
Tn
r: 

25
59

-1 
  IS

BN
: 9

78
-9

1-7
39

1-4
33

-8
   T

ry
ck

: P
OD

 U
nio

ne
n 

ok
to

be
r 2

01
6

En ovanlig högkonjunktur
UNIONEN OM KONJUNKTUREN – OKTOBER 2016





  

Innehållsförteckning 
 
En ovanlig högkonjunktur .............................................................................................................................................. 2 

Unionens Branschbarometer oktober ........................................................................................................................... 6 

Internationella konjunkturen ....................................................................................................................................... 10 

Handel med omvärlden ................................................................................................................................................ 13 

Konsumtion .................................................................................................................................................................... 16 

Investeringar ................................................................................................................................................................... 19 

Produktion och produktivitet ...................................................................................................................................... 23 

Arbetsmarknad............................................................................................................................................................... 26 

Fördjupning: Plattformsekonomin och crowdarbetets omfattning i Sverige ........................................................ 30 

Prisutveckling ................................................................................................................................................................. 31 

Prognossammanställning ............................................................................................................................................. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporten har gjorts av Tobias Brännemo, Lars Jagrén, Sven Ljung, Fredrik Söderqvist, Jon Tillegård och 
Annakarin Wall vid Unionens enhet för avtal och politik. Sista korrigeringsdatum var den 14 oktober.  
 
Vid frågor kontakta gärna respektive kapitelansvarig: 
 
Tobias Brännemo; Handel med omvärlden, prisutveckling   08 504 15285 
Lars Jagrén; Sammanfattning, internationell konjunktur, investeringar  08 504 15035 
Sven Ljung; Konsumtion      08 504 16254 
Fredrik Söderqvist; Fördjupning Plattformsekonomin    08 504 15307 
Jon Tillegård; Branschbarometern, produktion och produktivitet   08 504 15297 
Annakarin Wall; Arbetsmarknad     08 504 15697 
  

1 



  

En ovanlig högkonjunktur
Den svenska tillväxten under 2015 blev högre än förväntat, 
med en topp sista kvartalet då BNP-tillväxten (kalenderkorri-
gerat) nådde 4,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 
året innan. Totalt för året blev tillväxten 4,1 procent (kalen-
derkorrigerat 3,9 procent), vilket var den högsta takten sedan 
rekylåret 2010.  

Den höga tillväxten förklaras av en kraftig investeringsupp-
gång, en fortsatt god ökning av den privata konsumtionen 
samt snabbt stigande offentlig konsumtion. Ekonomin fick 
således extra skjuts av såväl de extremt låga räntorna i kombi-
nationen med låg inflation, som av högre offentliga utgifter 
till följd av flyktingmottagandet. Sverige hade därmed en 
mycket expansiv både penning- och finanspolitik. Till detta 
kan läggas att ett antal andra poster av engångskaraktär vad 
gäller exporten och en topp för ombyggnadsinvesteringarna 
innan ROT-avdraget minskade, adderande till denna ”do-
pingeffekt” på tillväxten.  

Med detta i åtanke var det väntat att tillväxten under det 
första halvåret 2016 skulle dämpas jämfört med hösten 2015. 
BNP-tillväxten (kalenderkorrigerat och jämfört med motsva-
rade kvartal året innan) var 4,2 respektive 3,4 procent under 
årets första två kvartal. Därmed bröts den trend av kontinuer-
ligt snabbare BNP-tillväxt som ekonomin uppvisade under 
2014 och 2015. Tillväxttoppen är således bakom oss. Avmatt-
ningen förklaras främst av lägre ökningstakt för hushållens 
konsumtion och exporten, medan den offentliga konsumtio-
nen och investeringarna fortsatt att växa i stort sett i samma 
takt som tidigare.   

Diagram 1 BNP-tillväxt samt BNP i fasta priser (2015), kalenderkorrigerad, 
procent och miljoner kronor  

Källa: SCB  

De senaste årens goda tillväxt har medfört att Sverige nu be-
finner sig i en högkonjunktur. Det är dock en på många sätt 
mycket speciell högkonjunktur, med negativ ränta och under-
skott i de offentliga finanserna. Inflationen fortsätter att vara 
låg trots den snabba tillväxten, men å andra sidan finns bety-
dande risker i form av de höga tillgångspriserna på främst 
bostadsmarknaden. I likhet med en traditionell högkonjunk-
tur är det stor arbetskraftsbrist, men arbetslösheten är samti-
digt hög. Den kanske största utmaningen för politiken är att 

etablera de senaste årens stora invandring på arbetsmark-
naden och därmed realisera den tillväxtpotential som invand-
ringen kan innebära.  

Det är också en högkonjunktur som belyser flera av de struk-
turella problem som finns i ekonomin. Ett första sådant är 
matchningen på arbetsmarknaden, där bristen på arbetskraft 
ökar och vakanser inte kan tillsättas trots att andelen av be-
folkningen som söker jobb fortsatt är hög.  

Direkt kopplad till matchningen och integrationen på ar-
betsmarknaden är frågan om kompetensutveckling och vali-
dering. Globaliseringen och tuffare konkurrens innebär att 
strukturomvandlingen går allt snabbare, varför möjligheten 
till kontinuerlig kompetensutvecklingen blir allt viktigare. 
Detta belyses inte minst av Ericssons besked i månadsskiftet 
september/oktober om en kraftig neddragning av antalet 
anställda i Sverige, samtidigt som en betydande nyrekrytering 
annonserades. 

En tredje strukturell fråga gäller bostadsmarknadens funk-
tion. Här kan man peka på den förvärrade bostadsbristen som 
i stigande grad hämmar rörligheten på arbetsmarknaden.  

Fortsatt god, men dämpad, tillväxt 
Inför avslutningen av 2016 och för 2017 räknar vi med att 
tillväxten fortsätter att gradvis dämpas. En långsamt stigande 
inflation tillsammans med det faktum att en räntehöjning 
långsamt rycker närmare (eller i vart fall att någon ytterligare 
sänkning av räntan inte är att räkna med) leder till att hushål-
lens konsumtion ökar i mer dämpad takt. Reallöneökningarna 
blir således gradvis lägre under prognosperioden, men löne-
summorna fortsätter att öka i god takt när sysselsättningen 
ökar. 

Den offentliga konsumtionen, som ökat snabbt under inled-
ningen av 2016, väntas också mattas av främst till följd av att 
prognoserna över antalet flyktingar skrivits ned kraftigt.  

Till dämpningen bidrar också en fortsatt internationell osä-
kerhet (se nedan) som medför dels att exporten växer i mer 
långsam takt under främst 2016 men även under 2017, dels att 
investeringsutvecklingen i framför allt Europa riskerar att bli 
svag. Osäkerheten leder även till nedreviderade investerings-
planer i den svenska industrin. Vi räknar dock med att åter-
hämtningen i Europa fortsätter, där något starkare tillväxt i 
Norden är en viktig komponent för Sveriges del. 

Flera olika konjunktursignaler under sensommaren och för-
hösten indikerade en snabb inbromsning av industrikonjunk-
turen. Vår bedömning är dock att detta delvis var en första 
reaktion på det oväntade resultatet av Brexit-omröstningen 
och att optimismen åter ökat något i takt med att effekterna 
på den brittiska ekonomin än så länge visat sig vara mindre än 
väntat. Vi räknar med en återhämtning och något ljusare 
förväntningar inom industrin senare under hösten. För detta 
talar också förhållandevis starka sysselsättningsplaner i nä-
ringslivet, liksom det faktum att lönsamhetsläget överlag 
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uppfattas som gott. Liksom under 2015 väntas tjänstesektorn 
och byggsektorn genomsnittligt utvecklas starkare än den mer 
exportberoende industrin. Investeringarna i tjänstesektorn, 
liksom i den offentliga sektorn, beräknas fortsätta att växa i 
god takt, medan investeringarna i byggnader och anläggning-
ar mattas kommande år, främst till följd av resursbrister. 

Penningpolitiken fortsätter att vara expansiv under perioden, 
och vi räknar inte med någon höjning av reporäntan förrän 
mot slutet av 2017. Förväntningar om kommande höjningar 
av reporäntan medför dock att bolåneräntorna kan börja 
höjas under andra halvåret 2017. Också finanspolitiken är 
expansiv, även om underskotten nu väntas minska, framför 
allt till följd av stigande sysselsättning och lägre arbetslöshet. 
Totalt sett är därmed den ekonomiska politiken fortsatt ex-
pansiv under 2017. 

Sammantaget räknar vi med att BNP växer med 3,5 procent 
2016 och 2,6 procent 2017. Kombinationen av en fortsatt hög, 
om än dämpad, tillväxt i Sverige kommande år, en historiskt 
sett mycket ovanlig sammansättningen av den ekonomiska 
politiken och stora utmaningar inför framtiden gör att vi givit 
höstens prognos namnet:  

En ovanlig högkonjunktur 
Tabell 1 Unionens prognos – försörjningsbalansen, jämförelser föregående 
år, procent 

 2015 2016 2017 

BNP 4,1 3,5 2,6 

Hushållens konsumtion 2,7 2,6 2,0 

Offentlig konsumtion 2,5 3,6 2,8 

Bruttoinvesteringar 7,2 6,0 4,0 

Lagerinvesteringar 0,2 0,1 -0,1 

Export 5,6 4,8 4,6 

Import 5,5 5,6 4,9 
 
 
Tabell 2 Unionens prognos – nyckeltal, procent 
 2015 2016 2017 

Arbetslöshet (årssnitt) 7,4 6,9 6,5 

Sysselsättningstillväxt 1,4 1,8 1,7 

KPI årsgenomsnitt 0,0 0,9 1,7 

KPIF årsgenomsnitt 0,9 1,4 1,8 

Produktion näringslivet 4,7 4,0 3,3 

Produktivitet näringslivet 3,3 1,8 1,4 

Internationell osäkerhet och tillväxthot 
Som noterats ovan finns betydande osäkerheter i prognosen, 
framför allt vad gäller den internationella utvecklingen.  

På den positiva sidan kan vi konstatera att de farhågor som 
fanns framför allt under första halvåret 2015 gällande att 
tillväxten i Kina var på väg att dramatiskt bromsa in, i vart fall 
hittills inte besannats. Vi räknar med att den kinesiska tillväx-
ten fortsätter, om än något dämpat, kommande år. En andra 
positiv faktor i världsekonomin är att nedgångarna i både 
Ryssland och Brasilien nu ser ut att vändas i förnyad tillväxt.  

På den negativa sidan finns det dock flera tunga osäkerheter: 

• Brexit och den osäkerhet det medför gällande hur Stor-
britanniens framtida koppling till EU ser ut, och vilka ef-
fekter detta får på investeringsutvecklingen i Storbritan-
nien och följdeffekter på andra länder. 

• Presidentvalet i USA, framför allt om Donald Trump 
skulle bli vald med tanke på de stora oklarheter som 
finns om både hans inrikespolitiska- och utrikespolitiska 
program, liksom osäkerheten om hur starka de negativa 
effekterna på ekonomin skulle bli om han väljs.  

• Parlaments- samt presidentval under 2017 i både Tysk-
land och Frankrike. Tillsammans med Brexit i Storbri-
tannien innebär det att Europas tre stora ekonomier 
samtliga kännetecknas av betydande osäkerheter som 
riskerar att slå på investeringar och konsumtion. I värsta 
fall kan detta innebära en fortsatt utveckling i riktning 
mot ökad populism, ökad protektionism och ett allt mer 
kraftlöst EU. Effekterna på sikt för ett litet utrikesbero-
ende land som Sverige kan då bli stora.  

Positiv Branschbarometer 
Bilden av en överlag fortsatt god, om än dämpad, tillväxt får 
stöd av Unionens Branschbarometer som uppvisar en fortsatt 
optimistisk bild. Undersökningen som genomfördes i sep-
tember stöder också vår syn att de pessimistiska signalerna 
från diverse konjunkturindikatorer under sommaren sanno-
likt var något överdrivna och påverkade av det oväntade re-
sultatet av Brexit-omröstningen.  

I undersökningen bedömer Unionens klubbar läget i sina 
respektive företag inför det kommande halvåret i relation till 
hur utvecklingen varit under de senaste sex månaderna. 
Klubbarnas sammantagna bedömning av konjunkturutsikter-
na pekar mot en fortsatt god utveckling för näringslivet under 
det kommande halvåret. Förväntningarna har visserligen 
sjunkit något sedan i våras, men ligger ändå kvar på en hög 
nivå. Detta signalerar att näringslivets högkonjunktur förvän-
tas fortsätta under i vart fall kommande halvår. Produktionen, 
lönsamheten och investeringarna väntas öka, medan syssel-
sättningen i stort bedöms förbli oförändrad. En oroande del i 
undersökningen är dock att investeringarna i FoU och i kom-
petensutveckling fortfarande inte förväntas ta fart, trots stark 
konjunktur och förbättrat lönsamhetsläge.  
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Läget är mest positivt i transport och logistik samt i bygg och 
fastighet. Sämst bedöms utsikterna vara i industrin, både i 
basindustrin och övrig industri. Även i dessa sektorer väntas 
dock tillväxt. Basindustrin är samtidigt den del av näringslivet 
i vilken förväntningarna mest påtagligt har stärkts sedan i 
våras.  

En geografisk indelning av klubbarnas bedömning visar att en 
konjunkturförstärkning väntas i tre av nio regioner det kom-
mande halvåret. Starkast väntas utvecklingen bli i 
Malmö/Lund, Västra Götaland (exklusive Göteborg) och 
Östra Götaland. Norr är den enda region där klubbarna signa-
lerar ett negativt stämningsläge.  

Ärendeindikatorn signalerar fortsatt tillväxt 
Unionens andra unika tillväxtindikator är Ärendeindikatorn, 
som bygger på hur antalet medlems- och förhandlingsären-
den som kommer in till Unionen utvecklas och fördelas mel-
lan olika typer av frågor. I sämre tider ökar till exempel ande-
len frågor om uppsägningar och organisationsförändringar, 
medan det i bättre tider relativt sett blir fler frågor rörande 
bland annat anställningsavtal. Det finns ett starkt samband 
mellan mängden och typen av frågor till Unionen å ena sidan, 
och tillväxten å den andra, vilket syns i diagram 2.  

I diagrammet ser vi att BNP-tillväxten drog i väg mer än 
Ärendeindikatorn förutspådde under slutet av föregående år. 
Detta kan sannolikt dels förklaras av de ovan beskrivna en-
gångseffekterna i BNP, dels av att den offentliga konsumtion-
en då tog fart, vilket sannolikt inte helt avspeglas i Unionens 
indikator, som är inriktad på det privata näringslivet. Inför 
fortsättningen av året pekar Ärendeindikatorn på en fortsatt 
tillväxt i storleksordningen 3,0-3,5 procent.   

Diagram 2 Unionens Ärendeindikator

Källa: Unionen 

Stark arbetsmarknad men dämpad produktivitet 
Arbetsmarknaden har utvecklats starkt under 2016, och före-
tagens anställningsplaner är överlag optimistiska. Bristen på 
arbetskraft har ökat och är nu nästan lika stor som 2007. Att 
företagen inte hittar arbetskraft är en faktor som bidrar till 
lägre tillväxt kommande år.  

Fortsatt tillväxt leder till att arbetsmarknaden utvecklas bra 
under resten av 2016 och under 2017. Liksom tidigare år är 
det främst i den privata tjänstesektorn som sysselsättningen 
ökar, men också i den offentliga sektorn ökar antalet an-
ställda, i takt med de ökade resurser som tillförs främst kom-
munerna samt stora pensionsavgångar. Vi räknar med att 
sysselsättningen växer med 1,7-1,8 procent både 2016 och 
2017. Det innebär i sin tur att arbetslösheten minskar till 6,5 
procent 2017.  

Tidigast mot slutet av nästa år väntas det senaste årets mycket 
stora invandringsinflöde formellt registreras på arbetsmark-
naden på grund av de långa handläggningstiderna gällande 
uppehållstillstånd. Vi räknar därför med att arbetslösheten 
börjar stiga något mot slutet av 2017.   

Den snabbare tillväxten 2015 medförde att också produktivi-
tetstillväxten tog fart under året. Alla tre sektorer bidrog till 
förbättringen genom stigande tillväxttakt jämfört med 2014. 
Industrins tillväxttakt på 4,8 procent var den högsta sedan 
2010. Under första halvåret 2016 har dock produktivitetstill-
växten åter dämpats och under andra kvartalet var takten nere 
på knappt två procent. Jämfört med helåret 2015 har samtliga 
tre sektorers produktivitetstillväxt saktat in.  

