar nuläget i fö-
retagen, samt utsikterna inför det kommande halvåret i relat-
ion till det senaste halvårets utveckling. Svaren presenteras 
nedbrutet på sex delsektorer samt på regioner. 

Diagram 4 Konjunkturläget i näringslivet enligt Unionens klubbar, index 
med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

Enligt klubbarna är konjunkturutsikterna för näringslivet lika 
starka nu som i våras. Liksom då noteras det sammantagna nä-
ringslivet nu på 58 i Branschbarometerns index för konjunk-
turläget – där 50 markerar gränsen mellan positivt och negativt 
stämningsläge.1 Det innebär fortsatt historiskt höga nivåer och 
signalerar att näringslivets nuvarande starka konjunktur för-
väntas bestå under slutet av 2017 och inledningen av 2018. 

Diagram 5 Konjunkturläget uppdelat på indikatorer, förväntad förändring i 
procent 

Källa: Unionen 

Sett till de olika indikatorerna i undersökningen noteras för nä-
ringslivet som helhet i de flesta fall endast mindre förändringar 

                                                                 
1 Indexet är en sammanvägning av resultatet för elva indikatorer, vilka 
omfattar förväntad utveckling under det kommande halvåret gällande 
företagets marknad, investeringar och sysselsättningsplaner. 
2 En strukturell skevhet i Branschbarometern slår igenom i sysselsätt-
ningssiffrorna. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden åter-
finns till stor del i små företag samt i offentlig sektor, medan under-
sökningen riktar sig till klubbar inom privata näringslivet med minst 
20 medlemmar. 

jämfört med i våras. Det markanta skiftet uppåt i konjunktur-
förväntningarna inföll, enligt undersökningen, under slutet av 
2016 och inledningen av 2017. Sedan i våras har det starka läget 
för näringslivet som helhet betraktat konsoliderats snarare än 
ytterligare förstärkts. 

Exportförväntningarnas utveckling bryter dock av mot denna 
helhetsbeskrivning. De har under det senaste halvåret skruvats 
upp påtagligt och noteras nu på den högsta nivån sedan som-
maren 2011. Även de sammantagna förväntningarna avseende 
sysselsättningen har stigit något jämfört med början av året, 
och är nu uppe på de högsta nivåer som uppmätts sedan den 
kraftiga men kortvariga konjunkturuppgången under 2011.2 

För investeringarna ligger förväntningarna generellt kvar på 
samma höga nivå som i våras, även om vissa förändringar gäl-
lande vart och ett av de olika investeringsslagen noteras. För-
väntningarna avseende investeringar i forskning och utveckl-
ing (FoU) har stigit i flera undersökningar på rad och noteras 
nu på sin högsta nivå på nästan sex år. 

Diagram 6 Konjunkturläget uppdelat på delsektorer, index med 50=ne-
utralvärde 

Källa: Unionen 

Sammantaget är förväntningarna på en positiv utveckling un-
der det kommande halvåret högst ställda i delsektorerna trans-
port och logistik samt i övrig industri.3 Minst positiva är för-
väntningarna inom bygg och fastighet samt inom företags-
tjänster. Båda dessa delsektorer ligger dock med marginal över 
50 – och således i zonen med positivt stämningsläge – och i 
linje med eller över sina respektive historiska genomsnitt i 
undersökningen. 

3 Industrisektorn delas in i två delsektorer, basindustri respektive öv-
rig industri. Dessa utgörs av branscher enligt följande indelning. Bas-
industri: energi, kemi, skog och papper samt stål och gruv. Övrig in-
dustri: fordon, försvar, livsmedel, läkemedel, telekom, maskin- och 
metallvarutillverkare samt delar av IT. 

46

48

50

52

54

56

58

60

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Oktober 
2016

April 
2017

Oktober 
2017

50

52

54

56

58

60

62

64

Oktober 
2016

April 
2017

Oktober 
2017



  

8 

Tjänstesektorn 
Klubbarna i tjänstesektorn förväntar sig relativt starkt stigande 
orderingång och försäljning det kommande halvåret. Även in-
vesteringarna, vinsten och sysselsättningen väntas utvecklas 
positivt. Den aktuella lönsamheten har försämrats sedan i våras 
för tjänstesektorn som helhet, avseende detta spretar dock bil-
den stort mellan olika tjänstebranscher.  

Handeln och företagstjänster4 är med sina relativt personalin-
tensiva verksamheter två viktiga delsektorer för tillväxten av 
jobb i näringslivet. Förväntningarna inför det kommande halv-
året pekar på ökad sysselsättning i båda dessa delsektorer. Kon-
junkturen inom handeln stärks, förväntningarna har överlag 
skruvats upp sedan i våras och då särskilt avseende investe-
ringar. Möjligen ses i undersökningen även spår av den struk-
turomvandling som handeln är inne i, med en ökande andel av 
försäljningen som inte sker via traditionell butikshandel. För 
tredje undersökningen i rad väntas delsektorn det kommande 
halvåret i högre utsträckning efterfråga tjänstemän än arbetare 
– kanske ett resultat av att e-handeln ställer nya krav på företa-
gens it- och logistikfunktioner. Vidare följer handeln i den ak-
tuella undersökningen det mönster som varit rådande under 
de senaste fem åren, där delsektorn i högre utsträckning än nä-
ringslivet som helhet ökar sina FoU-investeringar. Även det 
passar in i bilden av en delsektor under snabb omställning. 

Delsektorn företagstjänster utvecklas enligt klubbarna i mot-
satt riktning jämfört med handeln – förväntningarna har sam-
mantaget sjunkit något sedan i våras, med en inbromsande in-
vesteringstakt som huvudsaklig förklaring. Konjunktursigna-
lerna är trots denna nedjustering överlag fortsatt positiva för 
delsektorn, med förväntan om en relativt stark efterfrågeök-
ning. Teknikkonsulter är den tjänstebransch som utmärker sig 
med högst ställda förväntningar på det kommande halvåret. 
Branschen lyfts av en stärkt industrikonjunktur, lönsamheten 
bedöms i nuläget vara mycket stark och det är den bransch i 
hela undersökningen där efterfrågan på tjänstemän under det 
kommande halvåret väntas växa i snabbast takt. 

Transport och logistik är den delsektor i undersökningen för 
vilken förväntningarna har stigit kraftigast sedan i våras, drivet 
av en ökad efterfrågan. Produktionskapaciteten förväntas 
byggas ut med såväl ökade investeringar som stigande syssel-
sättning på arbetarsidan. Parallellt med dessa signaler om ett 
starkt konjunkturläge i transport och logistik finns tydliga 
tecken på att konkurrenstrycket i delsektorn är högt. Trots att 
försäljningen under det senaste halvåret överlag överraskade 
positivt är lönsamheten relativt svag jämfört med andra delsek-
torer, och den väntas inte förstärkas det kommande halvåret. 
Möjligheten att ta ut högre försäljningspriser bedöms som liten 
och sammantaget är det enligt klubbarna neddragningar att 
vänta på tjänstemannasidan i delsektorn.  

