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Förord 
Regeringen har givit Konjunkturinstitutet uppdraget att årligen 
utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningar-
na för lönebildningen (prop. 1999/2000:32, Lönebildning för 
full sysselsättning).  

Syftet med rapporten är att tillhandahålla ett kvalificerat fak-
taunderlag som ska underlätta för arbetsmarknadens parter och 
Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekono-
miska förutsättningarna för lönebildning i allmänhet och löne-
förhandlingar i synnerhet. Detta innebär bl.a. att rapporten sär-
skilt avser att belysa olika strukturella frågor och i mindre grad är 
inriktad på kortsiktiga prognoser. 

I kapitel ett analyseras den svenska arbetsmarknaden ur olika 
perspektiv. Kapitel två fokuserar på de internationella förutsätt-
ningarna för den svenska lönebildningen. I kapitel tre diskuteras 
den långsiktiga utvecklingen av betalningsförmågan och arbets-
kostnaderna. I det fjärde kapitlet analyseras arbetsutbudet på läng-
re sikt. Kapitel fem beskriver konjunkturläget 2005–2007. I rap-
portens sjätte kapitel beskrivs ett huvudscenario för den svenska 
ekonomin och lönebildningen 2008–2015 samt två alternativa 
scenarier. 

Arbetet med årets rapport har letts av prognoschef Mats  
Dillén. 
 
 
Stockholm i oktober 2005 
Ingemar Hansson 
Generaldirektör
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Sammanfattning 
Avkastningen på investeringar i Sverige bedöms 2005 vara internationellt 
konkurrenskraftig och de svenska arbetskostnaderna är balanserade. När-
ingslivet förmår trendmässigt att bära timlöneökningar på ca 4 procent per 
år i genomsnitt under 2006−2015. 

Om timlönerna stiger 1 procentenhet snabbare tre år i följd medför detta 
en högre arbetslöshet och ett produktionsbortfall på sammantaget drygt 40 
miljarder kronor. 

Om arbetsmarknadens parter fäster ökad vikt vid att minska arbets-
lösheten, är det möjligt att sänka jämviktsarbetslösheten till priset av en 
något lägre real timlön. 1 procentenhets lägre jämviktsarbetslöshet medför 
att BNP då blir permanent knappt 1procent högre och skatterna kan 
sänkas, eller utgifterna höjas, med 16 miljarder kronor. 
 
Den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige påverkas i hög 
grad av hur lönebildningen fungerar. Arbetsmarknadens parter 
kan bidra till att varaktigt pressa tillbaka arbetslösheten och där-
med höja sysselsättningen. För att arbetslösheten och sysselsätt-
ningen ska utvecklas på ett samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt 
är det viktigt att arbetskostnaden inte överstiger betalningsför-
mågan för arbetskostnader i näringslivet. Alltför hög arbetskost-
nad medför att avkastningen på investerat kapital blir lägre i 
Sverige än i omvärlden, vilket hämmar investeringarna, tillväxten 
och sysselsättningen. 

Utvecklingen av betalningsförmågan i näringslivet 

I figur 1 sammanfattas bestämningen av den trendmässiga ut-
vecklingen av betalningsförmågan för arbetskostnader i det 
svenska näringslivet.  

I ett längre perspektiv bestämmer det internationella kapital-
avkastningskravet avkastningen på investeringar i Sverige. Där-
med påverkar avkastningskravet näringslivets betalningsförmåga 
för arbetskostnader. Ett stigande internationellt avkastningskrav 
bromsar kapitalbildningen och därmed betalningsförmågan. 
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Figur 1 Faktorer bakom den trendmässiga utvecklingen av 
betalningsförmågan i näringslivet 
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Diagram 1 Produktivitet, näringslivet 
Årlig procentuell förändring 
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Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 2 BNP per arbetad timme 
Årlig procentuell förändring 
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Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 
Anm: Under förutsättning att arbetskostnadens andel av förädlingsvärdet är 
konstant, summerar förändring i arbetsproduktivitet och förändring i 
förädlingsvärdepris till förändring i betalningsförmåga. Om arbetskostnads-
andelen minskar (ökar) trendmässigt, t.ex. som en följd av den teknologiska 
utvecklingen, stiger betalningsförmågan långsammare (snabbare) än summan. 

Avkastningen på investeringar i Sverige bedöms vara internatio-
nellt konkurrenskraftig 2005. De svenska arbetskostnaderna 
bedöms således vara balanserade och det svenska näringslivet är 
internationellt konkurrenskraftigt. Den svaga sysselsättningsut-
vecklingen de senaste åren beror således inte på alltför höga 
arbetskostnader. Orsaken är i stället en svag konjunktur och 
sysselsättningen kommer att öka när konjunkturen förbättras. 
Eftersom arbetskostnaderna bedöms vara i balans 2005 kan 
arbetskostnaderna framöver öka i takt med den trendmässiga 
utvecklingen av näringslivets betalningsförmåga. Arbetskostna-
derna bedöms därmed kunna öka med summan av ökningen i 
arbetsproduktiviteten och ökningen av näringslivets förädlings-
värdepriser. 

Även andra omvärldsfaktorer än det internationella kapital-
avkastningskravet påverkar betalningsförmågan i det svenska 
näringslivet. Om t.ex. produktivitetstillväxten i omvärlden ökar 
snabbare tenderar detta bidra till att arbetsproduktiviteten, och 
därmed betalningsförmågan, stiger snabbare också i Sverige.  

Arbetsproduktiviteten bestämmer i hög grad näringslivets be-
talningsförmåga. Under den senaste 10-årsperioden har arbets-
produktiviteten utvecklats starkt jämfört med under 1980-talet 
(se diagram 1). Det är dock värt att notera att utvecklingen inte 
har varit anmärkningsvärt hög i ett längre tidsperspektiv (se 
diagram 2). Det är snarare så att 1980-talet utmärkte sig som ett 
ovanligt svagt decennium. Den snabba produktivitetsutveckling-
en under den senaste 10-årsperioden förklaras bl.a. av den ex-
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ceptionella utvecklingen inom den s.k. IKT-sektorn (sektorn för 
informations- och kommunikationsteknologi). Men även inom 
t.ex. läkemedels- och fordonsindustrin växlade produktivitetsut-
vecklingen upp markant under 1990-talet. 

Framöver väntas den snabba utvecklingen i IKT-sektorn 
gradvis mattas av, vilket bidrar till att produktivitetstillväxten i 
näringslivet dämpas under den kommande 10-årsperioden. Un-
der 2006−2015 bedöms arbetsproduktiviteten öka med i genom-
snitt 2,7 procent per år, vilket är något långsammare än under 
1990-talet, men fortsatt starkare än under 1980-talet (se diagram 
1). Den goda produktivitetstillväxten bidrar i sin tur till att betal-
ningsförmågan i näringslivet fortsätter att utvecklas förhållande-
vis starkt under perioden. 

Produktivitetsutvecklingen i det svenska näringslivet väntas 
också bli något högre än genomsnittet för Sveriges viktigaste 
handelspartners på de internationella marknaderna. Stark pro-
duktivitetsutveckling går oftast hand i hand med en svagare pris-
utveckling. Den något starkare produktivitetsutvecklingen i Sve-
rige leder därför till att det svenska bytesförhållandet fortsätter 
att försvagas (se diagram 3). Det fallande bytesförhållandet bi-
drar till att förädlingsvärdepriserna stiger långsammare än kon-
sumentpriserna, vilket bromsar näringslivets betalningsförmåga. 

Diagram 3 Bytesförhållande 
Index 1990=100 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Riksbankens mål är att konsumentpriserna ska stiga med 
2 procent per år (med ett toleransintervall på +/– 1 procenten-
het). Näringslivets förädlingsvärdepris bedöms stiga med i ge-
nomsnitt 1,6 procent per år under 2006−2015. 

Sammantaget medför detta att näringslivets betalningsförmå-
ga trendmässigt stiger med i genomsnitt 4,3 procent per år under 
perioden. Denna bedömning omgärdas dock av betydande osä-
kerhet. Vid alternativa, högst realistiska, antaganden ökar när-
ingslivets betalningsförmåga med mellan 3,8 och 4,5 procent per 
år. 

Det bör poängteras att betalningsförmågans utveckling avser 
näringslivet i genomsnitt. Naturligtvis kommer utvecklingen att 
vara olika i olika branscher, vilket bidrar till en fortsatt struktur-
omvandling. Det bör också poängteras att betalningsförmågans 
utveckling avser det samlade utrymmet för ökade arbetskostna-
der per arbetad timme, dvs. inte bara avtalade löneökningar eller 
höjda arbetsgivaravgifter. Exempelvis leder en arbetstidsförkort-
ning liksom ökade pensionsförmåner till att arbetskostnaderna 
per arbetad timme ökar. 

Diagram 4 Arbetade timmar och sysselsatta 
Index 1994=100, säsongrensade kvartalsvärden 
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Beräkningarna gäller arbetskostnaderna per timme enligt natio-
nalräkenskaperna. Statistikskillnader och sammansättningseffek-
ter medför att timlönerna enligt konjunkturlönestatistiken 
trendmässigt bedöms öka 0,3 procentenheter mindre per år än 
arbetskostnaderna. Beräkningarna indikerar således att näringsli-
vet förmår bära timlöneökningar på 4,0 procent per år 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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2006−2015, eller mellan 3,5 och 4,2 procent per år vid högst 
realistiska alternativa antagande. Detta inkluderar löneökningar 
utöver avtal. 

Diagram 5 BNP 
Årlig procentuell förändring 
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Konjunkturläget, augusti 2005
Lönebildningsrapporten

 

Löner i Sverige och i omvärlden 

En vanlig föreställning är att arbetskostnaderna bör öka lika 
mycket i Sverige som i euroområdet. Denna syn sammanfaller 
med den här beräknade betalningsförmågan för svenskt närings-
liv bara om betalningsförmågan i euroområdet utvecklas lika 
snabbt. Detta förutsätter att arbetsproduktiviteten och föräd-
lingsvärdepriserna i näringslivet sammantaget utvecklas lika 
snabbt i Sverige och i euroområdet, vilket inte varit fallet de 
senaste åren. I ett längre tidsperspektiv kan det dock vara rimligt 
att anta att skillnaden inte är alltför stor, även om det något lägre 
inflationsmålet i euroområdet bidrar till att betalningsförmågan i 
näringslivet utvecklas långsammare i euroområdet än i Sverige. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 

På bransch- och företagsnivå kan internationella lönejämfö-
relser naturligtvis ändå vara av stort intresse, eftersom växelkur-
sen då kan ses som given. Arbetskostnaderna i Sverige är något 
högre än i EU och särskilt mycket högre än i de nya medlems-
länderna. Detta bidrar till en fortgående strukturomvandling av 
det svenska näringslivet, men ger inte upphov till någon bestå-
ende brist på arbetskraftsefterfrågan i Sverige. 

Svensk ekonomi återhämtar sig 

Ökningen av arbetskostnaderna i näringslivet kan avvika från 
den trendmässiga ökningen, t.ex. till följd av konjunkturella oba-
lanser. Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i en åter-
hämtningsfas. Arbetsmarknaden är konjunkturellt svag, även om 
nedgången i sysselsättning och antalet arbetade timmar nu har 
brutits (se diagram 4). 

BNP-tillväxten i år revideras nu upp till 2,5 procent (se 
diagram 5). Det beror i huvudsak på att hushållens konsumtion 
utvecklas något starkare än vad som tidigare förutsetts. För 2006 
revideras BNP-prognosen upp till 3,2 procent, främst som en 
konsekvens av en mer expansiv finanspolitik. Under 2007 däm-
pas tillväxten något till 2,8 procent. Den jämförelsevis starka 
tillväxten medför att resursutnyttjandet gradvis stiger och i stort 
sett normaliseras 2007. 

Arbetslösheten faller från 5,9 procent 2005 till 4,7 procent 
2007 (se diagram 6). Den snabbt fallande arbetslösheten beror 
främst på att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökar snabbt, 
vilket bidrar till att sysselsättningen stiger med 1,0 procent 2006 
och 0,7 procent 2007. Men de kraftigt ökade åtgärderna håller 
också tillbaka utbudet av arbetskraft. Trots att den öppna arbets-
lösheten faller till 4,7 procent stiger därför den reguljära syssel-
sättningsgraden måttligt till 77,5 procent 2007, vilket är långt 

Diagram 7 Timlön i näringslivet 
Årlig procentuell förändring 
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Källor: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 6 Öppen arbetslöshet enligt nya AKU 
Procent av arbetskraften, säsongrensade kvar-
talsvärden 
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Anm. Den historiska serien är länkad bakåt av Kon-
junkturinstitutet med 0,4 procentenheter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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under målet på 80 procent. Eftersom arbetslösheten ligger nära 
jämviktsarbetslösheten 2007 bedöms skillnaden mellan den fak-
tiska sysselsättningsgraden och målet på 80 procent till helt 
övervägande del bero på strukturella faktorer. 

Diagram 8 UND1X 
Årlig procentuell förändring, månadsvärden 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Det successivt stramare läget på arbetsmarknaden innebär att 
timlönerna stiger allt snabbare. 2005 ökar de med 3,3 procent, 
2006 med 3,6 procent och 2007 med 3,9 procent (se diagram 7). 
Den stigande löneökningstakten och den gradvis allt starkare 
konjunkturen medför också att inflationen blir successivt högre 
(se diagram 8). 

Den expansiva finanspolitiken bidrar också till stigande infla-
tion, men inflationen mätt med UND1X exklusive energipriser 
ligger ändå något under Riksbankens inflationsmål på ett till två 
års sikt. Mot bakgrund av att inflationen uppgår till två procent 
först i slutet av 2007, och att arbetsmarknaden är i det närmaste 
balanserad, bör reporäntan lämnas oförändrad. Om konjunktu-
ren utvecklas enligt föreliggande prognos bör styrräntan börja 
höjas i april 2006. 

Diagram 9 Sysselsättning och antal arbetade 
timmar 
Tusental respektive miljoner 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Den expansiva finanspolitiken medför också att det offentli-
ga sparandet understiger 2 procent av BNP. Det är önskvärt att 
det offentliga sparandet ökar så att det närmar sig målet om ett 
överskott på 2 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel.  

Under 2005−2007 stiger resursutnyttjandet gradvis och den 
svenska ekonomin befinner sig i ett balanserat konjunkturläge 
2007. Kapitalavkastningen och därmed också reallönerna i när-
ingslivet bedöms då också vara balanserade. 

Långsiktig BNP-tillväxt avgörs av arbetsutbud och 
produktivitet 

Utvecklingen av BNP fram till och med 2015 bestäms i hög grad 
av hur arbetsutbudet och arbetsproduktiviteten utvecklas. Vid en 
demografisk framskrivning ökar antalet arbetade timmar trend-
mässigt med 0,1 procent per år i genomsnitt 2006−2015 (se 
diagram 9). Den svaga utvecklingen av antalet arbetade timmar 
förklaras främst av att befolkningen i arbetsför ålder växer lång-
samt. Eftersom arbetsproduktiviteten stiger med i genomsnitt 
2,1 procent per år växer BNP trendmässigt med i genomsnitt 
2,2 procent per år under 2006−2015. 

Diagram 10 BNP 
Årlig procentuell förändring, fasta priser, kalender-
korrigerade värden 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Den demografiska utvecklingen sätter press på de offentliga 
finanserna framöver. Vid oförändrad standard för offentlig kon-
sumtion och i huvudsak oförändrade skatte- och transfererings-
regler försvagas de offentliga finanserna mellan 2008 och 2015 
(se diagram 11). Detta beror bl.a. på att den åldrande befolk-
ningen medför stigande offentlig konsumtion som andel av 
BNP. För att uppnå målet om 2 procents sparande 2015 krävs 
budgetförstärkningar på 2,3 procent av BNP motsvarande 76 
miljarder kronor i dagens penningvärde. 

I huvudscenariot för utvecklingen under 2008−2015 förutses 
att arbetskostnaderna i näringslivet i genomsnitt ökar med 
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4,3 procent per år, dvs. i linje med den trendmässiga utveckling-
en av betalningsförmågan för arbetskostnader. Som nämnts 
tidigare bedöms detta motsvara ca 4,0 procent per år i termer av 
timlöner enligt Konjunkturlönestatistiken, inklusive löneökning-
ar utöver förbundsavtal. 

Diagram 11 Offentlig finansiellt sparandet 
Procent av BNP 
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Arbetsmarknadens parter påverkar arbetslösheten 

I huvudscenariot uppgår arbetslösheten till ca 4,7 procent 
2007−2015. Arbetslösheten beror dock på hur arbetsmarkna-
dens parter agerar. Om t.ex. de avtalsmässiga lönerna i näringsli-
vet ökar 1 procentenhet snabbare per år än i huvudscenariot 
under åren 2007−2009 så blir arbetslösheten högre. Högre löne-
ökningar medför högre inflationstryck. Därmed ökar Riksban-
ken reporäntan så att investeringarna och exporten och därmed 
sysselsättningen försvagas (se diagram 12). Den högre arbetslös-
heten dämpar inflationen och så småningom sjunker arbetslös-
hen tillbaka till sin jämviktsnivå (se diagram 13). 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 12 Reguljär sysselsättningsgrad  
20–64 år 
Procent av befolkningen 
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Källa: Konjunkturinstitutet. 

Ett annat samhällsekonomiskt mer fördelaktigt alternativ är 
att arbetsmarknadens parter agerar så att löneökningarna leder 
till en inflation över två procent först när arbetslösheten under-
stiger 3,7 procent i stället för som i huvudscenariot 4,7 procent. 
Jämviktsarbetslösheten är således en procentenhet lägre till följd 
av en bättre fungerande lönebildning. Sysselsättningen blir där-
med också en procentenhet högre och BNP blir ca 0,8 procent 
högre på lång sikt (se diagram 14 och 15). Den reala timlönen 
blir något lägre men den sammanlagda reallönesumman blir 
ändå högre på grund av den högre sysselsättningen. Den lägre 
arbetslösheten och högre sysselsättningen leder till motsvarande 
högre offentlig konsumtion och ger därtill ett utrymme för skat-
tesänkningar eller transfereringsökningar med ca 10 miljarder 
kronor jämfört med huvudscenariot. 

 

Diagram 13 Högre avtal 2007−2009 
Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Analyserna visar vilken viktig roll lönebildningen och ar-
betsmarknadens parter har för arbetslösheten och sysselsättning-
en. Det är samhällsekonomiskt viktigt att arbetskostnaderna inte 
stiger snabbare än vad betalningsförmågan i näringslivet medger. 
Arbetsmarknadens parter kan bidra till att permanent få fler 
personer i arbete genom att agera så att lönebildningen är fören-
lig med stabil inflation på 2 procent vid en lägre arbetslöshet.  

Arbetsmarknadens parter kan påverka sysselsättningen och 
arbetslösheten även på andra sätt. En flexibel arbetsmarknad 
med hög rörlighet mellan branscher, regioner och yrken under-
lättar matchningen av arbetslösa och lediga platser. Låg rörlighet 
riskerar att leda till att arbetslöshet och bristsituationer uppstår 
samtidigt på arbetsmarknaden, vilket håller uppe arbetslösheten. 
På samma sätt kan bristande löneflexibilitet bidra till hög arbets-
löshet och låg sysselsättning. 

För att kunna uppfylla utfästelserna i de svenska välfärdssy-
stemen utan skatte- eller avgiftshöjningar krävs att antalet arbe-
tade timmar utvecklas betydligt starkare än i huvudscenariot. 
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Detta kräver högre sysselsättning och därmed ett högre arbets-
utbud än i huvudscenariot. I samtliga dessa frågor har arbets-
marknadens parter en viktig roll att spela för att i ett långsiktigt 
perspektiv hålla nere arbetslösheten och öka sysselsättningen. 

Diagram 14 Reguljär sysselsättningsgrad  
20–64 år 
Procent av befolkningen 
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Mot denna bakgrund, och med hänsyn till osäkerheten, re-
kommenderar Konjunkturinstitutet att arbetsmarknadens parter 
verkar för betydligt lägre löneökningar än i huvudscenariot. För 
att inte försämra parternas möjligheter att uppnå en samhälls-
ekonomiskt väl fungerande lönebildning rekommenderas reger-
ingen och riksdagen att undvika regeländringar som sammanta-
get höjer arbetskostnaderna.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Diagram 15 Lönebildning med lägre jämvikts-
arbetslöshet 
Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Svensk arbetsmarknad 
En väl fungerande arbetsmarknad utmärks av att sysselsättning-
en kan vara hög och arbetslösheten låg utan att lönerna ökar så 
mycket att inflationen överskrider 2 procent. Ekonomin påver-
kas ständigt av olika typer av störningar som påverkar sysselsätt-
ningen i olika branscher, regioner och yrken. En flexibel löne-
bildning som stimulerar rörlighet och möjliggör relativlöneför-
ändringar mellan olika branscher, regioner och yrken innebär att 
arbetslösheten kan vara låg även vid en förhållandevis snabb 
strukturomvandling. Flexibiliteten på arbetsmarknaden och lö-
nebildningens funktionssätt avspeglas i den s.k. jämviktsarbets-
lösheten, dvs. den arbetslöshet som är förenlig med en stabil 
inflation på 2 procent. Jämviktsarbetslösheten bestäms bl.a. av 
hur lönebildningen fungerar samt av hur effektiv matchningen 
av arbetslösa och lediga platser är. Det finns tecken på att 
matchningen på den svenska arbetsmarknaden försämrats på 
1990-talet jämfört med 1980-talet, vilket innebär en högre jäm-
viktsarbetslöshet.  

Hur väl matchningen fungerar beror bl.a. på rörligheten mel-
lan regioner, branscher och yrken. En låg rörlighet riskerar att 
leda till att arbetslöshet och bristsituationer uppstår samtidigt på 
olika delar av arbetsmarknaden, vilket bidrar till en hög jäm-
viktsarbetslöshet. På samma sätt bidrar bristande flexibilitet i 
relativlöner eller i genomsnittlig reallön till högre arbetslöshet. I 
början av 1990-talet infördes en ny stabiliseringspolitik med ett 
lågt inflationsmål vilket kan ha minskat löneflexibiliteten efter-
som nominella löner kan vara stela neråt. 

I detta kapitel undersöks olika faktorer som kan förklara var-
för jämviktsarbetslösheten är högre idag jämfört med 1980-talet. 
I en fördjupningsruta belyses utvecklingen av tidsbegränsade 
anställningar och dess tänkbara effekter på jämviktsarbetslöshe-
ten. 

Diagram 16 Beveridgekurva Sämre matchning av lediga jobb och arbets-
sökande 

Arbetslöshet

Vakanser

A

B

 

Olika trögheter på arbetsmarknaden bidrar till att anpassningen 
till förändrade omständigheter kan ta relativt lång tid. En viktig 
faktor är att arbetskraften är olika avseende bl.a. utbildning, 
yrkeskompetens och geografisk hemvist. Detta innebär att det 
kan ta tid för arbetsgivare att rekrytera ny personal och för en 
arbetslös att finna ett nytt arbete. Detta är särskilt viktigt där den 
relativa efterfrågan på arbetskraft skiljer sig åt, exempelvis geo-
grafiskt eller branschmässigt. Geografisk rörlighet samt möjlig-
het och incitament till omskolning är viktiga faktorer som kan 
underlätta anpassningen till olika förändringar och därmed bidra 
till hög sysselsättning och låg arbetslöshet.  
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Matchningsprocessen på arbetsmarknaden illustreras ofta av 
sambandet mellan vakanser och arbetslöshet, den s.k. Beverid-
gekurvan (se diagram 16). Ju färre vakanser som finns, desto 
lägre är sannolikheten för en person att finna ett arbete, dvs. 
desto högre blir arbetslösheten. Beveridgekurvan lutar därför 
neråt. Genom att studera utvecklingen av vakanser och arbets-
löshet erhålls information om huruvida förändringar på arbets-
marknaden är av konjunkturell eller strukturell natur. En kon-
junkturell förändring innebär att arbetslöshet och vakanser rör 
sig i motsatt riktning och efter en övergångsperiod återvänder till 
en given Beveridgekurva. En strukturell förändring, som t.ex. en 
försämrad matchningsprocess på grund av minskad rörlighet hos 
arbetskraften, innebär i stället att Beveridgekurvan förskjuts utåt. 
Detta innebär att en given mängd vakanser är förknippad med 
högre arbetslöshet. 

Diagram 17 Beveridgekurva 1980-2004 
Procent av arbetskraften 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 Under 1980-talet kan tydliga konjunkturella rörelser noteras 
utan att kurvan förskjutits utåt. I början av 1990-talet tycks det 
däremot skett ett skift utåt av kurvan (se diagram 17). Detta 
indikerar försämrad matchning på arbetsmarknaden, vilket skulle 
innebära att jämviktsarbetslösheten sedan början av 1990-talet är 
högre än under 1980-talet.  

Diagram 18 Olika uppskattningar av jämvikts-
arbetslösheten 
Procent av arbetskraften 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Det är svårt att ekonometriskt skatta stabila relationer mellan 
jämviktsarbetslösheten och olika förklaringsfaktorer. Skattningar 
bör därför tolkas med försiktighet. Det olika skattningar av jäm-
viktsarbetslösheten har gemensamt är dock att de indikerar att 
nivån är högre idag än på 1980-talet (se diagram 18 och fördjup-
ningsrutan ”Tre ekonometriska skattningar av jämviktsarbets-
lösheten” i Lönebildningen – Samhällsekonomiska förutsättningar i 
Sverige 2004).  

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 

Från mitten av 1970-talet fram till 1990 ökade sysselsättningen 
trendmässigt, främst till följd av kvinnors stigande arbetskrafts-
deltagande. Sysselsättningsgraden för kvinnor ökade från knappt 
68 procent 1976 till 81 procent 1990 medan sysselsättningsgra-
den för män minskade något (se diagram 19). Arbetslösheten var 
under denna period låg och förhållandevis stabil och uppgick till 
mellan två och tre procent av arbetskraften. Arbetslösheten var 
ungefär lika låg för kvinnor och män (se diagram 20). 

Diagram 19 Sysselsatta 
Procent av befolkningen 16-64 år 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Arbetsmarknadssituationen försämrades dramatiskt under 
1990-talets första hälft i samband med den ekonomiska krisen. 
Mellan 1990 och 1994 föll sysselsättningen med drygt 
12 procent, vilket innebär att mer än 500 000 arbetstillfällen 
försvann från den svenska arbetsmarknaden. Fallet i sysselsätt-
ningen drabbade män i högre utsträckning än kvinnor. 1993 var 
skillnaden i andelen sysselsatta kvinnor och män mindre än en 
procentenhet. Arbetslösheten steg från två procent av arbets-
kraften 1990 till åtta procent 1993. Arbetslösheten ökade mer 
för män än för kvinnor. Under perioden 1994–1997 fortsatte 
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arbetslösheten öka för kvinnor medan den sjönk tillbaka för 
männen. Samtidigt fortsatte sysselsättningsgraden att minska för 
kvinnor medan männens sysselsättningsgrad stabiliserades. I 
samband med konjunkturuppgången under slutet av 1990-talet 
ökade sysselsättningen för både män och kvinnor och arbetslös-
heten föll tillbaka.  

Diagram 20 Arbetslösa 
Procent av arbetskraften 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Andelen av befolkningen i arbetsför ålder (16–64 år) som be-
finner sig utanför arbetskraften ökade i samband med den eko-
nomiska krisen och har därefter legat kvar på en hög nivå (se 
diagram 21). Det är framför allt andelen sjuka och avtalspensio-
närer som har ökat men även andelen heltidsstuderande har 
stigit. Andelen övriga utanför arbetskraften1 har däremot sjunkit 
tillbaka till i stor sett samma nivå som på slutet av 1980-talet (se 
diagram 22).  

Ökningen av andelen heltidsstuderande och andelen sjuka 
och avtalspensionärer förefaller varaktig. Under 1990-talet re-
formerades gymnasieskolan, vilket bland annat innebar att alla 
reguljära gymnasieutbildningar blev treåriga. Det skedde samti-
digt en kraftig expansion av högskolan. Andelen sjuka och av-
talspensionärer har ökat främst genom att många långtidssjuka 
har lämnat arbetskraften genom förtidspensionering. 

Diagram 21 Personer utanför arbetskraften 
Procent av befolkningen 16-64 år 
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Regionala skillnader 

Sysselsättningen och arbetslösheten har sedan 1980-talet utveck-
lats på ett likartat sätt men är olika hög i olika regioner i landet. 2 
Regionala sysselsättningsskillnader verkar vara beständiga och 
har snarast ökat de senaste 15 åren. De regionala skillnaderna i 
arbetslöshet har däremot inte ökat under denna period.  

Befolkningsutvecklingen påverkar självklart de regionala för-
utsättningarna. Den andel av befolkningen som bor i storstads-
länen ökar trendmässigt medan andelen minskar i skogslänen 
och är i stort sett konstant i övriga län (se tabell 1). 
 

Diagram 22 Personer utanför arbetskraften 
Procent av befolkningen 16-64 år 
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Tabell 1 Befolkningen i olika regioner 
Andel av totala befolkningen 

1987 1990 1995 2000 2004

Storstadslän 49,1 49,3 49,8 50,6 50,6
Skogslän 20,6 20,3 19,9 19,2 19,1
Övriga län 30,3 30,4 30,3 30,2 30,3

Källa: Statistiska centralbyrån 

                                                      
1 I gruppen övriga utanför arbetskraften ingår enligt AKU (t.o.m. 2004) 
exempelvis hemarbetande, lediga och personer som arbetar eller vistas 
utomlands. 
2 Den regionala indelningen i detta kapitel är för åskådlighetens skull grov och 
avser skogslän, storstadslän och övriga län. Självklart finns stora skillnader även 
inom dessa regioner. Skogslän innefattar Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 
Storstadslän innefattar Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. 
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 Diagram 23 Sysselsatta 
Procent av befolkningen 16-64 år i respektive län 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Andelen sysselsatta i skogslän är betydligt lägre än i storstadslän 
och övriga län och skillnaden har ökat jämfört med slutet av 
1980-talet (se diagram 23). 2004 var andelen sysselsatta i skogs-
län nära 5,5 procentenheter lägre än i storstadslän. Andelen ar-
betslösa i skogslän är klart högre än i storstadslän och övriga län 
(se diagram 24). Jämfört med slutet av 1980-talet har skillnaden i 
arbetslösheten minskat något. Andelen personer i arbetsför ålder 
som befinner sig utanför arbetskraften är högre i skogslän än i 
storstadslän och övriga län. Det kanske mest iögonfallande är att 
denna andel fortsätter att öka i skogslän (se diagram 25). I stor-
stadslän och övriga län har andelarna sjunkit tillbaka något sedan 
slutet av 1990-talet men de är fortfarande mycket högre än i 
slutet av 1980-talet.  

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskar den öppna arbets-
lösheten. Summan av antalet personer i åtgärder och antalet 
arbetslösa visar ännu större regionala skillnader, dvs. det är en 
betydligt högre andel av arbetskraften som är arbetslösa eller i 
åtgärder i skogslän jämfört med storstadslän (se diagram 26).  Diagram 24 Arbetslösa 

Procent av arbetskraften i respektive län 

030199979593918987

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

Skogslän
Storstadslän
Övriga län

Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Arbetslösheten består i högre grad av långtidsarbetslösa i 
skogslän och i högre grad av korttidsarbetslösa i storstadslän. 
Detta tyder på att omsättningen på arbetskraft, dvs. flödet in och 
ut ur arbetslöshet är högre i storstadslän än i skogslän. Den hög-
re andelen långtidsarbetslösa i skogslän tyder på att den struktu-
rella arbetslösheten är högre där än i resten av Sverige. 

Mellan olika regioner finns stora skillnader i branschstruktur 
vilket bl.a. påverkar den lokala arbetsmarknadens konjunktur-
känslighet. Till exempel uppgår andelen sysselsatta inom verk-
stadsindustri 2004 till 6,6 procent i storstadslänen men till 
10,8 procent i övriga län (se tabell 2). Andelen sysselsatta inom 
jord- och skogsbruk är större i skogs- och övriga län än i stor-
stadslän där sysselsättningen dominerar inom tjänsteverksamhet 
såsom handel, kommunikation, företagstjänster samt bank- och 
försäkring. Andelen sysselsatta inom hälso- och sjukvård, offent-
lig förvaltning och försvar är högre i skogslän jämfört med andra 
regioner. Andelarna sysselsatta inom branscher såsom bygg, 
forskning och utveckling och utbildning är ganska lika mellan de 
olika regionerna. 

Diagram 25 Personer utanför arbetskraften 
Procent av befolkningen i respektive län 
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Tabell 2 Sysselsättning  
Andel sysselsatta i procent av total sysselsättning i respektive region 

 1987   2004  
 Skog Storstad Övriga Skog Storstad Övriga
       
Jord- och skogsbruk 5,6 2,5 5,6 2,7 1,4 3,1
Utvinning, tillv., energi 23,8 20,6 27,1 18,4 14,0 21,0
Varav: Verkstadsindustri  8,4 9,7 13,5 7,4 6,6 10,8
Byggverksamhet 7,5 6,7 6,3 6,3 5,5 5,9
Handel och kommunikation 17,8 22,3 17,4 16,8 20,4 17,5
Personliga o kulturella 
tjänster 

6,1 7,3 5,4 7,7 8,7 7,1

Kreditinstitut, 
fast.förvalt.,företagstj. 

5,5 9,8 6,1 10,3 17,2 10,7

Off. förvaltning, försvar 6,0 5,5 5,3 6,3 5,7 5,7
Hälso- och sjukvård 20,1 18,3 19,0 19,4 14,6 17,0
Forskning o.utv.,utb. 7,6 7,0 7,8 12,1 12,5 11,9
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Diagram 26 Programdeltagare och arbetslösa 
Procent av arbetskraften 

04020098969492

18

16

14

12

10

8

6

4

18

16

14

12

10

8

6

4

Skogslän
Storstadslän
Övriga län

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

 
Anm. Skog, Stor och Övriga avser skogslän, Storstadslän respektive Övriga län.  
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Branscher som trendmässigt minskat sin andel av den totala 
sysselsättningen i Sverige sedan slutet av 1980-talet är överrepre-
senterade i skogs- och övriga län. Exempel på detta är industrin 
samt jord- och skogsbruk. Branscher som expanderat sedan 
slutet av 1980-talet är framför allt företagstjänster, bank- och 
försäkring. Dessa branscher har ökat sin andel av den totala 
sysselsättningen med ca 6 procentenheter och är klart överrepre-
senterade i storstadslän. Att skogslän har högre andel arbetslösa 
och lägre andel sysselsatta än övriga regioner kan således delvis 
bero på skillnader i branschstruktur.  

Vad kan förklara regionala skillnader? 

De regionala skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet är 
mycket beständiga över tiden. Detta är inte något specifikt 
svenskt problem utan förekommer i de flesta länder. I en studie 
från OECD befinner sig Sverige i den lägre halvan inom OECD 
vad beträffar regionala skillnader i sysselsättning och arbetslös-
het.3

Stora regionala arbetslöshetsskillnader kan dock vara ett 
tecken på att arbetsmarknaden inte fungerar väl. Att skillnader 
uppstår förklaras av att de regionala arbetsmarknaderna skiljer 
sig åt vad gäller bransch- och arbetskraftssammansättning. Be-
folkningen i arbetsför ålder är annorlunda i olika regioner avse-
ende exempelvis ålder och utbildning. Utbildningsnivån har 
under de senaste 20 åren successivt höjts (se tabell 3). I stor-
stadslän har nu ca 34 procent en eftergymnasial utbildning me-
dan andelen är 26 procent i skogslän.  