Vår bedömning är att takten för produktivitetstillväxten i 
näringslivet under prognosperioden sjunker jämfört med 
2015. Ökningen blir 1,8 procent under 2016 och 1,4 procent 
under 2017.  

Inflationen långsamt mot målet 
Inflationen fortsätter att visa en uppåtgående trend. Riksban-
kens expansiva penningpolitik har fått effekt och tiden med 
nollinflation ligger av allt att döma bakom oss.  Delar av upp-
gången under inledningen av 2016 kan förklaras av högre 
skatter och lägre ROT-avdrag men prisuppgången har varit 
bred och inom handeln har priset på många stora varugrup-
per ökat med omkring två procent. Det som främst håller 
tillbaka inflationen är lägre räntekostnader till följd av Riks-
bankens räntesänkningar.  

En fortsatt expansiv penningpolitik och ett starkt konjunktur-
läge gör att företagens möjligheter att höja priserna ökar un-
der prognosperioden. Fortfarande är dock framför allt indu-
strins förväntningar på prisökningar låga eller obefintliga 
inom många varukategorier. Den skillnad mellan hemma-
marknads- och exporttunga sektorer som vi noterade ovan 
går således igen även i detta avseende.  

Vår bedömning är att KPI-inflationen i genomsnitt blir 0,9 
procent 2016 och fortsätter upp mot tvåprocentsmålet under 
2017. KPIF, där effekten av Riksbankens egna ränteföränd-
ringar räknas bort, väntas stiga med i genomsnitt 1,4 procent 
2016 och 1,8 procent 2017. 

Märket fortsatt viktigt 2017 
Enigheten om att det är den internationellt konkurrensutsatta 
industrin som normerar löneökningarna har varit en viktig 
förklaring dels till att den svenska konkurrenskraften beva-
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rats, dels till den goda reallöneutvecklingen som kommit hela 
arbetsmarknaden till del de senaste 20 åren. Avtalet har gett 
stabilitet och förutsägbarhet, och därmed också sannolikt 
bidragit till lägre riskpremier och på det viset högre investe-
ringar än vad som annars varit fallet.  

En viktig fråga inför 2017 är märkets fortsatta acceptans. 
Detta bygger i sin tur på en samsyn kring inflationen som ett 
ankare för märket. I den mån acceptansen för märket mins-
kar, är risken uppenbar att 2017 års avtalsrörelse blir än svå-
rare, och därmed förutsägbarheten och långsiktigheten i löne-
bildningen sämre. Det är precis motsatsen till vad Sverige 
behöver i en värld där konkurrensen blir allt tuffare och kam-
pen om framtidens jobb och investeringar allt intensivare. Att 
i det läget skapa större osäkerhet på arbetsmarknaden vore 
mycket olyckligt. 

Vi räknar i prognosen med att acceptansen för industriavta-
lets märke består även under avtal 2017. 

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

Under det senaste halvåret har en viktig blocköverskidande 
överenskommelse slutits om energipolitiken. Genom föränd-
ringarna vad avser kärnkraftseffektskatten och fastighetsskat-
ten på vattenkraft läggs grunden för en mer långsiktig energi-
försörjning. Även den breda överenskommelsen om över-
skotts- och skuldmålet är viktigt för att skapa stabilitet och 
trovärdighet för statsfinanserna. 

Behovet av motsvarande överenskommelser finns på flera 
områden. Ett sådant är bostadspolitiken, med tanke på att den 
tilltagande bostadsbristen nu allvarligt hotar tillväxten i flera 
regioner. Det behövs ett brett grepp som både tar sikte på att 
öka bostadsproduktionen och på att hantera hushållens 
skuldsättning. Att bara försöka hantera skuldkvoten genom 
restriktioner mot hushållen i form av amorteringskrav och 
skuldtak, skulle visserligen bromsa skuldkvotsutvecklingen, 
men leder samtidigt också till en högre bostadsbrist i takt med 
att Sveriges befolkning snabbt växer. Här behövs breda block-
överskridande överenskommelser om bostadspolitik rörande 
såväl skatter som hyresreglering.  

Ett andra område där en bred politisk diskussion behövs 
gäller behovet av en ny skattereform. Kombinationen av en 
allt tuffare globalisering och digitalisering, en snabb struktur-
omvandling i riktning mot mer tjänster och behovet av att 
skapa en fungerande bostadsmarknad är alla komponenter i 
detta, liksom det faktum att skattesystemet i allt högre grad 
blivit ett oöverskådligt lapptäcke.  

Den förda politiken fortsätter att prioritera den offentliga 
sektorn, liksom de grupper som står långt från arbetsmark-
naden. Detta är givetvis viktigt, men får inte stå i vägen för 
insatser både för dagens yrkesverksamma och för att skapa 
långsiktigt goda förutsättningar för det internationellt kon-
kurrensutsatta näringslivet.  

En annan viktig åtgärd är att se över dagens regelverk som i 
hög grad är anpassade efter tillsvidareanställda i stora organi-
sationer. Vi går mot en ekonomi där fler kommer att hoppa 
mellan olika anställningsformer och eget företagande, och där 
fler kommer att arbeta i mindre företag. Vi behöver trygghets-
system som fungerar även under dessa förutsättningar. Un-
ionen har en rad förslag för översyn av trygghetssystemen för 
egenföretagare och arbetar även med att utforma system som 
skapar trygghet och rimliga villkor i delningsekonomin. 

På mer konkret nivå vill Unionen betona följande vad avser 
inriktningen av en tillväxtfrämjande näringslivspolitik: 

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

• Forskning och innovation är vitalt för framtida konkur-
renskraft. Sverige behöver öka den företagsnära forsk-
ningen och förbättra kopplingarna mellan akademi och 
företag.  

• Fungerande trygghetssystem för egenföretagare måste 
skapas. 

• Tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter är av cen-
tral betydelse eftersom en stor del av produktionen ex-
porteras och är utspridd i olika delar av landet. Den före-
slagna kilometerskatten riskerar att påverka stora delar av 
basindustrin negativt. 

• Fokusera debatten om ”vinst i välfärden” på kvalitetsas-
pekter och hur bättre upphandlingssystem kan skapas, 
snarare än på vinstbegränsningar.   
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Unionens Branschbarometer oktober
Unionenklubbarnas sammantagna bedömning av konjunk-
turutsikterna pekar mot en fortsatt god utveckling för nä-
ringslivet under det kommande halvåret. Branschbarometerns 
index för näringslivet – där 50 markerar gränsen mellan posi-
tivt och negativt stämningsläge – ligger på 55.1 Det är lägre än 
i våras, men index ligger kvar på vad som är att betrakta som 
en hög nivå, ett läge som hållit i sig sedan våren 2015. Detta 
signalerar att näringslivets högkonjunktur förväntas fortsätta 
under återstoden av 2016 och början av 2017. 

Läget är mest positivt i transport och logistik samt i bygg och 
fastighet. Sämst bedöms utsikterna vara i de två delsektorer 
som industrin delas in i – basindustrin och övrig industri.2 
Basindustrin är samtidigt den del av näringslivet i vilken för-
väntningarna mest påtagligt har stärkts sedan i våras. Mest 
har förväntningarna sänkts inom företagstjänster. 

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

Källa: Unionen 

Tjänstesektorn 
Klubbarna i tjänstesektorn förväntar sig stigande orderingång, 
försäljning och vinst det kommande halvåret. Lönsamhetslä-
get har ytterligare förbättrats sedan i våras. Mest anmärk-
ningsvärd i det avseendet är förbättringen inom handeln (se 
diagram 4), det är nu den del av näringslivet i vilken klubbar-
na bedömer lönsamhetsläget som starkast. Sedan i våras har 
förväntningarna gällande tjänsteföretagens export skiftat ner. 

Sysselsättningen inom tjänstebranscherna bedöms överlag 
stiga, samtidigt som tjänsteexporten alltså väntas växla ner. 
Detta förklaras av sektorns, i jämförelse med industrin, låga 
exportberoende. I undersökningen anger 55 procent av tjäns-
teklubbarna att inget av den svenska produktionen exporte-
ras, endast cirka 10 procent anger att mer än 40 procent av 

1 Indexet är en sammanvägning av resultatet för elva indikatorer som 
ingår i undersökningen, vilka omfattar klubbarnas syn på förväntad 
utveckling gällande företagets marknad, investeringar och sysselsätt-
ningsplaner. 
2 Basindustri: energi, kemi, skog och papper och stål/gruv. Övrig 
industri: fordon, försvar, livsmedel, läkemedel, telekom, maskin- och 
metallvarutillverkare och delar av IT. 

försäljningen går till utlandet (till stor del utgörs sektorns 
storexportörer av företag inom IT). Den positiva tillväxt i 
försäljning, vinst och sysselsättning som väntas i tjänsteföre-
tagen bygger alltså i huvudsak på ökad inhemsk efterfrågan. 
Denna efterfrågan kommer i första led ofta från andra företag 
och offentlig sektor – och gäller exempelvis varutransporter 
och bemannings-, konsult- och callcentertjänster – men av-
görs i slutänden till stor del av att de svenska hushållens kon-
sumtion fortsätter att utvecklas starkt. 

Sammantaget över de senaste åren är handeln – den enskilt 
tyngsta tjänstebranschen i näringslivet – den bransch i under-
sökningen som haft högst genomsnittligt indextal. Med trög 
utveckling för varuexporten och en volatil byggsektor har 
tjänstesektorn stått någorlunda stadigt, och handeln har varit 
sektorns viktigaste motor. Förväntningarna i branschen har 
skruvats upp något sedan i våras. Klubbarnas prognos är att 
branschens situation kommer att stärkas på de flesta områ-
den. Undantagen är exporten, försäljningspriserna och syssel-
sättningen för arbetare, vilka väntas vara oförändrad. För-
väntningarna gällande investeringarna i kapacitet har skruvats 
upp märkbart sedan i våras.  

Transport och logistiks positiva prognos präglas av en stärkt 
inhemsk efterfrågan. Försäljningen, liksom priserna, förutses 
öka, och även om branschen väntas öka sysselsättningen och 
investera relativt kraftigt i kapacitet för att möta den stigande 
efterfrågan antas vinsten förbättras. Utsikterna för företags-
tjänsterna har skruvats ner något sedan i våras. Nedjustering-
en är dock inte stor, konjunkturläget är fortsatt att betrakta 
som starkt inom branschen. Inom företagstjänsterna ryms 
dock många delbranscher, med sinsemellan delvis olika för-
väntningar på konjunkturen. Medan bemanningsföretagens 
prognos har dämpats något sedan i våras, har framtidstron 
hos teknikkonsulterna och IT-företagen istället stärkts. 

Diagram 4 Nulägesbedömning av företagens lönsamhet, nettotal 

Källa: Unionen 

Industrin 
Drygt 60 procent av industriklubbarna anger att företaget 
exporterar mer än 40 procent av sin svenska produktion. 
Förväntningarna på exporten har skruvats upp jämfört med i 
våras och ligger nu på den högsta nivån som uppmätts i 
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undersökningen sedan sommaren 2011. Av de stärkta för-
väntningarna på exporten följer även en allmänt ljusare läges-
beskrivning för industrin. Orderingång, försäljning, försälj-
ningspriser och vinst väntas alla förbättras. Totalt sett väntas 
industrins investeringar växa, men takten är försiktig och för 
de anställdas kompetensutveckling uteblir ökningarna. 

Utsikterna skiljer sig mellan olika delar av industrin. Som 
konstaterats ovan har förväntningarna stärkts i basindustrin 
sedan i våras, samtliga marknadsindikatorer pekar nu uppåt. 
Det är framför allt inom stål/gruv som utsikterna ljusnat, men 
även kemiföretagen är mer optimistiska. Trots en generellt 
mer positiv basindustri är dock fortsatta personalneddrag-
ningar att vänta, främst inom stål/gruv men även hos energi-
producenterna. Detta speglar den kräftgång som branscherna 
gått det senaste året, vilken även visar sig i att basindustrin är 
ensam i undersökningen med negativa nettotal gällande nulä-
gesbedömningen av lönsamheten. 

På den övergripande nivån har förväntningarna inom övriga 
industrin skruvats ner något sedan i våras, det är den del av 
näringslivet där förväntningarna enligt undersökningen nu är 
lägst ställda. De två största underbranscherna är fordon re-
spektive maskin/metallvarutillverkning. Fordonsbranschens 
positiva prognos står sig sedan i våras. Marknadsindikatorer-
na har visserligen dämpats, men är fortsatt positiva. Förvänt-
ningarna om investeringar har stärkts liksom utsikterna för 
tjänstemännens sysselsättning. Maskin/metall spås en något 
bättre utveckling nu än vad som var fallet i våras – samtliga 
marknadsindikatorer pekar svagt uppåt för det kommande 
halvåret. Vinstläget förbättras och även investeringarna för-
väntas öka. Försvarsbranschen har tillsammans med läkeme-
delstillverkarna de mest optimistiska klubbarna i delsektorn, 
medan livsmedel och telekom är de som mest påtagligt tynger 
förväntningarna. Särskilt inom telekom är konjunkturutsik-
terna svaga. 

Bygg 
Trots en mindre nedgång i index från de två förgående under-
sökningarna väntas högkonjunkturen bestå inom bygg.  
Orderingången förväntas stiga relativt starkt, även ytterligare 
förbättringar gällande försäljning, försäljningspriser och vinst 
samt stärkt sysselsättning förutses. Investeringarna kommer 
enligt klubbarna att öka i sektorn. 

Indikatorer och regional konjunktur 
Sett till hela näringslivet har ingen indikator stigit mer än 
marginellt sedan i våras, de största negativa förändringarna 
gäller förväntade kapacitetsinvesteringar och sysselsättning 
för arbetare.3 Trots dessa nedjusteringar pekar inte förvänt-
ningarna gällande någon enskild indikator nedåt, en situation 
som därmed rått tre undersökningar i följd. Noterbart jämfört 
med läget för ett år sedan är exportförväntningarnas utveck-

3 En strukturell skevhet i Branschbarometern slår igenom i syssel-
sättningssiffrorna. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden 
återfinns till stor del i små företag samt i offentlig sektor, medan 
undersökningen riktar sig till klubbar inom privata näringslivet med 
minst 20 medlemmar. 

ling, drivet av industrins stigande tilltro. Oroande är att inve-
steringarna i FoU och i kompetensutveckling fortfarande inte 
förväntas ta någon vidare fart, trots stark konjunktur och 
förbättrat lönsamhetsläge.  

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

Källa: Unionen 

En geografisk indelning av klubbarnas bedömning visar att 
konjunkturförväntningarna påtagligt förstärkts i tre av nio 
regioner under det senaste halvåret.4 Starkast väntas utveck-
lingen bli i Malmö/Lund, Västra Götaland (exklusive Göte-
borg) och Östra Götaland. Norr är den enda region vars index 
ligger under 50 och alltså signalerar ett negativt stämningsläge.  

Diagram 6 Regionalt konjunkturläge, index med 50=neutralvärde 

Källa: Unionen 

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 542 klubbar på 4605 företag med samman-
lagt 465 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen var 33 pro-
cent. Undersökningen genomfördes i september 2016. 

4 Se nästa uppslag för en specificering av regionerna. 
5 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 
och logistik

Handel Företags-
tjänster

Totalt
oktober  

2016

Totalt
april  
2016

Totalt
oktober  

2015

Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveckling

Investeringar

I kapacitet

I nya marknader

I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän

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

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 5% 2,5 till 5% 0,5 till 2,5%  0,5 till 2,5% 2,5 till 5% mer än 5% 

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



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

*
 
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.

Norr Mitt Mälar-
dalen 

exkl Sthlm

Stock-
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Östra  
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Västra  
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exkl Gbg
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Malmö/
Lund

Totalt
oktober 
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Orderingång

Försäljning

Export

Försäljnings-
priser

Vinstutveck-
ling

Investeringar
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I nya mark- 
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I FoU

I kompetens

Sysselsättning

Arbetare

Tjänstemän

Ökning med Ökning med Ökning med Oförändrat Minskning med Minskning med  Minskning med
mer än 5% 2,5 till 5% 0,5 till 2,5%  0,5 till 2,5% 2,5 till 5% mer än 5% 



  

Internationella konjunkturen
Vi räknar med att den internationella tillväxten 2016 uppgår 
till 3,1 procent, och stiger till 3,4 procent 2017. Faller vår 
prognos in, skulle det innebära att världsekonomin kommer 
att ha vuxit med 3-3,5 procent per år under perioden 2012-
2017. I det för Sverige viktiga euroområdet väntas tillväxten 
dämpas marginellt under 2016 och 2017, men ändå i stort 
ligga kvar runt 1,5–2,0 procent per år. I USA dämpas tillväx-
ten efter ett oväntat svagt första halvår, för att sedan åter 
stiga under 2017.  