                                                                 
4 Callcenter, IT och teknikkonsulter utgör tillsammans med bran-
schen bemanning merparten av delsektorn företagstjänster. 

Diagram 7 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, nettoandelar i 
procent 

Källa: Unionen 

Industrin 
Det senaste halvårets utveckling överraskade överlag positivt 
för industrin – för fyra av tio industriföretag blev försäljningen 
bättre än väntat medan motsatsen gällde för en knappt hälften 
så stor andel. Förväntningarna gällande industriexporten har 
successivt skruvats upp under de senaste två åren och ligger nu 
på den högsta nivån sedan sommaren 2011. De höga export-
förväntningarna präglar industrins allmänna stämningsläge, 
vilket ligger kvar på ungefär samma – och höga – nivå som i 
våras. Orderingång, försäljning och vinst väntas växa det kom-
mande halvåret. Förväntan om stigande försäljningspriser, 
ökade kapacitetsinvesteringar och växande sysselsättning un-
derstryker bilden av att en stark industrikonjunktur nu råder. 
Lönsamheten i industrisektorn ligger fortsatt på en hög nivå – 
mer än 60 procent av klubbarna bedömer den i nuläget som 
stark eller mycket stark. 

Förväntningarna inom delsektorn basindustrin är visserligen 
fortsatt positiva, men de har skruvats ner något sedan i våras. 
Till stor del handlar denna nedjustering om att bilden gällande 
sysselsättningen nu inte är lika positiv som den var i början av 
året, exempelvis väntas neddragningar inom branschen skog 
och papper. Lönsamhetsläget bedöms dock som fortsatt starkt 
inom basindustrin, särskilt inom branscherna stål och gruv 
samt skog och papper, och vinsten väntas stiga påtagligt det 
kommande halvåret i basindustrin som helhet. 

Konjunkturen i delsektorn övrig industri väntas utifrån ett re-
dan starkt utgångsläge stegras ytterligare det kommande halv-
året, förväntningarna har sammantaget skruvats upp något se-
dan i våras. Marknadsindikatorerna har stärkts, investerings-
takten väntas skruvas upp och efterfrågan på såväl arbetare 
som tjänstemän stiger. Lönsamhetsläget bedöms i nuläget som 
gott för delsektorn som helhet betraktad. 

Mest positiv i i stort sett alla avseenden väntas utvecklingen un-
der det kommande halvåret bli i fordonsbranschen. Denna ut-
veckling förutses dessutom utifrån ett läge där de senaste sex 
månadernas försäljning för cirka hälften av företagen översteg 
de förväntningar som fanns i början av året, och en situation 
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där lönsamheten i branschen kan sammanfattas som urstark. 
Förväntan i fordonsindustrin handlar om en stark marknads-
utveckling, som ackompanjeras av stigande investeringar i ka-
pacitet och ökad sysselsättning gällande både arbetare och 
tjänstemän.  

Maskin- och metallvaruföretagen – en annan av de tyngre 
branscherna i delsektorn övrig industri – beskriver övergri-
pande likartade konjunkturförväntningar som i våras. Detta 
innebär fortsatt positiva tongångar gällande såväl marknadsin-
dikatorerna som kapacitetsinvesteringar och sysselsättning. 
Det handlar dock generellt om något försiktigare optimism i 
branschen än det högtryck som råder inom fordonsindustrin. 

Bygg 
Lönsamheten i byggsektorn bedöms fortsatt vara mycket stark, 
och det är den sektor där den kraftigaste ökningen av syssel-
sättningen är att vänta det kommande halvåret. Trots detta 
finns dock tecken som tyder på att den period med mycket 
höga tillväxttal som byggsektorn varit inne i de senaste åren nu 
är passerad. Exempelvis är det en viss övervikt i undersök-
ningen för de byggföretag som rapporterar att försäljningen 
det senaste halvåret blev sämre än vad som förväntades i början 
av året. Vidare är förväntningarna inför det kommande halv-
året gällande orderingång och försäljning visserligen positiva, 
men det handlar om en påtaglig nedjustering av ökningstakten 
jämfört med resultaten i undersökningen under det senaste 
året. Samma bild gäller för investeringsförväntningarna i sek-
torn. 

Regional konjunktur5 
En regional indelning av klubbarnas bedömningar visar att in-
dex för samtliga regioner med marginal ligger över 50, skiljelin-
jen mellan positiva respektive negativa konjunkturförvänt-
ningar.6 Några kraftigare förändringar av dessa förväntningar 
på regional nivå har inte inträffat sedan i våras.  

Starkast är optimismen i Västra Götaland med Göteborg som 
motor. Jämfört med de regionala konjunkturförväntningarna 
för ett år sedan noteras de största förstärkningarna av stäm-
ningsläget i just Göteborg samt i region Mitt. Uppsvinget under 
det senaste året för fordonsindustrin samt för basindustrin ge-
nerellt sett är de huvudsakliga förklaringarna till dessa respek-
tive regioners uppgång under denna period. 

                                                                 
5 Se nästa uppslag för en specificering av hur indelningen i regioner är 
gjord. 
6 Region Norr har för litet underlag i denna upplaga av undersök-
ningen för att kunna redovisas. 

Diagram 8 Regionalt konjunkturläge, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

Det är värt att påminna om att denna indikator visar klubbar-
nas förväntningar på förändring för företagen under det kom-
mande halvåret, jämfört med situationen så som den varit un-
der det senaste halvåret. Detta innebär att förväntningar om en 
kraftig vändning uppåt under det kommande halvåret från ett 
dåligt utgångsläge, ger ett starkare positivt utslag i Branschba-
rometern än vad förväntningar om en viss ytterligare förstärk-
ning av en redan god konjunktur gör. 

Detta förklarar till stor del nivåskillnaderna mellan Göteborg 
och Stockholm i diagrammet. Stockholm utmärker sig som den 
region med i särklass störst tyngd mot tjänstesektorn, medan 
Göteborg väger betydligt tyngre mot industribranscher. Sett till 
den senaste femårsperioden som helhet har tjänstesektorn (och 
därmed även Stockholm) haft en bättre utveckling än industrin 
(och alltså även Göteborg), som däremot haft den avgjort 
starkaste uppgången under det senaste året av de två sek-
torerna. Att förväntningarna på Stockholms utveckling det 
kommande halvåret enligt klubbarna är så pass mycket lägre 
ställda än vad som är fallet för exempelvis Göteborg, ska alltså 
åtminstone delvis förstås med detta i åtanke.  

Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning 
bland sina klubbar. Denna Branschbarometers upplaga baseras 
på bedömningar från 511 klubbar på 4257 företag med samman-
lagt 500 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen är 30 procent. 
Undersökningen genomfördes i september 2017. 

7 Skillnaden i antalet klubbar och företag beror på att det i vissa fall 
inkommit svar från flera klubbar inom samma koncern. Det angivna 
antalet anställda som svaren representerar är korrigerat för detta. 
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Internationell konjunktur
Unionen bedömer att den globala ekonomiska tillväxten blir 
3,6 procent i år och 3,7 procent 2018, att jämföra med 3,1 pro-
cent som blev utfallet 2016. Det är en upprevidering med 0,1 
procentenheter per år 2017 och 2018 jämfört med Unionens 
vårprognos.  

Den ekonomiska uppgången som syntes i delar av världseko-
nomin under våren har förstärkts sedan dess. Det gäller till ex-
empel för eurozonen, för delar av Asien (som Kina) och Ryss-
land. Det gäller även för våra nordiska grannländer. Denna 
starkare uppgång har mer än kompenserat för att tillväxtutsik-
terna för USA och Storbritannien har reviderats ner något jäm-
fört med i våras. Även BNP per capita väntas öka globalt sett.  

Tabell 3 Internationell tillväxt, procentuell förändring 
 
 
 

2016 2017 2018 

Världen 3,1 3,6 3,7 

USA 1,6 2,2 2,3 

Kina 6,7 6,8 6,5 

Euroområdet 1,7 2,1 1,9 

Tyskland 1,8 2,0 1,8 

Storbritannien 1,8 1,8 1,7 

Norden exkl. Sverige 1,2 1,3 1,7 
Källa: IMF och egna bedömningar 

Återhämtningen i Europa har de senaste månaderna fått ytter-
ligare luft under vingarna. Det gäller inte minst euroländerna, 
som överraskat positivt. Det ekonomiska uppsvinget i eurolän-
derna är brett baserat och drivs både av stigande sysselsättning, 
ökad konsumtion och högre investeringar. Eurozonen får 
också tacksam draghjälp från den ekonomiska uppgången i 
omvärlden, vilket bidrar till att exporten utvecklas positivt.  

Den för Sverige och euroländerna viktiga tyska ekonomin ut-
vecklas relativt positivt och väntas växa med 2 procent i år. Den 
politiska risken upplevs också ha minskat inom euroländerna, 
med viktiga val i Tyskland och Frankrike avklarade utan att de 
på förhand värsta farhågorna infriades. Sammantaget innebär 
dessa förändringar att vi reviderar upp BNP-prognosen för 
euroområdet från 1,7 till 2,1 procents BNP-tillväxt i år och från 
1,6 till 1,9 procent 2018. Att den ekonomiska tillväxten mattas 
av något 2018 förklaras främst av en viss förväntad inbroms-
ning i Tyskland och en något lägre exporttillväxt.  

BNP-tillväxten låg i Norge, Danmark och Finland på mellan 
1,0 och 1,4 procent under 2016. Norge har de senaste åren haft 
en svag utveckling, främst framkallad av lägre prisläge för olja. 
Under 2017 har trenden vänt och ekonomin växer i högre takt 
igen. Uppgången är brett baserad. Under 2017 har läget för-
bättras även i Danmark, medan Finland har haft svårare att få 

tillväxten att ta fart. Nästa år får den ekonomiska tillväxten yt-
terligare fart i framför allt Norge.  

Diagram 9 BNP-tillväxt, nordiska grannländer, procent 

Källa: IMF 

Utvecklingen i Storbritannien har gått i motsatt riktning och 
utfallet under 2017 har varit svagare än väntat. Bakomliggande 
faktorer är framför allt att pundet tappat i värde, vilket givit 
svagare köpkraft för de brittiska hushållen och en svagare hus-
hållskonsumtion än väntat.     

Förväntningarna har tidigare varit höga på att president 
Trumps politik ska ge en kraftig finanspolitisk stimulans och 
skjuts åt amerikansk ekonomi. De förväntningarna har skru-
vats ner rejält det senaste halvåret, i ljuset av att få framsteg 
gjorts för att komma vidare när det gäller satsningar på till ex-
empel infrastruktur. Samtidigt har amerikansk ekonomi visat 
sig vara i relativt god form och är inne i en uppgångsfas av egen 
kraft. Både näringslivet och hushållen uppvisar gott förtro-
ende. Andra kvartalet växte USA:s BNP med 2,6 procent på 
årsbasis, efter ett betydligt svagare första kvartal. De senaste 
månadernas statistik skickar också positiva signaler, även om 
de omfattande ovädren i södra USA haft tillfälligt negativa ef-
fekter på bland annat sysselsättningen.   

De ändrade förväntningarna när det gäller finanspolitiken le-
der till att vi gör en viss nedrevidering av amerikansk BNP-till-
växt jämfört med vårprognosen, men den ekonomiska tillväx-
ten ligger fortsatt kvar på en god nivå. 

Även Kina har dragit sitt strå till stacken när det gäller den mer 
positiva globala BNP-utvecklingen. Ekonomin har sedan i vå-
ras utvecklats mer positivt än förväntat, bland annat drivet av 
inhemska reformer och den förda finanspolitiken. Vi reviderar 
därför svagt upp Kinas BNP-tillväxt för i år och något krafti-
gare nästa år, till 6,8 procent respektive 6,5 procents BNP-till-
växt.
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Handel med omvärlden
Under det första halvåret 2017 har exporten ökat med i genom-
snitt 3,3 procent i årstakt. Det rådde en stor skillnad mellan ex-
porten av varor som ökade med 4,4 procent och exporten av 
tjänster som ökade med 0,6 procent. 

Diagram 10 Utveckling av export av varor respektive tjänster, fasta priser, 
procentuell förändring i årstakt 

Källa: SCB 

Varuexporten, som utgör drygt två tredjedelar av den totala ex-
porten, har haft en relativt stabil ökningstakt de senaste åren. 
Under de två första kvartalen 2017 förklaras en stor del av ök-
ningen av en kraftigt ökad export av motorfordon, både per-
son- och lastbilar. Även exporten av stål- och metallvaror, 
verkstadsmaskiner och läkemedel ökade markant medan ut-
vecklingen för livsmedel och skogsvaror var svagare. Den stora 
nedväxlingen i tjänsteexportens ökningstakt de senaste ett och 
ett halvt åren förklaras främst av att exporten av datatjänster 
samt nyttjandet av immateriella rättigheter gick från höga ök-
ningstal 2014 och 2015 till kraftig minskning under 2016, för 
att sedan ha varit i stort sett oförändrade under inledningen av 
2017.  