                                                      
3 ”How Persistent are Regional Disparities in Employment?”, OECD 
Employment Outlook 2005, sid. 77-123. 
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Tabell 3 Befolkningen (16–64 år) efter region och utbild-
ningsnivå 
Procent av totala befolkningen 

1985 1990 1995 2000 2004

Storstadslän 
 Förgymnasial utb. 36,1 31,9 27,0 22,8 21,0
 Gymnasial utb. 39,7 44,3 44,6 44,7 43,4
 Eftergymnasial utb. mindre än 3 år 7,7 11,1 14,1 13,9 14,4
 Eftergymnasial utb. mer än 3 år 9,1 11,1 12,1 16,6 19,2
 Uppgift om utb. saknas 7,4 1,6 2,2 2,0 2,1
 
Skogslän 
 Förgymnasial utb. 28,9 34,7 28,9 24,2 21,7
 Gymnasial utb. 27,8 47,9 50,1 51,4 51,2
 Eftergymnasial utb. mindre än 3 år 4,7 9,6 12,1 12,6 12,9
 Eftergymnasial utb. mer än 3 år 4,0 7,1 7,8 10,8 13,1
 Uppgift om utb. saknas 3,7 0,6 1,0 1,0 1,2
 
Övriga län 
 Förgymnasial utb. 42,9 36,3 30,8 26,0 23,4
 Gymnasial utb. 38,6 45,2 47,0 48,2 47,8
 Eftergymnasial utb. mindre än 3 år 6,9 9,8 12,3 12,8 13,3
 Eftergymnasial utb. mer än 3 år 6,7 7,9 8,6 11,8 14,1
 Uppgift om utb. saknas 5,0 0,8 1,3 1,2 1,3

Källa: Statistiska centralbyrån 

För att minska regionala skillnader i sysselsättning och arbets-
löshet krävs en hög rörlighet hos arbetskraften. Även om det 
kontinuerligt sker en utflyttning från skogslän med högre arbets-
löshet till storstadslän med lägre arbetslöshet förefaller inte rör-
ligheten vara tillräckligt stor för att varaktigt minska skillnaderna 
i arbetslöshet och sysselsättning. Den rörlighet som sker kan 
också i hög grad hänföras till yngre personer som i större ut-
sträckning är konjunkturellt arbetslösa, dvs. med högre sanno-
likhet att bli sysselsatta när efterfrågan ökar. Personer med lägre 
rörlighet riskerar i högre grad bli strukturellt arbetslösa, vilket 
kan förklara den högre långtidsarbetslösheten i skogslän.  

Diagram 27 Arbetslösa  
Procent av totalt arbetslösa 
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Den relativa arbetslösheten är högre i skogslän jämfört med 
storstadslän och övriga län, men i absoluta tal är den ändå inte så 
stor eftersom befolkningen i skogslänen är relativt liten. Nästan 
80 procent av alla arbetslösa återfinns i storstadslän och övriga 
län (se diagram 27). 

Skillnader i ålder, a-kassatillhörighet och ursprung 

Förutom regionala skillnader finns det också stora variationer i 
arbetslöshet mellan exempelvis olika åldersgrupper, a-kassor och 
födelseländer. 

Som nämnts ovan är arbetslösheten betydligt högre idag än i 
slutet av 1980-talet. Uppgången i arbetslösheten har inte utjäm-
nat skillnaderna i arbetslösheten mellan olika åldersgrupper. 
Arbetslösheten är fortfarande högre i de yngre åldergrupperna 
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och lägre i de äldre åldersgrupperna. Skillnaderna i arbetslöshet 
minskade från 1993 när de var som störst till 2000. Därefter har 
skillnaderna åter ökat (se diagram 28). Personer i de yngre ålder-
grupperna förefaller påverkas i högre grad av konjunkturella 
variationer. 

Diagram 29 Relativ arbetslöshet i olika A-
kassor 
Procent, kvartalsvärden 
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Diagram 28 Arbetslösa  
Procent av respektive åldersgrupp 
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Arbetslösheten skiljer sig mycket åt även mellan olika yrkes-
grupper och denna skillnad tycks vara bestående över tiden. 
Anslutna till byggkassor har exempelvis ända sedan 1970-talet 
haft en betydligt högre arbetslöshet än anslutna till industri- och 
tjänstemannakassor (se diagram 29). Den konjunkturella samva-
riationen mellan arbetslösheten för olika yrkesgrupper är mycket 
hög. Dock är den konjunkturella variationen mycket större i 
yrkesgrupper med hög genomsnittlig arbetslöshet. Under 1990-
talskrisen ökade exempelvis byggnadsarbetarnas arbetslöshet 
från 2 till 23 procent medan den för tjänstemännen bara ökade 
från knappt 1 till 4 procent som andel av anslutna till respektive 
a-kassor.  

Graden av arbetslöshet varierar även mellan personer med 
olika födelseland. För personer som är utlandsfödda finns skill-
nader i arbetslöshet beroende på hur länge de bott i Sverige.  

Tabell 4 Arbetslöshet efter födelseland 
Procent av arbetskraften för respektive grupp 

1990 1995 2000 2004

Födda i Sverige 1,5 6,8 4,0 4,7
Födda utomlands 3,2 16,6 10,4 11,6
 Vistas mindre än 5 år i Sverige 8,1 33,8 17,2 18,2
 Vistas mer än 5 år i Sverige 2,4 15,0 10,0 10,9
Totalt 1,6 7,7 4,7 5,5

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Personer födda utanför Sverige har betydligt högre arbetslöshet 
än svenskfödda och utlandsfödda med kortare tid än fem år i 
Sverige har betydligt högre arbetslöshet än utlandsfödda som 
invandrade för mer än fem år sedan (se tabell 4). Skillnaderna 
mellan grupperna tycks vara bestående över tid och har ökat 
sedan 1990. Konjunkturvariationer verkar också i högre grad 
påverka utlandsfödda och särskilt de med kortare tid i Sverige. 
De drabbades i större utsträckning av den mycket höga arbets-
lösheten under 1990-talskrisen. 

Hög arbetslöshet på grund av låg rörlighet 

Ekonomin drabbas ständigt av förändringar som påverkar efter-
frågan och utbudet på arbetsmarknaden. Många av dessa föränd-
ringar påverkar vissa regioner eller branscher särskilt mycket 
även om samvariationen mellan olika delarbetsmarknader histo-
riskt varit mycket hög. 
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Det finns dock stora skillnader i arbetslöshet mellan olika re-
gioner, branscher, yrken och åldergrupper. Dessa skillnader har 
visat sig vara mycket bestående. 

I huvudsak kan uppkomsten av skillnader i arbetslöshet för-
klaras av variationer i efterfrågan på arbetskraft. Det faktum att 
skillnader blivit bestående kan tyda på att arbetsmarknaden inte 
varit tillräckligt flexibel. Incitamenten för geografisk rörlighet, 
omskolning och byte av yrke kan ha varit otillräckliga för att 
minska dessa skillnader.  

Faktorer som påverkar rörligheten på arbetsmarknaden är 
exempelvis utformningen av arbetsmarknadspolitiken, ersätt-
ningssystemen och lönespridningen. Om dessa faktorer föränd-
ras så att rörlighet befrämjas kommer sannolikt jämviktsarbets-
lösheten att minska. 
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Tidsbegränsade anställningar 
Sedan början av 1990-talet har tidsbegränsade anställningar blivit 
en allt vanligare anställningsform. Andelen anställda med en 
tidsbegränsad anställning har ökat från 11,6 procent år 1987 till 
15,2 procent år 2004. Det är av intresse både för arbetsgivare 
och för arbetstagare att följa utvecklingen av andelen tidsbegrän-
sade anställningar. En intressant fråga är hur förändringar av 
andelen tidsbegränsade anställningar påverkar lönebildningen 
och jämviksarbetslösheten.  

För arbetsgivaren kan tidsbegränsade anställningar vara ett 
effektivt sätt att anpassa arbetskraften efter varierande behov. 
Vid ett minskat behov av arbetskraft blir uppsägningskostnaden 
låg för tidsbegränsade anställningar jämfört med tillsvidarean-
ställningar (fast anställda) på grund av olika regler om varsel, 
uppsägning och turordning. Det kan innebära att ett företag 
inrättar en tidsbegränsad anställning i stället för att avstå helt 
från att anställa. 

För arbetstagare kan en tidsbegränsad anställning fungera 
som en språngbräda till en tillsvidareanställning. Forskning har 
visat att faktorer som eftergymnasial utbildning, svenskt med-
borgarskap, manligt kön samt befattning som högre tjänsteman 
ökar sannolikheten för att en tidsbegränsad anställning ska över-
gå till en tillsvidareanställning. På motsvarande sätt har faktorer 
som behovs- och säsongsanställning, låg utbildning, kvinnligt 
kön samt utländsk medborgarskap en motsatt effekt och ökar i 
stället risken för återkommande tidsbegränsade anställningar.4

Arbetsförhållanden för tidsbegränsat anställda är i allmänhet 
sämre. Bland annat är möjligheten till kompetensutveckling mer 
begränsad.5 Tidsbegränsat anställda har i genomsnitt ca 
10 procent lägre lön än tillsvidareanställda.6  

Tidsbegränsade anställningar allt vanligare 

Arbetskraftundersökningen (AKU) skiljer mellan tillsvidarean-
ställning och tidsbegränsad anställning. Mellan åren 1987 och 
1991 minskade antalet tidsbegränsade anställda med ca 60 000 
(se diagram 30). Under samma period ökade antalet tillsvidare-
anställda med ca 200 000. Under lågkonjunkturen i början på 
1990-talet minskade antalet tillsvidareanställda kraftigt, då mer 
än 600 000 arbetstillfällen försvann mellan åren 1990 och 1994. 

Diagram 30 Tillsvidare och tidsbegränsat an-
ställda 
Tusental 
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4 Se Håkansson, K. (2001) ”Språngbräda eller segmentering? En longitudinell 
studie av tidsbegränsat anställda” Forskningsrapport, IFAU, 2001:1. 
5 Se Wallette, M. (2004), “Temporary jobs in Sweden, incidence, exit and on-
the-job-training” Doktorsavhandling, Lund Economic Studies 120. 
6 Resultatet baseras på en skattning av en Mincersk löneekvation, där man 
kontrollerar för humankapital och personliga karakteristika samt industri 
tillhörighet. Se Holmlund, B och Storrie, D. (2002), ”Temporary work in 
turbulent times: The Swedish experiment”, The Economic Journal, vol.112, No. 
480, pp. 245-269.  
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Från år 1991 har antalet tidsbegränsade anställningar ökat, med 
ca 170 000 anställda t.o.m. 2004. 

Diagram 31 Tidsbegränsat anställda av det 
totala antalet anställda 
Procent 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Diagram 30 visar ett visst samband mellan konjunkturförlopp 
och förändringar av antalet tidsbegränsade anställningar. Antalet 
tidsbegränsade anställningar minskade under högkonjunkturen i 
slutet av 1980-talet. Under 1990-talet ökade antalet men ökning-
en upphörde när förhållandena på arbetsmarknaden förbättrades 
i slutet på 1990-talet. Utvecklingen av antalet tidsbegränsat an-
ställda kan dock inte fullt ut förklaras av konjunktursvängningar. 
En strukturell ökning av antalet tidsbegränsade anställningar 
förefaller också ha ägt rum under 1990-talet. 

Kvinnor har tidsbegränsade anställningar i betydligt högre ut-
sträckning än män (se diagram 31). Under början av 1990-talet 
ökade dock andelen tidsbegränsade anställningar i större ut-
sträckning bland män, från 7,1 procent år 1990 till 12,3 procent 
år 1994. För kvinnor ökade andelen från 12,5 procent till 
14,6 procent. Under senare delen av 1990-talet ökade andelen 
mer för kvinnor. Därefter har andelarna stabiliserats för såväl 
män som kvinnor. Diagram 32 Tidsbegränsat anställda 

Procent 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Andelen tidsbegränsade anställningar varierar mellan olika 
sektorer. Den kommunala sektorn har störst andel tidsbegränsa-
de anställningar och näringslivet har lägst (se diagram 32). År 
1998 och 1999 hade var femte arbetstagare inom kommunal 
sektor en tidsbegränsad anställning men andelen inom denna 
sektor har därefter gradvis minskat. I den statliga sektorn och 
näringslivet ökade andelen tidsbegränsade anställningar trend-
mässigt under hela 1990-talet. Under 2000-talet har denna trend 
fortsatt inom den statliga sektorn men mattats av något inom 
näringslivet.  

Diagram 33 visar att antalet tidsbegränsade anställningar 
inom såväl kommunal som statlig sektor har varit relativt kon-
stant de senaste 17 åren. Ökningen av andelen tidsbegränsat 
anställda inom den statliga sektorn har således uppkommit ge-
nom att antalet tillsvidareanställda har minskat.  

I arbetskraftundersökningen (AKU) delas tidsbegränsade an-
ställningar in i sju olika grupper: vikariat, provanställning, prak-
tik, feriearbete, säsongsarbete, objekt-/projektanställning samt 
behovsanställning.7 Vikariat är den vanligaste tidsbegränsade 
anställningsformen. Denna grupp har legat på en konstant nivå 
efter en nedgång under slutet av 1980-talet (se diagram 34). Ök-
ningen av antalet tidsbegränsat anställda från 1987 till 2003 har 
främst skett genom ökningar av antalet behovsanställda och 
antalet projektanställda.  

Diagram 33 Tidsbegränsat anställda 
Tusental 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Sammanfattningsvis har andelen tidsbegränsade anställningar 
främst ökat inom stat och näringsliv, samt inom anställnings-
formen behovsanställda. 

                                                      
7 Behovsanställning är en anställningsform där arbetsgivare och arbetstagare 
kommer överens om arbete i förväg eller samma dag. En sådan anställning 
benämns ofta timanställning. 
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Förklaringar till ökningen av tidsbegränsat anställda  Diagram 34 Tidsbegränsat anställda fördelat 
på typ av anställning 
Tusental 
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Ökningen av andelen tidsbegränsade anställningar beror för-
modligen på en rad olika faktorer. En förklaring är att efterfråge-
läget på arbetsmarknaden varit förhållandevis ogynnsamt under 
stora delar av 1990-talet.8 Företagen kan därmed ha blivit försik-
tigare med att anställa på grund av en större osäkerhet. Därtill 
kan den höga arbetslösheten gjort det lättare för företag att hitta 
personal som är villiga att acceptera tidsbegränsade anställningar. 
En annan förklaring är att företagen förändrat sina organisa-
tionsformer till följd av t.ex. ökad konkurrens och specialisering 
av produktionen.9 Detta har bidragit till att arbetsgivare i högre 
utsträckning eftersträvar att snabbt kunna anpassa arbetskraftens 
storlek efter behov. En tredje faktor är att kostnaden för företag 
att permittera personal gradvis har ökat.10 Detta på grund av att 
statsbidraget till permitteringslöneersättningen avskaffades år 
1995. Företagen kan därmed ha ersatt tillsvidareanställningar 
med alternativa anställningsformer som är mindre kostsamma i 
händelse av en neddragning av personalstyrkan. 

En ytterligare möjlig förklaring är att företag ändrat sitt an-
ställningsbeteende till följd av den lägre inflationen under 1990-
talet. Om nominella löner är svåra att sänka så kommer företag 
vid låg inflation att i högre grad erbjuda tidsbegränsade anställ-
ningar.11 Tanken är att lönen i en tillsvidareanställning (med 
fullständig anställningstrygghet) blir realt sätt mer flexibel vid 
högre inflation. Felaktiga matchningar mellan arbetsgivare och 
arbetstagare upplöses när den reala lönen sänks via inflationen 
och arbetstagaren själv väljer att lämna sin anställning. Vid låg 
inflation så kommer lönerna för tillsvidareanställda att bli realt 
stela och företag kommer att övergå till att erbjuda tidsbegränsa-
de anställningar då möjligheten att justera personalstyrkan via 
den reala lönen begränsas. 

Lönebildningen och andelen tidsbegränsat anställda 

En ökning av andelen tidsbegränsat anställda kan få konsekven-
ser för lönebildningen. En utvidgning av den s.k. ”Insider-
outsider”-teorin12 analyserar vilka effekter en högre andel tidsbe-
                                                      
8 Se Holmlund, B och Storrie, D. (2002), ”Temporary work in turbulent times: 
The Swedish experiment2, The Economic Journal, vol.112, No.480. 
9 Se Wikman, A. (2002), ”Temporära kontrakt och inlåsningseffekter” 
ds2002:4. 
10 Se Malmberg, J. (2003), ”Inkomst- eller anställningstrygghet” Arbetsmarknad 
och Arbetsliv, årg. 9, nr 3-4. 
11 Se Holden, S. (2001) “Does price stability exacerbate labour market rigidities 
in the EMU?”, Empirica 28.  
12. ”Insider-outsider” teorins utgångspunkt är att sysselsatta s.k. ”insiders” har 
maktövertag över arbetslösa s.k. ”outsiders”. Genom att påverka 
fackföreningarna att företräda ”insiders” så kan dessa göra anspråk på höga 
löneökningar. Resultatet blir att ”outsiders” får sämre möjligheter att komma in 
på arbetsmarknaden.  En översikt av teorin presenteras av Lindbeck, A. och 
Snower, D. (1989), ”The insider-outsider theory of employment and 
unemployment.” MIT Press, Boston MA. 
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gränsat anställda har på lönebildningen.13 Utgångspunkten är att 
arbetsmarknaden är segmenterad, där olika anställnings- och 
arbetsvillkor råder mellan en kärngrupp av tillsvidareanställda 
och en perifer grupp bestående av tidsbegränsat anställda. Den 
perifera gruppen antas ha ett litet inflytande på lönebildnings-
processen. I stället domineras löneförhandlingarna av kärngrup-
pen. Om utfallet av förhandlingarna gäller för både tillsvidarean-
ställda och tidsbegränsat anställda så leder en högre andel tids-
begränsat anställda till ett större maktövertag för ”insiders” i 
kärngruppen. Detta genom att tidsbegränsade anställningar fun-
gerar som en ”buffert” för de negativa effekterna på sysselsätt-
ningen som alltför höga löneökningar medför. Denna hypotes 
innebär att det finns ett positivt samband mellan andelen tidsbe-
gränsat anställda och löneökningarna för tillsvidareanställda. 
Empiriska resultat stödjer denna hypotes. En analys av spanska 
företag under perioden 1984–1988, då andelen tidsbegränsat 
anställda ökade kraftigt, visar att en ökning med 1 procentenhet i 
andelen tidsbegränsat anställda medförde en höjning av löneök-
ningstakten för de tillsvidareanställda med 0,3 procent. Om den 
långsiktiga löneökningstakten bestäms av ett inflationsmål så 
innebär detta att en högre andel tidsbegränsat anställda leder till 
högre jämviktsarbetslöshet. Det är dock oklart om detta resultat 
för Spanien även gäller för den svenska arbetsmarknaden.  

Enligt en annan hypotes leder en högre andel tidsbegränsat 
anställda till lägre löneökningar. Bakgrunden är att alltför höga 
löneökningar leder till färre anställda. Då anpassningen av antalet 
tidsbegränsat anställda kan ske förhållandevis snabbt, innebär 
detta ett starkare samband på kort sikt mellan löneökningstakten 
och antalet anställda. Om de tidsbegränsat anställda har ett bety-
dande inflytande på lönebildningen så kan en högre andel tids-
begränsat anställda därmed leda till större återhållsamhet mot för 
höga löneökningar, dvs. leda till lägre jämviktsarbetslöshet. 

Sammanfattningsvis är det oklart vilka effekter en ökning av 
andelen tidsbegränsat anställda medför på lönebildningen och 
jämviktsarbetslösheten. Det behövs ytterligare studier på detta 
område för att utröna effekterna. 

                                                      
13 Bentolila, S och Dolado, J.J. (1994), “Labour flexibility and wages: lessons 
from Spain”, Econmic Policy, vol.18. 
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Löneflexibilitet i Sverige 

Sverige har sedan 1995 ett mål om två procents inflation. Denna 
nya penningpolitiska regim har aktualiserat frågan om lönernas 
flexibilitet och därmed förutsättningar för låg arbetslöshet och 
hög sysselsättning. En fråga gäller graden av relativlöneflexibili-
tet, dvs. hur snabbt de relativa lönerna anpassas vid ändrade 
förhållanden för olika branscher, yrken eller regioner. I den mån 
det finns hinder mot nominella lönesänkningar kan låg inflation 
fördröja anpassningen av relativlöner. En annan fråga gäller 
graden av real löneflexibilitet, dvs. förändring av genomsnittlig 
lön korrigerad för förändring i prisnivån. I den mån nominella 
löner är stela neråt kan låg inflation fördröja anpassningen av 
den genomsnittliga reala lönen. När ekonomin drabbas av en 
negativ efterfrågechock, medför nominell lönestelhet neråt i 
kombination med låg inflation att varken relativa löner eller 
genomsnittlig reallön anpassas så mycket. Detta kan leda till att 
företagen i högre grad reducerar arbetsstyrkan vid ett efterfråge-
bortfall. Om matchningen försämras blir även jämviktsarbets-
lösheten högre.  

I vilken mån löner är nominellt stela neråt är ett återkom-
mande tema inom den nationalekonomiska forskningen. Keynes 
(1936) argument för lönestelhet var att individen är mer intresse-
rad av sin relativa lön än reallönenivån. På grund av detta kom-
mer arbetstagaren inte att acceptera en reallönesänkning som 
innebär en nominell sänkning, såvida den inte kan koordineras i 
hela ekonomin.14

En annan hypotes är att högre inflation fungerar som ett 
”smörjmedel” när lönerna är nominellt stela neråt.15 Högre infla-
tion innebär i så fall högre effektivitet på arbetsmarknaden. Det-
ta genom en ökad möjlighet att justera den reala lönen genom 
urholkning av köpkraften, vilket skulle kunna medföra en snab-
bare anpassning av de relativa lönerna. Om ett företag t.ex. vill 
justera sina anställdas relativlöner när det uppkommer en brist 
på en viss typ av arbetskraft så genomförs anpassningen sanno-
likt smidigare om den kan ske utan att någon nominell lön be-
höver sänkas. Om ett företag befinner sig i en konjunktursvacka 
så att reallöner behöver sänkas för att företaget ska överleva så 
är det sannolikt lättare att åstadkomma detta genom en urholk-
ning av köpkraften än genom en förhandling om sänkta nomi-
nella löner. Sådana resonemang tyder på att man vid låg inflation 
kanske måste åstadkomma en högre grad av nominell löneflexi-
bilitet endast för att bevara den reallöneflexibilitet som rådde 
under den tidigare höga inflationen. 

                                                      
14 Keynes, J.M. (1936), The General theory of employment, interest and 
money.”, London: MacMillan. 
15 Tobin, J. (1972), “Inflation and unemployment”, American Economic 
Review 85, pp.150-167. 
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Hypotesen om nominell lönestelhet neråt tar dock inte hän-
syn till att arbetsmarknadens parter kan ändra sitt beteende som 
en följd av den nya penningpolitiska regimen. Arbetsmarknadens 
parter kan påverka flexibiliteten på flera olika sätt. För det första 
kan parterna påverka reallöneflexibilitet genom att i högre grad 
anpassa löneutvecklingen efter konjunkturläget. Arbetsmarkna-
dens parter kan även påverka de relativa lönerna för olika bran-
scher, yrken, regioner. Anpassningen av relativa löner underlät-
tas om det finns en samsyn på central nivå om att vissa avtals-
områden är i behov av en snabbare och andra i behov av en 
långsammare löneutveckling. Därutöver kan flexibiliteten bero 
på själva avtalskonstruktionen. Om kollektivavtalet på central 
nivå endast fastställer en lönepott men tillåter en lokal förhand-
ling om pottens fördelning mellan individer, är det sannolikt 
också lättare att anpassa de relativa lönerna till förändrade om-
ständigheter. 

På senare tid har frågan om lönernas flexibilitet aktualiserats i 
Sverige i samband med EMU-omröstningen. Därvid analysera-
des hur ett medlemskap kunde förväntas påverka lönernas flexi-
bilitet.16 Utgångspunkten för diskussionen var att reala asymmet-
riska efterfråge- och utbudsstörningar kunde skapa stabilise-
ringspolitiska problem om Sverige inte längre skulle ha en egen 
penning- och valutapolitik. Större möjligheter till löneanpassning 
skulle då kunna stabilisera produktion och sysselsättning på ett 
liknande sätt som en egen penningpolitik.17

Frågan om lönernas flexibilitet har också aktualiserats i sam-
band med den ökande internationaliseringen.18 En följd av att 
den pågående globaliseringen är att företag förlägger delar av sin 
verksamhet utomlands. Skälet är att företag vill utnyttja att andra 
länder har billigare arbetskraft. Låg löneflexibilitet kan medföra 
att sysselsättningen i krympande sektorer riskerar att minska 
alltför snabbt i förhållande till hur snabbt sysselsättningen ökar i 
expanderade sektorer. På kort sikt kan låg löneflexibilitet leda till 
högre arbetslöshet och i den mån matchningar blir sämre även 
till högre jämviktsarbetslöshet.  

Svensk löneanpassning i ett historiskt perspektiv 

Lönesänkningar inom krisdrabbade företag har varit relativt 
sällsynta. Under 1920-talets (deflations-) depression förekom 
dock en gradvis anpassning av lönenivån neråt. Mellan åren 1920 
och 1921 ökande arbetslösheten från 5 till 25 procent. En effekt 

                                                      
16 Calmfors, L. (2002) ”EMU: s effekter på lönebildningen” i bilaga 2, 
Stabiliseringspolitik i valutaunionen, SOU 2002:16 
17 När efterfrågan av specifika svenska varor minskar leder detta till att 
prisnivån på dessa faller. Vid en given nominell lönenivå innebär detta att 
företagets reala lönekostnad stiger. En nominell sänkning av lönen skulle 
kunna motverka produktions- och sysselsättningsneddragningar på 
motsvarande sätt som en räntesänkning eller en depreciering av växelkursen. 
18 European Economic Advisory Group at CESifo. (2005), “Report on the 
European economiy 2005”. 
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av detta blev att lönerna sjönk med totalt 30 procent under de 
följande åren.  

Även vid den stora depressionen i början på 1930-talet före-
kom lönesänkningar, dock i en begränsad omfattning. En för-
klaring till den relativt låga omfattningen är att arbetsmarkna-
dens parter misslyckades att koordinera en gemensam lönean-
passning neråt.19

Löneanpassningar under 1970- och 1980-talen 

Under 1970-talet fördes en expansiv politik, med mål om full 
sysselsättning. Perioden kännetecknas av höga inflations- och 
löneökningstakter, med en genomsnittlig inflation på ca 9 pro-
cent och löneökningar på ca 10 procent. 

Som framgår av diagram 35 varierade reallöneförändringarna 
kraftigt under 1970- och 1980-talen. Arbetslöshetens effekter på 
löneökningstakten under denna period visar ett entydigt sam-
band. Högre arbetslöshet tenderar att sänka löneökningstakten. 
Skattningar visar att en procentenhets ökning av arbetslösheten 
minskar den nominella löneökningstakten med ca 3 procenten-
heter på ett års sikt.20 Den relativt höga inflationstakten under 
perioden möjliggjorde att reallönen kunde justeras neråt genom 
att löneökningstakten periodvis var lägre än inflationen.  

Diagram 35 Timlön och KPI 
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Omfattningen av lönefrysningar och lönesänkningar under 
1970- och 1980-talen har studerats empiriskt.21 Därvid analyse-
rades förändringar i grundlönen per timma, under förutsättning 
att arbetstagaren stannar i samma företag och har samma arbets-
uppgift. För perioden beräknas i genomsnitt 0,5 procent av 
tjänstemännen och 1,8 procent22 av arbetarna ha fått sänkta 
löner. Andelen lönefrysningar var i genomsnitt 0,65 procent för 
tjänstemän, respektive 0,28 procent för arbetare.  

Löneanpassningar under 1990-talet 

Det finns begränsade belägg för att de mekanismer som åstad-
kommer lönestelhet förändrats under 1990-talet. I en studie av 
Agell och Lundborg (2003) undersöktes 153 företag inom till-
verkningsindustrin under åren 1991 och 1998.23 Av de undersök-
ta företagen rapporterade endast två företag att lönesänkningar 
förekommit i någon form. Agell och Bennmarker (2002) har på 

                                                      
19 Fregert, K. (2000) ”The great depression in Sweden as a wage coordination 
failure” European review of economic history 4, pp. 341-360. 
20 Holmlund, B. (1990) ”Svensk lönebildning – teori, empiri, politik” Bil 24 
Långtidsutredningen. 
21 Ekberg, J (2004), ”Essays in empirical labor economics”, doktorsavhandling, 
Stockholms universitet 2004:2. 
22 Andelen lönesänkningar för arbetare är enligt författaren överskattad, pga. 
mätfel i antalet arbetade timmar. 
23 Agell, J och Lundborg, P (2003) ”Survey evidence in wage rigidity in the 
1990”s”, Scandinavian journal of economics, Vol 105, No.1. 
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motsvarande sätt undersökt förekomsten av nominella sänk-
ningar i Sverige under 1990-talet.24 I den studien undersöktes 
855 företag inom tillverkningsindustrin, tjänstesektorn samt den 
offentliga sektorn. Studien visar att lönesänkningar förekommit 
inom 28 företag, vilket sammantaget innebar att ca 1 procent av 
arbetstagarna drabbades av sänkt lön under 1990-talet. Studien 
visar även att lönesänkningar i större utsträckning förekom inom 
mindre företag, i mindre fackligt organiserade företag samt i 
företag med en större omfattning av vinstdelningssystem.  

Löneanpassningar under låg inflation (1995–2003) 

Avtalsförhandlingarna under åren 1995 och 1998 bedrevs under 
nya makroekonomiska förutsättningar. Riksbanken uttalade 1993 
att penningpolitiken skulle bedrivas mot ett inflationsmål på 
2 procent (±1 %) från och med år 1995. Av diagram 35 framgår 
att 1995 års avtalsförhandling bidrog till en genomsnittlig löne-
ökning på 6 procent. Vidare framgår att nedväxlingen av infla-
tionen i kombination med en relativt stabil nominell löneök-
ningstakt medfört att reallönerna ökat förhållandevis mycket 
under åren 1995 till 2003. Inte sedan 1960-talet har en så lång 
period med regelbundna reallöneökningar förekommit.  

Omfattningen av lönefrysningar och lönesänkningar under 
åren 1995 till 2001 har studerats empiriskt.25 Därvid analyserades 
förändringar i grundlönen per timma, under förutsättning att 
arbetstagaren stannar i samma företag och har samma arbets-
uppgift. Resultaten visar att andelen arbetare och tjänstemän 
som fått en sänkning av grundlönen ökat marginellt, i jämförelse 
med 1980-talet. Däremot har andelen arbetare som fått en oför-
ändrad grundlön mellan två följande år ökat. I genomsnitt fick 
7 procent av tjänstemännen en frysning av grundlönen mellan 
två följande år under perioden 1995–1999, jämfört med 
0,6 procent under 1980-talet. En ytterligare förändring är att 
andelen tjänstemän inom näringslivet med någon form av resul-
tatlön ökade från knappt 11 procent år 1990 till 17 procent år 
2000.26 Samtidigt har resultatlönens andel av den totala lönen för 
tjänstemän minskat från 13 procent år 1990 till 9 procent år 
2000.  

Sammantaget tyder dessa resultat på att grundlönen varit 
oförändrat stel neråt under perioden med låg inflation. Däremot 
har andelen tjänstemän med resultatbaserade lönekomponenter 
ökat, vilket möjliggjort en anpassning av den delen av lönen. 

                                                      
24 Agell, J och Bennmarker, H (2002) ”Wage policy and endogenous wage 
rigidity: a representative view from the inside” IFAU working paper 2002:12 
25 Ekberg, J (2004), ”Essays in empirical labor economics”, doktorsavhandling, 
Stockholms universitet 2004:2. 
26 Se Svenskt näringsliv (2004) ”Fakta om löner och arbetstider” 
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Löneanpassningar efter IT-kraschen 

Även om lönesänkningar varit sällsynta, finns det exempel i 
enskilda branscher. Efter den s.k. IT-kraschen i början av 2000-
talet anpassades lönerna neråt i ett antal IT-företag. Under slutet 
av 1990-talet uppkom en spekulationsbubbla i IT-företagens 
aktier. Företagens strävan att expandera ledde till att efterfrågan 
på kvalificerad personal ökade, vilket resulterade i en spiral som 
drev upp löner och priser inom branschen. Den vikande kon-
junkturen under 2000 ledde fram till att aktiebubblan sprack, 
vilket resulterade i att många företag förlorade stora delar av sitt 
marknadsvärde. Lönesänkningar förekom i ca 20 företag. Bak-
grunden till löneanpassningen var bl.a. låg facklig anslutnings-
grad inom branschen samt att chocken drabbade en hel sektor, 
vilket innebar att det fanns små möjligheter för den enskilde att 
hitta alternativa anställningar inom andra företag i branschen. 

Sammanfattning 

Under perioder med hög inflation kan reala löner liksom relativa 
löner anpassas förhållandevis snabbt utan nominella lönesänk-
ningar. Detta genom att en nominellt konstant lön ger en förhål-
landevis snabb minskning av reallönen vid hög inflation.  

Vid låg inflation kan nominell lönestelhet neråt bidra till att 
en störning i ekonomin får en större effekt på arbetslösheten än 
vid hög inflation. En förklaring är att sänkta real- och relativlö-
ner lättare accepteras om det sker utan att nominella löner behö-
ver sänkas. När ekonomin drabbas av olika typer av störningar 
medför nominell lönestelhet neråt och låg inflation att reala och 
relativa löneförändringar fördröjs. Detta kan innebära en högre 
jämviktsarbetslöshet än vid hög inflation.  

Sammantaget finns det dock tecken på att arbetsmarknadens 
parter samt enskilda företag och arbetstagare gradvis har anpas-
sat sig till en situation med låg inflation. Lönesättningen har 
blivit mer decentraliserad, vilket innebär ökade möjligheter att 
förändra relativlöner inom ramen för en given total löneöknings-
takt. Andelen arbetstagare med en frysning av grundlönen mel-
lan två följande år har ökat. Vidare har andelen tjänstemän med 
någon form av resultatlön ökat efter övergången till den nya 
penningpolitiska regimen med låg inflation. Lönekontrakt av 
denna typ har en inbyggd stabilisator, genom att lönen justeras 
både uppåt och neråt vid tillfälliga fluktuationer i efterfrågan. 
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Orsaker till nominell lönestelhet 
Nominell lönestelhet neråt, dvs. hinder mot nomi-
nella lönesänkningar, kan förklaras av att både före-
tag och arbetstagare motsätter sig lönesänkningar 
samt av institutionella faktorer som arbetsrättslag-
stiftningen och kollektivavtalens utformning.  