Utvecklingen hittills under 2016 har varit en blandning av 
positiva och negativa nyheter. På den negativa sidan finns en 
sämre tillväxt än väntat i framför allt USA, medan den posi-
tiva domineras av att farhågorna om en kraftig inbromsning 
i Kina inte förverkligats och att nedgången i Ryssland blivit 
mindre än väntat. Totalt sett har varuhandeln dämpats, och 
den globala industriproduktionen utvecklats svagt. 

Liksom tidigare kännetecknas den internationella ekonomin 
också denna gång av risker som huvudsakligen kan summe-
ras som politiska och institutionella. 

Till de nya osäkerhetsfaktorerna hör Storbritanniens beslut 
att lämna EU (Brexit). Detta får vissa direkta effekter i form 
av lägre investeringar och därmed lägre tillväxt i Storbritan-
nien som i sin tur slår mot svensk export till landet och ger 
en viss marginell effekt på hela Europas tillväxt. Exporten till 
Storbritannien dämpas även till följd av pundets nedgång 
efter folkomröstningen. Viktigare är dock sannolikt den 
ökade politiska osäkerheten kring hela EU-projektet liksom 
det faktum att EU:s interna arbete riskerar att helt domine-
ras av Brexit, vilket ger mindre tid att hantera andra viktiga 
frågor rörande TTIP och andra handelsavtal, migrations-
politik samt behovet av strukturella reformer. Med tanke på 
Londons roll som finansiellt centrum finns också risken för 
förnyad osäkerhet på finansmarknaderna som kan slå mot 
den reala ekonomin.   

Det kommer att ta flera år innan Storbritannien formellt 
lämnar EU. Det behövs komplicerade förhandlingar både 
om villkoren för Storbritannien utanför EU och om över-
gångsregelverket. 

En andra ny osäkerhet gäller det amerikanska presidentvalet 
och då framför allt om Donald Trump blir vald, med tanke 
på den osäkerhet som finns om hans politiska program. I 
prognosen utgår vi från att Hillary Clinton blir president i 
USA, men här finns i skrivande stund en betydande ovisshet. 

En tredje osäkerhet gäller penningpolitiken. I USA har pen-
ningpolitiken stramats åt, och en första höjning av reporän-
tan genomfördes i december 2015. Ytterligare räntehöjning-
ar är att vänta, och vi räknar med en höjning mot slutet av 
2016 och sannolikt ytterligare en höjning under 2017. I 
Europa väntas penningpolitiken vara fortsatt starkt expan-
siv, och vi räknar inte med någon höjning av ECB:s styrränta 
förrän mot slutet av 2017. Däremot fortsätter obligationskö-

pen från ECB:s sida under återstoden av 2016 och åt-
minstone första halvåret 2017 för att stödja tillväxten. 

Sammantaget kan tillväxtförväntningarna beskrivas som en 
fortsatt modest och ojämn återhämtning. En betydande del 
av den ökade tillväxten 2017 beror på att det senaste årets 
fall i Brasilien och Ryssland vänds till en förnyad uppgång.  

Tabell 3 Internationell tillväxt, procentuell förändring 

 2015 2016 2017 
Världen 3,2 3,1 3,4 

USA 2,6 1,6 2,2 

Euroområdet 2,0 1,7 1,5 

Tyskland 1,5 1,7 1,4 

Storbritannien 2,2 1,8 1,1 

Norden exkl Sverige 1,0 0,9 1,4 

Norge 1,0 0,7 1,5 

Japan 0,5 0,5 0,6 

Brasilien -3,8 -3,3 0,5 

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

Kina 6,9 6,6 6,2 

Indien 7,6 7,6 7,6 

Källa: IMF WEO, okt 2016 och egna bedömningar 

I våras antog vi att det genomsnittliga oljepriset under 2016 
skulle bli 20 procent lägre än 2015. Nedgången under året 
ser nu ut att bli något mindre. Efterfrågan på oljeprodukter 
är god, varför prisfallet huvudsakligen är kopplat till utbuds-
sidan. Här finns en viss osäkerhet om vilka effekter de 
släppta sanktionerna mot Iran får. Vi räknar med att oljepri-
set under 2017 fortsätter att stiga långsamt från bottennivån 
innevarande år. Detta innebär i sin tur även att vi räknar 
med högre investeringar i energisektorn, samt bättre tillväxt-
förutsättningar i oljeproducerande länder. Risken för en ny 
finanskris driven av den svaga statsfinansiella situationen i 
flera oljeexporterande länder torde därmed bli mindre.  

Diagram 7 Oljepriset, Brent USD per fat 

Källa: Macrobond 
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Världshandeln har under de senaste åren ökat i långsam-
mare takt än globala BNP, men väntas under 2017 åter växa 
något snabbare då handeln med råvaror ökar, liksom tillväx-
ten i handelstunga Europa. Vi räknar med att handeln växer 
med 2,3 procent 2016 och 3,8 procent 2017.    

USA 
Efter en förhållandevis god utveckling under det första kvar-
talet ökade BNP endast med 0,3 procent under kvartal två 
(jämfört med kvartalet innan). Detta berodde i hög grad på 
lägre lagerinvesteringar, men även näringslivets investering-
ar utvecklades svagt. Å andra sidan fortsätter de ameri-
kanska hushållen att investera och sysselsättningen ökar i 
god (om än ojämn) takt. Arbetslösheten ligger kvar på låga 
4,9 procent. 

Den amerikanska ekonomin väntas fortsätta vara tudelad 
med en snabb tillväxt av den privata konsumtionen, samti-
digt som framför allt det internationellt konkurrensutsatta 
näringslivet utvecklas svagare. Sektorn pressas av den starka 
dollarn i kombination med en fortsatt svag efterfrågan från 
framför allt Europa men också från flera råvarubaserade 
ekonomier. Även generellt sett lägre vinster i företagen, 
fortsatt låga energipriser som påverkar investeringarna i 
energisektorn negativt och osäkerheten inför presidentvalet 
gör att nettoexport, industriproduktion och investering 
utvecklas svagt under framför allt 2016. Under 2017 räknar 
vi med åter starkare företagsinvesteringar, bland annat till 
följd av högre energipriser. BNP-tillväxten väntas stanna på 
1,6 procent 2016 för att öka till 2,2 procent 2017. 

Den fortsatta tillväxten i ekonomin medför att vi, som 
nämnts ovan, räknar med att Federal Reserve kommer att 
höja sin styrränta ytterligare en gång under 2016, i sin strä-
van att normalisera räntenivåerna. Den förhållandevis låga 
tillväxten under 2016 har dock ökat sannolikheten för att en 
ny räntehöjning kan bli senarelagd. En fortsatt långsam 
höjning väntas under 2017. En speciell osäkerhet finns vad 
gäller det kommande presidentvalet. Vi räknar i vår prognos 
med att Hillary Clinton vinner valet.  Blir utgången en an-
nan kan konstateras att osäkerheten är stor om vilken faktisk 
politik Donald Trump skulle driva.  

Europa utom Norden 
Den långsamma återhämtningen inom euroområdet fortsät-
ter. Sysselsättningen ökar och investeringsvolymerna har 
stadigt ökat, om än långsamt. Totalt i euroområdet var ar-
betslösheten 10,1 procent i augusti 2016, en nedgång på 0,6 
procentenheter jämfört med augusti 2015. Tillväxten får 
också fortsatt stöd av den expansiva penningpolitiken som 
väntas fortsätta eftersom inflations- och lönetrycket är lågt. 
De positiva effekterna av denna extremt expansiva penning-
politik är dock begränsade. Även den gentemot dollarn 
relativt låga växelkursen ger viss hjälp för den fortsatta åter-
hämtningen.  

Å andra sidan finns det flera faktorer som talar för att till-
växten inte blir speciellt snabb. Konsumenternas förtroende 
har överlag sjunkit något under året, och osäkerheten om 

Brexit liksom den förväntade svagare investeringsutveck-
lingen i Storbritannien slår, om än svagt, mot hela Europa. 
Totalt sett räknar vi med en BNP-tillväxt på 1,7 procent i 
euroområdet 2016 och marginellt lägre 2017.   

I Tyskland talar samma faktorer som för Europa i stort, det 
vill säga fortsatt låga räntor, en god utveckling på arbets-
marknaden och låg arbetslöshet samt stigande reallöner, för 
en hygglig utveckling. Ett högre kapacitetsutnyttjande i 
industrin ger stöd för stigande industriinvesteringar. Den 
tyska ekonomin väntas totalt sett växa i takt med eurosnittet 
innevarande år men något svagare 2017 till följd av ett större 
beroende av investeringsvaruexporten till Storbritannien 
som väntas utvecklas svagt 2017. Vår prognos blir därmed 
en tillväxt på 1,7 procent 2016 och 1,4 procent 2017.  

Också i Europas näst största ekonomi, Frankrike, har den 
privata konsumtionen tagit viss fart, och näringslivet utveck-
lats bättre med stigande investeringar som följd. En viss 
negativ tillväxteffekt kommer av lägre turistinkomster på 
grund av terrorattackerna, men totalt sett väntas tillväxten i 
Frankrike fortsätta i ungefär samma takt som i Tyskland. 
Man kan också notera att de två andra stora euro-
ekonomierna (Spanien och Italien) nu uppvisar tillväxt. I 
båda länderna finns dock en betydande politisk osäkerhet 
och svaga regeringar. 

Efter de inledande starkt negativa effekterna på finansmark-
naderna av Brexit-omröstningen, har de ekonomiska indika-
torerna i Storbritannien visat på små effekter vad gäller till 
exempel hushållens förtroende och konsumtion. Den bety-
dande osäkerheten om villkoren kommer dock med största 
säkerhet att leda till lägre investeringar i näringslivet under 
kommande år. Den redan inledda avmattningen i ekonomin 
fördjupas därmed. Tillväxten får visst stöd av det svagare 
pundet, men väntas ändå dämpas rejält. Vi räknar med att 
BNP ökar med 1,8 procent i år och 1,1 procent 2017. 

Norden 
Efter att ha befunnit sig i markant olika konjunkturläge med 
Finland i en kostnadskris, Norge pressat av de låga oljepri-
serna och Danmark i en konsumtionsdriven tillväxt, väntas 
tillväxten i Norden nu jämna ut sig, och då framför allt un-
der 2017. I Norge ger stigande oljepriser stöd till oljesektorn. 
Oljeinvesteringarna väntas dock fortsätta att minska också 
2017, men nedgången blir betydligt mindre än 2016. Expor-
ten från fastlands-Norge har fått stöd av att den norska kro-
nan försvagats, och den inhemska konsumtionen bör stärkas 
i takt med att den öppna arbetslösheten nu har börjat sjunka 
i flertalet regioner. Fortfarande minskar dock den totala 
sysselsättningen, varför någon snabb ökning av konsum-
tionen inte är att vänta. Vi räknar med att BNP stiger med 
0,7 procent 2016 och 1,5 procent 2017.   

I Danmark fortsätter tillväxten att drivas av den inhemska 
konsumtionen, och utvecklingen på arbetsmarknaden är 
positiv. Arbetslösheten var 4,3 procent i augusti 2016. I takt 
med att tillväxten i Europa fortsätter räknar vi med att ex-
porten kan stiga, trots pressen uppåt på den danska kron-
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kursen gentemot framför allt pundet och därmed den viktiga 
brittiska marknaden. Stigande export och industriprodukt-
ion ger i sin tur stöd för stigande investeringar i näringslivet. 
Vi räknar med att BNP ökar med 1,3 procent i år och 1,7 
procent 2017.  

Den finska ekonomin har utvecklats svagast i Norden med 
fyra år (2012-2015) av mycket svag eller negativ tillväxt till 
följd av en kombination av strukturella problem och kost-
nadsproblem genom kopplingen till euron. För att hantera 
dessa problem kom regeringen och arbetsmarknadens parter 
överens om en ”konkurrenskraftspakt” innehållande bland 
annat ökad arbetstid och lägre semesterersättning för offent-
liganställda. Dessa åtgärder torde dock knappast få effekt 
under prognosperioden. Flertalet ekonomiska indikatorer 
pekar på att botten passerats och att en återhämtning har 
inletts. Arbetslösheten har långsamt börjat sjunka, konsu-
menternas framtidstro har ökat och utsikterna från den 
viktiga ryska exportmarknaden ser bättre ut. Vi räknar med 
en BNP-tillväxt 2016 på 0,8 procent som stiger till 1,1 pro-
cent 2017.  

Japan 
Den japanska ekonomin har fortsatt att utvecklas svagt och 
BNP-utvecklingen har i det närmaste varit noll under första 
halvåret 2016. Under 2016 har den japanska yenen stärkts 
avsevärt gentemot både dollarn och euron. Detta leder till en 
sämre exportutveckling och även till att inflationen faller 
långt under Bank of Japans mål på två procent. I juli 2016 
var årstakten i KPI -0,5 procent. Regeringen har aviserat en 
fortsatt expansiv finanspolitik med infrastruktursatsningar 
och bidrag till låginkomsthushåll. En planerad momshöjning 
har också skjutits upp. Den inhemska konsumtionen, både 
den privata och den offentliga väntas därför växa 2016-2017, 
medan exporten och företagens investeringar utvecklas 
relativt svagt. Vi räknar med en BNP-tillväxt på 0,5 procent 
2016 och 0,6 procent 2017.  

Kina, Indien, Brasilien och Ryssland 
Den stora oro som fanns om tillväxten i Kina i början av året 
har minskat i takt med att statistiken visat på en tillväxt som 
i linje med regeringens ambitioner, är något dämpad, fast 
totalt sett fortsatt god. Den kinesiska valutan har försvagats 
med närmare 10 procent (handelsviktat) under det senaste 
året. Mycket pekar på att den kinesiska ekonomin under de 
kommande åren blir mer tudelad, där stora delar av de råva-
ruproducerande sektorerna lider av den globala överkapa-
citeten, varför industriproduktionen totalt sett utvecklas 
relativt svagt. Även investeringsutvecklingen i industrin 
dämpas kraftigt, medan å andra sidan detaljhandeln fortsät-
ter att öka i god takt. Den ekonomiska politiken väntas fort-
sätta att rikta in sig mot att öka tjänstesektorn och den in-
hemska ekonomins betydelse för tillväxten. Vi räknar med 
att BNP stiger med 6,6 procent i år, och 6,2 procent 2017. 
Frågorna om kvaliteten och tillförlitligheten i den kinesiska 
statistiken finns dock kvar. 

Den snabba tillväxten i Indien har fortsatt under första halv-
året 2016. Den indiska tillväxten drivs av ett antal grundläg-
gande faktorer. För det första en fördelaktig demografisk 
utveckling (ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv i vart fall) 
med snabbt ökande befolkning i arbetsför ålder. För det 
andra en snabbt växande medelklass där antalet hushåll med 
inkomster överstigande 30 000 USD väntas fördubblas un-
der det kommande decenniet, vilket ger en kraftfull skjuts åt 
den privata konsumtionen. För det tredje av en fortsatt in-
ternationell konkurrenskraft inom flertalet sektorer med 
arbetskraftskostnader som är bland de lägsta i de stora till-
växtekonomierna, samt för det fjärde den stora hemma-
marknaden som gör att många aktörer anser sig ”tvungna” 
att finnas på denna marknad. Landets stora svaghet är den 
på många områden bristande infrastrukturen, liksom det 
faktum att landet i många avseenden inte är en gemensam 
marknad med bristfälligt fungerande institutioner. Behovet 
av investeringar och strukturella reformer är alltså fortsatt 
stort. Vår prognos är att BNP stiger med 7,6 procent både 
2016 och 2017.  

I Brasilien har den politiska turbulensen fortsatt. Förtroen-
det för den nya presidentens ekonomiska politik är förhål-
landevis högt på finansmarknaderna, men om den nya rege-
ringen verkligen lyckas genomföra strukturella reformer och 
skapa politisk stabilitet är osäkert. De senaste indikatorerna 
pekar på att ekonomin inte längre faller lika snabbt, och vad 
avser industriproduktionen registrerades även en ökning 
under det andra kvartalet jämfört med kvartal ett. En viktig 
del i de lite bättre utsikterna är att den brasilianska valutan 
fallit kraftigt gentemot dollarn, vilket innebär bättre utsikter 
för exporten. Även en återhämtning på de internationella 
råvarumarknaderna är givetvis positivt. De strukturella 
problemen i ekonomin finns dock kvar, manifesterat i en 
inflation kring nio procent och mycket höga budgetunder-
skott. Vår bedömning är att BNP minskar med 3,3 procent i 
år, för att sedan öka marginellt under 2017.  