Importen ökade under första halvåret 2017 med drygt fyra pro-
cent, både för varor och för tjänster. Därmed hade importen en 
högre ökningstakt än exporten. Bland de varugrupper som 
ökat mest återfinns maskiner och olika insatsvaror till indu-
strin men även personbilar. Livsmedelsimporten minskade 
med drygt fyra procent. 

I Branschbarometern är klubbarna mer positiva om kom-
mande exportutveckling än vad de varit sedan 2011. Särskilt 
positiva är klubbarna inom stål och gruv- samt inom for-
donsindustrin. Bland tjänsteproducenterna spås också en ex-
portökning, men i en lägre takt än bland varuproducenterna.  

Marknadsutsikterna ljusnar framöver. Både tillväxt och total 
import i omvärlden, när länderna viktas efter hur stora han-
delspartners respektive land är med Sverige, väntas bli högre 
under 2017 och 2018 än vad de var 2016. En del av den ökade 
aktiviteten på Sveriges exportmarknader förklaras av att inve-
steringstakten tilltar, vilket särskilt gynnar efterfrågan på den 
investeringsvarutunga svenska exporten.  

Business Swedens Exportchefsindex ligger på en nivå som in-
dikerar att exporttillväxten kommer att vara något högre fram-
över än vad den varit det senaste året.  

Jämfört med vår prognos från i våras har exporten utvecklats 
något svagare än väntat under inledningen av 2017, men utsik-
terna framöver har ljusnat något. Sammantaget reviderar vi ner 
exportprognosen något för 2017, men reviderar upp den för 
2018. Importen ökar med 4,4 procent i år och med 4,1 nästa år. 

Tabell 4 Unionens prognos över export och import, procent 
 2016 2017 2018 

Export 3,3 3,8 4,4 

Import 3,4 4,4 4,1 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Den svenska kronan har det senaste halvåret legat relativt sta-
bilt mot euron och den norska kronan, men stärkts mot det 
brittiska pundet och den amerikanska dollarn. Dollarn har för-
svagats kraftigt under året efter att tillfälligt ha stärkts i sam-
band med valet av Trump och den ekonomiska optimism som 
följde månaderna efteråt. Värdet på dollarn var vid årsskiftet 
drygt nio kronor men har sedan dess sjunkit till knappt åtta 
kronor, en förändring på 13 procent.  

Totalt sett, när alla valutor vägs ihop efter hur stor handelspart-
ner respektive land är till Sverige, har den svenska kronan 
stärkts med 3-4 procent det senaste halvåret.  

Diagram 11 Kronans utveckling mot euron, US-dollarn, brittiska pundet och 
den norska kronan  

Källa: Riksbanken 

En viktig faktor för kronans utveckling är hur den svenska pen-
ningpolitiken förs i jämförelse med omvärlden. Riksbanksdi-
rektionen har varit tydlig med att den vill vara försiktig med att 
höja räntan innan ECB gör det för euroområdet. Vi bedömer 
att det inte kommer ske några stora förändringar i räntediffe-
rensen mellan Sverige och euroområdet under prognospe-
rioden, och att kronans växelkurs mot euron inte kommer änd-
ras markant. 

  



  

14 

Konsumtion
Hushållens konsumtion ökade under det första halvåret 2017 
med 2,2 procent vilket var i linje med vad vi förutspådde i vå-
rens prognos. Den offentliga konsumtionen ökade däremot i 
en betydlig lägre takt, framför allt under det andra kvartalet.  

Diagram 12 Hushållens och offentlig konsumtion, årlig ökning, fasta priser, 
procent 

Källa: SCB 

Hushållens konsumtion 
Hushållens konsumtion har stor betydelse för svensk tillväxt. 
En snabb befolkningsökning, stark arbetsmarknad med fler 
sysselsatta och höga reallöneökningar, jobbskatteavdrag, låga 
räntor och ökade förmögenheter har under flera år stimulerat 
hushållens konsumtion och varit en starkt bidragande faktor 
till den goda BNP-utvecklingen. 

Försäljningen i detaljhandeln ökade under januari-augusti 
med i genomsnitt 2,5 procent jämfört med samma period före-
gående år. Postorder- och e-handeln ökade med en bit över tio 
procent medan dagligvaruhandeln hade en mer beskedlig ök-
ningstakt på knappt en procent.  

Styrkan i nybilsförsäljningen, som ökade kraftigt under 2015 
och 2016, har mattats av något under 2017. Hittills under året 
handlar det fortsatt om en ökning, men i betydligt lägre takt än 
tidigare. I september var antalet nyregistrerade bilar färre än 
motsvarande månad 2016.  

I Branschbarometern är klubbarna inom handeln fortsatt po-
sitiva till utvecklingen det kommande halvåret. Både försälj-
ning och orderingång bedöms öka med runt tre procent. I all-
mänhet är de klubbar som uppger att deras företags produkt-
ion i huvudsak vänder sig till konsumenter mer positiva gäl-
lande den kommande utvecklingen än vad de varit tidigare, 
samt mer positiva än vad de klubbar är som uppger att pro-
duktionen i huvudsak är insatsprodukter till näringslivet eller 
till offentlig sektor.  

Under prognosperioden väntas en fortsatt snabb befolknings-
tillväxt, ett ökat antal sysselsatta samt fortsatt låga räntor. Re-
geringens budget för 2018 innehåller flera åtgärder som riktar  

sig till grupper som kan antas konsumera en stor andel av den 
ökade disponibla inkomsten som blir resultatet av åtgärderna. 
Det gäller till exempel sänkt skatt för pensionärer, höjt barnbi-
drag, höjt studiemedel samt höjt tak i sjukförsäkringen. Real-
lönerna kommer att öka under både 2017 och 2018 men ök-
ningen kommer, i takt med att inflationen stiger, att vara lägre 
än under de senaste åren.  

Sammantaget gör detta att hushållens konsumtion kommer att 
fortsätta öka med drygt två procent under 2017 och 2018.  

Offentlig konsumtion 
Den offentliga konsumtionen ökade under 2016 med 3,4 pro-
cent, vilket var den högsta ökningstakten sedan 1998. Även 
2015 låg ökningstakten klart över det historiska genomsnittet. 
En stor del förklaras av höga kostnader kopplat till det stora 
antal asylsökande som kom till Sverige under 2014 och 2015. 
Under 2017 har ökningen av den offentliga konsumtionen va-
rit betydligt mer återhållen. Det gäller framförallt det andra 
kvartalet, då konsumtionen var lägre än motsvarande period 
2016. Det ska dock noteras att just det andra kvartalet 2016 var 
den offentliga konsumtionen ovanligt hög. 