Nominell lönestelhet neråt förklaras ibland av 
fackföreningarnas starka ställning. Nominell löne-
stelhet kan dock även förekomma i ekonomier där 
lönerna bestäms utan några kollektivavtal. Ett skäl 
till nominell lönestelhet är att de flesta löneavtal är 
skrivna i nominella termer, dvs. i kronor och ören, 
och är tämligen långvariga. Lönerna omförhandlas 
inte under avtalsperioden även om det ekonomiska 
läget förändras. En förklaring är att det är svårt att 
indexera löneavtal på ett effektivt sätt. Därtill ger 
löneavtal i nominella termer löntagaren en viss kän-
nedom om kommande inkomster.27

Företagen och arbetstagarnas skäl  

Det är även sällsynt att lönen sänks mellan två löne-
avtal. En förklaring till detta är att både företag och 
arbetstagare har skäl att motsätta sig lönesänkningar. 

Ur företagets perspektiv kan lönesänkningar vara 
ett tveeggat instrument för att minska kostnaderna i 
en konjunkturnedgång. Även om en lönesänkning 
minskar företagets kostnader på kort sikt kan den 
medföra andra typer av kostnader på längre sikt. 
Agell och Bennmarker (2002) visar att många före-
tag tror att lönesänkningar leder till att personalom-
sättningen ökar till följd av att anställda självmant 
väljer att sluta.28 Studien bekräftar även andra teori-
er om att sänkta löner får en negativ inverkan på 
arbetsmotivationen.29 Resultaten visar även att före-
tagsledningen anser att externa lönejämförelser 
spelar en viktig roll för arbetsmotivationen. Motiva-
tionen påverkas negativt om företagets lönenivå är 
lägre än i likvärdiga företag.  

                                                      

                                                     

27 För en mer ingående diskussion se Gottfries, N (1992) 
”Insiders, outsiders and nominal wage contracts”, Journal of 
political economy 100(2), pp.252-270. 
28 Agell, J och Bennmarker, H (2002) ”Wage policy and 
endogenous wage rigidity: a representative view from the 
inside” IFAU working paper 2002:12 
29 Teorierna omfattar dels s.k. sociala rättvisenormer, t.ex. 
gåvoteorin (Akerlof 1982, 1984) och hypotesen om den rättvisa 
lönen (Akerlof och Yellen, 1990) samt lönens effekt på 
motivation, t.ex. effektiva löneteorin (Shapiro och Stiglitz, 
1984). 

För den enskilde arbetstagaren leder sänkt lön 
inte bara till lägre inkomst vid fortsatt arbete utan 
även till lägre ersättning vid t.ex. sjukdom, föräldra-
ledighet, arbetslöshet och framtida pension. 

 
Lundborg (2005) visar att anställda i krisdrabba-

de företag kommer att motsätta sig lönesänkningar 
för att rädda sina jobb om ersättningsnivåerna i 
socialförsäkringssystem är höga, om sannolikheten 
att få ett nytt jobb är hög samt om marginalskatter-
na är låga.30

Institutionella faktorer 

Även institutionella faktorer påverkar förekomsten 
av lönesänkningar. Att nominella lönesänkningar 
varit relativt sällsynta under efterkrigstiden kan del-
vis förklaras av arbetsmarknadspolitiken i Sverige. 
Den s.k. Rehn-Meidner modellen utarbetades av 
LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meid-
ner.31 Utgångspunkten för modellen var ”lika lön 
för lika arbete” oberoende av det enskilda företagets 
eller sektorns bärkraft. Syftet var att skapa ett ut-
slagningstryck bland företag och sektorer med låga 
vinster. Denna utslagning betraktades som önsk-
värd, då arbetskraft som frigjorts kunde överföras 
till mera produktiva verksamheter. Överföringen 
skulle underlättas genom en aktiv arbetsmarknads-
politik. 

Att lönesänkningar varit relativt sällsynta kan 
också förklaras av det ramverk som omfattar den 
svenska arbetsmarknaden. Ramverket består av tre 
delar; den arbetsrättsliga lagstiftningen, kollektivav-
tal samt individuella anställningskontrakt. Av dessa 
är kollektivavtalet viktigast, då den arbetsrättsliga 
lagstiftningen till viss del är dispositiv samt att vill-
kor i det individuella anställningskontraktet regleras 
av kollektivavtalet. Ett kollektivavtal kan slutas på 
lokal eller central nivå mellan en arbetsgivareorgani-
sation eller enskild arbetsgivare och en facklig orga-
nisation. Kollektivavtalen medför att företag inte 
ensidigt kan sänka löner även om avtalet löpt ut. 
Detta innebär att en lönesänkning endast kan ske 
under ömsesidighet mellan arbetstagare och arbets-

 
30 Lundborg, P. (2005) ”Wage rigidity and tax structure” Eco-
nomic letters 86, pp. 297-301. 
31 LO, (1951) ”Fackföreningsrörelsen och den fulla 
sysselsättningen”.  
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givare om sänkningen inte strider mot rådande lägs-
ta lön enligt kollektivavtalet.  

Att en lönesänkning endast kan ske under ömse-
sidighet kan härledas till en fundamental princip 
inom kontraktsskrivning. Om två parter har ingått 
ett avtal så kan villkoren i avtalet endast förändras 
om båda parter samtycker. Denna princip kan även 
användas för att förklara nominell lönestelhet på 
arbetsmarknader som har svag arbetsrättslagstift-
ning eller vid avsaknad av fackliga organisationer. 
Principen betyder dock inte att ett kontrakt aldrig 
kan omförhandlas. 

 Teoretisk analys av förhandlingsspelet mellan 
arbetsgivare och fackförening har visat att villkoret 
att rådande lön gäller även om avtalet löpt ut kan 
leda till nominell lönestelhet.32 Utgångspunkten för 
resonemanget är att det inte lönar sig för en arbets-
givare att initiera en lockout för att sänka löner vid 
en begränsad nedgång i efterfrågan. På motsvarande 
sätt lönar det sig inte för en fackförening att initiera 
en strejk för att höja löner vid en begränsad upp-
gång i efterfrågan. Kraven på omförhandling från 
parterna kommer endast att vara trovärdigt vid stora 
ekonomiska störningar. En utvidgning av resone-
manget ovan visar att lönerna är mer stela neråt än 
uppåt, om förhandlingspositionen för löntagarsidan 
är starkare än för arbetsgivarsidan. Förklaringen är 
att löntagarna kan tillgripa informella stridsmeto-
der.33

Sammanfattningsvis kan nominell lönestelhet 
förklaras av att både företag och arbetstagare har 
skäl att motsätta sig lönesänkningar samt av institu-
tionella faktorer som arbetsrättslagstiftningen och 
kollektivavtalens utformning. 
 
 

                                                      
32 Holden, S. (1994) ”Wage bargaining and nominal rigidities”, 
European Economic Review 38, pp. 1021-1039. 
33 Holden, S. (1997) ”Wage bargaining, holdout, and inflation”, 
Oxford Economic paper 49. 
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Internationella förutsättningar för 
svensk lönebildning 
I en allt mer globaliserad värld med ökad rörlighet för varor, 
tjänster och kapital drivs företagen att förlägga produktionen i 
det land där investeringarna ger högst avkastning. De svenska 
arbetskostnaderna anpassas därför på lång sikt så att kapital-
avkastningen på fysiska investeringar i Sverige ligger i linje med 
det internationellt bestämda långsiktiga kapitalavkastningskravet. 
Om kapitalavkastningen är i jämvikt så är den svenska reala ar-
betskostnaden också i jämvikt, dvs. det finns inga obalanser som 
behöver rättas till genom övergångsvis högre eller lägre löneök-
ningar. Givet att det internationella avkastningskravet är kon-
stant över tiden så bestäms utrymmet för svenska arbetskost-
nadsökningar i så fall som summan av produktivitetsökningen 
och prisökningen på näringslivets förädlingsvärde.34 I detta av-
snitt analyseras avkastningen på fysiskt kapital i Sverige jämfört 
med avkastningen på fysiskt kapital i andra länder.35 Analysen 
utmynnar i slutsatsen att kapitalavkastningen på investeringar i 
Sverige är i paritet med det internationellt bestämda kapitalav-
kastningskravet, dvs. den reala arbetskostnaden är i jämvikt och 
att ingen trendmässig förändring i det internationella kapitalav-
kastningskravet kan förutses. 

Sambandet mellan löneökningar och konkurrenskraften är 
avhängigt växelkursregimen. Vid en fast växelkurs bestäms ut-
vecklingen av konkurrenskraften främst av löneökningar i Sveri-
ge jämfört med löneökningar i omvärlden. Om lönekostnaderna 
ökar alltför snabbt uppstår kostnadskriser som tvingar fram 
devalveringar för att konkurrenskraften ska återupprättas. Med 
en rörlig växelkurs har inte relativt högre nominella löneökningar 
samma direkta betydelse för svensk konkurrenskraft eftersom 
även växelkursen varierar. Vid nuvarande penningpolitiska regim 
med rörlig växelkurs är i stället Riksbankens inflationsmål det 
nominella ankaret för pris- och lönebildningen. Alltför höga 
löneökningar i förhållande till två procents inflation leder till en 
stramare penningpolitik, vilket bromsar svensk produktion och 
sysselsättning. Inflationsmålet är således styrande för svenska 
löneökningar och inte, på samma sätt som tidigare, löneöknings-
takten i omvärlden.  

För det enskilda företaget eller branschen kan dock växel-
kursen tas som given. Ett svenskt företag som höjer lönerna 
kraftigt eller möter ny konkurrens från låglöneländer tappar 
givetvis konkurrenskraft och riskerar att slås ut. Vid ett normalt 
konjunkturläge och en real arbetskostnad i jämvikt, ökar dock 
sysselsättningen lika mycket i andra företag och arbetslösheten är 
oförändrat på sin jämviktsnivå. Denna fortlöpande strukturom-

                                                      
34 Därutöver krävs att den tekniska utvecklingen är arbetsbesparande. 
35 För en ingående beskrivning av svensk produktivitetsutveckling och 
betalningsförmåga, se Konjunkturinstitutets specialstudie ”Produktivitet och 
Löner till 2015”, nr 6, 2005. 
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vandling har höjt välståndet i Sverige och i andra länder under 
hela efterkrigstiden och fortsätter att göra det framöver genom 
ökad handel och annat ekonomiskt utbyte inom EU samt med 
bl.a. Kina och Indien. 

Diagram 36 Lönsamhet, nulägesomdöme i 
tillverkningsindustrin 
Nettotal 
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Kapitalavkastning 

På lång sikt måste avkastningen på investeringar i Sverige sam-
manfalla med avkastningen på investeringar i omvärlden. Före-
tagens arbetskraftsefterfrågan påverkas av om avkastningen på 
investeringar i Sverige avviker från avkastningen i omvärlden. 
Om avkastningen på investeringar i Sverige är lägre än det inter-
nationella avkastningskravet påverkas investeringsutvecklingen 
negativt, vilket dämpar efterfrågan på arbetskraft. Därmed däm-
pas de reala arbetskraftskostnaderna så att avkastningen på inve-
steringar i Sverige successivt ökar till den internationellt bestäm-
da avkastningsnivån. Likaså påverkas betalningsförmågan av om 
det internationella avkastningskravet förändras över tiden. Ett 
stigande internationellt avkastningskrav, allt annat lika, leder till 
en långsammare tillväxt i den svenska kapitalstocken och till 
lägre utrymme för arbetskostnadsökningar. 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 37 Industrins konfidensindikator 
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Indikatorer på kapitalavkastning i svenskt näringsliv 

I detta avsnitt analyseras hur den svenska kapitalavkastningen 
för investeringar i utgångsläget 2005 förhåller sig till det interna-
tionella kapitalavkastningskravet. Frågan är således om den reala 
arbetskraftskostnaden i utgångsläget avviker från sin jämviktsni-
vå. Därtill analyseras hur det internationella kapitalavkastnings-
kravet kommer att utvecklas. Bedömningarna är osäkra eftersom 
det inte finns några direkta kapitalavkastningsmått. I stället mås-
te den svenska kapitalavkastningen i förhållande till det interna-
tionella kapitalavkastningskravet, dvs. eventuell obalans i den 
reala arbetskraftskostnaden i utgångsläget, analyseras med hjälp 
av olika indikatorer. 

 
Källa: European Commission. 

 

Diagram 38 Relativ börsutveckling  
Index 1990-01-01=100, månadsvärden 
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En indikator på otillräcklig kapitalavkastning är om svenska 
företag är missnöjda med lönsamheten. I Konjunkturinstitutets 
konjunkturbarometer anger företagen inom tillverknings-
industrin om nuvarande lönsamhet bedöms vara god, tillfreds-
ställande eller dålig. Mer än hälften av de tillfrågade företagen 
uppger i årets två första undersökningar att lönsamheten är till-
fredsställande eller god, vilket visas som ett positivt nettotal i 
diagram 36. I jämförelse med det genomsnittliga lönsam-
hetsomdömet under den senaste tioårsperioden är nettotalen för 
närvarande mycket högre. Denna indikator tyder således på att 
kapitalavkastningen åtminstone inte understiger sin jämviktsnivå. 
En liknande indikator i Konjunkturbarometern, som kan jämfö-
ras mellan EU-länder, är industrins konfidensindikator. De se-
naste observationerna ligger i närheten av det historiska medel-

 
Källa: EcoWin. 
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värdet för Sverige 1964–2005 på ca –10, vilket indikerar en nor-
mal syn på orderstock, färdigvarulager och förväntad produktion 
(se diagram 37). Med några undantag följer Sverige utvecklingen 
av genomsnittet för euroområdet. 

Diagram 39 Fasta bruttoinvesteringar, totalt 
Procent av BNP, löpande priser 
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 Den relativa börsutvecklingen i Sverige i förhållande till USA 
och euroområdet tyder snarast på att avkastningen på fysiska 
investeringar i Sverige ligger över sin jämviktsnivå (se diagram 
38). Måttet har sina begränsningar eftersom företag som är 
börsnoterade i Sverige har en stor andel av kapitalstocken i 
andra länder. Lönsamheten för investeringar i Sverige, och där-
med eventuell obalans i arbetskostnader i utgångsläget, avspeglas 
dock betydligt bättre på den svenska börsen än på börser i USA 
eller euroområdet. 

Investeringsnivån i Sverige jämfört med utlandet är ytter-
ligare en indikator på om avkastningen på fysiska investeringar i 
Sverige är i paritet med avkastningen i omvärlden. Om den 
svenska kapitalavkastningen understiger det internationella kapi-
talavkastningskravet så bör det ge avtryck i form av låga inve-
steringar. Sedan början på 1990-talet är de totala brutto-
investeringarna som andel av BNP låga i Sverige, både jämfört 
med tidigare år och jämfört med andra länder (se diagram 39). 
Det beror dock i huvudsak på låga bostadsinvesteringar. Övriga 
investeringar i näringslivet avviker inte så mycket från USA eller 
jämförbara länder i Europa (se diagram 40). Denna indikator bör 
tolkas med försiktighet eftersom skillnader i näringslivsstruktur, 
demografi m.m. kan medföra att bruttoinvesteringarnas andel av 
BNP även på lång sikt skiljer sig åt mellan olika länder.  

Källor: OECD Economic Outlook, Statistiska cen-
tralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 40 Fasta bruttoinvesteringar, när-
ingsliv exkl. bostäder 
Procent av BNP, löpande priser 
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Vinstandelen i näringslivet är en annan indikator på kapital-
avkastningen. Som framgår av diagram 41 har vinstandelen ökat 
under de senaste åren och väntas vara i stort sett oförändrad 
framöver. Vinstandelen är också förhållandevis hög jämfört med 
de senaste 25 åren. Vinstandelen kan dock öka av andra anled-
ningar än att kapitalavkastningen ökat jämfört med kapitalav-
kastningen i andra länder. Till exempel kan den tekniska utveck-
lingen vara av sådant slag att kapitalstocken ökar i förhållande till 
produktionen.  

Källor: OECD Economic Outlook, Statistiska cen-
tralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 41 Vinstandel i näringslivet exkl. fi-
nans- och fastighetsverksamhet Sammanfattningsvis bedöms den svenska kapitalavkastning-

en vara i paritet med det internationellt bestämda avkastnings-
kravet, dvs. den reala arbetskraftskostnaden bedöms vara i jäm-
vikt i utgångsläget.  

Procent 
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På lång sikt följer avkastningen på svenska investeringar det 
internationella kapitalavkastningskravet genom en anpassning av 
den reala arbetskraftskostnaden. En viktig bestämningsfaktor för 
utvecklingen av svenska företags betalningsförmåga framöver är 
därför det internationella kapitalavkastningskravets utveckling. 
De historiskt sett mycket låga globala reala och nominella ränte-
nivåerna skulle kunna tyda på en varaktig nedgång i det interna-
tionella kapitalavkastningskravet eller att det internationella kapi-
talavkastningskravet ökar kraftigt när ränteläget normaliseras (se 
diagram 42). Båda dessa tolkningar av dagens låga räntenivå är 
dock sannolikt felaktiga. De låga räntorna torde i stället bero på 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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att den globala investeringskonjunkturen i rådande konjunktur-
fas är ovanligt svag och på ett högt försiktighetssparande hos 
hushåll och företag. Riskpremien på riskfyllda tillgångar och 
investeringar är därmed förhållandevis hög. Ett uttryck för en 
stigande riskpremie är att avkastningskravet på aktier inte har 
minskat trots det lägre ränteläget. Detta förhållande illustreras av 
att skillnaden mellan de förväntade företagsvinsterna i förhållan-
de till aktiepriserna, det s.k. inverterade P/E-talet, och den reala 
obligationsräntan i Sverige och USA är hög i ett historiskt per-
spektiv (se diagram 43 och diagram 44). Det rådande låga ränte-
läget kan därför inte tolkas som ett lågt internationellt avkast-
ningskrav på investeringar. Det internationellt bestämda avkast-
ningskravet bedöms framöver att vara oförändrat i förhållande 
till nuvarande nivå. På lång sikt bedöms dock den reala obliga-
tionsräntenivån öka och riskpremien på aktier att minska. 

Diagram 42 Långräntor, tioåriga statsobliga-
tioner 
Procent, månadsvärden 
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Källa: Riksbanken. 

Sammanfattningsvis bedöms avkastningen på investeringar i 
Sverige ligga i linje med det internationellt bestämda kapital-
avkastningskravet, dvs. de svenska arbetskostnaderna bedöms 
vara i jämvikt i utgångsläget 2005. Därutöver bedöms det inter-
nationell bestämda kapitalavkastningskravet vara oförändrat 
framöver. Under förutsättning att den tekniska utvecklingen är 
arbetsbesparande bestäms därmed utrymmet för arbetskostnads-
ökningen fram till 2015 som summan av produktivitetstillväxten 
och ökningen av näringslivets förädlingsvärdepriser. 

Diagram 43 Fed-modellen för Sverige 
Procent, månadsvärden 
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Anm. Realräntan är beräknad som skillnaden mellan 
den nominella tioårsräntan och förväntad inflation 
enligt enkätundersökning. 
Källor: JCF, Riksbanken och Prospera. 

 
 

Diagram 44 Fed-modellen för USA 
Procent, månadsvärden 
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Anm. Realräntan är beräknad som skillnaden mellan 
den nominella tioårsräntan och förväntad inflation 
enligt enkätundersökning. 
Källor: Prudential Equity Group, LCC, Philadelphia 
Fed och Riksbanken. 
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Diagram 45 Relativ arbetskostnad, produktivi-
tet och enhetsarbetskostnad i nationell valuta, 
Sverige jämfört med euroområdet 

Utvecklingen av svenska arbetskostnader i 
ett internationellt perspektiv 

Index 1995=100 
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I detta avsnitt jämförs hur arbetskostnaderna har utvecklats 
sedan 1995 i Sverige jämfört med euroområdet. Tidsperioden är 
vald med hänsyn till att Sverige övergick från fast till rörlig väx-
elkurs i slutet av 1992 samtidigt som penningpolitiken inriktades 
mot att uppnå prisstabilitet preciserat som 2 procents inflation 
från och med 1995.  

Hög produktivitetstillväxt har medgett snabba ar-
betskostnadsökningar 

Källor: OECD Economic Outlook och Konjunkturin-
stitutet 

Näringslivets arbetskostnad har ökat betydligt snabbare i Sverige 
än i euroområdet de senaste tio åren. Mellan 1995 och 2004 
ökade arbetskostnaderna med ca 42 procent i Sverige och ca 
18 procent i euroområdet. Den relativa arbetskostnaden ökade 
därmed med ca 20 procent (se diagram 45). Samtidigt har emel-
lertid produktiviteten ökat betydligt snabbare i Sverige än i euro-
området. Den relativa enhetsarbetskostnaden, dvs. arbetskost-
naden per producerad enhet, har därför ökat med ca 5 procent. 
Den relativa enhetsarbetskostnaden i gemensam valuta, vilket 
bättre speglar förskjutningar i konkurrenskraft, ger i dagsläget 
samma bild då växelkursen ligger på samma nivå som 1995 (se 
diagram 46). Däremot var den relativa enhetsarbetskostnaden i 
gemensam valuta högre än i nationell valuta under andra halvan 
av 1990-talet då kronan var förhållandevis stark mot euron. 

Diagram 46 Relativ enhetsarbetskostnad i 
näringslivet, Sverige jämfört med euroområdet
Index 1995=100 
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Om lönerna ökar i samma takt i samtliga näringslivsbran-
scher samtidigt som produktivitetstillväxten skiljer sig åt mellan 
branscher, medför detta vanligen att priserna utvecklas lång-
sammare i branscher med högre produktivitetstillväxt eftersom 
enhetsarbetskostnaden ökar långsammare. En mycket hög pro-
duktivitetstillväxt i den svenska teleproduktindustrin är en viktig 
förklaring till att enhetsarbetskostnaden i tillverkningsindustrin 
relativt euroområdet har minskat under de senaste åren (se 
diagram 47). Snabbt fallande priser på teleprodukter har också 
inneburit att bytesförhållandet, dvs. relationen mellan export- 
och importpriser, har sjunkit betydligt mer för Sverige än för 
euroområdet (se diagram 48). Detta har till viss del motverkade 
de positiva effekterna av den starka produktivitetsutvecklingen 
på konkurrenskraften och betalningsförmågan i näringslivet. 
Den relativa enhetsarbetskostnaden i gemensam valuta i diagram 
46 överskattar därför konkurrenskraften för svensk näringsliv 
2005. Konkurrenskraften belyses bättre av arbetskostnadsande-
len i svenskt näringsliv eftersom arbetskostnadsandelen även 
beaktar t.ex. fallande priser på teleprodukter. Vinstandelen, som 
är spegelbilden av arbetskostnadsandelen, och andra mera rele-

Källor: OECD Economic Outlook och Konjunkturin-
stitutet 

 

Diagram 47 Relativ enhetsarbetskostnad i 
nationell valuta, Sverige jämfört med euroom-
rådet 
Index 1995=100 
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Källa: OECD Economic Outlook. 
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vanta indikatorer på huruvida de svenska arbetskostnaderna är i 
jämvikt 2005 har diskuterats ovan med slutsatsen att så är fallet.  

Diagram 48 Bytesförhållande 
Index 1995=100 
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En vanlig föreställning är att arbetskostnaderna bör öka lika 
mycket i Sverige som i euroområdet. Denna syn sammanfaller 
med den här beräknade betalningsförmågan för svenskt närings-
liv bara om betalningsförmågan i euroområdet utvecklas lika 
snabbt. Detta förutsätter att arbetsproduktiviteten och föräd-
lingsvärdepriserna i näringslivet sammantaget utvecklas lika 
snabbt i Sverige och i euroområdet, vilket inte varit fallet de 
senaste åren. I ett längre tidsperspektiv kan det dock vara rimligt 
att anta att skillnaden inte är alltför stor, även om det något lägre 
inflationsmålet i euroområdet bidrar till att betalningsförmågan i 
näringslivet utvecklas långsammare i euroområdet än i Sverige. 

På bransch- och företagsnivå kan internationella lönejämfö-
relser naturligtvis ändå vara av stort intresse, eftersom växelkur-
sen då kan ses som given. Arbetskostnaderna i Sverige är något 
högre än i EU och särskilt mycket högre än i de nya medlems-
länderna (se fördjupningsrutan ”Arbetskostnaden i Sverige och 
andra EU-länder”). Detta bidrar till en fortgående strukturom-
vandling av det svenska näringslivet, men ger inte upphov till 
någon bestående brist på arbetskraftsefterfrågan i Sverige. 

 
Källa: OECD Economic Outlook. 

 

Diagram 49 Timlön i näringslivet 
Årlig procentuell förändring 
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Källor: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet. 
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Arbetskostnaden i Sverige och andra 
EU-länder 

Diagram 50 Arbetskostnad i näringslivet enligt 
Labour Cost Survey 2000 
Euro per timme 
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Eftersom Sverige har rörlig växelkurs är inflationsmålet styrande 
för svenska löneökningar och inte, på samma direkta sätt som 
tidigare, löneökningstakten i omvärlden. För det enskilda 
företaget eller branschen kan dock växelkursen tas som given. 
Arbetskostnaden i andra länder är därför en betydelsefull faktor 
för det enskilda företaget som konkurrerar med företag i andra 
länder. De företag som inte klarar av konkurrensen kommer att 
slås ut som ett led i den fortlöpande strukturomvandlingen som 
bidrar till den långsiktiga höjningen av välståndet i Sverige och i 
världen.  

 I takt med den fortgående globaliseringen öppnas nya mark-
nader där arbetskostnadsnivån skiljer sig väsentligt från svenska 
och västeuropeiska nivåer. Framför allt är det länder i Asien och 
Östeuropa som har blivit tillgängliga i högre grad. Den 1 maj i år 
utökades Europeiska Unionen (EU) med tio nya länder, EU10, 
till 25 medlemsländer.36 Den geografiska närheten samt den fria 
rörligheten för arbetskraft och kapital mellan EU-länder under-
lättar både för svenska företag att etablera sig i EU10-länderna, 
och för arbetskraften i dessa länder att arbeta i Sverige. Ur det 
enskilda företagets perspektiv kan det därför vara intressant att 
jämföra arbetskostnaden i Sverige med arbetskostnaden i övriga 
Europa.  

Anm. Näringslivet definieras exklusive vård, omsorg 
och samhälleliga tjänster. 
Källa: Eurostat. 

Diagram 51 Arbetskostnad i näringslivet enligt 
Labour Cost Survey 2000 
Euro per timme 
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I näringslivet som helhet är arbetskostnaden i Sverige drygt 
tio gånger högre än genomsnittet för EU10 (se diagram 50). 
Skillnaden mellan EU10-länderna är relativt liten med undantag 
för Cypern och Slovenien där arbetskostnaden är betydligt högre 
än genomsnittet (se diagram 51). I EU15 är den genomsnittliga 
arbetskostnaden lägre än i Sverige, men betydligt högre än ge-
nomsnittet i EU10 (se diagram 50). Skillnaden mellan EU15-
länderna är emellertid stor. I länder som Belgien, Danmark och 
Tyskland är arbetskostnaderna nästan lika höga som i Sverige, 
medan de i vissa länder som Grekland och Portugal är hälften av 
genomsnittet för EU15 (se diagram 52).37

Anm. Data saknas för Malta och Polen. Näringslivet 
definieras exklusive vård, omsorg och samhälleliga 
tjänster. 
Källa: Eurostat 

Diagram 52 Arbetskostnad i näringslivet enligt 
Labour Cost Survey 2000 

Är då svenska arbetskostnader för höga? För företaget är det 
egentligen enhetsarbetskostnaden, vilken tar hänsyn till hur pro-
duktiv arbetskraften är, som är viktig för lönsamheten. Produk-
tiviteten är generellt lägre i de nya medlemsländerna vilket inne-
bär att den låga arbetskostnaden överskattar den potentiella 
vinsten av att flytta produktionen. Företag som specialiserar sig i 
vissa typer av produktion kommer dock att kunna minska sina 
kostnader, åtminstone på kort sikt, genom att flytta produktio-
nen till lågkostnadsländer. Denna specialisering bidrar till den 
fortsatta strukturomvandlingen.  
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36 De nya medlemsländerna EU10, består av Cypern, Estland, Lettland, 
Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. 
37 Arbetskostnaden i Labour Cost Survey anges endast i gemensam valuta. Den 
svenska kronan var relativt stark mot euron år  2000, vilket delvis kan förklara 
den höga nivån jämfört med euroländerna.  

Anm. Näringslivet definieras exklusive vård, omsorg 
och samhälleliga tjänster. 
Källa: Eurostat. 
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I ett längre perspektiv kommer dock skillnaderna i arbets-
kostnadsnivån att utjämnas i takt med att skillnaderna i produk-
tivitetsnivån och prisnivån utjämnas. Detta sker genom en snab-
bare ökningstakt i priser och produktivitetstillväxt i lågkostnads-
länder än i exempelvis Sverige och EU15. Ett illustrativt exem-
pel på detta är att de senaste åren har arbetskostnaderna ökat i 
en betydligt snabbare takt i EU10 än i EU15 (se diagram 53 ).  

Diagram 53 Arbetskostnad i näringslivet enligt 
Labour cost index 
Index 2000 kvartal 1=100, säsongrensad 
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Anm. EU10 är ett ovägt genomsnitt av Tjeckien, 
Estland, Lettland, Ungern, Slovakien. Data saknas 
för resterande länder som ingår i EU10. 
Källa: Eurostat. 
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Stor osäkerhet i lönestatistiken 
Internationella jämförelser av löner och arbetskostnader är för-
hållandevis osäkra. Ett problem är bristen på statistik för länder 
utanför OECD-området. Men även då statistik finns tillgänglig, 
förekommer ofta stora skillnader i hur olika länder och organisa-
tioner definierar och mäter olika löne- och arbetskostnadsmått. 
Genom att jämföra uppgifter för Sverige från olika internationel-
la och nationella källor belyses denna osäkerhet.  

Svenska timlöner mäts genom konjunkturlönestatistiken och 
nationalräkenskaperna. Konjunkturlönestatistiken baseras på 
undersökningar där anställda tillfrågas om överenskommen må-
nads- eller timlön samt eventuell övertidsersättning. Timlönen 
enligt nationalräkenskaperna är ett bredare lönemått där även 
tillägg utöver övertidsersättning inkluderas och är därför högre.38 
Om sociala avgifter, som arbetsgivaren betalar, läggs till erhålls 
arbetskostnaden. Detta innebär att Arbetskostnadsindex (AKI), 
vilken baseras på konjunkturlönestatistiken, är lägre än arbets-
kostnaden enligt nationalräkenskaperna (se diagram 54).  

Diagram 54 Svenska arbetskostnader enligt 
olika definitioner och källor 
Kronor per timme Det finns ett flertal publikationer med internationell lönesta-

tistik och jämförelser, dels i tryckt form, dels i webbaserade da-
tabaser. Ofta hänvisas dock till någon av de stora statistikprodu-
cerande organisationerna:  
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Data skiljer sig mer eller mindre åt beroende på olika definitio-
ner och primärkällor och på hur ofta statistiken uppdateras efter 
revideringar av den nationella statistiken. Dessutom förekommer 
även bearbetningar av primärstatistiken för att underlätta jämfö-
relsen mellan länder. Detta förfarande är sällan transparent.  

Källor: Eurostat, International labour organisation, 
Bureau of labour statistics, och Statistiska central-
byrån. 

Internationella organisationer skiljer ibland på olika typer av 
arbetskostnader. Den svenska definitionen benämns då som 
kompensationskostnad, medan ett vidare begrepp, där även kostna-
der för boende, mat på arbetsplatsen, anställningskostnader etc. 
inkluderas, benämns som arbetskostnad. Ett mått på svensk ar-
betskostnad kan alltså skilja sig åt betydligt beroende på vilken 
källa som används (se diagram 54).  

I allmänhet är statistik för ökningstakter mer tillförlitlig än 
statistik för nivåer eftersom ökningstakten är mindre känslig för 
definitionsskillnader. Men lönenivåer efterlyses ofta, exempelvis 
i diskussioner rörande utflyttning av produktion. Det går inte att 
på ett enkelt sätt avgöra om någon källa är att föredra framför 
någon annan. Det beror bl.a. på vad statistiken ska användas till. 
Bureau of Labour Statistics täcker exempelvis arbetskostnaden i 
vissa asiatiska och sydamerikanska länder, medan Eurostat täck-
                                                      
38 För en redogörelse över skillnaderna hänvisas till slutrapporten från 
Medlingsinstitutets arbetsgrupp för lönestatistik ”Att mäta löneutvecklingen”, 
Medlingsinstitutet, 2004.  
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er samtliga europeiska länder. Eftersom arbetskostnad definieras 
och mäts på olika sätt så bör statistik från olika källor jämföras 
och tolkas med särskilt stor försiktighet. Detta illustreras i 
diagram 55 och 56diagram 56 där den relativa arbetskostnaden i 
Sverige jämfört med Tyskland respektive Frankrike, jämförs 
enligt Eurostat och Bureau of Labour Statistics.  

Diagram 55 Relativ arbetskostnad, Sverige 
jämfört med Tyskland  
Index 1996=100  
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Anm. BLS avser tillverkningsindustrin medan Euro-
stat avser hela industrin. 
Källor: Eurostat och Bureau of labour statistics. 

Diagram 56 Relativ arbetskostnad, Sverige 
jämfört med Frankrike  
Index 1996=100 
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Anm. BLS avser tillverkningsindustrin medan Euro-
stat avser hela industrin. 
Källor: Eurostat och Bureau of labour statistics. 
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Svensk arbetsmarknad och fortsatt global 
specialisering 

Kinas, Indiens och Östeuropas ökade ekonomiska öppenhet 
gentemot omvärlden har skapat nya marknader och ökad kon-
kurrens. Handeln med varor och tjänster har ökat under det 
senaste decenniet. Från 1990 till 2002 ökade den globala han-
delsvolymen med 90 procent medan global BNP ökade med 
50 procent.39 Denna utveckling återspeglas även i den svenska 
handeln. Mellan 1990 och 2004 har exporten som andel av BNP 
ökat från 30 till 46 procent. Samtidigt har importen som andel av 
BNP ökat från 30 till 37 procent (se diagram 57). 

Ökad handel medför ett större utbud av varor och tjänster 
för konsumenter och företag. Konsumenter tjänar på en ökad 
konkurrens från nya producenter eftersom det bidrar till att 
priser pressas.  Diagram 57 Export och import 

Procent av BNP, löpande priser 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Den ständigt pågående strukturomvandlingen medför att 
olönsamma företag slås ut, vilket leder till att graden av speciali-
sering inom produktionen fortsätter att öka. Strukturomvand-
lingen innebär således att arbetskraft och kapital flyttas till mer 
lönsam produktion. Detta tenderar att ge en högre effektivitet i 
ekonomin och därmed successivt högre BNP i såväl Sverige som 
globalt.  

För att strukturomvandlingen ska leda till högre BNP på t.ex. 
fem års sikt krävs att handelsvinsterna i detta perspektiv översti-
ger de omställningskostnader som uppstår genom strukturom-
vandlingen. 