Rysslands ekonomi har under de senaste åren påverkats 
starkt negativt av de fallande olje- och råvarupriserna. Den 
senaste BNP-statistiken för andra kvartalet överraskade dock 
genom att återigen visa tillväxt. I takt med att oljepriserna 
väntas stiga, förbättras också utsikterna för den ryska eko-
nomin. Den svaga rubeln (trots uppgången under den sen-
aste tiden) ger stöd för exportindustrin. Privat konsumtion 
är fortsatt svag då hushållen minskar sin skuldsättning och 
även den offentliga konsumtionen minskar (som ett led i 
strävandena att upprätthålla budgetdisciplinen). I takt med 
att energisektorn förbättras ökar dock möjligheterna även 
till en inhemskt driven tillväxt. Osäkerheten kring ekonomin 
är dock fortsatt stor, inte minst vad gäller den återigen ökade 
spänningen med Ukraina, och därmed vad som händer med 
sanktionerna mot landet. BNP beräknas minska med 0,8 
procent i år och stiga med 1,1 procent 2017.  
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Handel med omvärlden
Exporten hade under det första halvåret 2016 en något lägre 
ökningstakt jämfört med helåret 2015. Framför allt tjänste-
exporten har saktat in från sin tidigare mycket höga ök-
ningstakt.  

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

Källa: SCB 

Utsikterna för exportutvecklingen är något spretiga. Indu-
strins orderingång från exportmarknaderna har haft en 
relativt svag utveckling under 2016 och i KI:s Konjunkturba-
rometer har företagen sänkt sina förväntningar på kom-
mande export. Samtidigt väntas efterfrågan från omvärlden 
förbättras och den svenska kronkursen fortsätta vara svag, 
vilket är gynnsamt för de svenska exportföretagen. I Union-
ens Branschbarometer ser också klubbarna fortsatt positivt 
på kommande exportutveckling. 

Vi bedömer att exporten ökar med 4,8 procent 2016 och 
med 4,6 procent 2017. Importen väntas öka med 5,6 procent 
2016 och med 4,9 procent 2017. 

Tabell 4 Unionens prognos över export och import, procentuell föränd-
ring jämfört med föregående år 

 2015 2016 2017 

Export 5,6 4,8 4,6 

Import 5,5 5,6 4,9 
Källa: SCB och egna bedömningar 

Utveckling av exporten 
Den svenska exporten utvecklades svagt under 2012-2013 
med i stort sett nolltillväxt. Sedan dess har den tagit fart och 
ökat med cirka fem procent per år. En viss inbromsning 
skedde under det första halvåret 2016 då exporten ökade 
med i genomsnitt 4,2 procent. 

Varuexporten har haft en lägre tillväxttakt än tjänsteexpor-
ten under flera år. Sedan 2013 har den dock trendmässigt 
ökat och under det första halvåret 2016 ökade varuexporten 
med drygt fyra procent i årstakt. För tjänsteexporten, som 
ökade med cirka tio procent 2015, har ökningstakten avtagit 
betänkligt under första halvåret 2016. Minskningen märks 

primärt gällande exporten av transporter och data- och 
teletjänster samt en lägre ökningstakt av FoU-tjänster.  

Diagram 9 Utveckling av export uppdelat på varor och tjänster, fasta 
priser, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregå-
ende år 

Källa: SCB  

Utveckling av importen 
Utvecklingen av export och import brukar följa varandra väl, 
mycket beroende på att en stor del av det Sverige importerar 
används som insatsvaror i produktionen av det som sedan 
exporteras. Under första halvåret 2016 ökade importen med 
i genomsnitt 5,6 procent. 

Liksom tjänsteexporten har även tjänsteimporten dämpats 
det senaste året. En stor del förklaras av en minskning av 
importerade transporttjänster. Varuimporten ökar nu mer 
än tjänsteimporten och har i fyra kvartal i rad haft en ök-
ningstakt på mellan fem och tio procent.  

Diagram 10 Utveckling av import, varor och tjänster, fasta priser, pro-
centuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

 
Källa: SCB 

Den stora uppgången av tjänsteimporten under det fjärde 
kvartalet 2014 förklaras enligt SCB till stor del av några stora 
importposter av engångskaraktär, främst inom FoU.  
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Nettoexport av varor och tjänster 
Värdet på den totala exporten uppgår till ungefär hälften av 
BNP. Exporten är större än importen, vilket gör att Sverige 
har ett överskott i utrikeshandeln.  

Den totala exporten bestod 2015 av 68 procent varor och 32 
procent tjänster. Tjänsteexportens andel har ökat från att 
2006 utgöra 22 procent av den totala exporten till att 2015 
utgöra nästan en tredjedel.   

Diagram 11 Handel med varor och tjänster, säsongsrensad, fasta priser 
(2015), 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. Nettot i tjänstehandeln är 
snart lika stort som det i varuhandeln.  

Diagram 12 Netto i utrikeshandeln med varor respektive tjänster, sä-
songsrensad, löpande priser, miljoner kronor 

Källa: SCB 

Framåtblickande indikatorer 
I Branschbarometern väntar sig klubbarna att exporten 
fortsätter att öka i god takt och förväntningarna är något 
högre än de var i vårens mätning. Det är framför allt inom 
basindustrin som man nu ser ljusare på kommande export-
utveckling. Klubbarna inom tjänstesektorn, och framför allt 
företagstjänster, är mer pessimistiska.  

Jämför vi klubbarnas tidigare bedömning av kommande 
exportutveckling med hur det faktiska utfallet sedan blev så 
är träffsäkerheten slående, vilket visas i diagram 13. I det 
jämförs klubbarnas bedömning vid ett kvartal med det fak-
tiska utfallet under de två kommande kvartalen. Bedöm-
ningen framöver pekar på en fortsatt exportökning på drygt 
fem procent per år under det kommande halvåret. 

Diagram 13 Exportprognos enligt Branschbarometern, procent 

Källa: SCB och Unionen 

Business Swedens Exportchefsindex visade en nedgång i 
mätningen för det tredje kvartalet 2016. Totalindexet är 
dock fortfarande över 50 vilket är det värde som markerar 
gränsen för ökad export. Det framåtblickande prognosin-
dexet har fortfarande ett relativt högt värde men nulägesbe-
dömningen har sjunkit under 50-strecket och är på den 
lägsta nivån sedan 2013. Det är stor skillnad mellan stora 
och små företag där de stora under det tredje kvartalet är 
betydligt mer pessimistiska i både nulägesbedömningen och 
om framtida exportutveckling.   

När det gäller utvecklingen på olika marknader sjönk företa-
gens förväntningar på exportefterfrågan från Västeuropa 
kraftigt i den senaste mätningen, vilket kanske kan förklaras 
av en ökad oro efter Brexit-omröstningen.  

Industrins orderingång från exportmarknaderna har under 
2016 utvecklats svagt, den genomsnittliga ökningen för må-
naderna januari till augusti var 1,4 procent, att jämföra med 
en hög ökning på över 10 procent under 2015. Industrins 
orderingång påverkar främst varuexporten och den höga 
orderingången under 2015 bör slå igenom i en hög varuex-
port 2016. På motsvarande sätt borde den låga utvecklingen 
under 2016 slå igenom i en lägre ökning av varuexporten 
2017. 

I Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har företagen 
inom industrin blivit mer pessimistiska till både exportutfall 
och exportorderstock under andra och tredje kvartalet 2016.  

Sammantaget ger de framåtblickande indikatorerna en något 
splittrad bild av kommande exportutveckling. Unionens 
Branschbarometer ger en indikation på att exportuppgången 
håller i sig framöver. Samtidigt pekar andra indikatorer, 
främst inom industrin, på en lägre ökningstakt framöver.   
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Marknadsutsikter 
I euroområdet väntas tillväxten stabiliseras kring 1,5 procent 
per år efter flera år av svag, och till och med negativ, tillväxt. 
I USA är utsikterna ljusare med väntade tillväxttal på om-
kring två procent. I Norge, som tyngts av det låga oljepriset, 
väntas tillväxten bli knappt en procent i år för att öka till 1,5 
procent 2017. I Kina väntas tillväxten bli 6-7 procent per år 
både 2016 och 2017. 

Totalt sett är tillväxtprognosen för Sveriges tio största ex-
portmottagare, sammanviktade efter hur stor andel av 
svensk varuexport som går till respektive land 1,7 procent 
både 2016 och 2017. Under 2015 var motsvarande export-
vägda tillväxt 1,9 procent.  

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

Växelkursen 
Den svenska kronan försvagades under 2014 och inledning-
en av 2015, framför allt mot dollarn och det brittiska pundet 
men även mot euron. Under andra halvåret 2015 och inled-
ningen av 2016 har kronans värde mot dollarn och euron 
legat relativt stabilt, på en nivå som är svag jämfört med de 
senaste fem åren.  

Diagram 14 Kronans utveckling mot euron, US-dollarn, brittiska pundet 
och den norska kronan  

Källa: Riksbanken 

Det brittiska pundet försvagades jämfört med kronan under 
andra halvåret 2015 och inledningen av 2016. Efter en tillfäl-
lig förstärkning kom sedan ett markant fall i samband med 

Brexit-omröstningen. Pundet sjönk med knappt tio procent 
mot kronan och har sedan legat kvar runt den nivån. 

Norge är en av Sveriges största handelspartners. Utveckling-
en av den norska kronkursen är därför viktig eftersom den 
påverkar prisrelationen mellan norska och svenska varor och 
tjänster. Den norska kronan försvagades under 2015 och 
dess värde var för första gången på länge lägre än den 
svenska. Försvagningen förklaras till stor del av det låga 
oljepriset. Under 2016 har den norska kronan stärkts något 
och är nu värderad strax över den svenska kronan.  

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

Diagram 15 Styrräntor i Sverige, euroområdet och USA, procent 

Källa: Riksbanken, ECB, Federal Reserve 

I USA höjdes styrräntan i slutet av 2015. Det var den första 
ränteförändringen sedan 2008 och den första räntehöjning-
en sedan 2006. Den amerikanska räntan har sedan dess legat 
still men väntas nu höjas successivt och dollarn kommer då 
förmodligen stärkas ytterligare mot kronan. 

ECB sänkte i mars 2016 sin styrränta från 0,05 till 0,00 pro-
cent. Vi räknar inte med några större förändringar av räntan 
i vare sig Sverige eller i euroområdet förrän tidigast i slutet 
av 2017. Den svenska kronkursen antas i genomsnitt vara 
oförändrad gentemot euron under prognosperioden. 
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Konsumtion
Både hushållskonsumtionen och den offentliga konsumtionen 
väntas förbli stark, framför allt under 2016. Under 2017 räk-
nar vi med en något dämpad tillväxt, men det ska då ställas i 
relation till en stark utveckling under både 2015 och 2016. 
Den starka konsumtionen har bidragit till den relativt kraftiga 
BNP-utvecklingen då konsumtionen är den enskilt största 
posten i BNP. Som framgår av diagram 16 är de offentliga 
konsumtionsutgifterna och hushållens konsumtionsutgifter 
på en hög nivå i jämförelse med de senaste åtta åren. 

Diagram 16 Hushållens och offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 
miljoner kronor, fasta priser ( 2015) 

Källa: SCB 

Det finns flera faktorer som kan få en dämpande effekt fram-
över, både för hushållen och för den offentliga sektorn. Ut-
vecklingen på bostadsmarknaden kan påverka hushållens 
konsumtion eftersom boende står för en betydande del av 
hushållens kostnader. Ytterligare restriktioner, utöver amor-
teringskravet, som syftar till att begränsa ökningen av hushål-
lens lån kan leda till att konsumtionen dämpas. Ett högre 
ränteläge efter prognosperioden kan leda till att många hus-
håll blir mer återhållsamma i sin konsumtion redan under 
2017. Högre räntor på bolån kommer också på sikt att leda till 
minskade skatteintäkter på grund av skattereduktionen för 
boräntor. En avmattning på arbetsmarknaden skulle också slå 
både mot privat och offentlig konsumtion. Risken för en så-
dan bedömer vi dock som liten under prognosperioden.  

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

 2015 2016 2017 
Hushållens konsumtion 2,7 2,6 2,0 

Offentlig konsumtion 2,5 3,6 2,8 

Källa: SCB och egna beräkningar 

Hushållens konsumtion 
Hushållens konsumtion har stor betydelse för svensk tillväxt 
och hög tillväxt stimulerar i sin tur konsumtionen. En snabb 
befolkningsutveckling, god arbetsmarknad med reallöneök-
ningar, låga räntor och stigande tillgångsvärden har under 
flera år stimulerat hushållens konsumtion. Egentligen skulle 
konsumtionen kunna vara klart högre men en viss osäkerhet 

kring framtida arbetsmarknad och trygghetssystem gör att 
många hushåll sparar mer än de egentligen skulle behöva 
göra. Ett starkt inflöde till vanliga bankkonton indikerar att 
många hushåll kan konsumera mer men väljer, av olika skäl, 
att skjuta upp konsumtionen något. 2015 ökade hushållens 
konsumtion med 2,7 procent och för 2016 bedömer vi att 
konsumtionen stiger med 2,6 procent. De höga nivåerna hålls 
uppe av den snabba befolkningstillväxten varför konsumtion-
en per capita ökar långsammare. Hushållens konsumtion 
kommer att bli fortsatt stark – även om ökningen blir något 
svagare även nästa år. Vi bedömer att hushållens konsumtion 
ökar med 2,0 procent 2017. 

Detaljhandeln utvecklas fortsatt starkt. Det gäller både sällan-
köpshandeln och dagligvaruhandeln. För den förstnämnda är 
till exempel nybilsförsäljningen på en hög nivå och där nivån 
hittills i år är nära tio procent högre än förra året. Samtidigt 
finns det en del indikationer på att nybilsmarknaden börjar 
bli mättad. HUI förutspår en ökad omsättning i detaljhandeln 
på 3,5 procent under både 2016 och 2017. Möbler och inred-
ning, rekreation och kultur samt restauranger är andra sek-
torer som går starkt, medan beklädnadshandeln har en sva-
gare utveckling. Unionens branschbarometer pekar på fortsatt 
stark utveckling för handeln. 

Det nyligen införda amorteringskravet kan få en dämpande 
effekt på konsumtionen. Visserligen finns det potential att 
minska sparkvoten något så länge som arbetsmarknaden är 
god, men många hushåll som omfattas av amorteringskravet 
har sannolikt en lägre sparkvot än genomsnittet, vilket kan 
innebära att de väljer att dra ner på viss konsumtion.   

Diagram 17 Hushållens fyra största konsumtionsgrupper, i miljoner kronor, 
fasta priser (2015) 

Källa: SCB 

Den underliggande inflationen fortsätter att stiga och prisök-
ningstakten för tjänster har ökat och kan förväntas fortsätta 
att stiga. Det kan påverka hushållens konsumtion, både hur 
mycket man konsumerar och hur man fördelar sin konsumt-
ion. Hushållens kostnader för boende dominerar. På sikt 
kommer boendekostnaderna att öka ytterligare i takt med 
bland annat räntehöjningar, vilket ökar boendets andel av 
konsumtionsutgifterna. 
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På denna längre sikt kan även höjningar av kommunalskatten 
påverka hushållens konsumtion negativt. Det blir dock inte 
något problem under prognosperioden. Högre skatter leder 
då till högre offentlig konsumtion när hushållens konsumtion 
minskar. 

Diagram 18 Ackumulerad total detaljvaruhandelsutveckling från januari till 
aktuell månad, uppdelat på sällanköps- och dagligvaror, procent6 

Källa: SCB 

Hushållens ekonomi och disponibla inkomster 
En god arbetsmarknad och utfallet av 2016 års avtalsrörelse 
har lett till att hushållens disponibla inkomster har fortsatt att 
öka i god takt. Sparkvoten är mycket hög och speglar att hus-
hållen upplever en viss osäkerhet för de kommande åren. 
Många hushåll har utrymme att konsumera mer men gör inte 
det. Hushållens syn på den egna ekonomin är fortsatt optim-
istisk, vilket bekräftas av Konjunkturinstitutets mikroindex. 
När det gäller synen på svensk ekonomi är hushållen mer 
avvaktande, vilket kan göra dem mer försiktiga. Av diagram 
19 kan man utläsa att hushållen generellt är mer optimistiska i 
synen på den egna ekonomin tolv månader framåt vilket bör 
tolkas som optimism – det kommer att bli bättre. Ju längre 
kurvorna är från varandra ju mer optimistiska är man på tolv 
månaders sikt jämfört med idag. 