I vårens prognos räknade vi med stora satsningar i regeringens 
höstbudget inför valåret 2018. När budgeten offentliggjordes i 
september visade sig detta antagande stämma, bland annat 
med de satsningar som tidigare nämnts. Dessa utgiftsökningar 
var något större än vad vi räknade med i vår prognos, men en 
del av satsningarna är av sådan karaktär att det inte är säkert 
att alla pengar kommer att komma till användning under 2018. 
Till exempel är det tveksamt om den stora mängd extra utbild-
ningsplatser som regeringen vill skapa faktiskt kommer att 
kunna fyllas med studerande. 

Bedömningen är dock fortsatt att satsningarna leder till en ök-
ning av den offentliga konsumtionen 2018. Även under 2017 
bör den hållas uppe av tidigare aviserade åtgärder. Dessa ök-
ningar, både under 2017 och 2018, vägs dock delvis upp av att 
kostnaderna kopplade till migrationen blir lägre än tidigare år. 
Antalet asylsökanden har minskat drastiskt sedan 2015 och 
kostnaderna för flyktingmottagandet blir lägre 2017 och 2018 
än de var under 2016. 

Vi bedömer att den offentliga konsumtionen ökar med 0,7 pro-
cent 2017 och med 1,4 procent 2018. 

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

 2016 2017 2018 

Hushållens konsumtion 2,2 2,4 2,2 

Offentlig konsumtion 3,4 0,7 1,4 
Källa: SCB och egna beräkningar  
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Investeringar
Sverige har haft en hög och stigande investeringsandel (inve-
steringarna som andel av BNP) sedan 2013. Investeringarna 
tog under första halvan 2017 ett extra skutt uppåt, till 25 pro-
cent av BNP. Det är en hög andel och högre än de nivåer som 
uppmättes under förra högkonjunkturtoppen 2007.  

Sveriges investeringsandel var den högsta bland alla EU-länder 
under första och andra kvartalet i år, och 2016 var det endast 
Tjeckien som hade högre. Det understryker omfattningen av 
investeringarna i Sverige just nu.  

Diagram 13 Investeringarnas utveckling i fasta priser (2016) och investe-
ringsandel av BNP, miljoner kronor och procent 

Källa: SCB 

Den främsta orsaken både till uppgången de senaste åren samt 
till den ytterligare ökningen under 2017 hittas i bygginveste-
ringarnas utveckling, men även maskininvesteringarna har ta-
git fart. En stark tillväxt i dessa båda tillväxtslag under första 
halvan av 2017 gjorde att tillväxttakten i investeringarna väx-
lade upp. Det gäller både jämfört med 2016, då investeringsök-
ningarna var inne i en svacka, och jämfört med 2014 och 2015. 
Under första och andra kvartalet 2017 var ökningstakten för 
fasta bruttoinvesteringar 7,5 respektive 8 procent i årstakt, me-
dan motsvarande takt under de senaste föregående tre åren låg 
på mellan 5,5 och 6,5 procent.  

Den högre ökningstakten beror främst på att bostadsinveste-
ringarna dragit iväg rejält. Under det första och andra kvartalet 
i år var bostadsinvesteringarna cirka 20 procent högre än mot-
svarande kvartal 2016. Därmed stod bostadsinvesteringar för 
huvuddelen av investeringsuppgången för kategorin byggna-
der och anläggningar.  

Diagram 6 Prognos över investeringar, procent 
 2016 2017 2018 

Fasta bruttoinvesteringar 5,6 7,5 3,0 

Lager, procent av BNP 0,0 0,0 -0,1 
Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna bedömningar 

Diagram 14 Investeringar fördelat på investeringsslag, fasta priser (2016), 
miljoner kronor 

Källa: SCB 

Det har under de senaste åren funnits en oro för att bygginve-
steringarna kommer bromsas upp av flaskhalsar såsom brist på 
rätt arbetskraft och på byggklar mark. Byggbolagen har uppen-
barligen, än så länge, lyckats komma runt dessa problem. Men 
dessa faktorer gör ändå att det är tveksamt om bygginveste-
ringarna kommer kunna fortsätta öka i denna höga takt. Det 
finns också tecken på ett mättat utbud av framför allt bostads-
rätter i vissa storstäder, vilket kan minska viljan hos byggbola-
gen att påbörja nya projekt. Vår Branschbarometer visar också 
att förväntningarna i byggbranschen gällande orderingång och 
försäljning visserligen fortfarande är positiva inför det kom-
mande halvåret, men att de har skruvats ner betydligt jämfört 
med de två föregående mätningarna. 

Vi tror därför att ökningstakten i bygginvesteringarna kommer 
att mattas av under 2018. Det finns en trögrörlighet i denna typ 
av investeringar, eftersom påbörjade byggen ofta pågår under 
lång tid. Därför kan bygginvesteringarna under 2018 förväntas 
fortsätta att ligga på höga nivåer, men inte alls öka i samma takt 
som under 2017.  

Ökningstakten i maskininvesteringarna drog i väg under första 
halvan av 2017 och låg på runt 8 procent på årsbasis, jämfört 
med en ökningstakt på mellan 2 och 6 procent under 2016. Det 
är glädjande, de större maskininvesteringarna kan förhopp-
ningsvis på sikt ha positiva effekter på produktiviteten i svensk 
ekonomi. Eftersom konjunkturen väntas fortsätta att utvecklas 
positivt under 2018, inte minst på viktiga exportmarknader i 
Europa, kan maskininvesteringarna väntas ligga på höga nivåer 
även under 2018, men med något lägre ökningstakt än under 
2017.  

Sammantaget gör ovanstående analys att vi jämfört med i våras 
reviderar upp vår prognos för fasta bruttoinvesteringar för in-
nevarande år, från 4,9 till 7,5 procent och för nästa år från 2,1 
till 3,0 procent. 
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Produktion och produktivitet
Tillväxttakten för näringslivets produktion under första halv-
året 2017 blev 3,2 procent, i linje med takten för helåret 2016. 
Både tjänstesektorn och industrin växte med 3,0 procent. Detta 
innebär att tjänstesektorn i stort sett låg kvar på samma till-
växttakt som under andra halvåret 2016, medan industrin istäl-
let växlade upp från i det närmaste nolltillväxt under 2016 års 
andra halva. Byggsektorn växte överraskande snabbt under 
första halvåret, med 9,7 procent att jämföra med 6 procent i vår 
prognos.  