I och med att produktion flyttar till länder med lägre löner 
har en oro uppkommit över att svenska arbetstillfällen försvin-
ner utomlands och att arbetslösheten därmed skulle bli varaktigt 
högre som en följd av ökad konkurrens från t.ex. Kina, Indien 
eller Östeuropa. Produktionsförflyttningar och strukturomvand-
lingen till följd av internationell handel är dock inte någon ny 
företeelse. Exempelvis kan nämnas minskad sysselsättning inom 
textil- och skoindustrin under 1970-talet samt inom stål- och 
varvsindustrin under 1980-talet. Såväl svenska som internationel-
la erfarenheter visar att sådana sysselsättningsminskningar i stort 
sett balanseras av ökad sysselsättning inom andra områden på 
några års sikt. Strukturomvandlingen medför därmed högre 
levnadsstandard i alla länder som deltar i internationell handel 
utan att sysselsättningen blir nämnvärt lägre på några års sikt. 
Det finns således ingen brist på arbetskraftsefterfrågan på lång 
sikt utan sysselsättningen bestäms då, enligt etablerad ekonomisk 
teori och empiri, i princip av arbetskraftutbudet minus jämvikts-
arbetslösheten.  

                                                      
39 Se European Economic Advisory Group (2005) ”Report on the European 
economy 2005” 
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Fortgående specialisering 

Det finns inte någon heltäckande statistik vad gäller globalise-
ringens effekter på Sverige. I detta avsnitt presenteras en sam-
manställning av valda delar av forskningsrapporter, utredningar 
och officiell statistik. 

I detta sammanhang är det relevant att skilja på olika typer av 
produktionsförflyttningar. Dels kan företaget flytta produktio-
nen inom landet eller till utlandet, dels inom koncernen eller till 
ett utomstående företag. De definitioner som används för olika 
typer av produktionsförflyttningar redovisas i figur 2. 

Begreppet outsourcing innebär att företaget anlitar en extern 
producent/leverantör för att utföra delar av produktionen som 
tidigare utförts i egen regi. Begreppet offshoring innebär att pro-
duktion flyttar över en nationsgräns.  

Figur 2 Definitioner för olika typer av produktionsförflytt-
ningar 

I Sverige Utomlands 

Intern produktion/leverantör Omlokalisering Inhouse offshoring 
   

Extern produktion/leverantör 
 

Nationell 
outsourcing 

Internationell 
outsourcing  

Källor: Industrins ekonomiska råd och Konjunkturinstitutet 

Utvecklingen inom svenskägda multinationella före-
tag 

Diagram 58 visar antalet anställda inom tillverkningsindustri i 
svenskägda multinationella företag under perioden 1996–2003. 
Utvecklingen redovisas för Sverige, andra höginkomstländer och 
låginkomstländer.40, 41 Nedgången av antalet anställda inom till-
verkningsindustrin i Sverige är förmodligen missvisande. En 
förklaring är att en del av de tjänster som tidigare producerades 
inom svenskägda multinationella företag flyttats till tjänstepro-
ducerande företag inom Sverige. Denna förklaring stöds av att 
utvecklingen av antalet sysselsatta inom nationella tjänsteprodu-
cerande företag i Sverige, där antalet anställda ökat från 275 000 
år 1990 till 409 000 år 2004.42 Av diagram 58 framgår vidare att 
antalet anställda i höginkomstländer minskat något. Antalet an-
ställda i låginkomstländer ökade mellan åren 1996 och 2000 men 
har därefter planat ut. 

Diagram 58 Anställda inom svenskägda multi-
nationella tillverkningsindustriföretag 
Tusental 
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Källa: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). 

 

Av diagram 59 framgår att antalet anställda inom Sverige, i 
svenskägda multinationella tjänsteföretag, legat på en relativt 
                                                      
40 Höginkomstländer är Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 
Grekland, Island, Irland, Italien,. Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
USA, och Österrike.  
41 Sammansättningen av företag skiftar mellan åren på grund av att svenska 
företag övergår till utländskt ägande och vice versa. 
42 Se tabell 2.3 i Industrins ekonomiska råd. (2005) ”Svensk industri i 
globaliseringens tid” 
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konstant nivå under perioden 1998 till 2003. Antalet anställda i 
höginkomstländer har däremot ökat, från 95 000 år 1996 till 340 
000 år 2003. Fram till år 2000 ökade även antalet anställda i låg-
inkomstländerna. Därefter har ökningen planat ut. 

Diagram 60 Svenska direktinvesteringar i för-
hållande till BNP 
Procent 
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Källor: Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 61 Svenska direktinvesteringar i för-
hållande till BNP i låginkomstländer 
Procent 
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Källor: Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 59 Anställda inom svenskägda multi-
nationella tjänsteföretag 
Tusental 
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Källa: ITPS. 

Sammanfattningsvis visar statistiken att majoriteten inom 
svenskägda multinationella företag är anställda utomlands. Un-
der perioden 1996 till 2003 har den totala andelen utlandsan-
ställda i tillverkningsindustrin ökat från 56 till 68 procent, varav 
andelen i låginkomstländer har ökat från 12 till 19 procent. I de 
tjänsteproducerande företagen har andelen utlandsanställda ökat 
från 27 till 62 procent, varav andelen ökat från 4,1 procent till 
8,5 procent i låginkomstländer.  

När svenska företag expanderar utomlands genom nyetable-
ringar eller genom uppköp av befintliga företag avspeglas det i 
statistiken över direktinvesteringar.43 Som framgår av diagram 60 
är direktinvesteringarna i höginkomstländer betydligt högre än 
direktinvesteringarna i låginkomstländer.  

Diagram 61 visar andelen direktinvesteringar i låginkomst-
länder i Asien, Sydamerika samt i EU10, dvs. de nya EU länder-
na. I EU10 har direktinvesteringarna mattats av efter år 2000, 
efter en uppgång i mitten av 1990-talet. Svenska företag desin-
vesterade (negativa värden) i Sydamerika under 2001–2003. Di-
rektinvesteringarna till låginkomstländer i Asien visar en positiv 
trend, dock med en hög variabilitet. 

Internationell outsourcing 

Det saknas heltäckande statistik när det gäller internationell out-
sourcing, dvs. att ett svenskt företag flyttar produktionen till en 
extern leverantör utomlands. Den information som finns grun-
das på indikatorer eller enkätundersökningar.  

En indikator för den fortgående globaliseringen är importan-
delen för insatsförbrukningen inom industrin. En ökad import-
andel för insatsförbrukningen tolkas som att specialiseringen av 
produktionen har ökat. 

Tabell 5 Importandel för insatsförbrukningen inom industrin. 

1975 1980 1985 1995 2000 2002

Importandel 28,7 34,9 36,3 34,0 38,0 37,5
 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

 
Av tabell 5 framgår att importandelen för insatsförbrukningen 
ökat från 28,7 procent år 1975 till 37,5 procent år 2002. Import-

                                                      
43 Direktinvesteringar redovisas här med positivt tecken för utflöde. 
Direktinvesteringar är svåra att mäta. En etablering i utlandet av ett svenskt 
företag behöver inte nödvändigtvis registreras som en svensk direktinvestering. 
Om etableringen finansieras från ett annat land än Sverige, så kan 
direktinvesteringen bli registrerad i finansieringslandet.  
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andelen för år 2002 visar däremot inte på någon dramatisk avvi-
kelse från den trendutveckling som uppvisats de senaste 25 åren. 

Omfattningen av outsourcing inom svensk tillverkningsindu-
stri under åren 2001–2004 enligt en enkätundersökning redovi-
sas i Bengtsson (2005). 44 Av de 267 undersökta företagen hade 
ca hälften av företagen anlitat en leverantör för att utföra en 
aktivitet som tidigare utförts inom företaget. Tabell 6 visar att 
46 procent av andelen outsourcande företag valde att utlokalise-
ra produktionen enbart inom Sverige.  

Tabell 6 Typfall av omflyttning av produktion. 
Andel av outsourcande företag 

I Sverige Utomlands Både och

Intern produktion/leverantör 4 11 1
Extern 
produktion/leverantör 37 30 8
Mix av inter- och 
externleverantör 5 1 3
Summa 46 42 12

Källa: Bengtsson (2005). 

Undersökningen visade att det främsta motivet för att flytta 
produktion var att reducera kostnaderna. Även om tillverknings-
kostnaden kan reduceras så kan outsourcing vara förenat med 
indirekta kostnader i form av minskad kundanpassning, leve-
ransförmåga och produktframtagning. En slutsats i studien är att 
sambandet mellan outsourcing och företagets prestationsutveck-
ling är oklart. En annan slutsats är att outsourcing som enskild 
strategi inte utgör ett alternativ till egen produktionsutveckling.  

Sveriges industritjänstemanna förbund (SIF) har genomfört 
tre regionala undersökningar av omfattningen av produktions-
förflyttningar utomlands med definitionen att ett arbetstillfälle 
har flyttat för att återuppstå utomlands. En undersökning har ägt 
rum för Jönköpings-, Kalmar-, och Kronobergs län, en annan 
för Norrbottens och Västerbottens län och en tredje för Västra 
Götalands län.45 Undersökningarna baseras på enkätsvar från 
företag som har en lokal SIF-klubb. I enkäterna undersöktes 
omfattningen av produktionsförflyttningar samt omfattning av 
företagets nyetablering utomlands de senaste fem åren.  

Företagsstrukturen i de tre undersökta regionerna har olika 
karaktär. Smålandsregionen domineras av små och medelstora 
företag inom tillverkningsindustrin. Företagsstrukturen i Västra 
Götalands län karakteriseras av en hög andel stora industriföre-

                                                      
44 Se Bengtsson, L. (2005) ”Outsourcing av produktion i svensk 
verkstadsindustri”, Kap 4. i boken ”Alternativ till outsourcing”. Liber (2005). 
45 Sveriges industritjänstemanna förbund (SIF). (2004) ”Jobben flyttar: en 
arbetsrapport om utflyttning av jobb”, (2005) ”Flyttar våra jobb utomlands? 
En rapport om utvecklingen i Norrbottens och Västerbottens län”., (2005) 
”Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Västra Götalands 
län”. 
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tag. Norrlandsregionen domineras av företag med en stor kapi-
talintensiv råvarubaserad industri.  

Undersökningarna visar att förekomsten av produktionsför-
flyttningar och nyetablering av jobb utomlands varierar i omfatt-
ning mellan regionerna. I Smålandsregionen uppgav en fjärdedel 
av företagen att produktionsförflyttning utomlands ägt rum, 
totalt ca 600 arbetstillfällen fördelat på 24 företag. Nyetablering 
av verksamhet i omvärlden uppgick till 1350 jobb fördelat på 25 
företag. I Västra Götaland rapporterades att vart femte företag 
flyttat arbetstillfällen utomlands. Av de arbetstillfällen som flyttat 
var mer än vart fjärde ett tjänstemannajobb, totalt ca 1700 ar-
betstillfällen fördelat på 36 företag. En femtedel av företagen 
rapporterade att de nyetablerat verksamhet utomlands. Samman-
lagt har flera tusen arbetstillfällen inom företag i Västra Göta-
land nyetablerats utomlands.  

Företag i Norrbottens och Västerbottens län rapporterade att 
produktionsförflyttningen varit liten. Endast vart tionde företag 
har flyttat produktion utomlands, totalt 190 arbetstillfällen för-
delat på 49 företag. Däremot var det vanligare med nyetablering 
av verksamhet utomlands, totalt 790 arbetstillfällen fördelat på 
13 företag. 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten att svenska företag 
haft en betydande outsourcing av produktion från Sverige för att 
reducera kostnaderna. Ökad konkurrens från producenter i låg-
löneländer återfinns i övervägande del inom tillverkningsindu-
strin. Den kapitalintensiva råvarubaserade industrin är tämligen 
oberörd av utflyttning av produktion. Skillnaden i utflyttning av 
produktion mellan små och stora företag inom tillverkningsindu-
strin är liten. En skillnad är dock att små företag i högre grad 
enbart flyttar tillverkning medan större företag även flyttar ad-
ministrativa enheter.  

Sedan slutet av 1990-talet har utflyttningstakten av produk-
tion inom tillverkningsindustrin snarare minskat än ökat. En 
förklaring till detta är den globala konjunkturnedgången under 
början av 2000-talet. Ökningen av antalet anställda i låglönelän-
der inom svenskägda multinationella företag har planat ut under 
2000-talet. Som redovisas i nedanstående fördjupningsruta har 
outsourcing som skäl till att minska antalet anställda minskat 
mellan åren 1999 och 2004 (Se fördjupningsruta: Outsourcing 
som orsak till att minska antalet anställda). 

Det här underlaget indikerar således att globaliseringen fort-
sätter men att det för Sveriges del inte går snabbare under 2000-
talet än under de föregående fem åren. En slutsats är att den 
svagare sysselsättningsutvecklingen under 2000-talet jämfört 
med föregående fem år beror på svag konjunkturutveckling och 
inte på en snabbare ökning av globaliseringen. 
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Effekter på sysselsättning och löner 

I ett långsiktigt perspektiv är det rimligt att anta att den fortgå-
ende strukturomvandlingen inte har någon större effekt på sys-
selsättningen, då sysselsättningen i princip bestäms av arbets-
kraftutbudet minus jämviktsarbetslösheten.  

Däremot kommer sammansättningen av produktionen och 
sysselsättningen Sverige att fortsätta att förändras. Sammansätt-
ningen påverkas också av strukturella faktorer, t.ex. utbildnings-
nivån, infrastruktur samt närings- och handelspolitik.  

På kort sikt innebär den pågående strukturomvandlingen 
högre arbetslöshet jämfört med om strukturomvandlingen skulle 
upphöra. Forskning om hur direktinvesteringar i utlandet påver-
kar den inhemska arbetsmarknaden visar att arbetskraftsefterfrå-
gan påverkas, med en ökad efterfrågan av högutbildade och en 
minskad för lågutbildad arbetskraft. Feenstra och Hanson (1999) 
menar att utflyttning av produktion från amerikanska företag (till 
dotterföretag eller externa företag) har bidragit till en ökad löne-
premie för kvalificerad arbetskraft i USA.46 Slaughter (2000) har 
studerat samma fråga, men fokuserar enbart på direktinvester-
ingar i utlandet, och finner att ändrad produktion inte har några 
effekter på arbetskraftsefterfrågan.47 Detta kan tolkas som att 
resultaten som presenterats av Feenstra och Hanson i huvudsak 
kan relateras till internationell outsourcing. En ändrad relativ 
arbetskraftsefterfrågan kan därmed medföra att sammansätt-
ningen av arbetskraftutbudet inte matchar arbetskraftsefterfrå-
gan, vilket skulle öka jämviktsarbetslösheten. 

Strukturomvandlingen innebär att sammansättningen på ar-
betskraftsefterfrågan förändras, vilket i sin tur kan bidra till att 
öka lönespridningen. Om de relativa lönerna inte kan anpassas 
kan strukturomvandlingen bidra till en något högre jämviktsar-
betslöshet. Strukturomvandlingen kan då bidra till en tämligen 
hög arbetslöshet för låg kvalificerad arbetskraft som konkurrerar 
med motsvarande arbetskraft i bl.a. Kina och Indien. Däremot 
kommer det omvända förhållandet gälla för personer med kvali-
fikationer som är underrepresenterade i omvärlden. 
 
 

                                                      
46 Se Feenstra, R och Hanson, G (1999), ”The impact of outsourcing and high 
technology capital on wages: estimates for the United States,1979-1990”, 
Quarterly Journal of Economics, 114 (3). 
47 Se Slaughter, M. (2000), ”Production transfer within multinational 
enterprises and american wages” Journal of International Economics, 50 (2). 
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Outsourcing som skäl till att minska 
antalet anställda 
Konjunkturinstitutet genomförde på uppdrag av Europeiska 
kommissionen en enkätstudie år 1999 och 2004 om svenska 
företag avseende sysselsättningsläget. Studien utgjorde en del av 
EU:s arbetsmarknadsundersökningar och omfattade de företag 
som ingår i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. 48, 49

En fråga var om företaget planerar att öka eller minska anta-
let anställda. Om företaget planerar att minska antalet anställda 
ska ett skäl anges och graderas. Flytt av produktion (outsour-
cing) ingår som ett skäl. Huruvida produktionen flyttas inom 
landet eller utomlands framgår dock ej. Tabell 1 och 2 redovisar 
andelen företag inom tillverkningsindustrin, tjänsteproduktion 
och detaljhandeln som planerat att minska antalet anställda samt 
gradering av outsourcing som skäl för detta. 

Tabell 7 Andel av företag som planerar att minska antalet 
anställda 
Procent 

Tillverkningsindustrin Tjänsteproduktion Detaljhandel 
1999 2004 1999 2004 1999 2004 

37,0 33,4 11,0 36,2 11,0 19,1 

Källor: Europeiska kommissionen och Konjunkturinstitutet 

Tabell 8 Outsourcing som skäl till att minska antalet an-
ställda 
Procent 

 Tillverkningsindustrin Tjänsteproduktion Detaljhandel

 1999 2004 1999 2004 1999 2004

Mycket viktigt 16,2 4,8 9,1 4,4 9,1 4,2 
Viktigt 45,9 26,6 36,4 14,4 36,4 12,6 
Mindre viktigt 37,8 68,6 54,5 81,2 54,5 83,2 

Källor: Europeiska kommissionen och Konjunkturinstitutet 

Av tabell 7 och 8 framgår att andelen företag inom tillverknings-
industrin som planerar att minska antalet anställda reducerats 
från 37,0 år 1999 till 33,4 procent år 2004. Outsourcing som ett 
skäl att minska antalet anställda har kraftigt minskat för dessa 
företag. År 1999 ansåg 37,8 procent av företagen att detta skäl 
var mindre viktigt. År 2004 har denna andel ökat till 68,6 pro-
cent. Andel företag inom tjänsteproduktion och detaljhandel 
som planerar att minska antalet anställda ökade däremot från 

                                                      
48 Urvalet till den månatliga konjunkturbarometerundersökningen erhålls från 
SCB:s företagsdatabas. Urvalet är stratifierat med avseende på storleksklass och 
bransch. EU: s arbetsmarknadsundersökningar för åren 1999 och 2004 
omfattar ca 2 500 företag. Bortfallet av ofullständiga svar motsvarar ca 60 
procent av dessa. 
49 Se European Commission (2000) ”European economy: reports and studies”  
No 4, för 1999 års arbetsmarknadsundersökning.  
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1999 till 2004 men även där minskade outsourcing som ett skäl 
för att minska antalet anställda. 

Tillverkningsindustrin kan delas in i produktion av insats-, 
investerings- samt konsumtionsvaror. Outsourcing som ett skäl 
till att minska antalet anställda har utvecklats olika i de olika 
grupperna. Tabell 9 och 10 visar andelen företag som planerar 
att minska antalet anställda samt gradering av outsourcing upp-
delat på typ av produktion. För företag som producerar insatsva-
ror och investeringsvaror har outsourcing som skäl till neddrag-
ningar av antalet anställda minskat kraftigt i betydelse. Däremot 
har andelen företag som producerar konsumtionsvaror som 
graderat outsourcing som mycket viktigt ökat från 4,4 till 
15,3 procent.  

Tabell 9 Andel företag inom tillverkningsindustrin som 
planerar att minska antalet anställda 
Procent 

Insatsvaror Investeringsvaror Konsumtionsvaror 
1999 2004 1999 2004 1999 2004 

37,0 38,8 34,0 24,7 45 40,5 

Källor: Europeiska kommissionen och Konjunkturinstitutet 

Tabell 10 Outsourcing som skäl till att minska antalet an-
ställda 
Procent 

 Insatsvaror Investeringsvaror Konsumtionsvaror

 1999 2004 1999 2004 1999 2004 

Mycket viktigt 10,8 0,0 34,4 6,9 4,4 15,3 
Viktigt 43,2 17,8 44,1 35,2 48,9 34,1 
Mindre viktigt 46,0 82,2 23,5 57,9 46,7 50,6 

Källor: Europeiska kommissionen och Konjunkturinstitutet 

Undersökningarna visar att outsourcing som skäl till neddrag-
ningar av antalet anställda har minskat i betydelse mellan åren 
1999 och 2004. I stället visar undersökningen att andra skäl, t.ex. 
en minskad efterfrågan av företagets produkter, priskonkurrens 
och rationaliseringar, är viktigare när det gäller neddragningar av 
antalet anställda.  
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Betalningsförmågan för arbetskostna-
der på medellång sikt50

Utvecklingen av näringslivets betalningsförmåga för arbets-
kostnader bestäms i huvudsak av produktivitetsutvecklingen och 
Riksbankens inflationsmål, även om andra faktorer som t.ex. 
förändringar i relativpriser också spelar roll. I detta kapitel pre-
senteras först en tankeram för hur betalningsförmågan utvecklas 
i näringslivet. Därefter diskuteras hur arbetsproduktiviteten i 
svenskt näringsliv har utvecklats och bedöms utvecklas 2006–
2015. Efter det studeras vilka faktorer som bestämmer föräd-
lingsvärdeprisets utveckling och i vilken takt förädlingsvärdepri-
set kommer att stiga 2006–2015. Bedömningar av framtida pro-
duktivitetsutveckling och prisutveckling sammanfattas därefter i 
termer av betalningsförmågans utveckling 2006–2015. Sist i 
kapitlet diskuteras betalningsförmågan i offentlig sektor. 

Bestämning av näringslivets betalningsförmåga 

Figur 1 på nästa sida sammanfattar de viktigaste faktorerna som 
bestämmer den trendmässiga utvecklingen av näringslivets no-
minella betalningsförmåga för arbetskostnader. 

Utvecklingen av arbetsproduktiviteten är av central betydelse 
för i vilken takt betalningsförmågan i näringslivet ökar. En snab-
bare ökning av förädlingsvärdet per arbetad timme ger, allt annat 
lika, utrymme för en motsvarande snabbare ökning av arbets-
kostnaderna. Då förutsätts att arbetskostnadens andel av föräd-
lingsvärdet är oförändrad. Förändringar i det internationellt be-
stämda kapitalavkastningskravet kan dock påverka såväl pro-
duktiviteten som arbetskostnadsandelen och därmed betalnings-
förmågan. Men också den teknologiska utvecklingens karaktär är 
av betydelse. Teknologiska framsteg kan t.ex. bidra till att arbets-
kostnadsandelen faller trendmässigt över tiden som en följd av 
en stigande kvot mellan kapitalstocken och BNP. En sådan ut-
veckling är i sig positiv för arbetsproduktiviteten men betal-
ningsförmågan växer nu långsammare än vad produktivitets-
utvecklingen i sig indikerar. 

                                                      
50 Kapitlet bygger i stora delar på Konjunkturinstitutets specialstudie Nr. 6 Maj 
2005 ”Produktivitet och löner till 2015”, som finns tillgänglig på www.konj.se. 
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Figur 1 Faktorer som bestämmer den trendmässiga ut-
vecklingen av betalningsförmågan i näringslivet 
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Anm: Under förutsättning att arbetskostnadens andel av förädlingsvärdet är 
konstant, summerar förändring i arbetsproduktivitet och förändring i 
förädlingsvärdepris till förändring i betalningsförmåga. Om arbetskostnads-
andelen minskar (ökar) trendmässigt, t.ex. som en följd av den teknologiska 
utvecklingen, stiger betalningsförmågan långsammare (snabbare) än summan. 

Den nominella betalningsförmågan i näringslivet påverkas också 
av hur priserna utvecklas. För betalningsförmågan är det priser-
na på näringslivets förädlingsvärde som är det relevanta prismåt-
tet. Riksbankens mål att konsumentprisinflationen ska vara 
2 procent per år (med ett toleransintervall på +/–1 procent-
enhet) är ett nominellt ankare för konsumentprisutvecklingen 
och därmed också för förädlingsvärdepriserna. Prisökningen för 
olika insats- och färdigvaror kan givetvis avvika kraftigt från 
2 procent även trendmässigt. Men eftersom det finns en stark 
koppling mellan hur konsumentpriserna utvecklas och hur för-
ädlingsvärdepriserna utvecklas har inflationsmålet indirekt en 
stor betydelse för i vilken takt betalningsförmågan stiger. Desto 
högre inflationsmål, desto snabbare ökar den nominella betal-
ningsförmågan. Det är dock viktigt att poängtera att betalnings-
förmågan i reala termer inte påverkas av Riksbankens inflations-
mål. 

Diagram 62 IKT-industrin 
Årlig procentuell förändring 
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Det faktum att en del av produktionen exporteras och att en 
del av den inhemska efterfrågan tillgodoses genom import med-
för att förädlingsvärdeprisernas utveckling kan avvika från kon-
sumentprisutvecklingen. Snabb arbetsproduktivitetstillväxt i en 
bransch leder i allmänhet till en svag prisutveckling för bran-
schens färdigvaror eftersom kostnaden per producerad enhet då 
tenderar att utvecklas svagt. Utvecklingen inom IKT-industrin är 
ett exempel på detta (se diagram 62). Eftersom en stor del av 
produktionen inom IKT-industrin exporteras och exporten vida 
överstiger importen av motsvarande varor, har detta bidragit till 

Källa: Statistiska centralbyrån. 
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att de svenska exportpriserna utvecklats betydligt svagare än 
importpriserna. Relationen mellan svenska export- och import-
priser, det s.k. bytesförhållandet, har därför fallit trendmässigt 
sedan 1990-talets början (se diagram 63). En given importvolym 
måste alltså betalas med en allt större exportvolym. Detta har i 
sin tur delvis urholkat den ökning i betalningsförmågan som följt 
av de senaste årens snabbt stigande arbetsproduktivitet. 

Diagram 63 Bytesförhållande 
Index 2002=1 
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Genomslaget på betalningsförmågan av en ökning av arbets-
produktiviteten beror alltså på i vilken utsträckning bytes-
förhållandet påverkas. I de flesta exportsektorer med en snabb 
produktivitetstillväxt begränsas betalningsförmågans utveckling 
av fallande exportpriser. En ökad arbetsproduktivitet i den in-
hemska tjänstesektorn leder däremot i betydligt högre grad till en 
ökad betalningsförmåga. Detta beror på att bytesförhållandet 
inte påverkas i någon större utsträckning. Källa: Statistiska centralbyrån. 

 Handeln med omvärlden är också en förklaring till att sam-
mansättningen av det som produceras i näringslivet skiljer sig åt 
från sammansättningen av det som konsumeras av hushållen. 
Sådana skillnader medför också att förädlingsvärdepriserna ut-
vecklas annorlunda än konsumentpriserna. Exempelvis utgör 
tjänster en större andel av konsumtionen än av produktionen. 
Eftersom priserna på tjänster vanligen stiger snabbare än varu-
priserna bidrar detta till att förädlingsvärdepriserna vanligen 
utvecklas svagare än konsumentpriserna, vilket verkar återhål-
lande på betalningsförmågans utveckling. 

Också produktivitetsutvecklingen i omvärlden spelar roll för 
betalningsförmågan i Sverige. Genom teknologispridning kan 
ökad produktivitet i omvärlden leda till högre produktivitet i 
Sverige och därmed öka betalningsförmågan. Men högre pro-
duktivitet i omvärlden kan också påverka betalningsförmågan 
vid given produktivitet i Sverige via effekter på bytesförhållan-
det. Om arbetsproduktiviteten i omvärlden ökar inom branscher 
som exporterar varor och tjänster till Sverige tenderar det svens-
ka bytesförhållandet att förbättras till följd av lägre importpriser. 
Givet att en konsumentprisinflation på 2 procent upprätthålls, 
dvs. i linje med Riksbankens mål, ger detta utrymme för högre 
inhemsk inflation och därmed också för större arbetskostnads-
ökningar. 

Diagram 64 Arbetskostnadsandel i näringslivet 
exkl. finans- och fastighetsverksamhet 
Procent av förädlingsvärdet 
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Arbetskostnadsandelen varierar med konjunkturen. Den 
trendmässiga utvecklingen av arbetskostnadsandelen bestäms av 
trenden för det internationellt bestämda kapitalavkastningskravet 
och av trenden för kvoten mellan kapitalstock och BNP, som i 
sin tur beror på den teknologiska utvecklingens karaktär. Som 
framgår av diagram 64 föll arbetskostnadsandelen i näringslivet 
(exklusive finans- och fastighetsverksamhet) trendmässigt under 
1980-talet och början av 1990-talet. Sedan mitten av 1990-talet 
förefaller dock den neråtgående trenden ha brutits. 

I bedömningen av betalningsförmågans utveckling 2006–
2015 antas att den trendmässiga utvecklingen av det inter-
nationellt bestämda kapitalavkastningskravet och av teknologin 
blir sådan att den trendmässiga arbetskostnadsandelen förblir 

Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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oförändrad framöver t.o.m. 2015 (se ”Internationella förutsätt-
ningar för svensk lönebildning” för en utförligare diskussion om 
utvecklingen av det internationellt bestämda kapitalavkastnings-
kravet). Osäkerheten om huruvida den trendmässiga nedgången 
i arbetskostnadsandelen har brutits eller ej är dock betydande. 

 

Definition av betalningsförmåga 
Förändringar i näringslivets betalningsförmåga, dvs. utrymmet 
för stigande arbetskostnader (löner och kollektiva avgifter) per 
arbetad timme, definieras som summan av produktivitets-
tillväxten i näringslivet och tillväxttakten i näringslivets priser, 
mätt som s.k. förädlingsvärdepriser, efter att hänsyn tagits till 
eventuella trender i arbetskostnadsandelen. Sådana trendmässiga 
förändringar i arbetskostnadsandelen kan uppkomma till följd av 
trendmässiga förändringar i det internationellt bestämda kapital-
avkastningskravet och om den teknologiska utvecklingen är av 
sådan karaktär att kvoten mellan kapitalstocken och BNP för-
ändras trendmässigt. 

Arbetsproduktivitet 

Internationella trender i produktiviteten 

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige påverkas i hög grad av 
utvecklingen i omvärlden. På kort sikt påverkas den svenska 
ekonomin av den internationella konjunkturutvecklingen. Svensk 
BNP-tillväxt, och därmed produktivitetstillväxten, tenderar att 
samvariera med den globala utvecklingen. 

Även den mer långsiktiga utvecklingen i svensk ekonomi på-
verkas av omvärlden. Trendmässigt sjunkande kommunikations- 
och transportkostnader leder till att handeln ökar snabbare än 
BNP, samt till allt snabbare och bättre informations- och tekno-
logispridning mellan länder. Forskning och utvecklingsinsatser 
bidrar därmed inte bara till ökad produktivitet i det egna landet 
utan även i omvärlden. Hög produktivitetstillväxt i omvärlden är 
fördelaktigt för svensk ekonomi även av andra orsaker än tek-
nikspridning, t.ex. via billigare import av insats- och konsum-
tionsvaror som bl.a. ökar konsumtionsutrymmet i Sverige. 

Diagram 65 BNP per arbetad timme 
Årlig procentuell förändring 
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Diagram 65 visar trender i produktivitetstillväxten i Sverige, 
USA och euroområdet mätt som BNP per arbetad timme. I 
Sverige och USA har produktivitetstillväxten ökat under 1990-
talet, efter en förhållandevis svag utveckling under 1980-talet. I 
euroområdet har den trendmässiga produktivitetstillväxten där-

Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: OECD Productivity Database, Statistiska 
centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 
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emot fallit tillbaka gradvis sedan den snabba tillväxten under 
1970-talet och är nu lägre än i både USA och Sverige.51

Diagram 66 Korskorrelation mellan produktivi-
tetstillväxt i Sverige och utlandet, 1971-2003 

Tabell 11 BNP per arbetad timme, trend 
Årlig procentuell förändring, genomsnitt 

  2006–2015 

USA  2,3 
Euroområdet  1,7 
Storbritannien  2,2 
Japan  1,7 

3210-1-2-3

0.40

0.20

Genomsnitt (BNP-vägt)  2,0 

Källor: OECD och Konjunkturinstitutet. 

Den trendmässiga produktivitetstillväxten i viktiga konkurrent-
länder bedömer Konjunkturinstitutet sammantaget uppgå till ca 
2,0 procent i genomsnitt per år de närmaste 10 åren (se tabell 
11). I euroområdet väntas tillväxten stiga från den nuvarande 
låga ökningstakten kring 1 procent per år. Produktivitetstillväx-
ten bedöms bli fortsatt hög i USA, 2,3 procent i genomsnitt per 
år. Sveriges produktivitetsutveckling liknar mer den i USA än 
den i euroområdet, både när det gäller trendtillväxt och konjunk-
turella variationer.52 Dessutom tycks USA leda utvecklingen i 
Sverige med ett par år (se diagram 66). Den fortsatt höga pro-
duktivitetsutvecklingen i USA ger därför en viss indikation om 
att produktivitetsutvecklingen kommer att bli fortsatt god också 
i Sverige under den närmaste tioårsperioden. I de följande av-
snitten analyseras produktivitetsutvecklingen i Sverige mer ingå-
ende. 

Nuvarande produktivitetsutveckling i Sverige 

Produktivitetstillväxten i Sverige var förhållandevis låg under 
1980-talet men har därefter ökat betydligt (se diagram 67). I ett 
längre tidsperspektiv är dock inte produktivitetstillväxten an-
märkningsvärd hög, utan det är snarare den låga produktivitets-
tillväxten under 1980-talet som avviker. Under 1980-talet halka-
de Sverige efter en rad andra länder. Olika förklaringar framför-
des som t.ex. strukturproblem inom industrin, växande offentlig 
sektor, stigande skattetryck, oljekris, devalveringsekonomi, svagt 
omvandlingstryck, snabbt ökat arbetskraftsdeltagande och ett 
mycket högt resursutnyttjande mot slutet av 1980-talet.53

                                                      
51 En förklaring till den starka produktivitetstillväxten i USA och Sverige är att 
IKT-producenternas bidrag till TFP-tillväxten är stort, se kapitel 4 i ”Produk-
tivitet och löner till 2015”, Specialstudie Nr 6, Konjunkturinstitutet. Med 
undantag för Finland och Irland har bidraget från IKT i övriga EU-länder varit 
mindre än i Sverige. 
52  Se kapitel 2 i ”Produktivitet och löner till 2015”, Specialstudie Nr 6, 
Konjunkturinstitutet. 
53 Se t.ex. ”Drivkrafter för produktivitet och välstånd”, Produktivitets-
delegationens betänkande, SOU 1991:82. 
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Anm. Exempelvis visar stapeln för ”-3” korrelationen 
mellan tillväxttakten i Sverige och den i utlandet 3 år 
tidigare. 
Källor: OECD Productivity Database och Konjunktur-
institutet. 
 

Diagram 67 BNP per arbetad timme 
Årlig procentuell förändring 
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Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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Produktiviteten i näringslivet ökade med i genomsnitt 
2,6 procent per år under perioden 1981–2004 (se diagram 68). 
Utvecklingen var betydligt starkare under andra hälften av peri-
oden. På 1980-talet ökade produktiviteten med måttliga 
1,9 procent per år, men runt 1991/1992 växlade ökningstakten 
upp och har därefter i genomsnitt uppgått till 3,1 procent per år. 
Till stor del beror denna starkare utveckling på att produktivi-
tetstillväxten för IKT-producenterna54 växlat upp kraftigt. Även 
om IKT-producenterna exkluderas är produktivitetstillväxten 
dock betydligt högre sedan början av 1990-talet. 

Diagram 68 Produktivitet, näringsliv 
Årlig procentuell förändring 
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Produktivitetstillväxten i industrin har i genomsnitt varit hög-
re än för näringslivet som helhet. Vissa branscher utmärker sig 
med en extra kraftig uppväxling i produktivitetstillväxt (se 
diagram 69). Framför allt gäller det IKT-industrin, men även i 
läkemedels- och motorfordonsindustrin är produktivitets-
tillväxten nu betydligt högre än under 1980-talet. För övriga 
industrin, som står för drygt 70 procent av hela industrins föräd-
lingsvärde, finns däremot inget tydligt skift uppåt i produktivi-
tetstillväxten. För de varuproducerande branscherna utanför 
industrin var utvecklingen till och med starkare under 1980-talet. 

Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 69 Produktivitet, industrin 
Årlig procentuell förändring 
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Produktivitetstillväxten i tjänstebranscherna har varit lägre än 
för näringslivet som helhet, men liksom i industrin har den väx-
lat upp och ökat snabbare än under 1980-talet (se diagram 70). 
För företagstjänster har den uppmätta produktivitets-
utvecklingen varit mycket svag även under 1990-talet. Förbättra-
de mätmetoder har dock lett till att den uppmätta produktivitets-
tillväxten ökat väsentligt de senaste åren.55 I handeln har produk-
tiviteten utvecklats starkt, och här skedde uppväxlingen i början 
av 1990-talet.  

Sammantaget har industrin bidragit med ca hälften av pro-
duktivitetstillväxten i näringslivet under större delen av perioden 
1980–2004, trots att industrin endast utgör drygt 20 procent av 
näringslivet. Övriga varubranscher ger allt mindre bidrag medan 
tjänstebranschernas bidrag stiger. Delar man upp näringslivet i 
IKT-producenter och icke IKT-producenter står de förra för en 
ganska liten del av produktionen i näringslivet. Bidragen från 
IKT-producenterna till näringslivets produktivitetstillväxt har 
dock ökat kraftigt, framför allt under andra halvan av 1990-talet. 

Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 70 Produktivitet, tjänstebranscher 
Årlig procentuell förändring 
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Framskrivningar 2005–2015 

Framskrivningar av produktiviteten i näringslivet görs på 
branschnivå och aggregeras sedan med branschens andel av 
näringslivets totala förädlingsvärde som vikt.  

Den trendmässiga produktivitetstillväxten för hela närings-
livet beräknas med hjälp av olika ekonometriska metoder, och 

                                                      
54 Definieras här som branscherna  30, 32, 33, 642 och 72 enligt ”Standard för 
svensk näringsgrensindelning” (SNI).  Anm. Trend beräknad med HP-filter. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 55 Se fördjupningsrutan ”Tjänsteprisindex” i ”Produktivitet och löner till 

2015”, Specialstudie Nr 6, Konjunkturinstitutet, 2005. 
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utgör en utgångspunkt för framskrivningarna till 2015.56 Därtill 
delas näringslivet upp i 12 olika branscher som bedöms var för 
sig.57 Den pågående strukturomvandlingen med minskande an-
del arbetade timmar i industrin antas fortsätta (se diagram 71). 
Andelen arbetade timmar i industrin i förhållande till hela när-
ingslivet beräknas därför minska från 25 procent 2004 till 
22 procent 2015. Branscher med snabb volym- och produktivi-
tetsutveckling har generellt en svagare prisutveckling. Därmed 
hålls sådana branschers förädlingsvärdesandel tillbaka. 

Diagram 71 Förädlingsvärde och antal arbeta-
de timmar 
Förädlingsvärde i löpande priser, respektive arbeta-
de timmar, som andel i procent av näringslivet 
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Produktiviteten inom industrin bedöms fortsätta att utvecklas 
starkt fram till 2015 (se diagram 72 och diagram 73). Liksom 
under senare år förväntas produktiviteten öka särskilt snabbt i 
IKT-industrin. Teknikutvecklingen kommer att vara fortsatt 
snabb för IKT-företagen. Bedömningen är dock att de största 
tekniksprången redan är gjorda även om nyare teknik som den 
s.k. tredje generationens mobiltelefoni (3G) fortfarande är rela-
tivt outnyttjad i konsumentledet. Produktivitetsutvecklingen i 
IKT-industrin de kommande tio åren antas därför bli lägre än 
den varit de senaste femton åren. Relativt sett blir den dock 
fortsatt hög. Även inom motorfordonsindustrin väntas produk-
tivitetsutvecklingen bli fortsatt hög. Konkurrensen är stor och 
omvandlingstrycket fortsatt starkt med krav på ytterligare effek-
tivisering. Läkemedelsindustrin i Sverige har varit mycket fram-
gångsrik och är världsledande inom flera behandlingsområden. 
Stora forskningsinsatser görs för att ta fram nya behandlingspre-
parat. Även för läkemedelsindustrin förutses en fortsatt stark 
produktivitetsutveckling i linje med de senaste tjugo årens ut-
veckling. För övriga delar av industrin är det rimligt att förvänta 
sig att den relativt svagare utvecklingen fortsätter. Till stor del 
handlar det om mogna branscher där en snabbare produktivi-
tetsutveckling än den historiska verkar mindre sannolik.  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet

Diagram 72 Produktivitet, näringsliv 
Årlig procentuell förändring 
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Även inom tjänstebranscherna är det IKT-producenterna 
som får den starkaste produktivitetsutvecklingen de kommande 
tio åren (se tabell 12). I synnerhet gäller detta för tele-
kommunikationstjänster. Allt effektivare och mer avancerade 
system möjliggör användningen av mer sofistikerade tjänster, 
vilket genererar en fortsatt stark produktivitetsutveckling inom 
branschen. Även databehandlingsverksamhet väntas få en rela-
tivt stark produktivitetsutveckling. Här, liksom för övriga före-
tagstjänster, spelar dock även införandet av tjänsteprisindex i 

Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 73 Produktivitet, industrin 
Årlig procentuell förändring 
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56 Se kapitel 3 i ”Produktivitet och löner till 2015”, Specialstudie Nr 6, 
Konjunkturinstitutet, 2005. 
57 Framskrivningarna är gjorda genom att aggregera utvecklingen i 12 
branscher. I ett första steg bestäms den relativa timutvecklingen mellan 
branscher. Tillsammans med Konjunkturinstitutets medelfristiga bedömning av 
arbetsutbud erhålles då en nivå på antalet arbetade timmar. Därefter bestäms 
produktivitets- och prisutveckling för respektive bransch. Förädlingsvärden 
kan då beräknas i löpande priser. Förädlingsvärden och arbetade timmar 
aggregeras upp till näringslivet totalt och fastprisberäknas med 
kedjeprisindexmetoden. Produktiviteten beräknas sedan som förädlingsvärden i 
fasta priser dividerat med antalet arbetade timmar. Även andra faktorer spelar 
in när olika delbranscher ska aggregeras såsom branschernas relativa storlek i 
andel arbetade timmar och den relativa prisutvecklingen. 

Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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beräkningarna en betydande roll för den högre uppmätta pro-
duktivitetsutvecklingen. För handeln bedöms ett utökat ut-
nyttjande av IKT-teknologi tillsammans med ett fortsatt högt 
konkurrenstryck leda till att den redan relativt goda produktivi-
tetsutvecklingen består (se diagram 74).  

Diagram 74 Produktivitet, tjänstebranscher 
Årlig procentuell förändring 
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Ett införande av EU-kommissionens tjänstedirektiv kommer 
också att driva fram ytterligare effektiviseringar inom tjänste-
branscherna. Syftet med tjänstedirektivet är att inrätta en rättslig 
ram som underlättar för etableringsfriheten i medlemsstaterna 
och en fri rörlighet för tjänster mellan medlemsstaterna. 

Sammantaget betyder detta att produktivitetstillväxten i när-
ingslivet de kommande tio åren bedöms uppgå till igenomsnitt 
2,7 procent per år. Detta är något lägre än under perioden 1991–
2005, men betydligt högre än på 1980-talet (se tabell 12). IKT-
producenter svarar för den starkaste utvecklingen även fram-
över, men även här väntas ökningstakten bli svagare än under 
perioden 1991–2005 (se diagram 75). För näringslivet exklusive 
IKT-producenter ökar produktiviteten med i genomsnitt 
2,2 procent per år, vilket är ungefär som under 1991–2005 men 
högre än under 1980-talet. 

Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 

Diagram 75 Produktivitet, näringsliv 
Årlig procentuell förändring 
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Tabell 12 Produktivitetsutveckling 
Årlig procentuell förändring, genomsnitt 

  81–90 91–00 01–05 06–15 

Industrin 2,6 6,4 5,5 5,1 
 IKT-industrin 4,2 24,5 47,4 15,9 
 Motorfordonsindustrin 0,4 9,3 5,0 8,2 
 Läkemedelsindustrin 2,9 8,0 8,3 7,5 
 Övriga industrin 2,7 3,3 2,4 2,9 
Övriga varubranscher 3,3 1,4 1,3 1,3 
Tjänstebranscher 1,1 2,0 2,0 1,9 
varav IKT-tjänster 4,0 2,6 6,2 4,8 Anm. Trend beräknad med HP-filter. 
 Företagstjänster 1,2 -0,2 2,5 1,8 Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-

institutet.  Handel 2,4 3,6 2,9 3,0 
 Finans. fastighetsv. -0,9 2,5 1,1 1,2 
 Övriga tjänsteb. 1,1 1,9 2,3 2,3 
Näringsliv 1,9 3,1 2,9 2,7 
 IKT-producenter 4,0 11,7 14,1 7,8 
 Näringsliv exkl. IKT 1,8 2,4 2,1 2,2 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

Förädlingsvärdepriset 

Riksbankens mål om att konsumentpriserna ska öka med 
2 procent per år är en av hörnstenarna för hur betalnings-
förmågan i näringslivet utvecklas. Utvecklingen av förädlings-
värdepriset, som är det relevanta priset för företagens betalnings-
förmåga, avviker dock från konsumentprisutvecklingen. För det 
första påverkar förändringar i bytesförhållandet konsument-
priserna och förädlingsvärdepriserna i olika grad. För det andra 
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skiljer sig sammansättningen av näringslivets produktion och 
hushållens konsumtion åt.58

Bytesförhållandet fortsätter att försämras 

I en öppen ekonomi som den svenska är det oftast inte samma 
varor och tjänster som produceras som används för konsumtion 
och investeringar. Näringslivets förädlingsvärdepriser kan därför 
även på lång sikt utvecklas annorlunda än konsument- och inve-
steringspriserna. Om priserna på det som produceras i Sverige 
utvecklas långsammare än det som används kommer det att 
registreras som ett försämrat bytesförhållande, dvs. export-
priserna utvecklas svagare än importpriserna, och det går åt allt 
fler exportvaror för att byta till sig en given mängd importvaror. 
Om bytesförhållandet försämras tenderar förädlingsvärde-
priserna att öka långsammare än konsumentpriserna. 

Den trendmässiga utvecklingen av bytesförhållandet bestäms 
i stor utsträckning av den relativa produktivitetsutvecklingen 
mellan exportsektorn och importsektorn, dvs. omvärldens ex-
portsektor.59 Om företagen som producerar exportvaror har 
högre produktivitetstillväxt än de utländska företagen som pro-
ducerar importvarorna kommer bytesförhållandet att försämras. 

Diagram 76 Produktivitet 
Årlig procentuell förändring 
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I tabell 13 och diagram 76 visas produktivitetsutvecklingen i 
export- och importsektorerna under perioden 1980–2015.60 Som 
framgår av diagrammet har produktivitetstillväxten varit högre i 
exportsektorn framför allt sedan början av 1990-talet. Det beror 
i hög grad på att Sverige har en, relativt omvärlden, stor telepro-
duktindustri som har haft en mycket hög produktivitetstillväxt. 
Även under perioden 2006–2015 bedöms exportsektorn ha en 
högre produktivitetstillväxt än importsektorn och följaktligen en 
svagare prisutveckling. Detta medför att bytesförhållandet 
kommer att fortsätta att försämras under perioden 2006–2015 
(se diagram 77). 

Anm. Trender beräknad med HP-filter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

                                                      
58 I strikt mening beror även ett förändrat bytesförhållande på produkt-
sammansättningen. 
59 För en utförlig diskussion, se avsnittet ”Relativpriser och relativ 
produktivitet” i kapitel 5 i Konjunkturinstitutets specialstudie Nr. 6, 2005 
”Produktivitet och löner till 2015”. 
60 Produktiviteten för importsektorn är konstruerad under antagandet att 
produktivitetetstillväxten i respektive bransch är densamma i utlandet som i 
Sverige. Det vill säga produktivitetetstillväxten i en svensk bilfabrik antas vara 
densamma som i en tysk bilfabrik. För övrigt är produktiviteten i export- och 
importsektorn konstruerad på motsvarande sätt som för konsumtionskorgen. 
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Tabell 13 Produktivitet 
Årlig procentuell förändring 

  81–90 91–00 01–05 06–15 

Näringslivet 1,9 3,1 2,9 2,7 
 Tjänstebranscher 1,1 2,0 2,0 1,9 
 Varubranscher 2,9 4,8 4,0 4,0 
Exportsektorn 2,3 5,7 4,8 3,7 
Importsektorn 2,3 4,8 4,0 3,4 
Hushållens konsumtionskorg 1,7 2,8 2,8 2,4 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

För varor och tjänster där transportkostnaderna är låga och/eller 
kostnaderna att flytta produktionen till ett annat land är låga, 
bestäms utvecklingen av bytesförhållandet i särskilt hög grad av 
produktivitetsutvecklingen i exportsektorn relativt import-
sektorn. Exempel på sådana produkter är IKT-produkter, läke-
medel och motorfordon samt olika tjänster som datakonsulter 
och callcenterföretag. För många andra varor och tjänster är 
kopplingen mellan priser och produktivitetsutvecklingen betyd-
ligt svagare. Priserna på råvaror bestäms exempelvis av utbud 
och efterfrågan på världsmarknaden och är inte direkt kopplade 
till produktivitetsutvecklingen i ett enskilt land. En ökning av 
produktiviteten i den svenska exportsektorn relativt importsek-
torn med en procent medför därför i genomsnitt att bytesförhål-
landet försämras med mindre än en procent. Skattningar av 
sambandet mellan bytesförhållandet och relativproduktivitet ger 
att elasticiteten är 0,73. Enligt modellberäkningen i diagram 77 
kommer bytesförhållandet att fortsätta att försämras med ca 
0,2 procent per år fram till och med 2015. Dessa beräkningar 
beaktar förutom den trendmässiga utvecklingen av relativpro-
duktiviteten (se tabell 13 och diagram 76) även den trendmässiga 
oljeprisutvecklingen. 

Diagram 77 Bytesförhållande 
Index 2002=1 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. Den svagare utvecklingen av exportpriset jämfört med im-

portpriset, dvs. det fallande bytesförhållandet, bidrar till att för-
ädlingsvärdepriserna kommer att öka långsammare än UND1X-
inflationen under perioden 2006–2015. Detta beror på att ex-
portpriset endast ingår i förädlingsvärdepriset medan importpri-
set har förhållandevis större inverkan på UND1X, som till unge-
fär 30 procent består av importerade varor och tjänster. 

 

Tjänster större andel av konsumtionen än av pro-
duktionen 

Handeln med omvärlden innebär också att sammansättningen av 
det som produceras i näringslivet avviker från sammansättningen 
av det som konsumeras av hushållen. Denna skillnad medför att 
förädlingsvärdepriserna utvecklas annorlunda än konsument-
priserna. Exempelvis utgör tjänster en större andel av konsum-
tionen än av produktionen, framför allt därför att investeringar 
och export bara till en mindre del består av tjänster (se tabell 14). 
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Den lägre produktivitetsutvecklingen i tjänstesektorn medför 
därmed att hushållen konsumerar varor och tjänster som produ-
ceras i branscher som i genomsnitt har en lägre produktivitets-
tillväxt än näringslivet som helhet (se diagram 76 och tabell 
13).61

Tabell 14 Produktandelar 2003 
 Varuprodukter Tjänsteprodukter 

Näringslivets produktion 0,46 0,54 

Hushållens konsumtion 0,28 0,72 
Investeringar 0,78 0,22 
Export 0,81 0,19 
Import 0,79 0,21 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Enligt diagram 76 har hushållen under de senaste åren konsume-
rat varor och tjänster vars producenter i genomsnitt haft ett par 
tiondelar lägre produktivitetstillväxt än i näringslivet som helhet. 
Denna skillnad bedöms bestå även under de närmaste åren. På 
lite längre sikt väntas dock skillnaden mellan sammansättningen 
av näringslivets produktion och av hushållens konsumtion mins-
ka i takt med att nettoexporten minskar och den inhemska tjäns-
teproduktionen ökar. Hushållens konsumtion kommer emeller-
tid även i ett medelfristigt perspektiv bestå av varor och tjänster 
som produceras i branscher som i genomsnitt har en lägre pro-
duktivitetstillväxt än näringslivet som helhet, eftersom invester-
ingar bara till en mindre del består av tjänster.  

Under perioden 2006–2015 bedöms hushållens konsumtion 
bestå av varor och tjänster vars producenter i genomsnitt har 
0,3 procentenheter lägre produktivitetstillväxt än näringslivet 
som helhet. Detta medför i sin tur att förädlingsvärdepriserna 
kommer att öka 0,3 procentenheter långsammare per år än kon-
sumentprisinflationen, mätt med UND1X, under perioden 
2006–2015. 

Förädlingsvärdepriserna ökar mindre än konsument-
priserna 

Sammantaget medför skillnaderna mellan UND1X-inflationen 
och förädlingsvärdeprisutvecklingen att förädlingsvärdepriset 
kan öka med i genomsnitt 1,6 procent per år under perioden 
2006–2015, givet att UND1X ökar i linje med Riksbankens mål 
på två procent (se tabell 15). Av skillnaden på 0,4 procent-

                                                      
61 Produktiviteten i konsumtionskorgen är konstruerad utifrån antagandet att 
produktandelarna sammanfaller med branschandelarna. För att få fram 
produktiviteten i konsumtionskorgen har i sin tur respektive branschs 
förädlingsvärdesandel viktats med produktandelarna i konsumtionskorgen. 
Vikterna för konsumtionskorgen är från 2003 vilket medför att framskriv-
ningarna till 2015 respektive tillbakaskrivningar till 1980 måste tolkas med stor 
försiktighet.  
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enheter förklaras 0,3 procentenheter av skillnader i produkt-
sammansättningen i näringslivets produktion och hushållens 
konsumtion. De resterande 0,1 procentenheterna förklaras av 
det fortsatt fallande bytesförhållandet. Som jämförelse kan näm-
nas att skillnaden mellan den genomsnittliga ökningen av 
UND1X och förädlingsvärdepriset under de senaste 15 åren 
uppgår till 0,5 procentenheter. 

Tabell 15 Priser 
Årlig procentuell förändring, respektive procentenheter 

  2006–2015 

Konsumentpris enligt UND1X 2,0 
Förädlingsvärdepris i näringslivet 1,6 
Differens mellan UND1X och förädlingsvärdepris  0,4 

Bidrag till differens  
 Bytesförhållande 0,1 
 Produktsammansättning 0,3 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

Betalningsförmåga i näringslivet 

Under perioden 2006–2015 bedöms produktiviteten i närings-
livet öka med i genomsnitt 2,7 procent per år, samtidigt som 
förädlingsvärdepriserna stiger med i genomsnitt 1,6 procent per 
år (se tabell 16). Eftersom arbetskostnadsandelen i näringslivet 
bedöms bli trendmässigt oförändrad under 2006–2015, ökar 
näringslivets betalningsförmåga med i genomsnitt 4,3 procent 
per år under perioden. 

Tabell 16 Betalningsförmåga i näringslivet 
Årlig procentuell förändring 

 2006–2015 

Produktivitet  2,7 
Förädlingsvärdepris 1,6 
Betalningsförmåga 4,3 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Antagandena om bl.a. produktivitetens och bytesförhållandets 
utveckling som ligger till grund för denna bedömning är givetvis 
förknippade med stor osäkerhet. I Konjunkturinstitutets special-
studie ”Produktivitet och löner till 2015” analyseras hur betal-
ningsförmågan utvecklas under högst realistiska antaganden. 
Betalningsförmågans utveckling per år i genomsnitt 2006–2015 
ligger mellan 3,8 och 4,5 procent vid dessa alternativa antagan-
den. 
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Betalningsförmåga i offentlig sektor 

En tänkbar utgångspunkt vid bedömning av löneutrymmet i 
offentlig sektor är oförändrade skattesatser. Om den offentliga 
sektorns utgifter finansieras av en konstant proportionell in-
komstskatt så växer skatteinkomsterna i takt med de totala ar-
betsinkomsterna. Om övriga offentliga utgifter, förutom arbets-
kostnaderna, växer i samma takt och andelen offentliganställda 
samt arbetstiden per anställd är konstant så kan de offentliga 
arbetskostnaderna per timme växa i samma takt som de i när-
ingslivet. Detta gäller trots att den uppmätta produktivitets-
tillväxten är betydligt lägre i den offentliga sektorn. Löne-
utrymmet som ges av den högre produktivitetsutvecklingen i 
näringslivet kan således sägas spilla över till de offentliganställda. 
Om andelen offentliganställda i stället ökar krävs däremot sti-
gande skattesatser, långsammare ökning av övriga utgifter eller 
lägre löneökningar i den offentliga sektorn för att klara resultat-
kraven. 

Ovanstående resonemang förutsätter således att de anställda i 
näringslivet tar ut hela sin produktivitetsökning i form av högre 
löner som i sin tur genererar högre skatteintäkter. Om en del av 
produktivitetsökningen i stället tas ut genom förkortad arbetstid 
så ökar skatteintäkterna långsammare. Vid en given utveckling av 
antalet arbetade timmar i offentlig sektor leder detta till ett 
mindre utrymme för löneökningar i offentlig sektor än om ar-
betstiden i näringslivet inte förkortas. 

En alltför hög löneökningstakt i näringslivet, t.ex. till följd av 
höga löneavtal, medför ett högt inflationstryck. Detta leder till 
en åtstramning av penningpolitiken genom att Riksbanken höjer 
reporäntan, vilket dämpar efterfrågan och pressar upp arbets-
lösheten. Detta dämpar i sin tur löneökningstakten och infla-
tionen, varefter räntan kan sänkas och ekonomin uppnå jämvikt 
med 2 procents inflation och en arbetslöshet motsvarande jäm-
viktsarbetslösheten. 

Ett sådant direkt samband mellan löneökningar och Riks-
bankens reporänta finns inte för löneutvecklingen i den offent-
liga sektorn. Eftersom den offentliga sektorn inte säljer sin pro-
duktion på en marknad, har en högre löneökningstakt inte någon 
direkt effekt på konsumentprisinflationen. Offentliga tjänster är i 
huvudsak gratis för nyttjaren och är i stället skattefinansierade. 
De ingår därför inte i konsumentprisindex, vilket endast om-
fattar varor och tjänster som betalas direkt av konsumenten. En 
högre löneökningstakt i den offentliga sektorn leder i stället till 
skatte- eller avgiftshöjningar eller nedskärningar i offentlig verk-
samhet och sysselsättning.  

Detta innebär att de offentliga lönerna kan öka snabbare utan 
att inflationen ökar, under förutsättning att detta inte påverkar 
löneutvecklingen i näringslivet. En sådan utveckling kan närmast 
ses som en omfördelning av köpkraft mellan olika löntagar-
grupper utan att det allmänna efterfrågeläget påverkas.  
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Det finns dock flera sätt varigenom en alltför hög löne-
ökningstakt i offentlig sektor indirekt kan komma i konflikt med 
inflationsmålet. För det första kan en ofinansierad löneökning, 
som skapar underskott i de offentliga finanserna, stimulera efter-
frågan och därmed driva upp inflationen. För det andra kan 
höga löneökningar för offentliganställda, liksom höjda skatter 
för att finansiera dessa, leda till högre löneökningar i näringslivet. 
Denna indirekta effekt är större om det inte finns en allmän 
acceptans bland anställda i näringslivet och deras fackföreningar 
om att lönerna i offentlig sektor bör öka snabbare än i näringsli-
vet. 

Slutsatsen är att en låg jämviktsarbetslöshet förutsätter en 
återhållsam löneutveckling inom såväl näringslivet som den of-
fentliga sektorn så länge arbetslösheten är högre än jämvikts-
arbetslösheten. 
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Trender i arbetsutbud och arbetade 
timmar 
Antalet arbetade timmar är av central betydelse för BNP och 
därmed för utrymmet för privat och offentlig konsumtion. Den 
trendmässiga eller konjunkturrensade utvecklingen av antalet 
arbetade timmar bestäms av utvecklingen av befolkningen och 
dess sammansättning. Då arbetskraftsdeltagandet och medelar-
betstiden varierar mellan olika befolkningsgrupper kommer 
antalet arbetade timmar att påverkas av både befolkningstillväx-
ten och hur de olika befolkningsgruppernas andel av befolkning-
en utvecklas.  

I detta kapitel beräknas den trendmässiga utvecklingen av ar-
betsutbudet och antalet arbetade timmar fram till 2015. Mer 
översiktligt diskuteras utvecklingen fram till 2050. Den trend-
mässiga utvecklingen som beskrivs här avviker från Konjunktur-
institutets prognoser för den faktiska utvecklingen 2005–2007 
som beskrivs i kapitel 5 ”Konjunkturläget”. Anledningen är att 
prognoserna för den faktiska utvecklingen även tar hänsyn till 
konjunkturella variationer i arbetsutbud och arbetslöshet. 

En demografisk framskrivning innebär att antalet arbetade 
timmar enbart kommer att öka med i genomsnitt 0,1 procent per 
år under perioden 2006–2015. Det är alltså utvecklingen av anta-
let arbetade timmar i frånvaro av regelförändringar och struktu-
rella reformer. Samtidigt kommer den demografiska utveckling-
en att sätta den offentliga sektorn på hårda prov då den allt stör-
re andelen äldre ökar efterfrågan på bl.a. sjukvård och äldreom-
sorg. För att upprätthålla en oförändrad standard i offentlig 
konsumtion behöver därmed antalet arbetade timmar i offentlig 
sektor öka med i genomsnitt 0,4 procent per år under perioden 
2006–2015. Om antalet arbetade timmar i offentlig sektor på 
detta sätt ökar betydligt snabbare än det totala antalet arbetade 
timmar så kommer antalet arbetade timmar i näringslivet att 
sjunka från 2006 till 2015. Detta skulle tvinga fram ett besvärligt 
val mellan försämrad standard i offentlig sektor, ökad avgiftsfi-
nansiering och stigande skatter som riskerar att ytterligare sänka 
antalet arbetade timmar. Målkonflikten blir betydligt mindre om 
antalet arbetade timmar ökar mer än med 0,1 procent per år. 
Detta talar för regelförändringar som ökar arbetsutbudet och 
medelarbetstiden genom t.ex. bättre integration av utlandsfödda, 
lägre ohälsa samt tidigare arbetsmarknadsinträde för yngre och 
senare utträde för äldre. 

Det trendmässiga arbetsutbudet 

På lång sikt bestäms sysselsättningen av arbetsutbudet minus 
jämviktsarbetslösheten. Därmed är arbetsutbudet avgörande för 
den långsiktiga utvecklingen av BNP.  
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Utbudet av arbetskraft bestäms av befolkningen, dess sam-
mansättning och befolkningens benägenhet att delta i arbetskraf-
ten. Av befolkningen i arbetsför ålder (16–64 år) har de yngre 
och äldre åldersgrupperna både ett lägre arbetskraftsdeltagande, 
på grund av exempelvis studier och pension, och en lägre medel-
arbetstid än åldersgruppen 25–54 år. Bortsett från åldersaspek-
ten har utlandsfödda i genomsnitt ett lägre arbetskraftsdeltagan-
de än svenskfödda.  

Diagram 78 Befolkning 16-64 år 
Miljoner personer 
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Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos kommer befolk-
ningen i arbetsför ålder att öka fram till och med år 2009 för att 
sedan minska. Antalet personer i arbetsför ålder 2015 är fortfa-
rande något fler än 2005 (se diagram 78). Fram till 2015 kommer 
antalet utlandsfödda att kontinuerligt öka med i genomsnitt 
13 000 personer per år medan antalet svenskfödda minskar med 
i genomsnitt 7 000 personer per år. Därmed kommer utlands-
födda att successivt öka sin andel av befolkningen i arbetsför 
ålder från 12,2 procent 2005 till 14,4 procent 2015 (se tabell 17).  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 

Befolkningens åldersstruktur kommer samtidigt att förändras. 
Andelen 16–24 åringar kommer att vara något större 2015 än 
2005, andelen 25–54 åringar ungefär lika stor 2015 som 2005 
och andelen 55–64 åringar kommer vara något mindre (se 
diagram 79). Minskningen av andelen 25–54 åringar fram till 
2009 och den kontinuerliga ökningen av andelen utlandsfödda 
bromsar arbetsutbudet givet att benägenheten att delta i arbets-
kraften inom de olika grupperna är oförändrad.  

Diagram 79 Befolkningen i olika åldersgrupper 
Procent av befolkningen 16-64 år 
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Tabell 17 Befolkningen i arbetsför ålder (16–64 år) 
Nivå i tusental personer respektive procent av total befolkning 16–64 
år 

2005 2005 2015

Totalt 
16–24 985 17,1 17,9
25–54 3 589 62,2 62,8
55–64 1 196 20,7 19,3

Svenskfödda 
16–24 893 15,5 16,4
25–54 3 106 53,8 52,7
55–64 1 068 18,5 16,5
16–64 5 067 87,8 85,6

Utlandsfödda 
16–24 92 1,6 1,5
25–54 483 8,4 10,1
55–64 128 2,2 2,8
16–64 703 12,2 14,4

 
Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Demografisk framskrivning 

Konjunkturinstitutet beräknar den trendmässiga utvecklingen av 
arbetsutbudet med utgångspunkt i SCB:s befolkningsprognos. 
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Befolkningen i arbetsför ålder delas därvid upp i grupper baserat 
på ålder, kön och ursprung62, vilket resulterar i 392 grupper. Ett 
exempel på en grupp är kvinnor, 35 år, födda i Norden utanför 
Sverige. För varje grupp antas arbetskraftsdeltagandet framöver 
vara konstant på 2004 års nivå med undantag för nedan beskriv-
na justeringar. Eftersom sammansättningen av befolkningen 
förändras över tiden så ändras också andelen i arbetskraften för 
hela befolkningen i arbetsför ålder. På samma sätt skrivs andelen 
arbetslösa och medelarbetstiden fram. Därmed kan den trend-
mässiga utvecklingen av andelen sysselsatta och antalet arbetade 
timmar beräknas fram till 2015.  

Utgångspunkten för framskrivningen är utfall från Arbets-
kraftsundersökningen (AKU) för 2004 som konjunkturrensas. 
2004 bedöms vara ett år med negativt produktionsgap, dvs. låg-
konjunktur, och en arbetslöshet över jämviktsarbetslösheten. Då 
den trendmässiga utvecklingen inte ska avspegla konjunkturella 
avvikelser konjunkturrensas de ursprungliga AKU-variablerna 
som t.ex. andelen av befolkningen i arbetsför ålder i arbetskraf-
ten och andelen arbetslösa. De sålunda justerade värdena åter-
speglar ett normalt konjunkturläge. Exempelvis medför kon-
junkturrensningen att arbetsutbudet uppjusteras med en knapp 
procent och att antalet arbetslösa nedjusteras med ca 28 procent 
så att de motsvarar den bedömda jämviktsarbetslösheten. Kon-
junkturrensningen tar även hänsyn till att utlandsfödda normalt 
drabbas hårdare i en lågkonjunktur än svenskfödda. En konse-
kvens av detta är att arbetsutbudet för utlandsfödda justeras upp 
mer än för svenskfödda i den konjunkturrensade statistiken för 
2004.  

Diagram 80 Äldres arbetskraftsdeltagande 
Procent av respektive befolkningsgrupp 
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Utöver den rent demografiska framskrivningen av de kon-
junkturrensade variablerna antas den ökning av äldres arbets-
kraftsdeltagande som har varit tydlig sedan 1998 fortsätta (se 
diagram 80). Jämfört med det konjunkturrensade utgångsläget 
2004 antas arbetsutbudet öka med 10 procent för 60–64 åringar 
och med 5 procent för 56–59 åringar fram till 2015.63  

Anm. Perioden t.o.m. 2003 är faktiska utfall medan 
perioden fr.o.m. 2004 avser trendmässig utveckling, 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 81 Trendmässigt arbetskraftsdelta-
gande Arbetskraften utvecklas svagt Procent av respektive befolkningsgrupp 
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Det totala arbetskraftsdeltagandet som andel av befolkningen 
16–64 år är marginellt högre 2015 än 2005 (se diagram 81). 
Sammantaget beräknas arbetsutbudet öka med i genomsnitt 
0,1 procent per år under perioden 2006–2015 (se tabell 18). Be-
folkningen i arbetsför ålder ökar också med i genomsnitt 
0,1 procent per år. Detta innebär att den ändrade befolknings-
sammansättningen i kombination med den antagna ökningen av 

                                                      
62 Beräkningen görs utifrån fyra olika ursprungsgrupper; svenskfödda, födda i 
Norden utom Sverige, födda i Europa utom Norden samt övriga världen. 

Källa: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitu-
tet. 

63 Antalet sysselsatta, i arbete och frånvarande i arbetskraften antas öka 
proportionellt. 
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äldres arbetsutbud inte har någon nämnvärd sammantagen ef-
fekt på arbetsutbudet 2015 jämfört med arbetsutbudet 2005.64  

Diagram 82 Ohälsa 
Tusental 
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Arbetsutbudet bestäms av i hur stor utsträckning de som är i 
arbetsför ålder befinner sig utanför arbetskraften, exempelvis på 
grund av utbildning eller sjukdom. Den totala ohälsan, dvs. sjuk-
frånvarande i arbetskraften och sjuka utanför arbetskraften, har 
ökat markant sedan mitten av 1990-talet. Då andelen 55–64 
åringar ökar fram till 2007 för att sedan minska sakta planar den 
totala ohälsan ut på en hög nivå enligt den ovan beskrivna de-
mografiska framskrivningen (se diagram 82).65  

Liten ökning av antalet arbetade timmar 
 

Anm. Perioden t.o.m. 2003 är faktiska utfall medan 
perioden fr.o.m. 2004 avser trendmässig utveckling. Befolkningens ändrade sammansättning påverkar även utveck-

lingen av jämviktsarbetslösheten, som tillsammans med utveck-
lingen av arbetsutbudet bestämmer den trendmässiga sysselsätt-
ningsutvecklingen. Från 2006 till 2015 beräknas jämviktsarbets-
lösheten öka med ca 0,2 procentenheter av demografiska skäl. 
Ökningen beror främst på att andelen utlandsfödda ökar. Ut-
landsfödda är arbetslösa i högre grad än svenskfödda och fram-
skrivningen är baserad på att denna skillnad består. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinsti-
tutet. 

Diagram 83 Trendmässig sysselsättningsgrad 
Procent av respektive befolkningsgrupp 
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Den beskrivna utvecklingen av arbetsutbudet och jämvikts-
arbetslösheten medför att den trendmässiga sysselsättningen 
kommer att utvecklas svagt 2006–2015. Antalet sysselsatta ökar 
med i genomsnitt knappt 0,1 procent per år och sysselsättnings-
graden, dvs. antalet sysselsatta som andel av befolkningen 16–64 
år, blir ungefär densamma 2015 som 2005 eftersom även be-
folkningen växer (se diagram 83).  