Diagram 19 Index, hushållens syn på den egna ekonomin 

Källa: Konjunkturinstitutet 

6 Där månadssiffran visar utvecklingen från januari till månaden 
ifråga under aktuellt år, jämfört med motsvarande period året innan. 

Successivt stigande inflation får en dämpande effekt på real-
lönerna. Hushållen påverkas i hög grad av förväntningar på 
bostadsmarknadens utveckling. Det nyligen införda amorte-
ringskravet och det faktum att bankerna redan har satt ett tak 
på utlåningen genom att bara låna ut fem till sex gånger års-
inkomsten – ett skuldkvotstak – syftar till att dämpa bostads-
priserna. Tillgångspriser tenderar sällan att stå still – antingen 
går de upp eller ner. Sjunkande bostadspriser påverkar hus-
hållens optimism och den kan snabbt övergå till pessimism 
och pessimistiska hushåll håller hårdare i plånboken. 

Diagram 20 Hushållens totala respektive egna  sparande som andel av 
total disponibel inkomst, procent7 

Källa: SCB och Konjunkturinstitutet 

Hushållens sparkvot är fortsatt hög och det är kanske inte 
förvånande med tanke på osäkerheten på bostadsmarknaden. 
Hushållen agerar rationellt i ett läge då ytterligare åtgärder 
som syftar till att dämpa hushållens skulder kan bli verklighet. 

Det är oklart hur länge hushållen kommer att behålla den 
historiskt höga sparkvoten. Hushållen har sannolikt redan 
räknat med måttliga uppgångar för boräntorna. Riksbankens 
kommande höjningar av reporäntan lär bli måttliga och fler-
talet hushåll kommer inte att få något påtagligt minskat kon-
sumtionsutrymme i det medellånga perspektivet. En mindre 
andel hushåll som är högt belånade kommer att få ett minskat 
konsumtionsutrymme redan vid måttliga räntehöjningar.  

Hushållens skuldsättning 
Hushållens skuldsättning har fördubblats på tio år. Om man 
ser det som andel av BNP har den ökat från 61 procent 2005 
till 84 procent 2015. Eftersom vi har haft en god tillväxt så har 
hushållens skulder ökat mer i nominella termer. En bety-
dande del av de ökade skulderna beror på högre bostadsinves-
teringar. En kort förklaring är att under de senaste åren har 
bostadsbyggandet ökat kraftigt efter att ha legat på mycket 
låga nivåer under många år. Vi ser helt enkelt en ketchupef-
fekt. Det underliggande behovet av fler bostäder är fortsatt 
stort. Ett högt bostadsbyggande, som behövs för en väl funge-
rande arbetsmarknad leder till högre skulder i hushållen.  

7 Eget sparande är det totala sparandet minus kollektivt försäkrings-
sparande. 
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Riksbanken och Finansinspektionen vill nu dämpa hushållens 
skuldsättning. Nya åtgärder som syftar till dämpad skuldut-
veckling kan påverka konsumtionen negativt. Det kan handla 
om ett formellt skuldkvotstak och/eller begränsad avdragsrätt 
för skuldräntor. 

Diagram 21 Hushållens skulder i förhållande till BNP, procent respektive 
miljoner kronor 

Källa: SCB 

Hushållens totala lån uppgick enligt SCB till 3 453 miljarder 
kronor i augusti 2016. Lånestocken har ökat med 7,4 procent 
på ett år men det finns tecken på en avtagande ökningstakt. 
En genomsnittlig ränteuppgång för hushållen med en pro-
centenhet kommer att innebära ökade räntekostnader på 34,5 
miljarder brutto per år. Efter skattereduktion på 30 procent 
innebär det högre årliga utgifter för hushållen på 24 miljarder. 
Det är oklart hur mycket hushållens konsumtion respektive 
sparande kommer att påverkas och vissa hushåll kan ha valt 
att binda sina bolån för en längre period.  

Höga bolån innebär att hushållens boendekostnader ökar när 
räntorna stiger. Att byta till en billigare bostad är för de flesta 
inget förstahandsalternativ. Eftersom många med höga bolån 
redan idag har ett lågt sparande kommer minskad konsum-
tion närmast att ske med automatik. 

Enligt SCB utgör hushållens ränteutgifter ca fyra procent av 
den disponibla inkomsten. Det är en rekordlåg nivå och rän-
teutgifterna som andel av disponibel inkomst är låg trots 
kraftig tillväxt i hushållens skulder. En normalisering av rän-
teläget kommer dock att medföra att andelen stiger. Genom-
snittlig ränta för nya bolåneavtal är 1,6 procent. Om ränteni-
vån fördubblas till drygt tre procent, vilket är sannolikt, kan 
åtta procent av disponibel inkomst utgöras av ränteutgifter. 

De kommande åren kommer vi därför sannolikt att se mycket 
olika utveckling av konsumtionen för olika typer av hushåll. 
De hushåll med måttligt höga bolån och som redan idag har 
en relativt hög sparkvot kan fortsätta att konsumera som 
tidigare. De hushåll som har höga bolån som ett resultat av 
snabbt stigande bostadspriser får anpassa sin konsumtion. Så 
vattnet blir i genomsnitt rätt ljummet, men varmt för vissa 
och kallt för andra, för att använda ett bildspråk. 

Riksbanken och Finansinspektionen har rätt i sin oro att sti-
gande bostadspriser leder till en snabbt stigande skuldkvot för 

hushållen. Problemet är att ett lågt bostadsbyggande under 
lång tid har skapat bostadsbrist och att de flesta bedömer att 
ett högt bostadsbyggande behövs för jobb och tillväxt. Ett 
formellt skuldkvotstak och minskat värde för ränteavdragen 
finns med i debatten om möjliga åtgärder. 

Eftersom det är hushållen som genom upplåning får finansi-
era bostadsbyggandet leder detta till en hög skuldkvot. Att 
bara försöka hantera skuldkvoten genom restriktioner mot 
hushållen kommer visserligen att bromsa skuldkvotsutveck-
lingen, men leder också till en högre bostadsbrist trots Sveri-
ges snabbt ökande befolkning. En kraftigt ökad satsning på 
produktion av hyresrätter skulle kunna få effekt på att be-
gränsa hushållens skuldkvot. 

Offentlig konsumtion 
Den dominerande posten inom den offentliga konsumtionen 
består av lönekostnader för kommunerna och landstingen. Av 
den totala offentliga konsumtionen svarar kommuner och 
landsting för ca 75 och staten för 25 procent. Den offentliga 
konsumtionen fortsätter att utvecklas starkt och vi beräknar 
att den växer med 3,6 procent 2016. Den främsta orsaken är 
de ökade kostnaderna för flyktingmottagande, baserat på de 
rekordstora flyktingströmmarna under 2015. Trots minskat 
antal nyanlända, är kostnaderna för flyktingmottagande högre 
2016 än 2015 eftersom en betydande del av de som anlände 
kom sent under förra året. Fler barn och fler äldre är andra 
orsaker till högre offentlig konsumtion. Den snabba ökningen 
av Sveriges befolkning – snart tio miljoner invånare – leder 
vidare till att ökad offentlig konsumtion blir en naturlig följd.   

Diagram 22 Offentliga konsumtionens årliga utveckling, procent 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Regeringen fortsätter att prioritera resurser till välfärden och 
föreslår att tio miljarder tillförs kommuner och landsting 
årligen i generella statsbidrag. Kommunerna och landstingen 
har fortsatt stora utmaningar både inom vård, skola och om-
sorg men även i uppdraget att ta hand om det stora antalet 
flyktingar. Sammantaget talar det för en fortsatt snabb ökning 
av den offentliga konsumtionen. För 2017 bedömer vi att 
ökningstakten för den offentliga konsumtionen mattas av 
något jämfört med 2016, och blir 2,8 procent.  
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Investeringar 
Efter en stark investeringsuppgång 2015 dämpas investerings-
tillväxten gradvis under 2016 och 2017. Uppgången under de 
senaste åren har framför allt drivits av kraftigt ökade bostads-
investeringar. Tilltagande kapacitetsbrister i sektorn medför 
nu att ökningstakten mattas. För övriga näringslivet har upp-
gången de senaste åren varit svagare. Viss besvikelse över att 
den internationella tillväxten inte tagit fart, tillsammans med 
en större osäkerhet efter Brexit, leder till en svagare investe-
ringsutveckling. Det finns dock stora skillnader både mellan 
olika industrisektorer, och mellan industrin och tjänstesek-
torn där tjänstesektorns investeringar generellt sett utvecklas 
bättre.  De offentliga investeringarna beräknas stiga i snabbare 
takt 2016 och 2017. Detta förklaras av fortsatta infrastruktur-
investeringar, liksom av investeringsbehov i den kommunala 
sektorn, bland annat till följd av flyktingströmmen. 

Sammantaget räknar vi med att bruttoinvesteringarna ökar 
med sex procent innevarande år och med fyra procent 2017.  

Tabell 6 Unionens prognos över investeringarna, procent 

 2015 2016 2017 
Fasta bruttoinvesteringar 7,2 6,0 4,0 

Lager, procent av BNP 0,2 0,1 -0,1 

Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och egna bedömningar 

Investeringsandelen 
De totala investeringarna i Sverige uppgick 2015 till drygt 
1000 miljarder kronor, och investeringarna har gradvis stigit 
under de senaste tre åren. 

Diagram 23 Investeringarnas utveckling i fasta priser (2015), miljoner 
kronor och investeringsandel av BNP (procent) 

 
Källa: SCB 

Uppgången har medfört att investeringarnas andel av BNP 
stigit. Helåret 2015 var andelen drygt 24 procent, den högsta 
efter finanskrisen. För andra kvartalet 2016 blev andelen 
knappt 26 procent. Att investeringsandelen stiger är det nor-
mala i en högkonjunktur, för att sedan minska markant när 
konjunkturen viker samtidigt som de gjorda investeringarna 
leder till en utbyggd kapacitet.    

Uppgången denna gång beror i hög grad på att investeringar-
na i byggnader och anläggningar ökat starkt. Detta framgår av 

diagram 24 där investeringarna redovisas uppdelade på ma-
skiner och inventarier, byggnader och anläggningar samt 
immateriella tillgångar. Även övriga investeringsslag har ökat, 
om än för de immateriella investeringarna med stora sväng-
ningar mellan kvartalen. Uppgången har medfört att närings-
livets bruttoinvesteringar som andel av BNP ligger på i stort 
sett samma nivåer som före finanskrisen.   

 Diagram 24 Investeringar fördelat på investeringsslag, miljoner kronor 

 
Källa: SCB 

En alternativ uppdelning av investeringarna på sektor ger en 
kompletterande bild. Tjänstesektorn har under första halvåret 
stått för 57 procent av investeringarna där fastighetsverksam-
het, handeln och transportsektorn dominerar, byggsektorn 
för tre procent8. Industrin stod för en dryg femtedel samt 
staten och kommunerna för knappt tio procent vardera.  

Näringslivets investeringar har vad gäller industrin och tjäns-
tesektorn utvecklats positivt under 2016. Kommunsektorn 
uppvisar en snabb ökningstakt under de senaste kvartalen.   

Diagram 25 Procentuell förändring av investeringar fördelat på sektor

 
Källa: SCB 

Industrin 
Under 2015 ökade industrins investeringar med 8,4 procent. I 
gruvsektorn sjönk investeringarna med drygt två procent till 

8 Investeringar i bostäder hamnar till helt övervägande del i tjänste-
sektorn (fastighetsverksamhet). Investeringarna i byggsektorn är 
således byggföretagens egna investeringar.   
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följd av den svaga råvarumarknaden, medan tillverkningsin-
dustrins investeringar ökade med nio procent. Det var dock 
stora skillnader mellan de olika delbranscherna, med trävaror, 
papper och massa samt motorfordonsindustrin i topp med 
omkring 20-procentiga uppgångar under 2015.  

Under de två första kvartalen 2016 har investeringsökningen i 
industrin varit drygt nio procent. Liksom under 2015 är det 
dock stora skillnader mellan olika delsektorer. Den högsta 
ökningen redovisas för petrokemisk industri och skogsindu-
strin, men även motorfordonsindustrin har fortsatt att öka 
investeringarna i snabb takt. Å andra sidan har investeringar-
na fallit kraftigt i gruvindustrin, och även textil-, stål- och 
metall, el- och dataindustrin redovisar lägre investeringar.    

Utvecklingen under sommaren har präglats av ökad osäkerhet 
om den internationella konjunkturen, och industristatistiken 
har generellt varit svagare än förväntat. Industrins produk-
tionsförväntningar har reviderats nedåt. Detta avspeglas i 
vårens investeringsenkät där industrins investeringsvolym 
(efter SCB:s handpåläggning av enkätsvaren) beräknas minska 
med två procent innevarande år. Ökningar förväntas i skogs-
industrin, plastvaror, textil- och gruvsektorn. Däremot väntas 
investeringarna i motorfordons- och livsmedelsindustrin 
vända nedåt. De största nedgångarna väntas enligt Investe-
ringsenkäten i gruvsektorn samt i stål- och metallsektorn.  

Denna bild är överlag mer pessimistisk än Branschbarome-
tern. Klubbarna inom industrin räknar med högre investe-
ringar i nya marknader och i FoU, medan investeringarna i ny 
kapacitet väntas minska något. Investeringarna i kompetens 
väntas ligga kvar på en oförändrad nivå.  Klubbarna i basin-
dustrin är något mer pessimistiska än industrin totalt sett vad 
gäller investeringar i ny kapacitet, men å andra sidan mer 
optimistiska vad avser investeringar i nya marknader.  

Sammantaget kan därmed konstateras att det är motstridiga 
signaler om industrins investeringar. På den negativa sidan 
finns svagare utfall än väntat under sommaren 2016, och ökad 
osäkerhet efter Brexit (och inför presidentvalet i USA). Å 
andra sidan talar ett högre kapacitetsnyttjande och att företa-
gen överlag bedömer lönsamheten som god för en fortsatt 
hygglig investeringsutveckling. Det finns dessutom ett fortsatt 
investeringsbehov ute i företagen med tanke på den mycket 
snabba tekniska utvecklingen.   

Diagram 26 Industrins kapacitetsutnyttjande, procent  

 
Källa: SCB 

Utvecklingen under 2017 kommer i hög grad att bestämmas 
av den internationella konjunkturen. Vårt basscenario är en 
fortsatt tillväxt kring tre procent, där dock den underliggande 
tillväxten är så pass skral att risken för nya kriser och osäker-
heter sannolikt fortsätter att dominera förväntningarna. Vi 
har därför en försiktig investeringsprognos för industrin även 
för 2017. Vi räknar sammantaget med en uppgång i indu-
strins investeringar med fyra procent i år och två procent 
20179. 

Tjänstesektorn 
Investeringarna i tjänstesektorn ökade med drygt nio procent 
2015 enligt SCB. Den snabbaste tillväxten fanns i fastighets-
sektorn, handeln och företagstjänster, medan transportsek-
torn redovisade svagt sjunkande investeringar.     

Statistiken för årets två första kvartal visar att den positiva 
utvecklingen fortsätter med handeln och fastighetssektorn i 
täten. Uppgången har varit bred, och även transportsektorn 
redovisar högre investeringar under det första halvåret.  

Under den kommande prognosperioden räknar vi med att en 
fortsatt stark hemmamarknad bidrar till att investeringarna i 
tjänstesektorn fortsätter att öka. Den privata konsumtionen 
mattas något, men istället växer den offentliga konsumtionen 
i snabbare takt. Vi kan därmed konjunkturmässigt förvänta 
oss en något mer dämpad investeringstillväxt i handeln, men 
å andra sidan högre investeringar i tjänstesektorer som verkar 
på den offentliga marknaden.  I exakt motsatt riktning verkar 
dock två strukturella faktorer. För handelns del är det behovet 
av ökade investeringar i e-handelslösningar. För företag som 
är verksamma mot offentlig sektor är det hotet om ett vinsttak 
för välfärdsföretag som skapar stor framtidsosäkerhet och 
därmed senarelagda eller inställda investeringar.  Dämpning-
en av byggandet leder av naturliga skäl till att investeringarna 
i fastighetssektorn planar ut.  

SCB:s investeringsenkät i maj pekade på att investeringarna 
inom tjänstesektorn totalt sett väntas öka med omkring tio 
procent 2016, även fortsättningsvis drivet av främst handeln 
och företagstjänstesektorn (speciellt då bank- och finanssek-
torn).  Också Unionens Branschbarometer ger en ljus bild av 
investeringarna. Den snabbaste ökningen väntas inom trans-
port och logistik. I samtliga de tre tjänstebranscherna väntas 
ökningar inom alla investeringskategorier (kapacitet, mark-
nader, FoU och kompetens). Jämfört med i våras har förvänt-
ningarna på stigande investeringar generellt sett skruvats upp 
något.   