Diagram 15 Produktionstillväxt i årstakt, per sektor, fasta priser (2016), ka-
lenderkorrigerad, procent 

Källa: SCB 

De branscher som främst bidrog till industrins uppväxling var 
motorfordon och övrig maskinindustri, vilka tillsammans står 
för cirka 30 procent av produktionen inom tillverkningsindu-
strin. Från tjänstebranscherna noteras en inbromsning i hotell 
och restaurang, från cirka 5 procents tillväxt under 2016 (vilket 
varit branschens genomsnitt åren 2013-2016) till 1 procent un-
der första halvåret i år. Handeln – med marginal den tyngst 
vägande tjänstebranschen – har även den växlat ner under det 
senaste året, till en tillväxt på 2 procent från branschsnittet på 
4,4 procent perioden 2013-2016. En positiv utveckling har 
istället informations- och kommunikationsbranschen haft, 
med en tillväxt på drygt 2 procent under inledande halvåret 
2017, att jämföra med att branschen krympte med 1 procent 
2016. 

Vår prognos är att produktionen i näringslivet växer med 3,8 
procent 2017 och med 3,2 procent 2018. Detta innebär en 
mindre uppjustering av båda åren jämfört med den prognos vi 
lade tidigare i år. De största förändringarna jämfört med den 
förra prognosen är en upprevidering av byggsektorn under 
2017, samt en tyngdpunktsförskjutning av industrins uppväx-
ling där tillväxttakten under 2017 har skruvats ner något sedan 
förra prognosen men skruvats upp för 2018. 

Profilen i prognosen är att en ökande del av tillväxten i närings-
livet kommer från den exportdrivna industrin, medan bygg-
sektorns minskar både beroende på flaskhalsar gällande pro-
duktionskapacitet och på ett minskat efterfrågetryck. Störst be-
tydelse för utvecklingen i näringslivet sammantaget har dock 

tjänstesektorn. Vår bedömning av tillväxttakten där är oför-
ändrad jämfört med i våras både för 2017 och för 2018 och in-
nebär att högtrycket i sektorn består. Den något lägre tillväxt-
takten i sektorn under 2018 förklaras främst av en dämpning 
av hushållens konsumtion. 

Diagram 16 Produktivitetstillväxt i årstakt, per sektor, fasta priser (2016), 
kalenderkorrigerad, procent 

Källa: SCB 

Under första halvåret 2017 växte näringslivets produktivitet 
med 2,3 procent, vilket innebar en uppväxling jämfört med 
helåret 2016 (1,6 procent). Byggsektorn utmärkte sig med en 
produktivitetstillväxt på 7,7 procent. Vår bedömning är att 
produktiviteten i näringslivet växer med 2,1 procent under 
2017 och med 1,8 procent under 2018. Detta innebär en 
mindre upprevidering jämfört med i våras avseende både 2017 
och 2018. 

Särskilt värt att notera är industrins utveckling, med en pro-
duktivitetstillväxt under 2016 på 3,6 procent och en bedömt yt-
terligare stigande takt under prognosperioden. Detta kan jäm-
föras med den genomsnittliga tillväxttakten för sektorns pro-
duktivitet åren 2011-2016, som var 0,5 procent. 

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

 2016 2017 2018 

Produktion, näringslivet 3,1 3,8 3,2 

     -Tjänstesektorn 3,4 3,5 3,0 

     -industrin 2,6 4,0 5,0 

     -Bygg 4,1 7,3 2,5 

Produktivitet, näringslivet 1,6 2,1 1,8 

     -Tjänstesektorn 1,0 1,5 1,3 

     -Industrin 3,6 3,5 4,5 

     -Bygg 1,5 5,4 1,1 
Källa: SCB, egna bedömningar 
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Arbetsmarknad
Svensk arbetsmarknad har utvecklats starkt under 2017, sär-
skilt när det gäller antalet sysselsatta.8 Under januari till augusti 
2017 har det i snitt varit runt 100 000 fler sysselsatta jämfört 
med samma period förra året. Det är den snabbaste sysselsätt-
ningsökningen på flera år. Samtidigt har Sverige även haft en 
stark uppgång i antalet personer som deltar i arbetskraften. 

Diagram 17 Förändring i sysselsatta och antalet i arbetskraften jmf 
samma månad föreg. år, 15-74 år, antal i 1 000-tal, säsong- och trendjuste-
rad 

Källa: SCB 

Ökningen av arbetskraften består till stor del av utrikes födda. 
Gruppens andel av befolkningen ökar, och de söker sig också 
ut på arbetsmarknaden i allt större utsträckning. Den trenden 
har funnits de senaste tio åren och har förstärkts på senare år. 
I åldersspannet 15-74 år är arbetskraftsdeltagandet nu ungefär 
detsamma för utrikes som för inrikes födda. Jämförelsen är 
dock något missvisande, eftersom det är fler över 65 år bland 
de inrikes födda. Det är mer relevant att jämföra sysselsätt-
ningsgraden för dem mellan 20 och 64 år. Det skiljer drygt fem 
procentenheter i arbetskraftsdeltagandet mellan de två grup-
perna, men gapet har minskat. 

Uppgången i utrikes föddas deltagande på arbetsmarknaden 
har sannolikt flera orsaker. Överflyttningen av ansvaret för ny-
anlända från kommunerna till Arbetsförmedlingen, har enligt 
utvärderingar haft en viss positiv effekt. Ett ökat inflöde av ar-
betskraftsinvandrare och personer från andra EU-länder som 
väljer att jobba i Sverige påverkar också arbetskraftsdeltagan-
det bland gruppen utrikes födda positivt. 

                                                                 
8 SCB:s definition av sysselsatta är personer som under en viss vecka 
arbetade minst en timme, som arbetstagare, egenföretagare eller oav-
lönad medhjälpare till familjemedlem. Personer med lönebidrag och 

Diagram 18 Relativa arbetskraftstalet, 20-64 år, inrikes respektive utrikes 
födda, procent 

Källa: SCB 

Även sysselsättningsgraden för utrikes födda har utvecklats po-
sitivt under 2017 och har ökat med två procentenheter under 
det senaste året. Det är en stark utveckling, med tanke på att 
det samtidigt skett ett inflöde med nyanlända till gruppen. Ut-
rikes födda har också stått för över 80 procent av sysselsätt-
ningsökningen mellan januari och augusti 2017 jämfört med 
samma månader förra året. Det betyder att många utrikes 
födda nu får jobb. 