Utvecklingen av BNP beror i stor utsträckning av utveckling-
en av antalet arbetade timmar. För att beräkna antalet arbetade 
timmar antas medelarbetstiden vara konstant inom varje grupp 
avseende ålder, kön och ursprung. Den demografiska utveck-
lingen medför att den genomsnittliga medelarbetstiden minskar 
t.o.m. 2009 eftersom andelen 25–54 åringar, som har den högsta 
medelarbetstiden, minskar. Därefter ökar medelarbetstiden ef-
tersom andelen 25–54 åringar ökar. Sammantaget beräknas me-
delarbetstiden vara ungefär densamma 2015 som 2005. Antalet 
arbetade timmar beräknas därefter utifrån utvecklingen av anta-
let sysselsatta och medelarbetstiden. Sammantaget beräknas 
antalet arbetade timmar att öka trendmässigt med i genomsnitt 
ca 0,1 procent per år 2006–2015 (se diagram 84 och tabell 18). 
Tillsammans med en trendmässig ökning av BNP-
produktiviteten på 2,1 procent medför detta en trendmässig 
BNP-tillväxt på i genomsnitt 2,2 procent per år 2006–2015. 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinsti-
tutet. 
 

 

                                                      
64 Uttryckt med två decimalers noggrannhet ökar arbetsutbudet med 0,10 och 
befolkningen med 0,11 procent per år. 
65 Vid antagandet om ett ökat arbetsutbud bland äldre, antas antalet 
frånvarande i arbetskraften öka i proportion till det ökade arbetsutbudet. Detta  
innebär att den totala ohälsan är oförändrad trots en minskning av antalet sjuka 
utanför arbetskraften. 
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Bidraget från ökningen av antalet arbetade timmar är således 
mycket begränsat.  

Diagram 84 Trendmässig utveckling 
Procentuell förändring 
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Tabell 18 Trendmässig utveckling på arbetsmarknaden 
Årlig procentuell förändring 

2006–10 2011–15 2006–2015

Befolkningen 16–64 år 0,4 -0,2 0,1
Arbetskraften 0,2 0,0 0,1
Jämviktsarbetslöshet1 4,4 4,7 4,6
Sysselsatta 0,1 0,0 0,1
Medelarbetstid 0,0 0,1 0,0
Antal arbetade timmar 0,1 0,1 0,1
1 Procent av arbetskraften, enligt nya AKU. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinsti-

tutet. 

Sysselsättning i offentlig sektor 
LF_200 Diagram 85 Andel under 20 respekti-
ve över 64 år 

Av demografiska skäl kommer den offentliga sektorn sättas på 
hårda prov de närmaste tio åren. Diagram 85 visar hur antalet 
yngre och äldre invånare utvecklas i förhållande till hela befolk-
ningen. Andelen äldre ökar, vilket ökar efterfrågan på bl.a. sjuk-
vård och äldreomsorg. Å andra sidan minskar andelen yngre 
vilket minskar efterfrågan på bl.a. barnomsorg och skola. Därtill 
har den offentliga sektorn idag en personalstyrka med en högre 
genomsnittsålder än i näringslivet. Det innebär att den offentliga 
sektorn har ett relativt stort rekryteringsbehov för att ersätta 
personal som pensioneras (se i Lönebildningen – Samhällsekonomis-
ka förutsättningar i Sverige 2004). 

Procent av befolkningen 

151311090705

24

22

20

18

16

24

22

20

18

16

Under 20
Över 64Behov av ett ökat antal arbetade timmar i offentlig 

sektor Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Den offentliga konsumtionen och antalet arbetade timmar i 
offentlig sektor antas utvecklas enligt en demografisk framskriv-
ning under de närmaste tio åren. Standarden på offentlig kon-
sumtion antas således vara oförändrad, dvs. de offentliga kon-
sumtionsutgifterna per individ i en viss ålder och av ett visst kön 
är oförändrade över tiden, mätt i fasta priser. Detta motsvarar 
ett oförändrat antal lärartimmar per 100 elever, ett oförändrat 
antal vårdbiträdestimmar per 100 sjukhusplatser osv. Framskriv-
ningen sker genom att utgifterna för tolv olika ändamål (barn-
omsorg, utbildning, socialt skydd, hälso- och sjukvård, äldreom-
sorg etc.) för basåret 1999 fördelas på befolkningen, uppdelad i 
åldersklasser och kön.66 Den offentliga utgiften i form av antal 
arbetstimmar för omsorg av t.ex. en 3-årig pojke eller 75-årig 

                                                      
66 De mest aktuella detaljerade uppgifterna om offentlig konsumtion, baserat 
på registerutdrag och enkätundersökningar från Statistiska centralbyrån, finns 
för år 1999. 
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kvinna antas alltså vara oförändrad över tiden. Med utgångs-
punkt i Statistiska centralbyråns befolkningsprognos beräknas 
utgiften, liksom insatsen av arbetstimmar, för varje ändamål. 
Utgifterna och timmarna för varje ändamål summeras därefter 
till de totala offentliga konsumtionsutgifterna respektive det 
totala antalet arbetade timmar i den offentliga sektorn. Eftersom 
utgifterna för de yngsta och de äldsta är högre än för genomsnit-
tet av befolkningen beror resultatet på utvecklingen av antalet 
personer i olika åldersgrupper (se SOU 2004:11, bilaga 1–2). 
Framskrivningen beaktar dock en gradvis förbättrad hälsa hos de 
äldre. För vissa utgifter (t.ex. förvaltning och försvar) hålls total-
nivån oförändrad och minskar därmed något per invånare då 
befolkningen växer. Vidare antas att den andel av offentlig kon-
sumtion som köps in från privata producenter (s.k. direktkon-
sumtion) förblir på dagens nivå. Det innebär att offentlig pro-
duktion utvecklas i samma takt som den demografiskt beräknade 
offentliga konsumtionen. 

Diagram 86 Arbetade timmar 
Index 2005=100 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 

Denna demografiska framskrivning leder fram till att antalet 
arbetade timmar i offentlig sektor ökar trendmässigt med 
0,4 procent per år. Det innebär att arbetade timmar i offentlig 
sektor ökar snabbare än det totala antalet arbetade timmar, som i 
genomsnitt ökar med 0,1 procent per år (se diagram 86). 

Diagram 87 Antal arbetade timmar per invåna-
re 
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Bibehållet välfärdssystem kräver ett högre 
arbetsutbud 

Trots att osäkerheten angående den demografiska utvecklingen 
ökar med tiden är det intressant att analysera de utmaningar som 
väntar efter 2015. Framskrivningar i enlighet med dem som 
redovisats ovan visar att antalet arbetade timmar fortsätter att 
öka så långsamt att antalet arbetade timmar per invånare i hela 
befolkningen minskar från 775 år 2005 till 696 år 2050 (se 
diagram 87). Minskningen beror främst på att andelen äldre ökar 
(se diagram 88). Jämfört med om antalet arbetade timmar per 
invånare hade varit konstant innebär detta lägre BNP och där-
med mindre utrymme för privat och offentlig konsumtion.  

 
Anm. Perioden efter 2004 avser trendmässig utveck-
ling, d.v.s. exklusive konjunkturvariationer. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 88 Andel under 20 respektive över 
64 år 
Procent av befolkningen 
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Den offentliga sektorns inkomster bestäms främst av antalet 
arbetade timmar medan utgifterna främst styrs av antalet invåna-
re. Ett sjunkande antal arbetade timmar per invånare innebär 
därför att de offentliga inkomsterna vid oförändrade skattesatser 
ökar långsammare än de offentliga utgifterna. Problemet accen-
tueras av att andelen äldre ökar successivt, vilket driver på ök-
ningen av de offentliga utgifterna. Antalet arbetade timmar i 
offentlig sektor fortsätter därför att öka snabbare än det totala 
antalet arbetade timmar, vilket driver ner antalet arbetade tim-
mar i näringslivet (se diagram 89). Om antalet arbetade timmar 
per invånare sjunker på detta sätt framtvingas ett besvärligt val 
mellan försämrad standard i offentlig sektor, ökad avgiftsfinansi-
ering eller stigande skatter, som riskerar att ytterligare sänka 
antalet arbetade timmar. Målkonflikten blir betydligt mindre om 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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antalet arbetade timmar i stället skulle öka lika mycket som anta-
let invånare.  

Diagram 89 Arbetade timmar  
Index 2005=100 
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Såväl regering och riksdag som arbetsmarknadens parter kan 
på olika sätt bidra till att bromsa minskningen av antalet arbeta-
de timmar per invånare. Ett större antal arbetade timmar kan 
åstadkommas genom en ökad medelarbetstid eller ett utökat 
arbetsutbud. Medelarbetstiden kan höjas genom att t.ex. undvika 
att avtala om arbetstidsförkortningar i stället för löneökningar. 
Arbetsutbudet kan t.ex. utökas genom minskad ohälsa eller för-
bättrad integration av invandrare på arbetsmarknaden.67 Ett 
tidigare inträde av ungdomar på arbetsmarknaden, liksom ett 
senareläggande av den genomsnittliga pensionsåldern skulle 
också leda till ett högre arbetsutbud. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

                                                      
67 I Lönebildningen 2004 kapitel 3 diskuteras effekten av en förbättrad 
integration av invandrare på arbetsutbudet. 
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Konjunkturläget 2005–2007 
Konjunkturuppgången fortsätter efter en tillfällig svacka vid 
årsskiftet 2004/2005. Tillväxten 2004 drevs främst av ökad ex-
port medan tillväxten 2005 drivs av ökad konsumtion och ökade 
investeringar. Expansiv penning- och finanspolitik innebär att 
både hushållens och den offentliga sektorns konsumtion ökar 
snabbt. Sammantaget ökar BNP därmed mer än den potentiella 
tillväxten 2005–2007, vilket innebär att produktionsgapet sluts 
under 2006. Den starka tillväxten leder till en fortsatt konjunktu-
rell återhämtning av arbetsmarknaden. Produktivitetstillväxten 
har dämpats rejält jämfört med åren 2002–2004, vilket är nor-
malt i nuvarande skede av konjunkturcykeln. För att möta den 
fortsatt stigande efterfrågan måste företagen i allt större ut-
sträckning öka arbetsstyrkan. Därtill leder regeringens förslag i 
budgetpropositionen 2006 till att antalet arbetade timmar ökar 
starkt i den offentliga sektorn. Sammantaget ökar antalet arbeta-
de timmar ganska snabbt 2005–2007, vilket leder till ett krym-
pande arbetsmarknadsgap och en relativt god sysselsättningstill-
växt. Produktiviteten i näringslivet ökar med 2,8 procent 2007, 
vilket är i linje med den trendmässiga tillväxten. Den successivt 
stramare arbetsmarknaden leder till att arbetskostnadsökningar-
na i näringslivet stiger till 4,2 procent 2007. Detta är marginellt 
mindre än Konjunkturinstitutets bedömning av den trendmässi-
ga ökningen av betalningsförmågan (se ”Betalningsförmågan för 
arbetskostnader på medellång sikt”). Inflationen ligger nära 
Riksbankens inflationsmål på 2 procent 2007. Arbetskostnads-
andelen i näringslivet bedöms då vara i paritet med sin långsikti-
ga jämviktsnivå och arbetskostnadsnivån bedöms vara balanse-
rad, dvs. svenskt näringsliv är internationellt konkurrenskraftigt. 
Den sammantagna bedömningen är därmed att obalanserna i 
ekonomin är små 2007. Det offentliga finansiella sparandet un-
derstiger dock riksdagens mål om ett sparande motsvarande 
2 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.  

Diagram 90 Oljepris 
Brent dollar/fat respektive kronor/fat, månadsvärden 
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Den globala återhämtningen tar fart igen  

Den globala tillväxten har fått förnyad kraft efter inbromsningen 
runt årsskiftet 2004/2005. Ledande indikatorer visar att industri-
företagens tillförsikt inför framtiden har ökat på senare tid, vilket 
ökar deras vilja att investera och anställa. Den globala tillväxten 
drivs framför allt av att investeringarna är i en stark konjunktu-
rell uppgångsfas. Hushåll och företag är dock försiktiga (bl.a. i 
förhållande till den starka vinstutvecklingen) och sparbenägenhe-
ten är hög, vilket har bidragit till mycket låga obligationsräntor.  Anm. Nordsjöolja. 

Den mycket kraftiga oljeprisuppgången sedan 2003 beror 
främst på, men har också motverkat, den höga globala tillväxten 

Källor: EcoWin, International Petroleum Exchange 
och Konjunkturinstitutet. 
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(se diagram 90). Oljepriset bedöms falla tillbaka och uppgå till 47 
dollar i slutet av 2007. Osäkerheten om oljeprisets fortsatta ut-
veckling är dock mycket stor. Skulle oljepriset bli avsevärt högre 
kan den globala återhämtningen komma att brytas. En oljepris-
uppgång drabbar dock inte länder och regioner på ett likformigt 
sätt. Exempelvis drabbas OECD-området hårdare än världseko-
nomin i stort eftersom OECD-området står för en betydligt 
större andel av oljekonsumtionen än av oljeproduktionen. 

Förödelsen efter orkanen Katrina i södra USA väntas dämpa 
den globala tillväxten något under resten av 2005, främst till 
följd av högre energipriser. Effekten på tillväxten bedöms dock 
bli relativt kortvarig och den internationella återhämtningen 
väntas fortsätta. Allteftersom resursutnyttjandet ökar och den 
ekonomiska politiken läggs om i en mindre expansiv riktning 
dämpas den globala tillväxten något. Världens BNP bedöms öka 
med 4,3 procent 2005 och med 4,2 procent såväl 2006 som 2007 
(se diagram 91). Dessa tillväxttal kan jämföras med en genom-
snittlig tillväxt i världen sedan 1985 på 3,5 procent. Den förhål-
landevis höga tillväxten beror på att det finns lediga resurser i 
världsekonomin som gradvis tas i anspråk, bland annat till följd 
av den snabba omvandling som pågår i Asien, i synnerhet i Kina 
och Indien. 

Diagram 91 BNP i världen, OECD och tillväxt-
länder 
Årlig procentuell förändring 
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Tillväxten i världshandeln steg markant 2004. Även om 
världshandelstillväxten under senare tid har dämpats jämfört 
med 2004 prognostiseras den bli relativt hög 2005–2007. Svensk 
exportmarknad växte med nära 9 procent 2004. 2005 minskar 
marknadstillväxten till 6,3 procent, delvis på grund av en svag 
utveckling det första kvartalet. 2006 och 2007 ökar svensk ex-
portmarknad med 6,7 respektive 6,1 procent. 

Den amerikanska ekonomin ligger långt fram i konjunkturcy-
keln. Arbetsmarknaden har stärkts i snart två års tid. Konjunktu-
ren är sedan en tid i den fas där produktivitetstillväxten dämpas 
och enhetsarbetskostnaderna stiger snabbare. För att förebygga 
alltför hög inflation har den amerikanska centralbanken succes-
sivt höjt styrräntan sedan sommaren 2004 (se diagram 92). Pen-
ningpolitiken är dock fortfarande expansiv och i takt med att 
resursutnyttjandet stiger kommer den amerikanska centralban-
ken fortsätta att höja styrräntan. Detta bidrar till ett gradvis ökat 
hushållssparande. Sammantaget bromsas BNP-tillväxten från 
3,5 procent 2005 till 3,3 procent 2006 och till 3,1 procent 2007. 

 
Källor: IMF, OECD, nationella källor och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 92 Styrräntor 
Procent, månadsvärden 
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För den svenska ekonomins utveckling är dock utvecklingen 
i euroområdet av större betydelse, eftersom den största delen av 
svensk export går dit. Efter fyra kvartal med svag tillväxt finns 
det nu tecken på att den återhämtning i euroområdet som kom 
igång i slutet av 2003 återigen tar vid. Enligt ett flertal enkäter 
har företagens tillförsikt inför framtiden ökat på senare tid. Det-
ta kan bero på att euron har försvagats under 2005 och att den 
globala konjunkturen har förstärkts. Hushållens konsumtion har 
utvecklats mycket svagt den senaste femårsperioden, trots att 
hushållens finansiella situation är god. En svag arbetsmarknad 
och pessimism i hushållssektorn är viktiga förklaringar till hus-

 
Källor: Nationella källor och Konjunkturinstitutet. 
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hållens försiktighet och bidrar till att sparbenägenheten är fort-
satt hög. Sedan ett år tillbaka har dock situationen på arbets-
marknaden förbättrats. Arbetslösheten har minskat något och 
sysselsättningen har ökat. Konsumtionen stimuleras också av de 
mycket låga räntorna. Hushållens konsumtion ökar därför i nå-
got snabbare takt framöver. Inflationstrycket är måttligt och den 
europeiska centralbanken bedöms vänta tills sommaren 2006 
innan en period av försiktiga styrräntehöjningar inleds (se 
diagram 92). BNP-tillväxten stannar 2005 vid 1,3 procent och 
ökar till 1,8 procent 2006 och till 2,2 procent 2007.  

Diagram 93 BNP till marknadspris 
Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, 
säsongrensade kvartalsvärden 
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Svensk ekonomi – konjunkturuppgången fortsätter 

Efter en kort konjunktursvacka fjärde kvartalet 2004 och första 
kvartalet 2005 fortsatte konjunkturåterhämtningen det andra 
kvartalet (se diagram 93). Investeringarna är sedan nästan två år 
tillbaka inne i en stark konjunkturell uppgångsfas och de ökade 
snabbt även under tillväxtsvackan runt årsskiftet (se diagram 94). 
I år förstärks investeringsuppgången ytterligare genom en kraftig 
ökning av industrins investeringar. Allra snabbast ökar dock 
bostadsinvesteringarna. Mycket expansiva monetära förhållan-
den med låga räntor, en förhållandevis svag krona i kombination 
med god lönsamhet och gynnsamma globala och svenska kon-
junkturutsikter, innebär sammantaget att investeringarna ökar 
snabbt såväl 2006 och 2007. Investeringstillväxten är dock som 
högst i år och faller sedan gradvis tillbaka.  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 94 Investeringar 
Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, 
säsongrensade kvartalsvärden 
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Hushållens konsumtion ökade starkt andra kvartalet och 
hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen har 
ljusnat under augusti och september enligt Hushållens inköps-
planer (se diagram 95). Förutsättningarna för en fortsatt kon-
sumtionsuppgång är gynnsamma. I dagsläget är hushållens för-
mögenhetsställning stark, sparandet högt och räntorna låga. 
Framöver väntas läget på arbetsmarknaden ljusna, vilket till-
sammans med förslagen i budgetpropositionen för 2006 bidrar 
till att hushållens inkomster ökar förhållandevis mycket de när-
maste åren. Hushållen förväntas därför öka konsumtionen med 
2,4 procent 2005 och med 3,3 respektive 3,0 procent 2006 och 
2007 (se tabell 19). Sparandet som andel av disponibelinkomsten 
ligger i stort sett stabilt kring 8,3 procent under 2005–2007. Den 
offentliga konsumtionen ökar något 2005 och tar ytterligare fart 
2006 till följd av det i budgetpropositionen föreslagna sysselsätt-
ningspaketet. Därtill väntas kommunerna utnyttja det expan-
sionsutrymme som deras goda ekonomi medger.  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 95 Hushållens förväntningar om egen 
ekonomi enligt mikroindex 
Nettotal, månadsvärden 
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Efter tre kvartal med stagnation ökade exporten åter det 
andra kvartalet. Till uppgången bidrog främst ökad export av 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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råvaror och tjänster, det senare till följd av att merchanting68 åter 
ökade starkt. Under tredje och fjärde kvartalet väntas även ex-
porten av bearbetade varor öka starkare, stimulerad av en fort-
satt internationell konjunkturuppgång och av den förhållandevis 
svaga kronan. En mindre förstärkning av kronan förutses fram-
över (se diagram 96). 2007 väntas teleproduktindustrin vara i en 
stark tillväxtfas, vilket bidrar till att exporttillväxten ökar och att 
svensk export vinner marknadsandelar (se diagram 97). Sparan-
det är högt i ekonomin som helhet och bytesbalansöverskottet är 
högt. Importen har utvecklats relativt svagt de senaste åren. Den 
starka ökningen av konsumtionen och av investeringarna medför 
att importen ökar snabbare än exporten och att bytesbalansöver-
skottet minskar 2005 och 2006 (se tabell 19). 

Diagram 96 Nominell växelkurs för kronan 
Index 1992-11-18=100, månadsvärden 
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respektive 2,8 procent 2006 och 2007. Det är främst den in-
hemska efterfrågan som driver tillväxten 2005 men redan 2006 
leder den väntade exportförstärkningen till en breddning av 
BNP-tillväxten. Dessutom ändras sammansättningen av den 
inhemska efterfrågetillväxten. Investeringarnas betydelse för 
tillväxten avtar samtidigt som hushållens och den offentliga 
sektorns konsumtion i högre grad driver tillväxten, starkt stimu-
lerade av den expansiva ekonomiska politiken.  

 
Anm. Ett högre index motsvarar en svagare krona. 
Källor: Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 97 Bearbetade varor, världsmarknad 
respektive svensk export 
Årlig procentuell förändring, fasta priser 
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Tabell 19 Försörjningsbalans  
Miljarder kronor, löpande priser respektive procentuell förändring, 
fasta priser 

2004 2004 2005 2006 2007

BNP 2 546 3,6 2,5 3,2 2,8
BNP, kalenderkorrigerad 2,9 2,6 3,5 2,9
Hushållens konsumtionsutgifter 1 224 1,8 2,4 3,3 3,0
Offentliga konsumtionsutgifter 706 0,3 0,2 1,2 0,8
Fasta bruttoinvesteringar 407 5,5 9,0 7,0 4,3
Lagerinvesteringar1 4 –0,3 0,0 0,1 0,0
Export av varor och tjänster 1 178 10,5 3,8 6,0 6,5
Import av varor och tjänster 974 6,9 5,0 7,2 6,7
Total inhemsk efterfrågan 2 341 1,7 2,9 3,5 2,6
Nettoexport1 204 2,0 –0,1 0,0 0,4
Bytesbalans2 199 7,8 5,9 4,8 4,9

 
Anm. Världsmarknaden beräknas med svenska ex-
portvikter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

1 Bidrag till BNP-tillväxten. 
2 I procent av BNP, löpande priser. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet.  

                                                      
68 Merchanting uppkommer främst genom att produkter som produceras och 
säljs utomlands, ofta av svenska dotterbolag, faktureras från Sverige. En del av 
intäkterna från sådan försäljning räknas som tjänsteexport och inräknas i 
näringslivets produktion. Intäkterna kan ses som en ersättning för tidigare 
nedlagda kostnader för marknadsföring, forskning och utveckling. 
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Produktion och sysselsättning  Diagram 98 Produktionsgap 
Procent av potentiell BNP, säsongrensade kvar-
talsvärden 
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Källa: Konjunkturinstitutet. 

Ökande efterfrågan ger stark produktionstillväxt 

Efterfrågan ökar förhållandevis snabbt både 2006 och 2007. 
Resursutnyttjandet är i nuläget lågt och produktionsgapet, dvs. 
faktisk produktion i förhållande till den potentiella produktions-
nivån, uppgår 2005 till –0,6 procent (se diagram 98). Produktio-
nen kan därmed öka starkt 2005–2007 utan att det leder till en 
överhettning i ekonomin med ohållbart höga löne- eller prisök-
ningar.  

Produktionstillväxten dämpades i näringslivet i slutet av 2004 
och början av 2005 (se diagram 99), främst till följd av vikande 
exportefterfrågan i industrin. En återhämtning av industrikon-
junkturen inleds under andra halvåret 2005 och denna förstärks 
efterhand som efterfrågan från utlandet växer snabbare. Samti-
digt väntas den inhemska efterfrågan öka snabbt och driva på 
främst tjänsteproduktionen. Detta innebär att näringslivets pro-
duktion utvecklas förhållandevis starkt, framför allt 2006. Även i 
den offentliga sektorn ökar produktionen starkt 2006 och 2007, 
delvis till följd av ökade sysselsättningsåtgärder enligt budget-
propositionen. Kalenderkorrigerad BNP ökar 2005 med 
2,5 procent, 2006 med hela 3,5 procent och 2007 med 
2,9 procent (se tabell 20). Konjunkturförbättringen är således 
starkast 2006. Potentiell BNP ökar med i genomsnitt 2,8 procent 
per år 2005–2007. Därmed sluts produktionsgapet under 2006 
(se diagram 98). 

Diagram 99 Produktion och arbetade timmar i 
näringslivet 
Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvär-
den 
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Antalet arbetade timmar har vänt uppåt och produk-
tivitetstillväxten dämpas 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. Antalet arbetade timmar har nu vänt upp, efter att ha sjunkit 

med 2,9 procent sedan toppnivån fjärde kvartalet 2001 till bot-
tennivån första kvartalet 2005 (se diagram 100). Diagram 100 Sysselsatta, timmar och medel-

arbetstid Den dämpade löneutvecklingen, ett lågt inflationstryck och 
låga bristtal tyder på att det fortfarande finns betydande lediga 
resurser på arbetsmarknaden och att många personer är arbets-
lösa av konjunkturella skäl. Det s.k. arbetsmarknadsgapet, dvs. 
skillnaden mellan faktiskt och potentiellt antal arbetade timmar, 
uppskattas till –1,2 procent det andra kvartalet 2005 (se diagram 
101), men uppskattningen är mycket osäker.  

Index 1994=100, säsongrensade kvartalsvärden 
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En bakomliggande orsak till den konjunkturellt svaga ar-
betsmarknaden är att företagen haft en större förmåga att öka 
produktionen med given personalstyrka än väntat och att pro-
duktionsökningen 2002–2004 därmed inte lett till den förvänta-
de ökningen av antalet arbetade timmar. I stället har produktivi-
teten stigit snabbt och även den trendmässiga produktivitetstill-
växten har sannolikt underskattats. Till den starka produktivi-
tetstillväxten 2004 bidrog även en stark ökning av s.k. merchan-

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 



80   Konjunkturläget 2005–2007 

ting. Den oväntat starka produktivitetsökningen och därmed 
oväntat svaga arbetsmarknaden har lett till att inflationen blivit 
oväntat låg, dvs. reporäntan har varit högre 2002–2004 än vad 
som skulle ha krävts för att uppnå målet om 2 procents inflation. 
Den oväntat starka produktivitetstillväxten har således lett till en 
utdragen konjunkturell minskning av antalet arbetade timmar.  

Diagram 101 Arbetsmarknadsgap 
Procent av potentiellt antal arbetade timmar, sä-
songrensade kvartalsvärden 
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Anm. Arbetsmarknadsgapet är beräknat som antal 
arbetade timmars avvikelse från sin potentiella nivå. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Tabell 20 Produktion, arbetade timmar och produktivitet 
Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden 

2004 2004 2005 2006 2007

Produktion (baspris)1 2 227 3,0 2,6 3,6 2,9
 Offentliga myndigheter 481 0,4 –0,2 1,7 1,0
 Näringsliv  1712 3,9 3,5 4,1 3,4
Antal arbetade timmar2 6 849 -0,3 0,6 1,3 0,8
 Offentliga myndigheter 1959 –0,2 –0,4 1,8 1,1
 Näringsliv 4717 –0,3 1,0 1,2 0,6
Produktivitet3 325 3,3 2,0 2,2 2,1
 Offentliga myndigheter 246 0,6 0,2 –0,1 –0,1
 Näringsliv 363 4,1 2,5 2,9 2,8Diagram 102 Produktivitet i näringslivet 

Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad 
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1 Förädlingsvärde, miljarder kronor. 2 Miljoner timmar. 3 Kronor per timme. 
Anm. I total produktion, produktivitet och arbetade timmar ingår även 
hushållens ideella organsiationer. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen och 
Konjunkturinstitutet. 

Det är tydligt att produktivitetstillväxten redan har dämpats rejält 
jämfört med åren 2002–2004, vilket är normalt i nuvarande ske-
de av konjunkturcykeln (se diagram 102). För att möta den fort-
satt stigande efterfrågan måste företagen i allt större utsträckning 
öka arbetsstyrkan. Att så är fallet indikeras av att kapacitetsut-
nyttjandet är mycket högt inom industrin och att antalet arbeta-
de timmar börjat öka inom bygg- och tjänstebranscherna. Anta-
let arbetade timmar i näringslivet väntas därmed öka med 
1,0 procent 2005 (se tabell 20). Produktivitetstillväxten i närings-
livet dämpas därmed 2005 och kommer att bli något lägre än 
den trendmässiga utvecklingen (se diagram 102). Under 2006 
och 2007 bedöms produktivitetsökningen hamna nära trendtill-
växten. Den snabba produktionsökningen 2006 leder till att 
arbetade timmar i näringslivet ökar med 1,2 procent. Den lång-
sammare produktionsökningen 2007 innebär att även arbetade 
timmar ökar långsammare detta år, med 0,6 procent. Budget-
propositionens sysselsättningspaket medför att antalet arbetade 
timmar ökar starkt även i den offentliga sektorn 2006. 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 

Antalet arbetade timmar ökar med sammanlagt 2,7 procent 
från 2004 till 2007, vilket är mer än den trendmässiga utveck-
lingen. Detta innebär att arbetsmarknaden successivt blir strama-
re. Speciellt stark är ökningen inom bygg- och tjänstebranscher-
na, medan antalet arbetade timmar blir i stort sett oförändrat i 
industrin (se diagram 103).  
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Tabell 21 Arbetsmarknad Diagram 103 Antal arbetade timmar i närings-
livet 
Index 1999=100, säsongrensade kvartalsvärden 
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Tusental personer, nivå enligt gamla AKU, årlig procentuell föränd-
ring enligt nya AKU 

2004 2004 2005 2006 2007

Antal arbetade timmar1 6 849 –0,3 0,6 1,3 0,8
Medelarbetstid för sysselsatta2 31 0,2 0,4 0,3 0,0
Sysselsatta 4 213 -0,5 0,2 1,0 0,7
 Offentlig sektor 1 306 -0,2 0,5 1,7 1,5
 Näringsliv  2 880 -0,7 0,1 0,7 0,4
Arbetskraften 4 459 0,2 0,1 0,2 0,3
Öppen arbetslöshet3 246 6,0 5,9 5,1 4,7
Personer i arbetsmarknads- 
politiska åtgärder3 106 2,4 2,7 3,4 3,1
Reguljär sysselsättningsgrad4 4 105 77,6 77,2 77,1 77,5
1 Miljoner timmar, kalenderkorrigerade. 2Timmar per vecka, 
kalenderkorrigerad. 3 Nivå i procent av arbetskraften enligt nya AKU. 4 Andel 
sysselsatta av befolkningen i åldern 20–64 år, exklusive arbetsmarknadspolitiska 
sysselsättningsåtgärder, enligt nya AKU. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen och 
Konjunkturinstitutet. 

Diagram 104 Varsel och lediga platser 
Tusental, 3-månaders glidande medelvärde 
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Även antalet nyanmälda lediga platser och varsel tyder på att 
arbetsmarknaden vänt uppåt (se diagram 104). Uppgången av 
antalet nyanmälda platser sker inom de flesta sektorer, medan 
verkstadsindustrin redovisar en nedgång. Sysselsättningen var i 
stort sett oförändrat det andra kvartalet 2005. Den starka ök-
ningen av antalet arbetade timmar har därmed i första hand 
resulterat i en kraftigt ökad medelarbetstid. Antalet sysselsatta 
ökar 2006 och 2007 till följd av en större efterfrågan på arbets-
kraft. Men också utökningen av de arbetsmarknadspolitiska 
sysselsättningsåtgärderna till följd av budgetpropositionen för 
2006 bidrar till den stigande sysselsättningen. Sysselsättningsåt-
gärderna består i första hand av s.k. plusjobb, men även av ut-
bildningsvikariat och riktade statliga jobb. Sammanlagt innehåller 
budgetpropositionen förslag om nya sysselsättningsåtgärder för 
drygt 20 000 personer 2006 och något fler 2007. Baserat på tidi-
gare erfarenheter bedöms dock genomslaget av åtgärderna bli 
ofullständigt, särskilt år 2006. Därtill bedöms sysselsättningsåt-
gärderna leda till en betydande undanträngning av reguljär sys-
selsättning. Effekten på antalet sysselsatta blir av dessa två skäl 
betydligt lägre än 20 000. 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Diagram 105 Reguljär sysselsättningsgrad 
Procent av befolkningen i åldern 20-64 år, säsong-
rensade kvartalsvärden 
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Den reguljära sysselsättningsgraden för personer i åldern 20–
64 år exkluderar personer i arbetsmarknadspolitiska sysselsätt-
ningsprogram och uppgår till ca 77,5 procent 2007 (se diagram 
105). Regeringens mål om en reguljär sysselsättningsgrad på 
80 procent underskrids därmed med ca 2,5 procentenheter. 
Även om det finns ett visst utrymme för en fortsatt konjunktu-
råterhämtning på arbetsmarknaden även efter 2007 är endast en 
mindre del av målavvikelsen konjunkturbetingad. För att uppnå 
regeringens sysselsättningsmål krävs därför strukturella åtgärder 
som ökar arbetsutbudet och minskar jämviktsarbetslösheten.  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 
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Arbetskraftsutbudet ökar och arbetslösheten  
minskar  

I nuvarande läge med lediga resurser på arbetsmarknaden är inte 
tillgången på arbetskraft en begränsande faktor för tillväxten. På 
lite längre sikt är dock arbetskraftens utveckling av central bety-
delse för den ekonomiska utvecklingen (se ”Trender i arbetsut-
bud och arbetade timmar”). Arbetskraften utvecklades förhål-
landevis svagt 2004 trots en hög tillväxt av befolkningen i arbets-
för ålder. Det var främst en följd av ett ökat antal studerande 
och ett ökat antal sjuka utanför arbetskraften. De närmaste åren 
fortsätter befolkningen i arbetsför ålder att öka med i genom-
snitt knappt 40 000 personer per år. Arbetskraftstillväxten 
bromsas dock av att andelen personer som är 25–54 år, vilka har 
ett relativt högt arbetskraftsdeltagande, minskar under perioden. 
Därtill bromsas arbetskraftstillväxten av att antalet sjuka utanför 
arbetskraften fortsätter öka, om än i avtagande takt, liksom av 
att antalet reguljärt studerande och antalet i utbildningsåtgärder 
ökar.69 Sammantaget beräknas arbetskraften öka med 
0,1 procent 2005. 2006 ökar arbetskraften med 0,2 procent och 
2007 med 0,3 procent.  

Diagram 106 Öppen arbetslöshet enligt nya 
AKU 
Procent av arbetskraften, säsongrensade kvar-
talsvärden 
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Vårens omläggning av arbetskraftsundersökningen (AKU) 
innebär att arbetsmarknadsutvecklingen är svårtolkad. Det är 
särskilt svårt att avgöra i vilken mån de uppmätta förändringarna 
av sysselsättning och arbetslöshet beror på statistikomläggningen 
eller avspeglar den faktiska utvecklingen.70 Mätt med nya AKU 
uppgår den öppna arbetslösheten 2005 till 5,9 procent. Statistik-
omläggningen beräknas av SCB ha höjt den uppmätta öppna 
arbetslösheten med 0,4 procentenheter. Återhämtningen på 
arbetsmarknaden medför att arbetslösheten faller till 4,7 procent 
fjärde kvartalet 2007 (se diagram 106). Arbetsmarknadsgapet 
minskar därmed och uppgår i slutet av 2007 till –0,2 procent (se 
diagram 101).  