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

9 Via Branschbarometern kan vi även studera utvecklingen av inves-
teringarna på basis av kundtyp. Det visar sig då att den starkaste 
ökningen väntas inom företag som säljer mot svenska konsumenter, 
följt av de som säljer till offentlig sektor och med in-
sats/investeringsproducenter till näringslivet som den svagaste.  
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Byggnader och anläggningar  
Bygg- och anläggningssatsningarna har ökat i snabb takt un-
der det senaste året, och steg under 2015 med 16 procent. 
Motorn i uppgången har framför allt varit investeringar i 
nybyggnation av bostäder som steg med hela 24 procent un-
der året, att jämföra med ökningen på omkring tre procent 
vad gäller anläggningar. Bakom detta ligger i sin tur framför 
allt lägre räntor och stigande bostadspriser, men också i nå-
gon mån ökade offentliga satsningar på byggandet, framför 
allt på kommunal nivå. Det finns ett fortsatt mycket stort 
behov av kraftigt högre nybyggnation. Sannolikheten för att 
några politiska genombrott som möjliggör detta sker i närtid 
är dock liten.   

Antalet påbörjade bostäder steg, enligt SCB, till knappt 46 000 
under 2015. Uppgången har fortsatt, om än i något mer lång-
sam takt, under första halvåret 2016 då omkring 26 000 lä-
genheter påbörjades, till helt dominerande del i flerbostads-
hus.   

Diagram 27 Bostadsbyggande, antal påbörjade bostäder per kvartal 

 
Källa: SCB 

Med tanke på att byggprojekt generellt tar lång tid är det 
också en stor eftersläpning mellan antalet påbörjade och fär-
digställda lägenheter som 2015 ”endast” uppgick till cirka 
35 000. Eftersläpningen innebär att investeringsvolymen i 
nyproduktion kommer att fortsätta öka kommande år, även 
om bostadsbyggandet till följd av kapacitetsbrister börjar slå i 
taket. Sex av tio byggföretag anger nu arbetskraftsbrist som 
det största hindret för att öka produktionen. Vi räknar med 
att årets ökning av nybyggnadsinvesteringar blir åtta procent, 
som sedan dämpas till fyra procent 2017.   

Under 2017 väntas nyproduktionen av bostäder dämpas när 
hushållens disponibla inkomster inte ökar i samma takt som 
tidigare. Även förväntningarna om stigande räntor liksom 
amorteringskravet torde bidra till en avmattning, samtidigt 
som ett starkare politiskt tryck på att öka kommunernas byg-
gande verkar i motsatt riktning. Regeringen har visserligen 
aviserat diverse satsningar för att snabba på byggstarten för 
framför allt mindre bostäder och hyresrätter men vi bedömer 
att effekterna av detta blir relativt små under prognospe-
rioden. Historiskt sett har denna typ av subventioner framför 
allt påverkat fördelningen vad gäller typ av bostäder som 
byggs snarare än den totala volymen.  

Vad gäller ombyggnationsinvesteringarna väntas dessa ut-
vecklas betydligt svagare, främst till följd av det lägre ROT-
avdraget som dels leder till högre priser – lägre volymer, dels 
till att andelen svarta arbeten sannolikt åter ökar. Vi räknar 
därför med i stort sett nolltillväxt för ombyggnationsinveste-
ringar under prognosperioden. 

Investeringarna i anläggningar hålls uppe av ett antal stora 
projekt som exempelvis Förbifart Stockholm. Också en rad 
kommunala projekt, av typen ombyggnationen av Slussen i 
Stockholm eller nyinvesteringar i el-, avlopps och värmeverk 
medför att anläggningsinvesteringarna fortsätter att öka. Vad 
gäller övrigt byggande, som domineras av handelns investe-
ringar, innebär den fortsatt goda hemmamarknaden att inve-
steringsnivån hålls uppe. De senaste årens snabba expansion 
av främst shoppingcentra torde dock mattas av.  

Diagram 28 Totala bygginvesteringar fördelat på byggnadstyp (miljarder 
kronor). Första halvåret 2016 

 
Källa: SCB 

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

Sammanfattningsvis räknar vi med en fortsatt god utveckling 
av investeringarna i byggnader och anläggningar. Takten 
dämpas dock markant, främst på grund av den stigande bris-
ten på arbetskraft men även till följd av sämre ROT-avdrag. 
Vår prognos är att bygginvesteringarna ökar med fem procent 
2016 och två procent 2017.   

Offentliga investeringar 
De offentliga investeringarna domineras av olika typer av 
bygginvesteringar (och finns därmed i hög grad beskrivet i 
avsnittet ovan). I staten är de största investeringsposterna 
järnväg och väg. Kommunsektorn investerar främst i byggna-
der (sjukhus och skolor), vägar och kollektivtrafik. Totalt sett 
steg de offentliga investeringarna med knappt en procent 
2015.  Under prognosperioden räknar vi dock med att de 
statliga investeringarna ökar till följd av satsningar på infra-
struktur och även investeringar inom försvaret. Även kom-
munernas satsningar fortsätter att öka under prognospe-
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rioden då stora investeringar i bland annat kollektivtrafik, 
vägar och sjukhusbyggnader fortsätter.  

Lönsamhet 
En av de viktigaste faktorerna för investeringsutvecklingen är, 
tillsammans med framtidsförväntningarna, företagens lön-
samhet. Generellt sett bedömer företagen i dagsläget lönsam-
heten som god. Detta framgår till exempel av Konjunkturin-
stitutets barometer (diagram 29) där dagsläget är nettotal +2 
vilket är klart över det historiska genomsnittet. Det är dock 
viktigt att notera att det finns betydande skillnader inom och 
mellan de olika sektorerna. 

Diagram 29 Lönsamhetsbedömning, nettotal 

 
Källa: KI 

Annan statistik visar att vinstandelen i näringslivet generellt 
sjunkit. Detta är dock en naturlig följd dels av att den mindre 
kapitalintensiva tjänstesektorn växer relativt industrin, dels av 
det låga ränteläget och pressade priser som bör slå igenom 
även i lägre avkastning och därmed lägre kapitalandel. 

Unionens branschbarometer pekar på en god vinstutveckling. 
Samtliga sektorer räknar med att vinsterna kommer att stiga 
under kommande halvår.  Sammantaget är vår bedömning att 
lönsamheten är förhållandevis god och därmed en förutsätt-
ning för högre investeringar på plats. 
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Produktion och produktivitet
Produktionen i näringslivet växer enligt prognosen med 4,0 
procent 2016 och med 3,3 procent 2017. Detta innebär en 
avtagande tillväxttakt jämfört med 2015. Tjänstesektorn vän-
tas växa snabbare än näringslivet som helhet både 2016 och 
2017. Industrins produktion växer enligt prognosen med 
drygt två procent i år för att skruvas upp under 2017. Bygg-
sektorns tillväxttakt sjunker under prognosperioden efter en 
period av hög tillväxt. 2016 väntas sektorn växa med drygt 
fem procent. Takten bromsas in ytterligare under 2017. Pro-
duktiviteten i näringslivet växer långsammare 2016 och 2017 
än under 2015, produktivitetstillväxten väntas bli under två 
procent båda åren. Industrin sticker ut i prognosen med en 
stigande produktivitetstillväxt under 2017. 

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

Produktion, näringslivet 4,4 4,0 3,3 

- tjänstesektorn 4,2 4,6 3,5 

- industrin 3,9 2,3 4,0 

- bygg 9,2 5,5 2,0 

Produktivitet, näringslivet 3,2 1,8 1,4 

- tjänstesektorn 2,6 1,6 1,0 

- industrin 4,8 2,7 4,5 

- bygg 7,1 3,0 0,6 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Produktion 
Näringslivets senaste år och nuläge 
Näringslivets produktion utvecklades starkt under 2015 och 
växte sammantaget med 4,4 procent, den högsta tillväxttakten 
sedan 2010. Under de sex sista månaderna 2015 växte pro-
duktionen i näringslivet med 5,1 procent. Därmed hade till-
växttakten gradvis accelererat för varje halvår som gått efter 
den svacka som inträffade hösten 2012 i spåren av en intensi-
fierad eurokris. I det avseendet innebar första halvåret 2016 
ett trendbrott med en tillväxttakt för näringslivet på 4,1 pro-
cent. En fortsatt hög takt, men för första gången på över tre år 
en nedväxling jämfört med föregående halvår. 

Tjänstesektorn har växt i fortsatt snabb takt under årets första 
sex månader. Ökad sysselsättning, stigande reallöner och låga 
räntor har bidragit till stigande disponibla inkomster och 
därmed ökat konsumtionsutrymme för hushållen, vilket till 
stor del förklarar den höga takten i tjänstetillväxten. Under 
första halvåret i år växte handeln – sett till förädlingsvärde 
den största tjänstebranschen – med cirka sex procent. Till 
tillväxten bidrar även en stigande efterfrågan på företagstjäns-
ter och under andra kvartalet en stigande tjänsteexport. 

Efter tre år i följd av negativ tillväxt ökade industrins pro-
duktion under knappt 2015 med fyra procent, en takt som 
höll i sig även under första kvartalet i år. Under andra kvarta-
let vände dock tillväxten i industriproduktionen till negativ. 

Både producenterna av investerings- och insatsvaror tyngs av 
låga råvarupriser, vilka hämmar investeringarna i råvaru-
branscher och därmed också efterfrågan för de svenska verk-
samheterna.  

Fordonsindustrin – en av de största industribranscherna – har 
haft en stark utveckling sedan 2014 med en mycket hög till-
växttakt under avslutningen av 2015 och inledningen av 2016. 
Under de senaste månaderna har dock exportutvecklingen för 
branschen mattats av, med följden att tillväxten under andra 
kvartalet stannade på två procent. Basindustrin har haft en 
splittrad utveckling. Pappers, massa- och sågverksindustrin 
har vuxit i god takt efter 2014. För stål och metall har kur-
vorna åter börjat peka uppåt under 2015 och 2016, medan 
kemiindustrin nu haft fyra raka kvartal av negativ tillväxt. 

Diagram 30 BNP från produktionssidan, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
volymförändring motsvarande period föregående år, procent 

Källa: SCB 

Tillväxttakten i byggsektorn nådde en topp under fjärde kvar-
talet 2015, med en produktionsökning på knappt 14 procent 
och en summering av tillväxten under året till drygt nio pro-
cent.10 Takten har skruvats ner under första halvåret i år, men 
är fortsatt hög. Till stor del har den starka byggkonjunkturen 
drivits av nybyggnationen av bostäder, som vuxit mycket 
kraftigt. Faktorer som stigande börskurser och bostadspriser, 
sjunkande räntor, ökade disponibelinkomster och bostads-
brist har legat bakom denna utveckling. 

10 Här kan noteras att de mycket höga tillväxtsiffrorna för sektorn 
under 2014 som redovisats i tidigare rapporter kraftigt skrevs ner i 
och med de slutgiltiga revideringarna av nationalräkenskaperna som 
släpptes i september 2016. I samma revidering skrevs tjänstesektorns 
tillväxt under 2014 upp markant. 
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Diagram 31 Unionenklubbarnas bedömning av konjunkturläget i oktober 
2016, index för sektorer (vänster, 50=neutralvärde), förändring i procent 
jämfört med föregående halvår för nyckeltal (höger) 

Källa: Unionen 

Enligt klubbarna i Branschbarometern är framtidsutsikterna 
för näringslivet som helhet positiva. Index ligger på i stort sett 
samma nivå som i våras och under förra hösten, en nivå som 
är högre än vad som var fallet under de föregående tre åren. 
Bilden av en högkonjunktur stärks av att lönsamhetsläget för 
näringslivet av en övervägande del av klubbarna bedöms som 
starkt eller mycket starkt.11 

Prognos tjänstesektorn 
Den övergripande bilden av tjänsteproduktionen i Branschba-
rometern är visserligen svagare än i våras, men läget bedöms 
fortsatt som positivt. Förväntningarna gällande försäljning 
och vinst är oförändrat relativt högt ställda. Klubbarna signa-
lerar att den högkonjunktur tjänstesektorn befunnit sig i det 
senaste året väntas fortsätta.12 

Diagram 32 Jämförelser av konjunkturmätare, tjänstesektorn 

 Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

11 För en granskning av lönsamhetsläget och övrig fördjupning om 
undersökningens resultat hänvisas till det kapitel tidigare i rapporten 
som fokuserar på Branschbarometern.  
12 Förklaringen till den sänkta indexnivån för tjänsteproduktionen i 
Branschbarometern finns till stor del i att vissa företag med förväntat 
svag utveckling som är hemmahörande i någon av industrisektorer-
na (exempelvis inom IT/telekom) verksamhetsmässigt i undersök-
ningen klassas som tjänsteproducenter. 

Branschbarometerns bild av ett positivt konjunkturläge i 
tjänstesektorn överensstämmer med den som andra indikato-
rer ger. Silf:s inköpschefsindex (PMI) tyder på att tillväxttak-
ten varit fortsatt hög under tredje kvartalet. Under augusti 
uppmätte PMI årets högsta nivå för planerad affärsvolym. 
KI:s barometer har stigit under tredje kvartalet gällande de 
privata tjänstenäringarna och detaljhandelns förväntade för-
säljning ligger stabilt på samma nivåer som tidigare under 
året. SCB:s tjänsteproduktionsindex är visserligen ofullstän-
digt för tredje kvartalet, men det pekar – trots en nedgång 
under juli och augusti jämfört med tidigare i år – mot fortsatt 
högtryck i sektorn. 

Vår bedömning är att tillväxttakten i tjänstesektorn blir fort-
satt hög under återstoden av 2016, dock med andra kvartalet 
som årets toppnotering. Kraften i ökningen avtar under 2017, 
främst på grund av hushållens lägre konsumtionsökning. 

Prognos industrin 
Unionens klubbar inom industrin ger sammantaget en rela-
tivt ljus bild av konjunkturläget, förväntningarna har succes-
sivt stärkts under det senaste året. Klubbarna spår stigande 
industriexport, vilket drar upp den totala försäljningen. Även 
förväntan gällande orderingången och försäljningspriserna 
har stärkts sedan i våras. 

Diagram 33 Jämförelser av konjunkturmätare, industrin 

 Källa: Konjunkturinstitutet, SCB, Silf, egna justeringar 

Vid sidan av Branschbarometern ger ett urval av indikatorer 
för industrikonjunkturen en något blandad bild av nuläget. 
KI:s barometer över förväntad produktion har visserligen 
visat positiva nettotal under kvartal två och tre, men nivån har 
sjunkit jämfört med 2015 och företagen i undersökningen har 
sett en sviktande exportorderingång de senaste månaderna. 
Silf:s inköpschefsindex har i stort sett legat still under 2016. 
Efter att ha stigit till årets högsta nivå i juli, sjönk industrins 
orderingång i SCB:s mätningar i augusti till nytt årslägsta. 
Sammantaget innebar dock den senaste tremånadersperioden 
en förstärkt orderingång jämfört med den föregående. 

Vår bedömning är att produktionen i industrin åter ökar 
under årets andra halva, men att det – inte minst givet relativt 
starka jämförelsekvartal från 2015 – handlar om låga tillväxt-
tal. Takten stiger under 2017. Återigen bör det understrykas 
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att förväntningarna skiljer sig relativt kraftigt åt mellan olika 
industribranscher.  

Prognos bygg 
De sammantagna förväntningarna hos byggklubbarna har 
gradvis sjunkit sedan förra hösten. Nedväxlade förväntningar 
gällande försäljning, vinst och sysselsättning är de tydligaste 
förändringarna Trots det är utsikterna för sektorn fortsatt att 
betrakta som relativt starka. 

KI:s barometer över förväntat byggande föll under maj-juli 
tillbaka till de lägsta nivåerna på nästan tre år. Nivån har se-
dan stigit i augusti och september, men ligger ändå på lägre 
nivå än under inledningen av året och lägre än genomsnittet 
för 2015. Samtidigt ligger orderstocken på en hög nivå, syssel-
sättningen ökar och orderingången väntas vara fortsatt god de 
närmaste månaderna. 

Sveriges Byggindustrier delar i sin juniprognos vår bild av att 
tillväxttakten för bygginvesteringar blir fortsatt positiv men 
sjunker under 2016-17. Vår bedömning är att produktions-
ökningen i byggsektorn gradvis bromsar in under prognospe-
rioden. Bostadsbyggandet väntas mattas av beroende på både 
minskat efterfrågetryck och flaskhalsar gällande produktions-
kapacitet. 