Diagram 19 Arbetslöshetens utveckling, 15-74 år, inrikes respektive utrikes 
födda, procent, säsong- och trendjusterade värden 

Källa: SCB  

Arbetslösheten för utrikes födda ligger på en hög nivå, men har 
rört sig nedåt under 2017. I augusti var arbetslösheten i grup-
pen för första gången sedan 2009 under 15 procent. Att den 
inte minskar mer beror på det stora inflödet av utrikes födda i 
arbetskraften.  

anställningsstöd ingår också. Även personer som var tillfälligt frånva-
rande ingår, som personer på semester, sjukskrivna eller tjänstlediga.  
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För inrikes födda ligger arbetslösheten nu på drygt fyra pro-
cent. I den här gruppen blir det svårt att nå så mycket lägre ar-
betslöshet. Avgörande för arbetslöshetsutvecklingen framöver 
blir därför hur arbetslösheten för utrikes födda förändras.  

Liknande mönster går igen när det gäller antalet inskrivna på 
Arbetsförmedlingen som jämfört med övriga anses ha en utsatt 
ställning på arbetsmarknaden.9 Antalet arbetslösa med utsatt 
ställning fortsätter att ligga på höga nivåer, samtidigt som an-
talet övriga arbetslösa har fortsatt att minska under 2017 och 
är nere på samma låga nivåer som före finanskrisen. De senaste 
åren har antalet utomeuropeiskt födda som ingår i de arbets-
lösa med utsatt ställning ökat kraftigt och ligger nu nära 
170 000 personer. Antalet av de med utsatt ställning som har 
högst förgymnasial utbildning har också ökat, en utveckling 
som fortsatt under 2017.  

Diagram 20 Arbetslöshetsutvecklingen för arbetslösa med utsatt ställ-
ning samt övriga arbetslösa, antal personer 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Hur arbetslösheten utvecklas framöver påverkas av storleken 
på inflödet i arbetskraften av personer med svag ställning på 
arbetsmarknaden, en grupp som många nyanlända tillhör. An-
talet personer som söker uppehållstillstånd har gått ner kraftigt 
sedan toppåret 2015. Samtidigt finns fortfarande en del av de 
personer som då kom till Sverige kvar i olika utbildningsinsat-
ser och kommer framöver ut på arbetsmarknaden.  

Till detta läggs inflödet av nya personer som kommit till Sve-
rige förra året eller i år och får uppehållstillstånd. Även om de 
är betydligt färre än de som kom 2015, innebär det ändå ett in-
flöde. Uppskattningsvis rör det sig om runt 20 000 beviljade 
uppehållstillstånd per år 2017 och 2018 för personer i yrkes-
verksam ålder, enligt Migrationsverkets prognos och egna be-
räkningar.  

Sammantaget gör det att flödet av utrikesfödda in på arbets-
marknaden kommer fortsätta att vara betydande, vilket försvå-
rar möjligheten att få ner arbetslösheten. 

                                                                 
9 Till dessa räknas arbetslösa med endast förgymnasial utbildning, 
med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, uto-
meuropeiskt födda samt personer över 55 år. 

En utestående fråga är hur regeringens stora utbildningssats-
ningar för 2018 kommer att påverka arbetslösheten under pro-
gnosperioden. Delar av satsningarna, som fler platser på kom-
vux och yrkesvux, riktar sig just till personer med svag utbild-
ningsbakgrund. Om arbetslösa börjar dessa utbildningar och 
slutar söka jobb sjunker arbetslösheten. Samtidigt finns en hel 
del utbildningsplatser som arbetslösa inte är behöriga till. Det 
sannolika är därför att satsningarna har en ganska liten inver-
kan på arbetslösheten.  

En positiv faktor för arbetslöshetsutvecklingen är naturligtvis 
den starka konjunkturen. Regeringens stora budgetsatsningar 
kommer också innebära ökat arbetskraftsbehov, främst i of-
fentlig sektor. Antalet sysselsatta kan därför väntas fortsätta 
öka under 2018. Samtidigt har arbetsgivarna allt svårare att 
hitta rätt kompetens. Bristsituationen har fortsatt att förvärras 
under 2017 och ligger nu på mycket höga nivåer för näringsli-
vet som helhet. Värst är situationen inom tillverkningsindu-
strin, men även de privata tjänstenäringarna har svårt att hitta 
personal.  

Diagram 21 Brist på arbetskraft i näringslivet, nettotal, säsong- och trend-
justerade värden 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Sammantaget tror vi att arbetslösheten kommer fortsätta att 
sjunka, men långsamt. Jämfört med i våras har läget på arbets-
marknaden dock stärkts. Det gör att vi reviderar ner vår pro-
gnos för arbetslösheten i år något, från 6,8 procent till 6,6 pro-
cent, och att vi spår att arbetslösheten sjunker till 6,4 procent 
2018.  

Unionen tror att antalet sysselsatta ökar med cirka 110 000 per-
soner i år, och nästa år med cirka 70 000 personer. Det ger ök-
ningstakter på 2,2, respektive 1,4 procent.  

Tabell 8 Sammanfattning av Unionens arbetsmarknadsprognos 

 2016 2017 2018 

Sysselsatta, 15–74 år, procentuell förändring 1,5 2,2 1,4 

Arbetslöshet, 15–74 år, procent 6,9 6,6 6,4 
Källa: SCB och egna beräkningar  
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Prisutveckling
Inflationen har fortsatt att öka under 2017 och har under de 
senaste tre månaderna varit över två procent, både mätt med 
KPI och med KPIF (där effekten av ränteförändringar räknas 
bort). Totalt under perioden januari-september 2017 har KPI 
ökat med 1,8 procent och KPIF med 2,0 procent.  

Diagram 22 Inflationsutveckling, KPI, KPIF och KPIF exkl. energi, procent  

Källa: SCB 

En del av den höga inflationstakten under framför allt juli och 
augusti förklaras av en metodmässig förändring i beräkningen 
av priser på charterresor. Paketresor utgör dock endast cirka en 
procent av den totala vikten i KPI, så effekten av denna föränd-
ring är begränsad. Livsmedelspriserna har fyra månader i rad 
haft en ökningstakt på över två procent. Transportpriserna har 
under året ökat med drygt tre procent, bland annat förklarat av 
högre priser på drivmedel. Till det som dragit ner inflations-
takten under sommaren hör prisutvecklingen på kläder och 
skor, till följd av större reor i butikerna än normalt.  

Diagram 23 Prisutveckling jan-sep 2017 jämfört med motsvarande måna-
der föregående år, procent 

Källa: SCB 

I Branschbarometern spår klubbarna på totalnivå en något 
lägre ökning av företagens försäljningspriser det kommande 
halvåret än de gjorde i våras. I företag vars försäljning främst 
riktar sig till konsumenter tror de dock på prisökningar på över 
två procent, drygt en halv procentenhet högre än i våras. 