Anm. Den historiska serien är länkad bakåt av Kon-
junkturinstitutet med 0,4 procentenheter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

                                                      
69 Enligt budgetpropositionen 2006 byggs högskolan ut med totalt 17 500 
platser. Utbildningsåtgärderna utökas med praktikplatser, lärlingsplatser samt 
arbetsmarknadsutbildning i AMS regi. Sammanlagt utökas 
utbildningsåtgärderna med drygt 20 000 platser 2006 och något färre 2007. 
Liksom för sysselsättningsåtgärderna görs bedömningen att den kraftiga 
ökningen av antalet personer i utbildningsåtgärder, som föreslås i 
budgetpropositionen, inte fullt ut kommer att uppnås.   
70 Se fördjupningsrutan ”AKU-omläggningen försvårar tolkningen av 
arbetsmarknadsläget” i Konjunkturläget, augusti 2005. 



Konjunkturläget 2005–2007   83 

Ekonomiska drivkrafter för arbete 
För att följa hur de ekonomiska drivkrafterna för arbete utveck-
las över tiden, samt påverkas av föreslagna regeländringar, publi-
cerar Konjunkturinstitutet löpande den s.k. utbytesgraden vid ökad 
arbetsinsats. Utbytesgraden definieras som den andel av en ar-
betskostnadsökning som tillfaller den som ökar sin arbetsinsats 
efter ökad skatt, ökade avgifter och minskade bidrag.71 En fördel 
med metoden är att även effekter av arbetsgivaravgifter och 
indirekta skatter beaktas.72

Medelvärdet av alla arbetande svenskars utbytesgrad uppgår 
2005 till 40,4 procent. Utbytesgraden 2006 och 2007 påverkas av 
skatte- och bidragsändringarna enligt budgetpropositionen för 
2006, som sammantaget ökar medelvärdet för utbytesgraden 
2006 med 0,07 procentenheter (se tabell 22).  

Tabell 22 Utbytesgrad 2006 
Procent 

 Medelvärde Förändring 

Nu beslutade regler 40,26  
Förslag i budgetpropositionen 40,33 0,07 
Varav   
 Kompensation för allmän pensionsavgift  0,21 
 Begränsad uppräkning skiktgränser  -0,01 
 Höjt grundavdrag  -0,10 
 Höjt tak i sjukförsäkringen  0,03 
 Skatteväxling m.m.  -0,06 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Den utökade kompensationen för den allmänna pensionsavgif-
ten ökar utbytesgraden, medan den begränsade uppräkningen av 
skiktgränserna och den gröna skatteväxlingen (med höjt grund-
avdrag och höjda punktskatter) minskar utbytesgraden. Höjning-
en av taket i sjukförsäkringen ökar utbytesgraden eftersom en 
ökad arbetsinsats därmed ger högre sjukersättning vid inkomster 
mellan det tidigare och det nya taket.  

                                                      
71 Spegelbilden till utbytesgraden är marginaleffekten. Således definieras 
marginaleffekten som 100 procent minus utbytesgraden. 
72 I fördjupningsrutan ”KI uppmärksammar drivkrafterna för arbete” i 
Konjunkturläget augusti 2004 redogjordes för Konjunkturinstitutets metod att 
beräkna utbytesgraden. 
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Diagram 107 Timlön i näringslivet 
Årlig procentuell förändring, 3-månaders glidande 
medelvärde 

Löner, arbetskostnader och vinster  
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Löneökningen vänder uppåt 2005 

Timlönerna i näringslivet ökade med i genomsnitt 3,0 procent 
2004. Detta är den lägsta nominella löneökningstakten sedan 
1994 (diagram 107). Den dämpade utvecklingen förklaras främst 
av det svaga arbetsmarknadsläget.  

Under perioden januari till juli 2005 har lönerna ökat med i 
genomsnitt 3,1 procent jämfört med samma period året innan. 
Detta indikerar att löneökningarna i näringslivet vänder uppåt 
2005.  

 
Källa: Medlingsinstitutet. 

Få förbundsavtal sluts 2005 

Under 2004 slöts ca 450 avtal på förbundsnivå för runt 2 miljo-
ner arbetstagare, de flesta treåriga. 2005 sluts ungefär 70 för-
bundsavtal som omfattar drygt 1,3 miljoner anställda. Av dessa 
representerar kommuner och landsting 1,1 miljoner där ett drygt 
tvåårigt förbundsavtal slöts under våren 2005 (se fördjupnings-
rutan ”Avtal och faktiska löneökningar i kommunal sektor” i 
Konjunkturläget juni 2005). De förbundsavtal som återstår avser 
näringslivet och rör främst ca 75 000 anställda i byggbranschen 
vars avtal går ut 31 oktober, 2005 samt ca 60 000 anställda i 
bank och försäkringsbranschen vars avtal går ut 31 december.  

Avtalsförhandlingar mellan Sveriges Byggindustrier och fack-
förbundet Byggnads har inletts. Byggnads kräver arbetstidsför-
kortning med 8 timmar per avtalsår med bibehållen lön, bättre 
anställningstrygghet, förbättrad möjlighet att jobba på ackord 
samt lönehöjningar. Byggarbetsgivarna fokuserar på en föränd-
ring av byggavtalet. De vill att arbetsgivaren och arbetstagaren i 
högre grad ska kunna förhandla om arbetstid och lön lokalt på 
arbetsplatsen.  

Under 2006 ska förbundsavtal som berör drygt 30 000 an-
ställda slutas. De avtal som slöts 2004 innehåller en uppsäg-
ningsklausul för det sista avtalsåret omfattande ca 45 procent av 
de anställda i näringslivet. Inom industrin berörs 98 procent av 
de anställda av denna uppsägningsklausul. I övriga branscher 
berörs ca 14 procent av de anställda.73  

Även de förbundsavtal som slöts i statlig sektor omfattas av 
regler om förtida uppsägning av det sista avtalsåret. I prognosen 
antas dock att uppsägningsklausulen inte används i vare sig när-
ingslivet eller staten.  
                                                      
73 Ett stort antal av övriga avtal har även en uppsägningsklausul som kan lösas 
ut av såväl arbetstagaren som arbetsgivaren när som helst under avtalsperioden 
om förändringar sker i arbetstidslagstiftningen och/eller sjuklönelagen eller 
andra regler beträffande sjuklön.  
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Givet att inga förbundsavtal sägs upp i förtid blir avtalsåret 
2007 mycket omfattande. Flertalet av de förbundsavtal som slöts 
i näringslivet och staten 2004 samt de i kommunsektorn 2005 
ska då omförhandlas.  

Diagram 108 Timlön i näringslivet och arbets-
marknadsgap 
Årlig procentuell förändring respektive procent av 
BNP 
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Löneökningstakten ökar gradvis 

Den genomsnittliga löneökningstakten under perioden januari 
till juli tyder på att lönerna i näringslivet kommer att öka något 
snabbare 2005 än 2004. I takt med att arbetsmarknaden blir 
successivt stramare 2006 och 2007 stiger löneökningstakten 
gradvis. Trots att arbetsmarknaden gradvis förbättras är den 
fortsatt något konjunkturellt svag 2007. Därför antas löneök-
ningstakten bli något lägre än de ca 4 procent som på sikt beräk-
nas vara förenlig med 2 procents inflation (se diagram 108).74  Källa: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet 

 

Tabell 23 Timlön enligt Konjunkturlönestatistiken 
Årlig procentuell förändring  

2004 2005 2006 2007

Industri 3,1 3,3 3,4 3,6
Byggbranschen 2,6 3,7 4,1 4,3
Tjänstebranscher 3,0 3,3 3,5 4,1
Näringsliv 3,0 3,3 3,6 3,9
Kommunal sektor 4,2 3,4 3,8 3,9
Stat 2,8 3,0 3,5 3,7
Totalt 3,3 3,3 3,6 3,9

Källor: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet. 

Enligt Konjunkturbarometern förväntar sig industriföretagen en 
måttlig orderingång och fortsatta neddragningar av personal. 
Under prognosperioden kommer antalet arbetade timmar i indu-
strin öka något långsammare än i näringslivet som helhet. Följ-
aktligen är efterfrågan på arbetskraft i industrin fortsatt svag och 
lönerna i industrin ökar långsammare än i näringslivet som hel-
het 2006 och 2007 (se diagram 109 och tabell 23).  

Byggandet tog fart 2004 och har accelererat ytterligare hittills 
2005 enligt både nationalräkenskaperna och Konjunkturbarome-
tern. Den ökade efterfrågan på byggarbetare avspeglas i en högre 
löneökningstakt för byggbranschen än för näringslivet som hel-
het (se diagram 109 och tabell 23). Den starka byggkonjunkturen 
kommer att hålla i sig under prognosperioden och medför att 
lönerna i byggbranschen kommer att öka snabbare än i närings-
livet som helhet även under 2006 och 2007.  

Under perioden januari till juli 2005 har lönerna i tjänstebran-
scherna ökat i linje med i näringslivet som helhet. Efterfrågan 

                                                      
74 Se ”Produktivitet och löner till 2015”, Specialstudie Nr 6, 
Konjunkturinstitutet, 2005. 
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stiger sedan en tid tillbaka enligt Konjunkturbarometern. Den 
successivt starkare efterfrågeökningen på tjänster kommer att 
medföra tilltagande löneökningar i tjänstebranscherna framöver 
och 2007 ökar lönerna något snabbare än i näringslivet som 
helhet (se diagram 109 och tabell 23).  

Diagram 109 Timlön i näringslivsbranscher 
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden 
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Avtalsförhandlingar i kommunal sektor 2005 resulterade i att 
löneökningarna enligt förbundsavtalen för 2005–2006 växlade 
ner något jämfört med motsvarande avtal för 2001–2004.75 Även 
de faktiska lönerna kommer att öka något långsammare än under 
2001–2004. Såväl 2005 som 2006 kommer lönerna trots detta att 
öka snabbare än i näringslivet. Skillnaden i löneökningstakten 
minskar dock gradvis i takt med att arbetsmarknadsläget succes-
sivt stramas åt, vilket i högre grad påverkar lönerna i näringslivet 
än i kommunal sektor. 2007 ökar lönerna därför lika snabbt i 
näringslivet och den kommunala sektorn (se diagram 110 och 
tabell 23). 

 
Källor: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet. 

I statlig sektor slöts förbundsavtal i oktober 2004 men krafti-
ga förseningar av flera lokala avtal medförde låga uppmätta lö-
neökningar. Även 2005 har löneökningstakten varit låg. I takt 
med att allt fler lokala avtal sluts kommer utfallen dock att revi-
deras upp. Lönerna beräknas ändå öka långsammare än i när-
ingslivet 2005, vilket bl.a. hänger samman med svag anslagsut-
veckling för statliga myndigheter. Trots att löneökningstakten i 
staten tilltar successivt kommer den ändå att förbli lägre än i 
näringslivet såväl 2006 som 2007 (se diagram 110 och tabell 23).  

Diagram 110 Timlön i näringsliv, kommunal 
sektor och stat 
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden 
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Arbetskostnaden ökar långsammare än timlönen 
2005 

Den 1 januari 2005 infördes nya regler för ersättning i samband 
med sjukdom, som medförde att arbetsgivare fick ett större 
ekonomiskt utbyte av att minska antalet heltidssjukskrivna. De 
nya reglerna innebär att arbetsgivaren får betala 15 procent av 
sjukförsäkringsersättningen under den tid en person är sjukskri-
ven på heltid. Som kompensation sänktes den lagstadgade ar-
betsgivaravgiften med 0,24 procentenheter. Kostnaderna för 
arbetsgivarkollektivet som helhet blir därmed oförändrade. För 
näringslivet och staten sänks emellertid kostnaderna, eftersom 
sjukskrivningarna där är något lägre än genomsnittet. Kommu-
ner och landsting får däremot ökade kostnader. Därtill minskar 
den period då arbetsgivaren betalar sjuklön, från tre till två veck-
or. Det minskar kostnaderna för alla arbetsgivare. Näringslivets 
avtalade arbetsgivaravgifter minskar dessutom något 2005 jäm-
fört med föregående år enligt Svenskt Näringsliv. Av dessa skäl 
ökar näringslivets arbetskostnader långsammare än timlönen 
enligt nationalräkenskaperna 2005 (se diagram 111 och tabell 
24). För 2006 och 2007 antas arbetskostnaden öka i samma takt 
som timlönen.  

 
Källor: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet. 

                                                      
75 Se fördjupningsrutan ”Avtal och faktiska löneökningar i kommunal sektor” i 
Konjunkturläget juni 2005  
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Tabell 24 Arbetskostnad och lön per timme och per pro-
ducerad enhet i näringslivet  

Diagram 111 Timlön och arbetskostnad i när-
ingslivet enligt nationalräkenskaperna 
Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad 

Kronor per timme, respektive årlig procentuell förändring, kalender-
korrigerade värden 
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2004 2004 2005 2006 2007

Timlön (KL)  3,0 3,3 3,6 3,9
Timlön (NR) 169,3 2,9 3,4 3,8 4,2
Arbetsgivaravgifter (NR) 73,8 2,8 1,7 3,7 4,3
Arbetskostnad (NR) 241,3 2,9 2,9 3,8 4,2
Produktivitet  4,5 2,5 2,9 2,8
Enhetsarbetskostnad  -1,6 0,4 0,8 1,4

Anm. I arbetsgivaravgifter ingår kollektiva avgifter och löneskatter. KL avser 
konjunkturlönestatistiken och NR avser nationalräkenskaperna 
Källor: Statistiska Centralbyrån, Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet. 
 
Enhetsarbetskostnaden i näringslivet, dvs. arbetskostnaden per 
producerad enhet, minskade med 1,6 procent 2004 till följd av 
långsamt stigande arbetskostnader och stark produktivitetstill-
växt. I takt med att arbetskostnaderna ökar snabbare samtidigt 
som produktivitetstillväxten avtar, tilltar ökningen i enhetsar-
betskostnaden successivt under prognosperioden. Även 2007 
ökar dock enhetsarbetskostnaden något långsammare än den 
långsiktiga ökningstakt på 1,6 procent som bedöms vara förenlig 
med 2 procents inflation (se diagram 112 och tabell 24).76  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 112 Enhetsarbetskostnad i näringsli-
vet 
Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad 

070503019997

8

6

4

2

0

-2

8

6

4

2

0

-2

Arbetskostnad per timme
Produktivitet
Enhetsarbetskostnad

 

Små förändringar i den relativa enhetsarbetskostna-
den framöver 

Enligt Labour cost index (LCI) ökade arbetskostnaderna i Sveri-
ge 2004 med 3,2 procent, medan ökningen i euroområdet upp-
gick till 2,2 procent. Första halvåret 2005 ökade arbetskostna-
derna i Sverige med 2,9 procent och i euroområdet med 
2,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.77 
Även tidigare har arbetskostnaden ökat snabbare i Sverige än i 
euroområdet (se diagram 113). Den snabbare kostnadsutveck-
lingen har dock balanserats av en starkare produktivitetsökning 
(se även avsnittet ”Utvecklingen av svenska arbetskostnader i ett 
internationellt perspektiv”). Den relativa enhetsarbetskostnaden 
mätt i såväl nationell som gemensam valuta, är därför för närva-
rande ungefär lika hög som i slutet av 1990-talet (se diagram 
114). Den relativa enhetsarbetskostnaden prognostiseras ligga 
kvar på denna nivå då enhetsarbetskostnaden ökar i ungefär 
samma takt i Sverige och i euroområdet, samtidigt som inga 
större förändringar förutses i växelkursen (se diagram 114).  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 113 Arbetskostnader i näringslivet 
enligt Labour cost index (LCI) 
Index 1997=100 
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De av OECD prognostiserade arbetskostnadsökningarna för 
några av Sveriges viktigaste handelspartners redovisas i tabell 25. 

                                                      
76 Se ”Produktivitet och löner till 2015”, Specialstudie Nr 6, 
Konjunkturinstitutet, 2005. Anm. Exkl. vård, utbildning, samhälleliga och per-

sonliga tjänster. 
77 Siffrorna för såväl helåret 2004 och första kvartalet 2005 är preliminära. Källa: Eurostat. 
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Tabellen illustrerar att spridningen är betydande även mellan 
euroområdets länder, t.ex. mellan Frankrike och Tyskland.  

Diagram 114 Enhetsarbetskostnad i näringsli-
vet relativt euroområdet 
Index 1995=100 
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Tabell 25 Arbetskostnad i näringslivet i valda länder enligt 
OECD Economic Outlook 
Nationell valuta, årlig procentuell förändring 

2004 2005 2006

USA 4,4 3,9 4,5
Tyskland 0,4 0,4 0,8
Frankrike 2,8 2,0 2,6
Storbritannien 2,4 2,5 3,0
Sverige 4,7 2,0 5,9

Anm. Måttet är beräknat som arbetskostnad per sysselsatt dividerat med 
arbetade timmar per sysselsatt och avviker från Labour Cost Index 

 Källa: OECD Economic Outlook. 
Anm. I jämförelsen beräknas svensk enhetsarbets-
kostnad exklusive löneskatter enligt OECD:s defini-
tion. 
Källor: OECD och Konjunkturinstitutet. 

Lönsamheten stabiliseras 
Diagram 115 Vinstandel i näringslivet exkl. 
finans- och fastighetsverksamhet Vinstandelen78 i näringslivet steg starkt 2004 från en jämförelse-

vis låg nivå (se tabell 26 och Diagram 115). Vinstandelen är spe-
gelbilden av arbetskostnadsandelen, dvs. om vinstandelen stiger 
så faller arbetskostnadsandelen. Ökningen i vinstandelen förkla-
ras främst av en fortsatt snabb produktivitetsökning och låga 
löneökningar. Perioden 2005–2007 mattas produktivitetstillväx-
ten och arbetskostnaderna ökar snabbare. Därmed bryts upp-
gången i vinstandelen som planar ut 2005–2007. 

Procent 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

                                                      
78 Bruttoöverskottets andel av förädlingsvärdet till faktorpris. Vinstandelen 
stiger om förädlingsvärdepriset ökar snabbare än enhetsarbetskostnaden. 
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Tabell 26 Priser, produktionskostnader och vinstandelar i 
näringslivet 

Diagram 116 Produkt- och förbrukningspris i 
näringslivet  
Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring 
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2003 2004 2005 2006 2007

  Ej kalenderkorrigerat  
Förädlingsvärdepris1 1,0 0,4 0,3 0,9 1,5
 Produktpris 0,8 1,5 3,1 1,6 0,3
 Förbrukningspris 0,5 2,4 5,3 2,1 -0,6
Enhetsarbetskostnad (ULC) 0,3 -2,1 0,4 1,1 1,5
 Arbetskostnad per timme 3,8 1,9 2,9 4,3 4,5
 Produktivitet2 3,5 4,1 2,4 3,2 2,9
Vinstandel3 0,4 1,5 –0,1 –0,1 0,0
  Kalenderkorrigerat 
Enhetsarbetskostnad (ULC) 0,1 -1,6 0,4 0,8 1,4
 Arbetskostnad per timme 3,5 2,9 2,9 3,8 4,2
 Produktivitet2 3,4 4,5 2,5 2,9 2,8
Vinstandel3 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

 1 Förädlingsvärdepriset beräknas genom att genomsnittspriset för förbrukade 
insatsprodukter (förbrukningspriset) räknas av från genomsnittspriset för de 
producerade produkterna (produktpriset). Diagram 117 Enhetsarbetskostnad i näringsli-

vet 2 Produktivitetsutvecklingen i denna tabell är beräknad enbart för anställda dvs. 
företagarnas arbetstimmar beaktas inte. Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad 
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3 Bruttoöverskottet är dividerat med förädlingsvärdet till faktorpris, där 
produktionsskatter och -subventioner har beaktats. Förändringen är uttryckt 
i procentenheter. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

Den starka vinstökningen 2004 uppkom trots att en starkare 
växelkurs höll tillbaka exportprisutvecklingen. Produktpriserna, 
men framför allt förbrukningspriserna, ökade ändå påtagligt då 
petroleum- och metallpriserna steg kraftigt (se diagram 116). 
Samtidigt hölls kostnadsutvecklingen tillbaka av en fortsatt stark 
produktivitetsökning och måttliga arbetskostnadsökningar (se 
diagram 117). I någon mån berodde den starka vinstökningen 
2004 på kalendereffekten, dvs. att året innehöll fler arbetsdagar 
än normalt (se tabell 26). Vinstandelen steg i såväl industrin som 
tjänstebranscherna (se diagram 118).  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Den internationella efterfrågetillväxten försvagas något 2005, 
medan den inhemska efterfrågan växer snabbare. Kronkursen 
försvagas visserligen men en betydligt lägre produktivitetstillväxt 
leder till att vinstandelen i näringslivet ligger still 2005. Vinstan-
delen minskar något i industrin, medan den fortsätter att öka 
svagt i tjänstebranscherna.  

Diagram 118 Vinstandelar 
Procent 
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Under 2006–2007 stiger näringslivets arbetskostnader snab-
bare och kronkursen stärks. Kostnadsökningarna per enhet 
motverkas emellertid av att produktiviteten ökar något snabbare 
än 2005 och att prisutvecklingen på importerade insatsvaror blir 
betydligt svagare. 

Sammantaget blir vinstandelen i näringslivet i stort sett oför-
ändrad 2006 och 2007. Vinstandelen i näringslivet 2007 är där-
med i paritet med genomsnittet för 1990-talet (se diagram 115). 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 



90   Konjunkturläget 2005–2007 

Inflation och ekonomisk politik Diagram 119 Inflation, HIKP i Sverige och 
EU15 
Årlig procentuell förändring, augusti 2005 
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Inflationen stiger successivt mot 2 procent 

Inflationen i den svenska ekonomin är fortsatt låg. Den under-
liggande inflationen mätt som UND1X uppgick till 1,0 procent i 
augusti 2005. Sveriges inflation, enligt HIKP, har under större 
delen av 2005 varit den lägsta inom EU (se diagram 119). Den 
mycket låga svenska inflationen beror således inte i första hand 
på låg internationell inflation utan främst på svenska förhållan-
den och då huvudsakligen de senaste årens oväntat starka pro-
duktivitetstillväxt och konjunkturellt svaga arbetsmarknad. När-
ingslivets enhetsarbetskostnader är av dessa skäl lägre 2005 än 
2001.  

Källa: Statistiska centralbyrån 
Inflationsförväntningarna på ett års sikt, såsom de mäts i en-

kätundersökningar, har sjunkit tillbaka under 2004 och 2005 (se 
diagram 120 och tabell 27), vilket indikerar en fortsatt låg infla-
tion. Däremot är inflationsförväntningarna på två års sikt högre 
än på ett års sikt. Detta innebär att inflationen förväntas stiga 
och gradvis närma sig Riksbankens inflationsmål. 

 

Diagram 120 Inflationsförväntningar på ett års 
sikt 
Procent, kvartalsvärden 
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Tabell 27 Inflations- och löneökningsförväntningar 
Procent per år 

2004 2005 
1 år 2 år 1 år 2 år

Inflationsförväntningar 1,9 2,1 1,6 1,8
Arbetsgivarorganisationer (Prospera) 1,6  1,8 1,6 1,9
Arbetstagarorganisationer (Prospera) 1,7 1,9 1,4 1,7
Penningmarknadsaktörer (Prospera) 1,6 2,0 1,3 1,8
Hushållens inköpsplaner (HIP) 2,0  1,6
Konjunkturbarometer (samtliga branscher) 1,3  1,0

Löneökningsförväntningar  
Arbetsgivarorganisationer (Prospera) 2,7 2,9 2,8 2,8
Arbetstagarorganisationer (Prospera) 2,8 2,9 2,8 2,9

 
Anm. Förväntningar är tidsförskjutna ett år framåt. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 121 UND1X Anm. Förväntningarna 2004 och 2005 är uppmätta tredje kvartalet respektive 
år och avser förväntningar om inflation och löneökningar ett och två år framåt. 
Ett undantag är inflationsförväntningarna 2005 enligt Konjunkturbarometern 
och hushållens inköpsplaner som uppmättes andra kvartalet. 

Årlig procentuell förändring, månadsvärden 
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Källor: Prospera och Konjunkturinstitutet.  

Den successivt stramare arbetsmarknaden med stigande löneök-
ningar och en svagare produktivitetstillväxt innebär ett stigande 
underliggande inflationstryck 2006 och 2007. Enhetsarbetskost-
nadsökningen i näringslivet ökar successivt från –1,6 procent 
2004 till 1,4 procent 2007. Den expansiva finanspolitiken stimu-
lerar hushållens konsumtion, vilket också bidrar till ökad infla-
tion.  

Under 2005 har priset på petroleumprodukter ökat kraftigt 
och bidragit till att motverka en annars svag inflation. Råoljepri-
set väntas dock falla tillbaka till 47 dollar per fat i slutet av 2007 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet 
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och kommer då att verka återhållande på inflationen. Osäkerhe-
ten om hur oljepriset utvecklas är stor. Inflationstakten, mätt 
som UND1X, blir ca 1,6 procent i slutet av 2007. 

Diagram 122 Faktiskt och konjunkturjusterat 
finansiellt sparande 
Procent av BNP respektive procent av potentiell 
BNP, löpande priser 
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Riksbankens mål är att inflationen i genomsnitt ska uppgå till 
2 procent per år. Som framgår av diagram 121 ligger UND1X 
påtagligt under 2 procent på ett till två års sikt. Oljeprisutveck-
ling bedöms dock endast ge övergångsvisa inflationseffekter. 
Penningpolitiken bör därför, enligt Konjunkturinstitutets be-
dömning, i nuvarande läge vägledas av UND1X exklusive ener-
gipriser. Som framgår av diagram 121 ligger inflationen mätt 
med UND1X exklusive energi något under Riksbankens infla-
tionsmål på ett till två års sikt, men närmar sig 2 procent i slutet 
av 2007 samtidigt som arbetsmarknadsgapet nästan sluts. Mot 
denna bakgrund rekommenderar Konjunkturinstitutet i nuläget 
en oförändrad reporänta. Om konjunkturen utvecklas enligt 
föreliggande prognos blir arbetsmarknaden successivt stramare. 
Därav följande högre inflationstryck medför att penningpoliti-
ken successivt bör stramas åt med början i april 2006. Reporän-
tan höjs då till 1,75 procent och därefter stegvis till 3,50 procent 
i slutet av 2007. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet.

Tabell 28 Nyckeltal för Sverige 
Årlig procentuell förändring respektive procent 

2004 2005 2006 2007 Dec 2007

KPI  0,4 0,5 1,4 2,0 2,4
UND1X 0,8 0,8 1,5 1,4 1,6
UND1X exkl. energi 0,7 0,6 1,4 1,9 2,1
Reporänta, december 2,00 1,50 2,25 3,50 3,50
Offentligt finansiellt sparande1 1,4 1,0 0,6 0,8
Produktionsgap2 –0,5 –0,6 –0,1 0,0 -0,1
1 Procent av BNP. 
2 Procent av potentiell BNP. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 

Expansiv finanspolitik 

År 2005 beräknas det offentliga finansiella sparandet uppgå till 
1,0 procent av BNP. 2006 minskar sparandet till 0,6 procent av 
BNP delvis genom förslagen i bugetpropositionen för 2006 om 
bland annat fullföljd kompensation för den allmänna pensions-
avgiften, utökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt fler 
högskoleplatser. För 2007 beräknas det finansiella sparandet 
uppgå till 0,8 procent av BNP (se diagram 122). 

Riksdagens mål om ett finansiellt sparande på 2 procent av 
BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel gäller från 2000. För 
perioden 2000–2007 beräknas sparandet uppgå till i genomsnitt 
1,3 procent av BNP. Lägre sparande jämfört med målet innebär 
att de offentliga finanserna är sämre rustade inför nästa konjunk-
turnedgång samt inför framtida demografiska påfrestningar på 
det offentliga välfärdssystemet. 



92   Konjunkturläget 2005–2007 

Enligt Konjunkturinstitutets finanspolitiska indikator är fi-
nanspolitiken neutral 2005 och expansiv 2006 (se diagram 123). 
Den expansiva inriktningen fanns redan före budgetpropositio-
nen men har förstärkts väsentligt från –0,3 till –0,7 procent av 
BNP. 

Den sammantagna ekonomiska politiken är expansiv 2005 
och 2006. Den expansiva finanspolitiken bidrar till att penning-
politiken enligt Konjunkturinstitutets bedömning bör göras 
mindre expansiv med början i april 2006. Reporäntan bör då 
höjas till 1,75 procent och därefter stegvis till 3,50 procent i 
slutet av 2007. Höjningarna av reporäntan bör således inledas 
tidigare än vad som hade varit fallet med en mindre expansiv 
finanspolitik. 

Konjunkturinstitutets syn är att finanspolitiken bör inriktas så 
att det konjunkturjusterade sparandet närmar sig 2 procent av 
BNP och det stabiliseringspolitiska målet om 2 procents infla-
tion och därmed en konjunkturellt balanserad arbetsmarknad 
uppnås främst genom penningpolitiken. Tidpunkten för de er-
forderliga budgetförstärkningarna bör dock väljas med hänsyn 
till konjunkturutvecklingen. Med de i budgetpropositionen före-
slagna reglerna är finanspolitiken expansiv 2006 och svagt åt-
stramande 2007. Med utgångspunkt i målet om 2 procents 
sparande förordar Konjunkturinstitutet mindre expansiv finans-
politik 2006 och mer åtstramande finanspolitik 2007. Effekten 
på BNP-tillväxten skulle mildras genom att reporäntan skulle bli 
lägre än vid en mer expansiv finanspolitik. 

Diagram 123 Finanspolitikens inriktning 
Procent av BNP, löpande priser 
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Produktionsgapet är negativt och arbetsmarknaden är konjunk-
turellt svag 2005. Stigande efterfrågan stimulerad av expansiv 
finans- och penningpolitik gör att produktionsgapet sluts 2006 
och att arbetsmarknaden blir successivt stramare. De kvarståen-
de konjunkturella obalanserna är små 2007. Därmed ligger ar-
betskostnadsökningen liksom prisökningarna och arbetskost-
nadsandelen nära de jämviktsvärden som beräknats för perioden 
2006–2015 (se tabell 29)  

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

 



Konjunkturläget 2005–2007   93 

Tabell 29 Jämviktsvärden 
Årlig procentuell förändring  

2004
 

2005 2006 2007
Jämviktsvärden 

2006–2015

Produktionsgap, procent –0,5 –0,6 -0,1 0,0 0,0
Arbetsmarknadsgap, 
procent –1,3 –1,2 -0,5 –0,2 0,0
UND1X 0,8 0,8 1,5 1,4 2,0
Förädlingsvärdespris i 
näringslivet 0,3 0,3 0,9 1,5 1,6
Produktivitet i näringslivet1 4,1 2,5 2,9 2,8 2,7
Arbetskostnader i 
näringslivet1 2,9 2,9 3,8 4,2 4,3
Arbetskostnadsandel1,2 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
1 Kalenderkorrigerad. 2 Arbetskostnaden är dividerat med förädlingsvärdet till 
faktorpris, där produktionsskatter och -subventioner har beaktats. 
Källor: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet. 
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Ekonomisk utveckling 2008–2015 
I detta kapitel beskrivs den ekonomiska utvecklingen, med fokus 
på arbetsmarknaden, för perioden 2008–2015. Jämfört med 
prognosen för perioden 2005–2007 i föregående kapitel förut-
sätts de konjunkturella variationerna vara mindre under perioden 
2008–2015 eftersom konjunkturell variation inte kan förutses i 
detta tidsperspektiv.79 Tillväxten i bl.a. produktivitet, BNP och 
timlön ligger därför nära sina genomsnittliga nivåer och bestäms 
av de trender för produktivitet, arbetade timmar och priser som 
presenterades i kapitlen ”Betalningsförmågan för arbetskostna-
der på medellång sikt” samt ” Trender i arbetsutbud och arbeta-
de timmar”. 

Kapitlet har följande upplägg. Först beskrivs kortfattat de 
trender som styr utvecklingen 2008–2015. Sedan diskuteras det 
konjunkturella läget vid utgången av 2007 och dess betydelse för 
prognosen 2008–2015. Därefter följer prognosen för perioden 
2008–2015 för bl.a. produktivitet, sysselsättning, BNP, räntor, 
priser och löner.  

Prognosen fram till 2015 bygger på att beteendet hos eko-
nomins aktörer (hushåll, företag, Riksbank och arbetsmarkna-
dens parter) följer historiska mönster, dvs. aktörerna antas reage-
ra på t.ex. ändrade priser på samma sätt som de har gjort tidiga-
re. Dessa beteenden är dock inte givna utan kan förändras. I 
sista delen i detta kapitel analyseras hur ett förändrat beteende 
hos arbetsmarknadens parter kan påverka utvecklingen av bl.a. 
sysselsättning och BNP.  

Trender som styr utvecklingen 2008–2015 

Den trendmässiga produktivitetstillväxten i näringslivet uppgår 
till i genomsnitt 2,7 procent per år under perioden 2006–2015 
(se kapitlet ”Betalningsförmågan för arbetskostnader på medel-
lång sikt”). Tillväxten är dock något högre än 2,7 procent 2006–
2007, vilket innebär att den successivt dämpas därefter för att 
2015 bli 2,6 procent. Tillsammans med en produktivitetstillväxt i 
offentlig sektor på 0,3 procent per år innebär detta att produkti-
vitetstillväxten på BNP-nivå i genomsnitt uppgår till 2,1 procent 
under perioden 2006–2015.80

Näringslivets förädlingsvärdepris ökar med i genomsnitt 
1,6 procent per år under perioden 2006–2015. Bedömningen att 
arbetskostnadsandelen är konstant under perioden 2006–2015 
innebär att företagens betalningsförmåga uppgår till summan av 
produktivitetsökningen (2,7 procent) och ökningen i förädlings-

                                                      
79 De konjunkturella variationer som prognostiseras för (främst) 2008–2009 
beror på att den konjunkturuppgång som inleddes 2004 inte ännu är avslutad. 
Antagandet är alltså att ekonomin gradvis går mot jämvikt och därefter inte 
drabbas av någon ny konjunkturell variation. 
80 Se även kapitel 3 i ”Produktivitet och löner till 2015”, Specialstudie nr 6, maj 
2005. 
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värdepriset (1,6 procent), dvs. med 4,3 procent i genomsnitt 
under perioden 2006–2015.  

Diagram 124 Produktionsgap, arbetsmark-
nadsgap och produktivitetsgap 
Procent av potentiell BNP, potentiellt antal arbetade 
timmar respektive potentiell produktivitet Utvecklingen av arbetsutbudet och medelarbetstiden innebär 

att tillväxten i arbetade timmar blir knappt 0,3 procent per år i 
genomsnitt under perioden 2006–2015. I princip sker dock hela 
ökningen i början av perioden medan antalet arbetade timmar 
faller i slutet av perioden. Arbetade timmar i offentlig sektor 
bedöms stiga trendmässigt med i genomsnitt 0,4 procent per år 
2006–2015. Orsaken är främst den åldrande befolkningen som 
innebär att fler arbetade timmar krävs för en oförändrad stan-
dard i offentlig sektor. Tillsammans med den beräknade utveck-
lingen av totalt arbetade timmar innebär utvecklingen i offentligt 
arbetade timmar att antalet arbetade timmar i näringslivet ökar i 
genomsnitt med ca 0,2 procent per år 2006–2015. 