Produktivitet 
Från och med 2012 har tillväxten i produktivitet i näringslivet 
som helhet varit mycket måttlig. Den genomsnittliga årliga 
takten de senaste fyra åren har varit 1,5 procent. Industrins 
lägre produktivitetstillväxt de senaste åren hänger samman 
med utvecklingen för industriexporten efter finanskrisen, 
vilken har påverkat produktivitetstillväxten på två sätt. Dels 
har svackor i exporten lett till perioder av lägre kapacitetsut-
nyttjande, vilket är negativt för produktiviteten. Dels har 
dessa svackor i exportutvecklingen varit påtagliga för vissa 
särskilt högproduktiva industribranscher – så som tele- samt 
bilindustrin – vilket i sig varit negativt för industrins sam-
manvägda produktivitet. 

Diagram 34 Produktivitetstillväxt, sektorindelad, kalenderkorrigerad, 
procent 

Källa: SCB 

Under 2015 växte näringslivets produktivitet med 3,2 procent, 
vilket i ljuset av de närmast föregående årens utveckling är att 
betrakta som en hög takt. Alla tre sektorer bidrog till förbätt-
ringen genom stigande tillväxttakt jämfört med 2014. Indu-
strins tillväxttakt på 4,8 procent var den högsta sedan 2010. 
Under första halvåret 2016 har näringslivets kurva åter 
vinklats ner, andra kvartalet var takten nere på knappt två 
procent. Jämfört med helåret 2015 har samtliga tre sektorers 
produktivitetstillväxt saktat in. 

Vår bedömning är att takten för produktivitetstillväxten i 
näringslivet under prognosperioden sjunker jämfört med 
2015. Ökningen blir 1,8 procent under 2016 och 1,4 procent 
under 2017. I tjänstesektorn sjunker tillväxttakten under både 
2016 och 2017 och blir sammantaget under perioden lägre än 
de 2,2 procent som varit genomsnittet för sektorn under de 
senaste fem åren. Den svaga produktionsutvecklingen under 
andra kvartalet tynger industrins produktivitetstillväxt för 
2016, men med  ökad efterfrågan från utlandet räknar vi med 
att den blir 4,5 procent under nästa år. I byggsektorn väntas 
den dämpade ökningstakten gällande efterfrågan i kombinat-
ion med arbetskraftsbristen gradvis dra ner produktivitetstill-
växten under prognosperioden. 
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Arbetsmarknad
Utvecklingen på arbetsmarknaden var stark under förra året; 
arbetslösheten sjönk samtidigt som sysselsättningen ökade. 
Den trenden håller i sig även för 2016. Vår bedömning är att 
andelen sysselsatta ökar med 1,8 procentenheter och att ar-
betslösheten blir 6,9 procent. Under 2017 kommer sysselsätt-
ningsutvecklingen att vara fortsatt stark och arbetslösheten 
sjunka ner till 6,5 procent.  

Tabell 8 Unionens prognos över arbetsmarknaden, 15-74 år 
 2015 2016 2017 
Sysselsatta, 15 – 74 år, pro-
centuell förändring 

1,4 1,8 1,7 

Arbetslöshet, 15 – 74 år, 
procent 

7,4 6,9 6,5 

Källa: SCB och egna bedömningar 

Antalet sysselsatta ökar i alla åldersgrupper utom den äldsta, 
och det är framför allt utrikes födda som driver på sysselsätt-
ningstillväxten. Samtidigt minskar arbetslösheten för inrikes 
födda, medan den biter sig kvar på höga nivåer för utrikes 
födda.   

På grund av de långa handläggningstiderna hos Migrations-
verket förväntas det stora tillskottet till arbetskraften från det 
senaste årets flyktinginvandring komma under 2017. Utma-
ningen med det ökande antalet inskrivna hos Arbetsför-
medlingen som har en svag ställning fortsätter liksom med 
den bristfälliga matchningen på arbetsmarknaden som med-
för att många företag har svårt att tillsätta vakanser.  

Sysselsättning  
Diagram 35 Arbetskraft, sysselsättning och sysselsättningsgrad 15 - 74 
år, säsong- och trendjusterade värden, 1 000-tal respektive procent 

Källa: SCB 

Antalet sysselsatta uppgick i september till cirka 4 900 000 
personer, vilket är en ökning med cirka 55 000 personer jäm-
fört med samma månad föregående år. Det är framför allt 
utrikes föddas deltagande på arbetsmarknaden som driver på 
ökningen av arbetskraften och antalet sysselsatta. 

Både arbetskraften och sysselsättningsgraden har ökat under 
den senaste tioårsperioden. Gällande arbetskraften har ök-
ningen varit betydligt starkare bland utrikes födda än inrikes 

födda. Sysselsättningsgraden, det vill säga hur stor andel av 
befolkningen som är sysselsatt, är nu nästan tillbaka på 
samma nivå som innan finanskrisen, men har fallit tillbaka 
marginellt under de senaste månaderna. En förklaring är just 
den stora flyktinginvandringen och att nyanlända ofta har ett 
lågt arbetskraftsdeltagande. Antagligen kommer inte syssel-
sättningsgraden att öka nämnvärt i år eller nästa trots att 
sysselsättningen stiger. Det beror, utöver invandringen, också 
på demografiska förändringar i åldersgruppen 65 – 74 år, där 
en allt större andel i gruppen är 70 – 74 år och därmed går i 
pension.  

Unionenklubbarna som deltar i Branschbarometern13 gör 
sammantaget bedömningen att sysselsättningen kommer att 
vara oförändrad det kommande halvåret. I tjänstesektorn 
förutser klubbarna att sysselsättningen blir oförändrad både 
för arbetare och för tjänstemän. I byggbranschen förväntas 
sysselsättningen öka, klubbarna förutser en stigande efterfrå-
gan på såväl arbetare som tjänstemän.  

För industrin ser sysselsättningsutvecklingen en aning bättre 
ut än den gjorde i våras, dock fortsatt utan att vara särskilt 
positiv och med skillnader mellan de olika delarna av indu-
strin. Trots en generellt mer positiv basindustri är fortsatta 
personalneddragningar att vänta, främst inom stål/gruv men 
även inom energiproducenterna. Däremot spår klubbarna en 
bättre sysselsättningsutveckling inom fordonsbranschen och 
inom maskin/metall. Till detta bör nämnas att en stor andel 
av sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden återfinns i 
små företag samt i offentlig sektor, vilket inte fångas in i 
Branschbarometern.  

Enligt Konjunkturinstitutet förväntas fler anställas inom 
tjänstebranscherna och byggverksamheten, medan antalet 
anställda i industrin beräknas ligga kvar på nuvarande nivå.   

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. 

13 Se avsnittet om Branschbarometern för information om hur 
undersökningen går till. 
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Mönstret är att sysselsättningen med viss förskjutning följer 
BNP-utvecklingen. För 2016 förväntar vi oss en fortsatt hög 
tillväxt, om än inte lika stark som fjärde kvartalet 2015. Det 
indikerar att även sysselsättningen kommer fortsätta att ut-
vecklas starkt. 

Varsel 
Diagram 37 visar det totala antalet varsel samt antalet varslade 
tjänstemän. Sedan mitten av 2012 har trenden varit att antalet 
varsel successivt sjunkit både på totalen och för tjänstemän-
nen. I juli 2016 var varslen nere på rekordlåga nivåer. Under 
augusti och september har varslen ökat något, om än från låga 
nivåer, och i september varslades totalt cirka 4080 personer. 
Av dem var 1680 tjänstemän. Ericsson har aviserat om ett 
omfattande varsel, men det kvarstår att se hur många perso-
ner det gäller och antagligen syns detta i statistiken först un-
der senhösten eller i början av nästa år.  

Diagram 37 Antalet varslade, totalt samt tjänstemän 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Arbetslöshet 
I augusti var antalet arbetslösa i åldersgruppen 15-74 år 368 
500 personer, något färre än samma månad föregående år, 
och arbetslösheten var sju procent. Av diagram 38 framgår att 
arbetslösheten trendmässigt har sjunkit, om än i långsam takt, 
sedan 2010. Vår bedömning är att arbetslösheten kommer att 
fortsätta att minska något under resterande del av 2016 och 
under 2017, vilket främst beror på det starka konjunkturläget 
med snabb jobbtillväxt. Mot slutet av 2017 väntas arbetslös-
heten att börja stiga. Det antagandet grundas främst på att 
många av de människor som kom till Sverige och sökte asyl 
under förra hösten kommer att beviljas uppehållstillstånd 
under 2017, och därmed kan skriva in sig hos Arbetsför-
medlingen.  

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

Källa: SCB 

Trots att arbetslösheten minskar är medelarbetslösheten i 
veckor kvar på högre nivåer än innan finanskrisen. Andra 
kvartalet i år var medelarbetslösheten 31 veckor, det är något 
lägre än samma kvartal året innan men på samma nivå som 
kvartal två 2014. Det beror med stor sannolikhet på tudel-
ningen på arbetsmarknaden som innebär att de som står nära 
arbetsmarknaden får jobb snabbt medan de med utsatt ställ-
ning fortsatt har svårt att hitta arbete.   

Diagram 39 Medelarbetslöshet i veckor, jämförelse kvartal 2 

Källa: SCB 

De som är medlemmar i Unionens a-kassa har en lägre me-
delarbetslöshetstid än för arbetsmarknaden totalt. 2015 var 
genomsnittet 87 dagar, det motsvarar strax över 17 veckor. 
Den genomsnittliga tiden med arbetslöshetsersättning för 
medlemmarna i Unionens a-kassa har legat runt 87 dagar de 
senaste fyra åren.  

Arbetslösheten bland medlemmarna i Unionens a-kassa är 
fortsatt lägre än för arbetsmarknaden i stort. Andelen med-
lemmar i Unionens a-kassa som fick ersättning från arbets-
löshetsförsäkringen under augusti månad uppgick till 2,6 
procent. Andelen har sjunkit med 0,4 procentenheter i jämfö-
relse med samma månad förra året.14  

14 I statistiken ingår inte medlemmar i Unionens a-kassa som får 
aktivitetsstöd. 
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Diagram 40 Andelen ersättningstagare inom Unionens arbetslöshets-
kassa, inklusive deltidsarbetslösa, procent 

Källa: Unionens arbetslöshetskassa 

Även TRR Trygghetsrådets15 halvårsstatistik för 2016 visar att 
arbetsmarknaden för tjänstemän nu är starkare än den varit 
sedan innan finanskrisen. Antalet uppsagda tjänstemän har 
sjunkit med 1 479 personer, eller 20 procent, till 5 900 under 
det första halvåret jämfört med samma period förra året.  

Trots sjunkande arbetslöshet ökar gruppen arbetslösa med 
utsatt ställning. Till den gruppen räknas utomeuropeiskt 
födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsätt-
ning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med 
högst förgymnasial utbildning. Arbetsförmedlingen skriver i 
sin senaste prognos att 2017 beräknas 75 procent av alla in-
skrivna arbetslösa tillhöra gruppen med utsatt ställning. I 
september tillhörde 72 procent av de inskrivna den gruppen. 
Den här tudelning på arbetsmarknaden har accentuerats 
sedan finanskrisen och av utvecklingen att döma kommer den 
att fortsätta. Arbetslösheten är ojämnt fördelad inom den 
arbetsföra befolkningen. En gemensam nämnare för de som 
står långt ifrån arbetsmarknaden är att de har högst förgymn-
asial utbildning. 

Diagram 41 Arbetslöshetsutvecklingen för arbetslösa med utsatt ställning 
samt övriga arbetslösa i Sverige 

 
Källor: Arbetsförmedlingen 

15 TRR Trygghetsrådet verksamhet bygger på omställningsavtalet 
mellan fackförbunden inom PTK, där Unionen ingår, och arbetsgi-
varförbunden inom Svenskt Näringsliv. 

Diagram 42 Inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbetsmark-
naden16  

Källa: Arbetsförmedlingen  

Inom gruppen som Arbetsförmedlingen betecknar som utsatt 
är det framför allt de som har högst förgymnasial utbildning 
och födda utanför Europa som har ökat till antal. Den andra 
två grupperna, funktionsnedsatta och 55-64 år, ökade visserli-
gen i samband med finanskrisen men har sedan dess legat på 
en hyfsat jämn nivå. Framöver kommer gruppen födda utan-
för Europa och högst förgymnasial utbildning att öka. Det 
beror på att de som sökte asyl i Sverige under hösten 2015, 
och som kommer att beviljas uppehållstillstånd, successivt 
kommer att skrivas in hos Arbetsförmedlingen under nästa 
år. Närmare hälften av de nyanlända har högst förgymnasial 
utbildning. Det är dock viktigt att komma ihåg att gruppen 
nyanlända är heterogen. En fjärdedel av de inskrivna nyan-
lända har en eftergymnasial utbildning om mer än två år och 
att den andelen har stigit de senaste åren. En lika stor andel 
har utbildning på gymnasial nivå eller en kortare eftergymn-
asial utbildning. Det som de nyanlända har gemensamt är att 
de är unga. I december 2015 var sju av tio deltagare i Arbets-
förmedlingen etableringsuppdrag 40 år eller yngre.  

Däremot kommer antagligen inte gruppen funktionsnedsatta 
eller 55-64 år påverkas nämnvärt. Många av dem som kom-
mer att beviljas uppehållstillstånd är som redan nämnts unga. 
Om arbetsmarknaden fortsätter att vara stark kan gruppen 
55-64 år snarare antas minska eftersom arbetsgivare behöver 
rekrytera bredare för att tillsätta vakanser.  

Matchningen på arbetsmarknaden 
I september fanns det cirka 104 00 nyanmälda lediga platser 
hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med nästan 14 000 
platser jämfört med samma månad föregående år. Samma 
månad var antalet kvarstående platser hos Arbetsförmedling-
en nästan 91 000, vilket är omkring 30 000 fler platser än 
samma månad förra året. Ett högt antal kvarstående platser 
indikerar att arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens. 
Den trenden verkar dock ha minskat en aning de senaste 
månaderna eftersom kurvan med kvarstående lediga platser 
har vikt av nedåt en aning. 

 

16 En person kan ingå i fler än en grupp. 
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Diagram 43 Nyanmälda och kvarstående lediga platser, säsongsrensade 
och trendsjusterade siffror  

 
Källa: Macrobond 

Ett annat sätt att undersöka hur väl arbetsmarknaden funge-
rar är att studera Beveridgekurvan. Den visar sambandet 
mellan arbetslöshet och lediga jobb. Av Beveridgekurvan för 
svensk arbetsmarknad framgår att den trendmässigt har för-
skjutits åt höger och uppåt. Det innebär att trots sjunkande 
arbetslöshet fungerar matchningen dåligt. Det finns lediga 
jobb men de som är arbetslösa har inte den kompetens som 
efterfrågas. Den trenden har förstärkts under de senaste kvar-
talen; arbetslösheten minskar samtidigt som matchningspro-
blematiken ökar.  

Diagram 44 Beveridgekurvan, kvartal, procent 

 
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 

Det är således en kluven arbetsmarknad De som har en stark 
ställning får jobb snabbt, medan de som har en svagare ställ-
ning har det betydligt svårare. Konjunkturinstitutet menar att 
för att klara nyrekryteringarna i offentlig sektor och i de nä-
ringslivsbranscher där bristtalen är höga, måste antagligen 
arbetsgivarna sänka anställningskraven för yrkesgrupper där 
det är möjligt. Samtidigt saknar många gånger de med en 
utsatt ställning på arbetsmarknaden den kompetens som 
arbetsgivare efterfrågar. 
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Fördjupning: Plattformsekonomin och crowdarbetets omfattning i Sverige 
Den så kallade plattforms- eller delningsekonomin är idag ett 
vida diskuterat fenomen. Det är ett svårdefinierat begrepp, 
men ofta beskrivs det som system som ökar tillgången till 
underutnyttjade resurser, vilket antas öka effektiviteten samt 
möjliggöra mer miljömässigt hållbara konsumtionsmönster. 
De system som möjliggör dessa transaktioner består ofta av 
digitala plattformar som förmedlar transaktioner mellan utfö-
rare och beställare. Det är vanligt att plattformar integrerar 
ryktesfunktioner i förmedlingen. Om transaktionernas parter 
kan utvärdera och betygsätta varandra kan tillit skapas mellan 
annars anonyma parter. 