Inflationsförväntningarna från marknadens aktörer har fort-
satt att stiga det senaste halvåret. För första gången sedan 2011 

är nu förväntningarna även på ett års sikt att inflationen kom-
mer vara två procent.  

Diagram 24 Inflationsförväntningar, procent 

Källa: TNS Sifo Prospera 

Även om en del av prisuppgången den senaste tiden kan för-
klaras av tillfälliga faktorer, och ökningstalen sannolikt blir 
lägre under resten av året än vad de var under sommaren, talar 
mycket för att inflationstakten är på väg att befästas på en nivå 
nära två procent. Högkonjunkturen fortsätter och företagens 
möjlighet att höja sina priser har förstärkts, något vi ser i flera 
delar av den inhemska ekonomin och som också bekräftas av 
Unionens Branschbarometer. Avtalsrörelsen 2017 resulterade 
i löneuppgörelser som enligt vår uppfattning inte utgör ett hin-
der för att uppnå inflationsmålet. Vår bedömning är att KPI-
inflationen i genomsnitt blir 1,8 procent 2017 och 2,0 procent 
2018. KPIF väntas i genomsnitt stiga med 2,0 procent 2017 och 
med 1,9 procent 2018. 

Trots de höga inflationsutfallen och de stigande inflationsför-
väntningarna väntar Riksbanken fortsatt med att höja räntan. 
Enligt den egna kommunikationen vill Riksbanken se att in-
flationen mer varaktigt befäster sig runt två procent innan höj-
ningar är aktuella. En annan faktor som spelar in är att Riks-
banken inte på ett markant sätt vill förändra sin penningpolitik 
i jämförelse med den som den europeiska centralbanken ECB 
för, och ECB antas inte genomföra någon räntehöjning förrän 
tidigast mot slutet av prognosperioden. Unionen bedömer att 
Riksbanken börjar höja reporäntan under första halvåret 2018 
men att ytterligare räntehöjningar dröjer till 2019.  

Tabell 9 Unionens prognos över inflation och reporänta, procent 
 2016 2017 2018 

KPI, årsgenomsnitt 1,0 1,8 2,0 

KPIF, årsgenomsnitt 1,4  2,0 1,9 

Reporänta vid årets slut -0,50 -0,50 -0,25 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Något som talar för en snabbare höjning av räntan än i vårt 
huvudscenario är att Riksbanken borde vilja skapa sig ett ma-
növerutrymme innan nästa lågkonjunktur, för att då ha ut-
rymme att kunna sänka räntan igen. Den faktorn verkar dock 
ännu väga lätt i Riksbankens bedömning av räntebanan.
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Prognossammanställning  
(Föregående rapport inom parentes)  

 2016 2017 2018 
Försörjningsbalans       
Hushållens konsumtion 2,2 (2,2) 2,4 (2,3) 2,2 (2,1) 
Offentlig konsumtion 3,4 (3,1) 0,7 (1,9) 1,4 (1,4) 
Fasta bruttoinvesteringar 5,6 (5,9) 7,5 (4,9) 3,0 (2,1) 
Lagerinvesteringar 0,0 (0,1) 0,0 (-0,2) -0,1 (0,0) 
Export 3,3 (3,4) 3,8 (4,2) 4,4 (3,9) 
Import 3,4 (3,7) 4,4 (4,0) 4,1 (3,8) 
BNP 3,3 (3,3) 3,0 (2,8) 2,3 (2,0) 
       
Prisutveckling och ränta       
KPI, årsgenomsnitt 1,0 (1,0) 1,8 (1,7) 2,0 (2,0) 
KPIF, årsgenomsnitt 1,4 (1,4) 2,0 (1,8) 1,9 (1,9) 
Reporänta vid årets slut -0,5 (-0,5) -0,50 (-0,5) -0,25 (-0,25) 
       
Produktion och produktivitet       
Produktion, näringslivet 3,1 (3,0) 3,8 (3,7) 3,2 (3,0) 

- tjänstesektorn 3,4 (3,8) 3,5 (3,5) 3,0 (3,0) 
- industrin 2,6 (0,4) 4,0 (4,5) 5,0 (4,1) 
- bygg 4,1 (5,3) 7,3 (5,0) 2,5 (2,0) 

Produktivitet, näringslivet 1,6 (1,7) 2,1 (1,9) 1,8 (1,7) 
- tjänstesektorn 1,0 (1,6) 1,5 (1,5) 1,3 (1,3) 
- industrin 3,8 (1,6) 3,5 (3,5) 4,5 (4,1) 
- bygg 1,5 (3,9) 5,4 (3,0) 1,1 (1,0) 

       
Arbetsmarknad       
Sysselsatta, 15-74 år, proc. förändring 1,5 (1,5) 2,2 (1,8) 1,4 (1,4) 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,9 (6,9) 6,6 (6,8) 6,4 (6,7) 

 
 



FÖR FÖRSTA GÅNGEN sedan finanskrisen pågår en relativt synkroniserad konjunktur
uppgång i en stor del av världsekonomin. Sverige får därmed ökad ekonomisk drag
hjälp från omvärlden och den svenska högkonjunkturen har under det senaste halvåret 
fått ytterligare fart. Inte minst på arbetsmarknaden har utvecklingen varit starkare än 
många bedömare på förhand trodde. Samtidigt bromsar den offentliga konsumtionen 
kraftigt in till följd av lägre kostnader kopplade till migrationen, vilket gör att BNP trots 
den gynnsamma utvecklingen i omvärlden växer i lägre takt i år än förra året.

I Unionens prognos blir BNPtillväxten i år 3,0 procent för att nästa år sakta in till 2,3 
procent. Viktiga drivkrafter för tillväxten i år är ökande bygginvesteringar, en stigande 
varuexport samt att hushållen ökar sin konsumtion i god takt. Dämpningen under nästa 
år förklaras främst av att investeringarna inte växer i samma höga takt som i år.

Arbetskraftsbristen har stigit betydligt under 2017 och ligger, särskilt inom tillverknings
industrin, rekordhögt. Det är oroandet eftersom det försvårar för företagen att dra nytta 
av den ökande efterfrågan från omvärlden. Den stora kompetensbristen leder därför till 
att Sveriges ekonomiska tillväxt och jobbskapande blir lägre än vad det annars hade 
kunnat vara.

Du som är tjänsteman på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlem i 
Unionen. En stor del av Unionens medlemmar har högskole utbildning och många 
är chefer. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även 
egenföre tagare och studenter. Unionen är Sveriges största fackförbund med över 
640 000 medlemmar. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbets-
livet.
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