0706050403020100

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

Produktionsgap
 Arbetsmarknadsgap
Produktivitetsgap

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

Konjunkturläget 2008 
Diagram 125 UND1X-inflation och styrränta 

Även om de långsiktiga trenderna dominerar utvecklingen 2008–
2015 påverkas de första åren av ett antal konjunkturella effekter 
som beror på att konjunkturuppgången 2004–2007 fortsätter 
några år till. Vissa variabler har således vid utgången av 2007 
ännu inte nått sina jämviktsvärden. Till exempel är arbetslöshe-
ten och produktiviteten lite högre än dess jämviktsnivåer 2007, 
se diagram 124.81 Det innebär att arbetslösheten faller medan 
produktivitetstillväxten understiger sin trendtillväxt i början av 
perioden 2008–2015.  

Årlig procentuell förändring respektive procent 
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Under 2007 är Riksbankens styrränta i genomsnitt knappt 
3 procent och inflationstakten ligger i linje med Riksbankens mål 
på 2 procent, se diagram 125.82 När arbetsmarknaden stärks och 
konjunkturen når sin höjdpunkt 2008 överstiger inflationstakten 
2 procent och Riksbanken fortsätter därför höja styrräntan även 
efter 2007.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Diagram 126 visar att faktiskt offentligt finansiellt sparande 
ligger under 2-procentsmålet 2007 trots att ekonomin är nära 
fullt resursutnyttjande.83 Detta faktum tillsammans med den 
åldrande befolkningen medför att de offentliga finanserna kom-
mer att ställas inför stora prövningar under perioden 2008–2015. 
I avsnittet ”Penning- och finanspolitik” nedan beräknas de bud-
getförstärkningar som behövs för att 2-procentsmålet ska nås 
2008–2015 som en del i föreliggande prognos.  

Diagram 126 Finansiellt sparande i offentlig 
sektor 
Procent av BNP respektive procent av potentiell 
BNP, löpande priser 
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81 Arbetsmarknadsgapet beräknas med utgångspunkt i s.k. utvidgad 
arbetslöshet  som är summan av öppet arbetslösa och latent arbetssökande. 
82 Inflationen mäts här som den underliggande inflationen (UND1X) exklusive 
energi för att undvika de tillfälliga, men stora, svängningarna i oljepriset. 
Jämviktsräntan, som är tidsvarierande, ökar successivt under perioden 2008–
2015 och bedöms vara ca 4,25 procent 2015.   Källa: Konjunkturinstitutet. 
83 Genomsnittet för faktiskt sparande 2000–2007 är 1,3 procent. 
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Produktivitet, löner och arbetade timmar 
2008–2015 

Diagram 128 Öppen arbetslöshet 
Procent av arbetskraften 
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Utvecklingen av arbetsmarknaden 2006–2015 redovisas i tabell 
30. Konjunkturuppgången övergår i en mild högkonjunktur84 
2008–2009 och arbetslösheten ligger något under sin jämviktsni-
vå.85 Produktivitetstillväxten följer trenden och faller tillbaka 
något 2008–2009. Näringslivets förädlingsvärdepris stiger med i 
genomsnitt 1,6 procent per år under perioden 2006–2015.86 
Efter att ha utvecklats svagt 2006, stiger förädlingsvärdepriset i 
näringslivet med i genomsnitt 1,6 procent 2007–2009. Summan 
av förädlingsvärdeprisets förändring och produktivitetstillväxten 
utgör tillsammans ökningen av näringslivets betalningsförmåga, 
vilken uppgår till 4,3 procent i genomsnitt 2006–2015.87  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Tabell 30 Nyckeltal, arbetsmarknaden 2006–2015 

Årlig procentuell förändring, procent, kalenderkorrigerade värden 
Diagram 127 Arbetskostnader per timme i när-
ingslivet 

2006 2007 2008 2009 10–15 06–15

Produktivitet, näringslivet 2,9 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7
Förädlingsvärdepris, näringslivet 0,9 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6
Betalningsförmåga, näringslivet 3,8 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3
Arbetskostnader, näringslivet 3,8 4,2 4,5 4,6 4,3 4,3
Arbetskostnadsandel, näringslivet 60,9 60,9 61,1 61,2 60,9 60,9
Öppen arbetslöshet1 5,0 4,7 4,5 4,4 4,7 4,7
Arbetade timmar, totalt 1,3 0,8 0,4 0,1 0,0 0,3
Reguljär sysselsättningsgrad2 77,1 77,5 77,7 77,8 77,7 77,7

Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade 
värden 
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1 Enligt nya AKU. 2 Andel sysselsatta av befolkningen i åldern 20–64 år, 
exklusive arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
Källa: Konjunkturinstitutet. 

Eftersom arbetsmarknaden förbättras successivt 2006–2009 (se 
diagram 128) stiger arbetskostnaderna förhållandevis snabbt 
under högkonjunkturen 2008–2009 för att sedan gå mot den 
långsiktiga ökningstakten på 4,3 procent (se diagram 127). Efter-
som arbetskostnaden i genomsnitt ökar i samma takt som sum-
man av förändringarna i produktivitet och förädlingsvärdepris 
blir arbetskostnadsandelen konstant under perioden 2006–2015.  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Diagram 129 Antal arbetade timmar 
Miljarder, kalenderkorrigerade värden 

1412100806040200

7.05

7.00

6.95

6.90

6.85

6.80

7.05

7.00

6.95

6.90

6.85

6.80

Arbetade timmar ökar relativt kraftigt 2006–2008 (se diagram 
129) och arbetslösheten faller kortsiktigt under sin långsiktiga 

                                                      
84 Konjunkturuppgång innebär att faktiskt tillväxt överstiger potentiell tillväxt. 
Högkonjunktur innebär att faktisk produktion överstiger potentiell produktion. 
För utförligare diskussion kring dessa definitioner, se fördjupningsrutan 
”Konjunkturterminologi” i Konjunkturläget, juni 2005. 
85 Öppen arbetslöshet i jämvikt bedöms vara ca 4,7 procent efter AKU-
omläggningen. Utvidgad arbetslöshet, som bättre mäter resursutnyttjandet i 
ekonomin, bedöms vara ca 7,0 procent i jämvikt. 
86 Differensen mot UND1X består till 0,3 procentenhter av skillnader i 
produktsammansättning och till 0,1 procentenhet av försämrat 
bytesförhållande (se kapitlet ”Betalningsförmågan för arbetskostnader på 
medellång sikt”).  

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

87 Detta gäller vid konstant löneandel vilket i sin tur kräver både att det 
internationellt givna kapitalavkastningskravet samt kapitalintensiteten är 
konstanta. Dessa förhållanden bedöms gälla för perioden 2006–2015.   
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jämviktsnivå på ca 4,7 procent. Som framgår av tabell 30 förbätt-
ras sysselsättningsgraden från 77,1 till 77,7 procent mellan 2006 
och 2015. Det är dock fortfarande långt kvar till regeringens mål 
om en sysselsättningsgrad på 80 procent.  

Diagram 130 BNP 
Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade 
värden 
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Förutsättningar för den offentliga sektorn 
2008–2015 

Riksdagen har fastställt som mål att det offentliga finansiella 
sparandet ska uppgå till 2 procent av BNP i genomsnitt över en 
konjunkturcykel. Överskottsmålet motiveras bland annat med att 
det krävs en buffert genom en period med överskott för att 
kunna hantera de offentligfinansiella konsekvenserna av att be-
folkningens åldersstruktur förändras i synnerhet efter 2015. Den 
demografiska utvecklingen innebär dock påfrestningar på de 
offentliga finanserna redan under perioden 2008–2015 varför 
buffertuppbyggnaden i form av 2 procents överskott i de offent-
liga finanserna kan bli svårare under dessa kommande år än 
under perioden 2000–2007. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunktur-
institutet. 

Det stigande antalet ålderspensionärer under perioden fram 
till 2015 medför att sparandet, som andel av BNP, inom ålders-
pensionssystemet halveras jämfört med dagens nivå. 

Den offentliga konsumtionen antas motsvara oförändrad 
standard, dvs. förändras enbart till följd att den demografiska 
utvecklingen. I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar 
innebär detta att den offentliga konsumtionsvolymen ökar (läs 
mer om detta i kapitel 4).  

Transfereringarna till hushållssektorn påverkas i hög ut-
sträckning av den demografiska utvecklingen. Sjukersättning, 
garantipension, bostadstillägg till pensionärer är några exempel 
på transfereringar till hushållen som påverkas. 

Beräkningarna har genomförts med ambitionen att de i så 
hög utsträckning som möjligt ska motsvara ett ”oförändrat väl-
färdssystem”. Detta innebär oförändrad standard för offentlig 
konsumtion men också att några hushållstransfereringar i viss 
mån har indexerats. Som exempel kan nämnas barnbidraget. 
Konjunkturinstitutets beräkningsprincip för kortfristiga kalkyler 
är att utgå från beslutade regler. Om denna princip tillämpas i en 
långfristig kalkyl skulle barnbidraget bli successivt lägre såväl 
realt som jämfört med andra hushållsinkomster. För att bättre 
avspegla ett oförändrat välfärdssystem antas barnbidraget i stället 
växa i takt med timlöneutvecklingen. På motsvarande sätt har 
även andra transfereringar hanterats.  

Försörjningsbalans 2008–2015 

Konjunkturen förbättras och går över in en mild högkonjunktur 
2008–2009. BNP-tillväxten avtar därefter och går mot 
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2,3 procent 2010–2015, se tabell 31 och diagram 130. Den lägre 
arbetslösheten (se tabell 30) innebär att produktionsgapet blir 
svagt positivt 2008–2009 för att sedan slutas 2010 (se diagram 
131).  

Tabell 31 Försörjningsbalans 2006–2015 

Årlig procentuell förändring, andelar av BNP, kalenderkorrigerade 
värden 

2006 2007 2008 2009 10–15 06–15

       
BNP 3,5 2,9 2,6 2,3 2,2 2,5
Hushållens konsumtionsutgifter 3,5 3,0 3,0 2,8 2,7 2,9
Offentliga konsumtionsutgifter 1,6  1,0 0,4 0,4 0,5 0,6
Bruttoinvesteringar 7,5 4,5 3,7 2,6 4,8 4,7
Export av varor och tjänster 6,6  6,7 6,0 5,0 4,9 5,3
Import av varor och tjänster 7,8  6,9 6,3 5,1 5,9 6,1
Nettoexport1 0,0 0,4 0,3 0,3 -0,1 0,0
1 Bidrag till BNP-tillväxten.  
Källa: Konjunkturinstitutet. Diagram 131 Produktionsgap 

Procent av potentiell BNP 
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Den förhållandevis starka ökningen av hushållens konsumtion 
beror på att hushållen sedan krisen i mitten på 1990-talet byggt 
upp en betydande nettoförmögenhet som framöver i allt högre 
grad används till konsumtion. Detta gäller inte minst för de fyr-
tiotalister som successivt går i pension under perioden. Utveck-
lingen av den offentliga konsumtionen styrs av antagandet om 
oförändrad standard inom offentlig sektor (se avsnittet ”Förut-
sättningar för den offentliga sektorn 2008–2015” ovan). Den 
demografiska framskrivningen av antal arbetade timmar i offent-
lig sektor innebär en offentlig konsumtionstillväxt på i genom-
snitt 0,6 procent per år under perioden 2006–2015 för att uppnå 
en oförändrad standard. Den inledningsvis låga styrräntan inne-
bär att kapitalbildningen och därmed investeringarna växer rela-
tivt starkt särskilt 2006. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Som framgår av diagram 132 ökar den inhemska efterfrågans 
(hushållens konsumtion, offentlig konsumtion88 och investering-
ar) andel av BNP medan nettoexportens andel av BNP minskar 
från 2006 till 2015. Handeln med andra länder fortsätter dock att 
öka. Tillväxten i export- och importvolym uppgår i genomsnitt 
till 5,3 respektive 6,1 procent per år 2006–2015 (se tabell 31). 
Eftersom BNP i genomsnitt växer med 2,5 procent under sam-
ma period stiger såväl exportens som importens andel av BNP. 

Diagram 132 Försörjningsbalans 
Andel i procent 
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88 Volymtillväxten i offentlig konsumtion uppgår till 0,6 procent i genomsnitt 
under perioden 2006–2015 medan BNP växer med i genomsnitt 2,5 procent. 
Trots detta stiger offentlig konsumtion som andel av BNP (se diagram 132). 
Det beror på att prisutvecklingen är kraftigare i offentlig sektor vilket i sin tur 
beror på den lägre produktivitetstillväxten jämfört med näringslivet.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Penning- och finanspolitik 2008–2015 Diagram 133 UND1X-inflation och styrränta 
Årlig procentuell förändring respektive procent 
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Styrräntan höjs ytterligare 2008–2009 

Som framgår av tabell 30 ovan innebär förbättringen av arbets-
marknadsläget 2006–2009 en högre löneökningstakt 2008–2009. 
De högre löneökningarna innebär tillsammans med nedväxling-
en i produktivitetstillväxten att företagen höjer priserna i en allt 
snabbare takt och inflationen skjuter tillfälligt över 2-
procentsmålet 2008–2009, se diagram 133. 

Eftersom inflationstrycket ökar fortsätter Riksbanken att 
höja styrräntan. Den högre styrräntan dämpar högkonjunkturen 
så att produktionsgapet sluts 2010 och pressar ner inflationen till 
2 procent varvid styrräntan sänks till 4,25 procent. Senare delen 
av perioden 2008–2015 utmärks av ekonomisk balans bl.a. ge-
nom att produktionsgapet är noll, arbetslösheten är lika med 
jämviktsarbetslösheten och inflationen är 2 procent.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 134 Offentligt finansiellt sparande 
Procent av BNP 
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Offentligt finansiellt sparande successivt allt längre 
från målet 

Prognosen för det offentliga sparandet 2005–2007 presenteras i 
”Konjunkturläget 2005–2007”. Därefter försvagas sparandet 
successivt och uppgår till –0,3 procent av BNP 2015 (se diagram 
134). De offentligfinansiella förstärkningar som krävs för att 
överskottsmålet ska klaras är betydande. År 2015 understigs 
målet med 2,3 procent av BNP, motsvarande ca 76 miljarder 
kronor i 2004 års penningvärde. 

Den successiva försvagningen av sparandet beror huvudsak-
ligen på de demografiska förändringarna. Som framgår av 
diagram 135 skulle det offentligfinansiella sparandet uppgå till 
drygt 1 procent av BNP 2015 om befolkningssammansättningen 
hade varit densamma som 2007. Jämfört med beräkningen där 
demografin utvecklas enligt prognos innebär detta ett finansiellt 
sparande som är ca 53 miljarder kronor högre 2015 mätt i 2004 
års penningvärde. Även med oförändrad ålderssammansättning 
skulle det emellertid krävas budgetförstärkningar för att 
överskottsmålet ska uppnås.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 135 Demografisk utveckling och det 
offentligfinansiella sparandet 
Procent av BNP 
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Effekter av alternativt agerande av arbets-
marknadens parter 

Den ovan beskrivna ekonomiska utvecklingen 2005–2015 utgör 
den enligt Konjunkturinstitutets bedömning mest sannolika vid i 
princip oförändrade regelsystem för bl.a. skatter, socialförsäk-
ringar, arbetsmarknad och utbildning. I detta huvudscenario 
antas hushåll, företag, Riksbank och arbetsmarknadens parter 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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reagera på t.ex. förändrade priser och löner enligt historiska 
mönster. Om t.ex. arbetslösheten är lägre än ca 4,7 procent så 
bedöms arbetskostnaderna öka mer än långsiktigt hållbara 
4,3 procent.89  

I detta avsnitt analyseras hur arbetsmarknadens parter kan 
påverka den ekonomiska utvecklingen genom att agera annor-
lunda än enligt de historiska mönster som antas gälla i huvud-
scenariot. Först analyseras vad som händer om näringslivets 
avtalsförhandlingar 2007 resulterar i ett avtal som överstiger 
huvudscenariots avtal med 1 procentenhet för vart och ett av 
åren 2007–2009. Därefter analyseras vad som händer om löne-
bildningen förändras så att ohållbart höga löneökningar upp-
kommer när arbetslösheten understiger 3,7 procent i stället för 
4,7 procent som i huvudscenariot.90  

Effekter av ett högre löneavtal i näringslivet 2007 

I detta alternativscenario analyseras effekterna av 1 procenten-
hets högre avtalsenlig löneökningstakt i näringslivet för vart och 
ett av åren 2007–2009. Avvikelsen gäller endast näringslivets 
förbundsvisa avtal och i övrigt fungerar lönebildningen som i 
huvudscenariot.91 Företagen reagerar på de ökade lönekostna-
derna genom att minska såväl sin produktion som antalet an-
ställda på kort sikt. Även om ekonomin återhämtar sig på längre 
sikt blir effekterna betydande för produktion och sysselsättning 
under perioden 2007–2015. 

Analysen visar på hur arbetsmarknadens parter kan påverka 
ekonomins utveckling. Det institutionella regelverket för ar-
betsmarknad samt finans- och penningpolitik är samma som i 
huvudscenariot. Alltså beror skillnaderna mellan huvud- och 
alternativscenariot endast på skillnaden i utfall av näringslivets 
löneavtal för perioden 2007–2009.92  

Diagram 136 visar effekterna på löneökningstakt (dvs. avtal 
plus löneförändringar utöver avtal) och inflation.93 Skillnaden i 
ökningstakt i nominallön jämfört med huvudscenariot är mindre Diagram 136 Tillväxttakt i nominallön, reallön 

och konsumentpriser 
                                                      Avvikelse i procentenheter från huvudscenariot 
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89 Det innebär att arbetskostnadsökningarna blir högre än långsiktigt hållbara 
4,3 procent då utvidgad arbetslöshet understiger ca 7 procent.  
90 Beräkningarna är gjorda i Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell 
KIMOD. För en översiktlig beskrivning av KIMOD, se Braconier, H., G. 
Hjelm och J. Nilsson, ”Arbetsutbud och offentliga finanser”, Ekonomisk Debatt, 
nr 4, 2004. Se även Lindén, J., ”The Labour Market in KIMOD”, Working 
Paper 89, Konjunkturinstitutet, 2004. 
91 Lönerna i offentlig sektor antas förändras på samma sätt som i näringslivet. 
92 Givetvis kommer t.ex. Riksbanken sätta en annan styrränta i 
alternativscanariot som ett resultat av att den högre löneökningstakten 
påverkar inflationtakten. Samma sak gäller för andra aktörer i ekonomin, t.ex. 
hushåll och företag, de reagerar på den högre löneökningstakten. Orsaken till 
ekonomins reaktion är dock endast det förändrade beteendet hos 
arbetsmarknadens parter. 
93 Alla diagram visar avvikelse från huvudscenariot. I diagram 136  innebär t.ex. 
värdet 0,5 2009 för nominell lön att nominell lönetillväxttakt är 
0,5 procentenheter högre jämfört med huvudscenariot, dvs. 5,1 procent i stället 
för 4,6 procent.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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än en procentenhet under vart och ett av åren 2007–2009 på 
grund av att löneförändringarna utöver avtal blir lägre som en 
följd av högre arbetslöshet (se diagram 137). Tillväxttakten i 
nominallön faller tillbaka och hamnar 2010–2015 under den 
tillväxttakt som gäller i huvudscenariot, se diagram 136. På sikt 
stiger nominallönenivån och prisnivån lika mycket, vilket inne-
bär att reallönenivån förblir oförändrad 2015. 

Diagram 137 Arbetade timmar, medelarbetstid 
och arbetslöshet 
Procentuell avvikelse respektive avvikelse i pro-
centenheter (arbetslöshet) från huvudscenariot 
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Den högre löneökningstakten slår i genom i företagens pris-
sättning och inflationstakten blir högre, se diagram 138. Riks-
banken, som har som mål att i genomsnitt hålla inflationstakten 
på 2 procent, höjer räntan inledningsvis med knappt 
0,6 procentenheter för att sedan successivt sänka den ner till den 
ursprungliga nivån.  

Den inledande räntehöjningen medför att såväl real- som 
nominell växelkurs förstärks, se diagram 139.94 På längre sikt 
försvagas dock den nominella växelkursen med drygt 1 procent 
vilket är exakt är den löne- och prisnivåhöjning som uppkommer 
2015.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Diagram 138 Nominell ränta, realränta och 
inflationstakt Nettoexporten faller på grund av att den reala växelkursen 

förstärks på kort sikt, se diagram 140. Investeringarna påverkas 
negativt av högre realräntor och lägre produktion. Högre reallön 
(se diagram 136) ger högre real disponibel inkomst vilket stimu-
lerar konsumtionen. Högre realränta och högre arbetslöshet 
bromsar dock konsumtionen. Nettoeffekten på konsumtionen 
blir därför nära noll på såväl kort- som medellång sikt. Den 
sammanlagda effekten på BNP visas i diagram 141. BNP är som 
mest 0,5 procent lägre än i huvudscenariot 2008. De högre löne-
avtalen 2007–2009 innebär ett sammanlagt produktionsbortfall 
på drygt 40 miljarder kronor 2007–2015 jämfört med huvudsce-
nariot. Samhällsekonomin påverkas alltså negativt av de högre 
löneavtalen.  

Avvikelse i procentenheter från huvudscenariot 
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 Antalet arbetade timmar blir lägre än i huvudscenariot, se 
diagram 137. Arbetslösheten är som högst 2009 (knappt 
0,4 procentenheter över huvudscenariot) och effekten på antal 
arbetade timmar blir noll först år 2015.95  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Effekten på arbetsmarknaden kan också beskrivas med en 
s.k. Beveridge-kurva som visar sambandet mellan vakanser och 
arbetslöshet.96 I diagram 142 visas en Beveridge-kurva i avvikel-
seform där alternativscenariot jämförs med huvudscenariot.97 

Diagram 139 Nominell- och real växelkurs, 
nominell löne- och prisnivå 
Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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94 Detta följer av antagandet om s.k. öppen ränteparitet, dvs. skillnaden mellan 
inhemsk och utländsk nominell ränta motsvarar (ex ante) den förväntade 
förändringen i den nominella växelkursen. Om t.ex. Sveriges ränta är en 
procentenhet högre än omvärldens under ett år så förväntas kronan försvagas 
med en procentenhet under året. 
95 Arbetsutbudet antas vara det samma som i huvudscenariot. 
96 Antal vakanser likställs här med antalet nyanmnälda lediga platser hos 
arbetsförmedlingen enligt AMS. Detta antal divideras med antalet personer i 
arbetskraften för att få vakansgrad.  
97 I KIMOD finns en arbetsmarknadsmodell som möjliggör beräkning av såväl 
vakanser, arbetslöshet som antalet s.k. matchningar mellan lediga jobb och 
arbetssökande. Modellen bygger på Pissarides, C., Equilibrium Unemployment 
Theory, MIT Press (andra upplagan), 2000. Se även Lindén, J., The Labour 
Market in KIMOD, Working Paper 89, Konjunkturinstitutet, 2004. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Som ett resultat av de högre avtalen stiger arbetslösheten medan 
vakansgraden faller 2007–2008. Från 2010 och framåt minskar 
successivt avvikelsen mot huvudscenariot.98  

Diagram 140 Konsumtion, investeringar och 
nettoexport 
Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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I alternativscenariot hålls offentlig produktion, offentlig kon-
sumtion och offentligt arbetade timmar konstant. Lönerna i 
offentlig sektor antas dock följa utvecklingen av lönerna i när-
ingslivet. Det innebär att den offentliga sektorn får kortsiktigt 
högre utgifter i form av ökade lönekostnader samt ökade utgifter 
för arbetslöshetsersättning.99  

Analysen visar på flera viktiga ekonomiska mekanismer för 
en ekonomi med rörlig växelkurs. För det första innebär Riks-
bankens snabba och kraftfulla höjning av styrräntan att realrän-
tan stiger och real växelkurs förstärks på kort sikt.100 Det innebär 
i sin tur att de kortsiktigt högre löneavtalen får negativa effekter 
på produktion och sysselsättning på kort- och medellång sikt 
trots den rörliga växelkursen. Detta följer av att såväl konsum-
tionen, investeringarna och nettoexporten bromsas av den kort-
siktigt högre realräntan och den starkare reala växelkursen. För 
det andra innebär den kortsiktigt högre löneökningstakten inga 
långsiktiga konkurrensnackdelar för företag utsatta för utländsk 
konkurrens. Detta beror på att växelkursens försvagning exakt 
motsvarar den höjning av löne- och prisnivån som alternativsce-
nariot resulterar i på lång sikt (se diagram 139).  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Diagram 141 BNP 
Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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En ekonomi med rörlig växelkurs är alltså sårbar för en kort-
siktigt högre löneökningstakt. Även om den temporärt högre 
löneökningstakten inte får några långsiktiga effekter visar analy-
sen på att arbetsmarknadens parter kan påverka den ekonomiska 
utvecklingen på ett betydande sätt på kort- och medellång sikt.  

 

En lönebildning med lägre jämviktsarbetslöshet Källa: Konjunkturinstitutet. 

 
Jämviktsarbetslösheten är den arbetslöshet som är förenlig med 
en stabil inflation på 2 procent. Den faktiska arbetslösheten är 
högre än jämviktsarbetslösheten i en lågkonjunktur. Jämviktsar-
betslösheten bestäms av s.k. strukturella faktorer såsom befolk-
ningens sammansättning, konkurrenssituationen på produkt- 
och arbetsmarknaderna, beteendet hos arbetsmarknadens parter, 
arbetsmarknadslagstiftning och socialförsäkringsregler.  

I detta alternativscenario analyseras effekterna av att beteen-
det hos arbetsmarknadens parter förändras så att ohållbart höga 
                                                      
98 Beveridgekurvan uppvisar alltså en välkänd ”anti-clockwise loop” innan den 
långsiktiga jämvikten nås.  
99 Om den offentliga sysselsättningen skulle minska procentuellt lika mycket 
som sysselsättningen i näringslivet skulle de makroekonomiska effekterna bli 
lite kraftfullare i bemärkelsen att t.ex. BNP och arbetade timmar skulle falla lite 
mer på kort sikt.  
100 Grunden för dessa reala effekter är att de finansiella marknadena, såsom 
ränte- och växelkursmarknaderna, reagerar mycket snabbare än prissättningen 
på produkt- och arbetsmarknaderna. På längre sikt försvinner de reala 
effekterna på ränta och växelkurs eftersom priser och löner då hunnit att 
anpassa sig till sina långsiktiga nivåer. 
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löneökningar uppkommer när arbetslösheten understiger ca 
3,7 procent i stället för som i huvudscenariot när arbetslösheten 
understiger ca 4,7 procent, dvs. jämviktsarbetslösheten är 
3,7 procent i stället för 4,7 procent. Detta motsvarar ca 45 000 
färre arbetslösa.  

Diagram 142 Beveridgekurvan 
Sambandet mellan vakansgrad och arbetslöshet: avvi-
kelse i procentenheter från huvudscenariot 
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Sänkningen av jämviktsarbetslösheten uppkommer genom 
att arbetsmarknadens parter tar större hänsyn till de arbetslösa 
genom att de som har arbete accepterar en något lägre reallön. 
Företagen efterfrågar därmed mer arbetskraft vilket innebär att 
BNP och sysselsättning ökar på lång sikt. Det offentliga sparan-
det förbättras varaktigt med ca 10 miljarder kronor. Skulle detta 
belopp återföras i form av en sänkning av kommunalskatten, 
förblir reallönen efter skatt oförändrad. Alla parter (arbetsgivare, 
arbetstagare och offentlig sektor) vinner därmed på denna 
minskning av jämviktsarbetslösheten.  Källa: Konjunkturinstitutet. 

 Förändringen av parternas beteende antas börja i och med 
avtalsrörelsen i näringslivet 2007 och har effekter både på kort 
och på lång sikt. Liksom i det tidigare alternativscenariot jämförs 
resultaten med huvudscenariot som presenterades ovan.101, 102  Diagram 143 Arbetslöshet, arbetade timmar, 

reallön och reallönesumma 
Diagram 143 visar att arbetsmarknadens parter, som nu läg-

ger större vikt vid arbetslöshetens nivå, väljer en lägre reallön än 
i huvudscenariot. Vid den nya lägre reallönen efterfrågar företa-
gen fler arbetade timmar, dels för att arbete är relativt billigare 
och dels för att kapitalstocken blir större då investeringar i Sve-
rige övergångsvis blir mer lönsamma. Arbetslösheten faller med 
1 procentenhet och antal arbetade timmar stiger i motsvarande 
grad på lång sikt.103 Reallönesumman ökar mindre än en procent 
på grund av den lägre reallönen. Som ett resultat av att arbets-
lösheten faller med 1 procentenhet stiger den reguljära syssel-
sättningsgraden med lika mycket, se diagram 144. 

Procentuell avvikelse respektive avvikelse i pro-
centenheter (arbetslöshet) från huvudscenariot 
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Fler arbetade timmar och högre BNP (se diagram 147) inne-
bär att de offentliga finanserna förstärks varaktigt med ca 
10 miljarder kronor per år, se diagram 145. Som ett beräknings-
exempel visas i diagram 146 hur reallön och reallönesumma efter 
skatt utvecklas om förbättringen av det offentliga sparandet på 
10 miljarder kronor återförs till hushållen genom en sänkning av 
kommunalskatten. Löntagarna skulle i detta fall inte drabbas av 
en reallönesänkning som en följd av den högre sysselsättningen 
utan såväl arbetsgivare och arbetstagare vinner på att sysselsätt-
ningen ökar och jämviktsarbetslösheten minskar. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Diagram 144 Reguljär sysselsättningsgrad 
Procent av befolkningen i åldern 20–64 år 
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101 Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell KIMOD används i 
beräkningarna. Arbetsmarknaden i KIMOD modelleras utifrån Pissarides, C., 
Equilibrium Unemployment Theory, MIT Press (andra upplagan), 2000. Se även 
Lindén, J., The Labour Market in KIMOD, Working Paper 89, 
Konjunkturinstitutet, 2004. Minskningen av jämviktsarbetslösheten sker rent 
tekniskt genom att fackföreningarnas förhandlingsstyrka minskas med 
10 procentenheter vilket sänker såväl reallön som jämviktsarbetslöshet. 
102 Den offentliga sektorn förändras på samma sätt som näringlivet, dvs. den 
offentliga sektorns andel av total produktion och totala antalet arbetade timmar 
är oförändrad. Motivet är att det är en permanent förändring, vilket gör det 
troligt att offentlig sektor förändras på samma sätt som näringslivet på sikt. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 
103 Arbetsutbudet antas vara det samma som i huvudscenariot. 
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Förstärkningen av de offentliga finanserna på 10 miljarder 
kronor sker trots att offentlig konsumtion ökar, liksom BNP, 
med ca 0,8 procent på lång sikt. Denna ökning av offentlig kon-
sumtion motsvarar nästan 6 miljarder kronor. Sammanlagt inne-
bär därför den lägre arbetslösheten och den högre produktionen 
ett utrymme för högre offentliga utgifter eller högre skatter på ca 
16 miljarder kronor.  

Diagram 145 Finansiellt sparande i offentlig 
sektor 
Miljarder kronor, fasta priser, avvikelse från huvud-
scenariot 
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Fler arbetade timmar innebär att BNP blir högre, se diagram 
147. Förbättringen av BNP är dock mindre än en procent på 
grund av att kapitalstocken inte ökar lika mycket som antalet 
arbetade timmar. Det sistnämnda beror på att den reala växel-
kursen försvagas vilket ger dyrare importerade investeringsvaror. 
Dessutom innebär den lägre reallönen att företagen i viss ut-
sträckning substituerar kapital mot fler sysselsatta.  

Konsumtion, investeringar, export och import ökar på lång 
sikt, se diagram 148. Konsumtionen stiger som följd av den 
högre reallönesumman, se diagram 143. Investeringarna stiger 
för att kapitalstocken ska anpassas till den högre sysselsättning-
en.104  

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

Diagram 146 Beräkningsexempel med föränd-
rad kommunalskattesats 

Den högre exporten uppkommer genom att exportpriset 
mätt i utländsk valuta faller, se diagram 149.105 Den högre im-
porten innebär dock ingen förändring av importpriset i utländsk 
valuta. Sammantaget innebär därför ökningen av import- och 
exportvolymerna att bytesförhållandet försämras. Det beror på 
antagandet att Sverige är prissättare på exportmarknaden. Ex-
portpriset måste därför sänkas för att uppnå en högre exportvo-
lym.106  

Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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Vid en lägre jämviktsarbetslöshet och en något lägre real-
lön107 stiger antalet arbetade timmar, BNP ökar och de offentliga 
finanserna förbättras. Jämfört med huvudscenariot tar alltså 
arbetsmarknadens parter större hänsyn till den samhällsekono-
miska utvecklingen genom att löneutvecklingen tar fart först när 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

                                                      
104 Notera att trots att kapitalstocken som andel av BNP faller så stiger 
kapitalstocken i nivå vilket kräver en högre investeringsnivå. 

Diagram 147 BNP och kapitalkvot 105 Exportpris mätt i utländsk valuta fås genom att exportpriset mätt i kronor 
räknas om till utländsk valuta med hjälp av växelkursen. Den sistnämnda 
försvagas i detta scenario vilket bidrar till att sänka exportpriset i utländsk 
valuta. 

Avvikelse i procent respektive procentenheter (kapi-
talkvot) från huvudscenariot 
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106 Svenska företag möter, på grund av sina differentierade produkter (t.ex. 
Volvobilar), en neråtlutande efterfrågekurva. Svenska företag antas alltså (i viss 
mån) vara prissättare genom att ett förändrat pris innebär en förändrad såld 
kvantitet. Sverige antas däremot vara pristagare på importmarknaden. Mängden 
svensk import av t.ex. Mercedesbilar antas alltså inte påverka priset mätt i 
utländsk valuta. Om den högre importen i stället antas leda till högre import-
pris i utländsk valuta så försämras bytesförhållandet än mer. 
107 Det finns tre kanaler i modellen som förklarar den lägre reallönen. För det 
första innebär den lägre jämviktsarbetslösheten att det blir svårare och därmed 
mer kostsamt för företagen att besätta vakanser. Högre vakanskostnader 
innebär att företagen måste sänka reallönen för att kunna bära sina totala 
kostnader. För det andra innebär förändringen i jämviktsarbetslöshet att real 
växelkurs försvagas. Importerade investeringsvaror blir därför dyrare vilket 
innebär att kvoten mellan kapitalstocken och BNP minskar, vilket minskar 
marginalprodukten för arbete. För det tredje innebär den försvagade reala 
växelkursen att bytesförhållandet försämras på lång sikt vilket ger företagen en 
lägre real lönebetalningsförmåga.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 



106   Ekonomisk utveckling 2008–2015 

arbetslösheten understiger 3,7 procent. Analysen visar också på 
att det är möjligt att fullt ut kompensera lönetagarna så att real-
lönenivån förblir oförändrad genom att den varaktiga förstärk-
ningen av de offentliga finanserna återförs till hushållen via en 
sänkning av kommunalskatten.  

Diagram 148 Konsumtion, investeringar, ex-
port och import 
Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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Det förändrade beteendet hos arbetsmarknadens parter leder 
alltså till en gynnsammare ekonomisk utveckling. Detta illustre-
rar att arbetsmarknadens parter har stor betydelse för den svens-
ka ekonomins utveckling.  

 
 
 
 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 149 Bytesförhållande och exportpris 
mätt i utländsk valuta 
Procentuell avvikelse från huvudscenariot 
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Källa: Konjunkturinstitutet. 
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