Uppmärksamheten har sammanfallit med genomslaget av 
internationella, kommersiella plattformar som på olika sätt 
förmedlar arbete eller möjliggör för utbyten av varor och 
tjänster. Dessa kan delas in i plattformar som förmedlar lokalt 
utförda transaktioner, så kallade on-demand-plattformar, och 
virtuella transaktioner (jobb som utförs framför datorn) på så 
kallade crowdsourcing-plattformar. Kända on-demand-
plattformar är taxiförmedlingsplattformen Uber och se-
mesterhems-uthyraren Airbnb. Inom crowdsourcing är Ama-
zon Mechanical Turk, som förmedlar små arbetsuppgifter och 
Upwork som förmedlar frilansarbete till en global arbets-
marknad, förhållandevis stora aktörer. 

Motiven bakom plattformarnas transaktioner tycks dock inte 
främst handla om att dela. Beställare tycks drivas av låga priser 
samt förenklad tillgång till varor och tjänster, medan utförare i 
hög utsträckning ser det som förvärvsarbete. Därför används 
alltmer ofta benämningen plattformsekonomi för att hantera 
begreppet som helhet, vilket utgår från innovationen (platt-
formen) snarare än transaktionernas bakomliggande motiv. 

Kunskapsläget om dessa plattformsbaserade arbetsmarknader 
är idag begränsad. Det har under det gångna året gjorts mät-
ningar i ett antal europeiska länder för att uppskatta omfatt-
ningen av detta så kallade crowdarbete. I Sverige genomfördes 
en sådan studie i februari 2016. Studien visar att 12 procent av 
de tillfrågade (16-65 år) någon gång sålt sin arbetskraft via en 
plattform, medan 24 procent har undersökt möjligheten att 
göra detta (se diagram 45). 17 

Storleken på den svenska plattformsbaserade arbets-
marknaden är i nivå med andra europeiska länder. I Storbri-
tannien har 11 respektive 22 procent crowdarbetat samt un-
dersökt möjligheten. I Nederländerna är motsvarande siffror 
11 respektive 21 procent, medan den plattformsbaserade 
arbetsmarknaden i Österrike är något mer omfattande med 23 
respektive 36 procent. Crowdarbetarnas sammansättning och 
typ av crowdarbete skiljer sig dock mellan länderna.18 

17 Huws och Joyce (2016a), ”Size of Sweden’s Gig Economy revealed for the 
first time”. 
18 Se Huws och Joyce (2016b, c, d), ”Size of UK’s Gig Economy revealed for 
the first time”, ”New estimate of Dutch Gig economy”, samt “Character of 
Austria’s Gig Economy revealed for the first time”. Fler europeiska länder 
tillkommer kontinuerligt. 

Diagram 45  Crowdarbetets omfattning i Sverige 

Källa: Huws och Joyce (2016a) 

I Sverige har omkring 13 procent av alla män deltagit i någon 
form av crowdarbete. Motsvarande andel för kvinnorna är 10 
procent. Över hälften (54 procent) är yngre än 35 år gamla. 
Av de som utför crowdarbete regelbundet (minst en gång i 
veckan) är 20 procent studenter. 53 procent av crowdarbetar-
na har mindre än 300 000 kronor (brutto) i sammanlagda 
årsinkomster (diagram 46). Crowdarbetarna bor i huvudsak i 
de tre storstadsregionerna. Crowdarbetet tycks ske i relativt 
begränsad omfattning. 56 procent av crowdarbetarna får 
mindre än hälften av sina inkomster från arbete som utförs 
via plattformar.  

Diagram 46 Fördelningen av svenska crowdarbetares årsinkomster 

Källa: Huws och Joyce (2016a)  

Sett till dess påverkan på arbetsmarknaden är fenomenet idag 
relativt begränsat. Samtidigt pekar den snabba utvecklingen 
hos mer framgångsrika plattformar på att förmedlings-
modellen kan få större genomslag på sikt. Detta kan med 
andra ord vara början på en större utveckling. Men givet att 
plattformen kan ses som en av tekniken skapad organisatorisk 
innovation, torde detta ha större påverkan på branscher där 
egenföretagande, konsult- och frilansarbete är vanligt före-
kommande.   
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Prisutveckling
Inflationen fortsätter att visa en uppåtgående trend. Riksban-
kens expansiva penningpolitik har fått effekt och tiden med 
nollinflation ligger av allt att döma bakom oss.  

En fortsatt expansiv penningpolitik och ett gott konjunktur-
läge gör att företagens möjligheter att höja priserna på hem-
mamarknaden ökar under prognosperioden. 

Vår bedömning är att KPI-inflationen i genomsnitt blir 0,9 
procent 2016 och fortsätter upp mot tvåprocentsmålet under 
2017. KPIF, där effekten av Riksbankens egna ränteföränd-
ringar räknas bort, väntas stiga med i genomsnitt 1,4 procent 
2016 och 1,8 procent 2017. 

Tabell 9 Unionens prognos över inflationen 
KPI 2015 2016 2017 

Genomsnitt mellan åren 0,0 0,9 1,7 

Under året, dec - dec 0,1 1,3 1,9 

KPIF 2015 2016 2017 

Genomsnitt mellan åren 0,9 1,4 1,8 

Under året, dec - dec 0,9 1,6 1,8 
Källa: SCB, egna bedömningar 

Inflationsutveckling 
Inflationstakten var under åren 2013 till 2015 i stort sett noll. 
Under 2015 bidrog Riksbankens räntesänkningar, som höll 
nere boendekostnaderna, och ett sjunkande oljepris till att 
inflationen inte tog fart. Även strukturella faktorer som en allt 
tuffare internationell konkurrens och ökad e-handel har fram-
hållits som förklaringar. 

Mellan december 2015 och januari 2016 gick inflationen från 
en årlig ökningstakt på 0,1 procent till 0,8 procent och den 
har sedan fortsatt att trendmässigt öka. I september skedde 
dock en viss tillbakagång i ökningstakten och genomsnittet 
för året är hittills 0,8 procent.  

Diagram 47 Konsumentprisutveckling som KPI respektive KPIFi, procent 

 
Källa: SCB 

En delförklaring till den stora förändringen i år är de skatte-
förändringar som trädde i kraft vid årsskiftet då ROT-
avdraget sänktes och skatten på bensin och diesel höjdes. 

Tillsammans beräknas dessa två förändringar öka inflations-
takten med 0,3 procentenheter, en effekt som finns kvar un-
der hela 2016.  

Det som främst hållit tillbaka inflationen har varit lägre rän-
tekostnader till följd av Riksbankens räntesänkningar. KPIF-
inflationen har under årets tre första månader varit i genom-
snitt 1,4 procent.  

KPI delas in i tolv olika huvudgrupper. Utvecklingen för de 
åtta största av dessa under januari-september 2016 visas i 
diagram 48. Procentsatsen efter respektive huvudgrupp anger 
dess andel av KPI, tillsammans utgör de åtta grupperna näs-
tan 90 procent av KPI. I samtliga huvudgrupper har priserna 
stigit under året. För huvudgruppen Boende, som är den 
enskilt största gruppen, sjönk priserna i årstakt under de 
första fem månaderna 2016 men har sedan dess haft en årlig 
ökningstakt på nästan två procent och snittet för året är nu 
över noll. Flera av huvudgrupperna, bland annat Restauranger 
och logi samt Kläder och skor, har en ökningstakt på över två 
procent. För livsmedelspriserna, som ökade med runt två 
procent i början av året, har ökningstakten mattats av och 
snittet för året är 1,1 procent. 

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

Källa: SCB 

I Unionens Branschbarometer spår klubbarna att företagens 
möjligheter att höja priserna framöver är goda. Det totala 
värdet för kommande försäljningsprisökning är högre än på 
många år. I de tre senaste mätningarna pekar de på genom-
snittliga prisökningar på 1,0-1,5 procent med den senaste 
mätningen i den övre delen av det intervallet. Prisökningar 
väntas i samtliga branscher det kommande halvåret. Särskilt 
stor väntas ökningen bli inom branscherna bygg och fastighet 
samt företagstjänster. Inom handeln samt transport och lo-
gistik väntas måttligare prisökningstakt.  

Inflationsförväntningarna har stigit sedan början av 2015. 
Förväntningarna på ett års sikt rör sig upp mot 1,5 procent, 
på två års sikt är förväntningarna nu över 1,5 procent och på 
fem års sikt är förväntningarna tillbaka på två procent. Upp-
gången är ett tecken på att penningmarknadens aktörer har 
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återfått förtroende för Riksbankens möjligheter att nå infla-
tionsmålet, något som inte varit fallet under senare år. 

Diagram 49 Inflationsförväntningar, procent 

Källa: TNS Sifo Prospera 

Ränteutveckling 
En väsentlig faktor för prisutvecklingen är hur penningpoliti-
ken förs. Riksbanken har sedan augusti 2014 haft ett tydligt 
fokus på att nå inflationsmålet. Detta har tagit sig uttryck i 
flera sänkningar av reporäntan, som nu är negativ, samt stora 
köp av statsobligationer.  

Även obligations- och bolåneräntorna har sjunkit kraftigt. I 
diagram 50 visas utvecklingen av reporäntan, tioåriga statsob-
ligationsräntan samt bankernas utlåningsräntor exemplifie-
rade med SBAB:s tvååriga bostadsränta. Bolåneräntan har 
legat relativt stabilt på en låg nivå sedan våren 2015.  

Diagram 50 Reporänta, obligationsräntor och bolåneränta, procent 

Källa: Macrobond 

Vår bedömning är att Riksbankens räntesänkningar är över 
och att reporäntan kommer att lämnas oförändrad fram till 
slutet av 2017. Reporäntehöjningen i sig, samt förväntningar 
om kommande höjningar, medför att även bolåneräntorna 
börjar höjas under främst andra halvåret 2017. 

Tabell 10 Prognos reporänta, årets slut  
 2015 2016 2017 

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

Källa: SCB, egna bedömningar 

Prognos för 2016 och 2017 
Det finns flera faktorer som talar för att den uppgång i inflat-
ionstakt som skett under 2016 kommer att fortsätta under 
resten av 2016 och 2017. 

Riksbankens räntesänkningar är, med stor sannolikhet, avslu-
tade och effekten på KPI av lägre räntor har klingat av. När 
bolåneräntorna väl börjar höjas kommer det dessutom få en 
direkt effekt på KPI. De långsiktiga effekterna av förändringar 
i penningpolitiken slår igenom med ett par års fördröjning 
och de senaste årens expansiva penningpolitik har nu fått 
önskad effekt i ekonomin med en stigande inflation som följd. 
Riksbanken är också tydlig med att de kommer fortsätta att 
föra en väldigt expansiv penningpolitik tills det att inflationen 
närmar sig två procent. Antingen med ytterligare räntesänk-
ningar, utökade köp av statsobligationer eller interventioner 
på valutamarknaden.  

Det starka konjunkturläget gör att företagen har bättre möj-
ligheter att höja sina priser. Unionens Branschbarometer 
pekar på att företagen i alla branscher räknar med prishöj-
ningar. Genomsnittet för de väntade prisökningarna har stigit 
och är nu högre än på flera år.  

Effekten av det sänkta ROT-avdraget och skattehöjningarna 
på drivmedel ligger kvar under 2016. Under 2017 försvinner 
dock denna effekt. 

Oljepriset har stigit under 2016 och inget nytt ras väntas. Den 
negativa påverkan på KPI från sjunkande energipriser som 
sågs främst under 2015 och inledningen av 2016 klingar av.   

Sammantaget bedömer vi att KPI-inflationen stiger till 1,3 
procent mot slutet av 2016 och att genomsnittet för året blir 
0,9 procent. Mot slutet av 2017 är inflationstakten i stort sett 
uppe i tvåprocentsmålet och snittet för 2017 blir 1,7 procent. 

KPIF fortsätter att vara högre än KPI under 2016 men under 
2017, när bolåneräntorna väntas höjas, blir skillnaden mellan 
KPI och KPIF allt mindre. Mot slutet av 2017 ökar KPIF i en 
lägre takt än KPI.  

Det som skulle tala mot en fortsatt ökning av inflationstakten 
är om de tidigare nämnda strukturella faktorerna skulle hålla 
tillbaka inflationen mer än väntat. 
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Prognossammanställning  
(Föregående rapport inom parentes) 
 2015 2016 2017 
Försörjningsbalans       
Hushållens konsumtion 2,7 (2,6) 2,6 (2,2) 2,0 (2,0) 
Offentlig konsumtion 2,5 (2,5) 3,6 (3,6) 2,8 (2,8) 
Fasta bruttoinvesteringar 7,2 (7,3) 6,0 (6,0) 4,0 (4,5) 
Lagerinvesteringar 0,2 (0,1) 0,1 (0,0) -0,1 (0,0) 
Export 5,6 (5,9) 4,8 (5,5) 4,6 (5,2) 
Import 5,5 (5,4) 5,6 (5,2) 4,9 (5,0) 
BNP 4,1 (4,1) 3,5 (3,7) 2,6 (3,0) 
       
Prisutveckling och ränta       
KPI, årsgenomsnitt 0,0 (0,0) 0,9 (0,9) 1,7 (1,8) 
KPI, dec-dec 0,1 (0,1) 1,3 (1,3) 1,9 (2,1) 
KPIF, årsgenomsnitt 0,9 (0,9) 1,4 (1,5) 1,8 (1,9) 
KPIF, dec-dec 0,9 (0,9) 1,6 (1,7) 1,8 (2,0) 
Reporänta vid årets slut -0,35 (-0,35) -0,5 (-0,5) -0,25 (-0,25) 
       
Produktion och produktivitet       
Produktion, näringslivet 4,4 (4,7) 4,0 (3,6) 3,3 (3,2) 

- tjänstesektorn 4,2 (4,3) 4,6 (3,5) 3,5 (3,0) 

- industrin 3,9 (4,1) 2,3 (4,0) 4,0 (5,0) 

- bygg 9,2 (11,2) 5,5 (4,0) 2,0 (2,0) 
Produktivitet, näringslivet 3,2 (3,3) 1,8 (2,1) 1,4 (1,9) 

- tjänstesektorn 2,6 (2,5) 1,6 (1,5) 1,0 (1,2) 

- industrin 4,8 (4,7) 2,7 (4,3) 4,5 (5,0) 

- bygg 7,1 (8,6) 3,0 (2,7) 0,6 (1,0) 
       
Arbetsmarknad       
Sysselsatta, 15-74 år, proc förändring 1,4 (1,4) 1,8 (1,8) 1,7 (1,7) 
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 7,4 (7,4) 6,9 (6,8) 6,5 (6,4) 
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TILLVÄXTEN I SVERIGE under 2015 överträffade förväntningarna. Den oväntat starka 
avslutningen på året innebar att BNP-tillväxten blev 4,1 procent. Tillväxttoppen 
nåddes sannolikt under sista kvartalet i fjol. Därefter har tillväxttakten dämpats.

Inför avslutningen av 2016 och för 2017 räknar vi med att tillväxten fortsätter men 
i dämpad takt. Dämpningen förklaras inledningsvis framför allt av en svagare 
exportutveckling, men även konsumtionstillväxten och investeringarna beräknas 
sakta upp under prognosperioden. Sammantaget räknar vi med en fortsatt 
hygglig, om än dämpad, BNP-tillväxt. BNP väntas växa med 3,5 procent 2016 och 
2,6 procent 2017.

Konjunkturmässigt befinner sig Sverige nu i en högkonjunktur. Det är dock en på 
många sätt mycket speciell högkonjunktur, med negativ ränta och underskott i de 
offentliga finanserna. Inflationen fortsätter att vara låg trots den snabba tillväxten, 
men det finns finns betydande risker i form av de höga tillgångspriserna på 
främst bostadsmarknaden. I likhet med en traditionell hög konjunktur är det stor 
arbetskraftsbrist, men vi har samtidigt en hög arbetslöshet och den kanske största 
utmaningen för politiken är att integrera de senaste årens stora invandring på 
arbetsmarknaden och därmed realisera den tillväxtpotential som invandringen 
kan innebära.

Det är en högkonjunktur som belyser flera av de strukturella problem som finns i 
ekonomin. Ett första sådant är matchningen på arbetsmarknaden, där bristen på 
arbetskraft ökar och vakanser inte kan tillsättas trots att andelen av befolkningen 
som söker jobb är fortsatt hög. Ett andra strukturellt problem gäller möjligheten 
till kontinuerlig kompetensutveckling och validering. Globali seringen och tuffare 
konkurrens innebär att strukturomvandlingen går allt snabbare, varför möjligheten 
till kontinuerlig kompetensutvecklingen blir allt viktigare. En tredje strukturell 
fråga gäller bostadsmarknadens funktionssätt. Den stora bostadsbristen är ett 
hinder som i stigande grad hämmar rörligheten på arbetsmarknaden.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största 
tjänstemannaförbund. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vill du 
bli medlem? RIng 0770-870 870 eller bli medlem på unionen.se.
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