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Sammanfattning

Prognosöversikt

Den internationella utvecklingen
Efter flera år av mycket stark tillväxt väntas den inter-
nationella ekonomiska utvecklingen bromsa in 2007. 
I USA har en avmattning redan inletts med en bety-
dande försvagning av bostadsmarknaden som utlö-
sande faktor. Europa ligger senare i konjunkturcykeln, 
årets tillväxt ser ut att bli högre en vad som tidigare 
förväntats, inte minst i Tyskland. Nästa år påverkas 
dock utvecklingen i Europa negativt av flera samver-
kande faktorer: minskad internationell efterfrågan, 
högre styrränta, starkare euro och en momshöjning i 
Tyskland. 

I Asien är den ekonomiska aktiviteten fortsatt 
hög, även om den japanska ekonomins tillväxt avtar 
något under kommande år.

Det finns en betydande internationell inflationsoro, 
främst mot bakgrund av de höga oljepriserna. Pen-
ningpolitiken stramas åt i euroområdet och detta  
förstärker nedgången i den internationella ekonomin, 
medan USA väntas föra en mindre stram politik fram-
över. Styrräntorna i de två stora valutablocken förvän-
tas komma närmre varandra i nivå som en följd av 
detta.

OECD pekar i sin senaste bedömning på att det 
nuvarande konjunkturskedet präglas av att vinsterna 
stiger i företagen och att det sammanhänger med en 
svag reallöneutveckling i flera länder. I USA, där real-
löneutvecklingen varit svag för breda grupper av lön-
tagare under lång tid, kan det bland annat föra med 
sig att hushållen har en svagare motståndskraft mot 
den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden, och att 
den privata konsumtionen i landet därmed försvagas 
mer än i tidigare nedgångar. Den privata konsumtionen 
i USA är en av nyckelfaktorerna i den internationella 
konjunkturens utveckling. Under lång tid har tillväxt 
och sysselsättning ökat som en följd av en hög och 
stabil konsumtionsökning hos hushållen, baserad på 
stigande fastighetspriser och därmed stärkta förmö-
genheter.

Oljepriset, som stigit trendmässigt sedan 2002, 
nådde i somras sin högsta nivå hittills med noteringar 
runt 78 dollar per fat. Sedan dess har priset fallit rejält 
och ligger nu under 60 dollar per fat. Tendensen det 
närmaste året bedöms vara att ökad reservkapacitet 
och en dämpad efterfrågeökning leder till en fortsatt 
nedgång. I slutet av 2007 och under 2008 antas olje-
priset vara 50 dollar per fat. På kort sikt och under 
resans gång är betydande svängningar i priset troliga.

Dollarn har försvagats i år. Valutamarknaden har tagit 
intryck av euroområdets förbättrade tillväxtutsikter 
och att ECB höjer räntan medan FED:s höjningar 
tycks ha nått slutet för den här gången. Samtidigt 
kvarstår obalanserna i den amerikanska ekonomin. 
Om utländska investerare tappar förtroendet för  
amerikanska tillgångar kan pressen på dollarn bli stor. 
Sannolikt kommer dock asiatiska centralbanker att 
motverka en alltför kraftig dollarförsvagning. Under 
loppet av 2007 väntas en fortsatt, gradvis dollarför-
svagning. I slutet av 2007 och under 2008 bedöms 
EUR/USD stå i 1,35.

Den svenska utvecklingen
I år blir utvecklingen i den svenska ekonomin mycket 
stark. BNP bedöms öka med över 4 procent och syssel-
sättningen bedöms öka med nästan 80 000 personer.

Nästa år dämpas BNP-tillväxten till drygt 3 procent 
och sysselsättningen ökar långsammare. Uppbroms-
ning beror dels på att exportutvecklingen försvagas av 
en sämre tillväxt i omvärlden och starkare krona, dels 
på att investeringarna blir mindre expansiva.

Hushållens köplust håller däremot i sig, gynnad av 
att skattelättnader ger stora tillskott till de disponibla 
inkomsterna. Den sammantagna effekten av de åtgär-
der på skatteområdet, och av åtgärder när det gäller de 
offentliga transfereringarna, som aviseras i budgeten 
innebär ett tillskott till hushållens inkomster omfat-
tande ca 20 miljarder kronor.

År 2008 dämpas BNP-tillväxten ytterligare när 
hushållens konsumtion mattas i spåren av betydligt 
långsammare inkomstutveckling och en försvagning 
av hushållens förmögenhetsvärden. Prisuppgången på 
småhus bedöms komma att halveras år 2007 för att 
sedan sjunka ytterligare något år 2008.

Under loppet av 2006 har kronan stärkts men den 
anses av de flesta bedömare fortfarande vara under-
värderad. Grundläggande faktorer för kronkursen 
styrka såsom bytesbalans, offentligt saldo, inflation, 
produktivitetsutveckling och tillväxt pekar i riktning 
mot en förstärkning. De banor för korta räntor i Sverige 
och i omvärlden som ligger i prognosbilden talar  
samma språk. Vi räknar i prognosen med att en dollar 
kostar 6,60 och en euro 8,90 kronor i slutet av 2007 
och under 2008.

Riksbanken har hittills i år höjt sin styrränta fem 
gånger, sammantaget med 1,25 procentenheter. Fort-
satt bra fart i konjunkturen och en fortsatt uppgång 
för huspriserna gör att Riksbanken väntas höja räntan 
en gång till i år. Banken bedöms sedan hinna med att 
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höja två gånger under 2007 innan en något mattare 
konjunktur och en tydlig dämpning av husprisutveck-
lingen gör fortsatta räntehöjningar svåra att motivera. 
Räntan bedöms göra halt vid 3,5 procent prognospe-
rioden ut.

Sysselsättningen bedöms i år öka med nästan 80 000 
personer. Knappt 25 000 av denna ökning samman-
hänger med den förra regeringens jobbsatsning. Nästa 
år dämpas BNP-tillväxten och sysselsättningen väntas 
öka med ca 40 000 personer. Den reguljära sysselsätt-
ningen ökar betydligt mer. Men det handlar mer om 
hur saker och ting bokförs än om verkliga förändring-
ar. Plusjobb och anställningsstöd, som inte räknas som 
reguljär sysselsättning, avvecklas och ersätts till en del 
av liknande åtgärder, t ex ”nystartsjobb”, som räknas 
som reguljär sysselsättning. År 2008 mattas BNP-till-
växten ytterligare och sysselsättningsökningen väntas 
begränsa sig till ca 20 000 personer. Den reguljära sys-
selsättningen ökar med det dubbla.

Den reguljära sysselsättningsgraden, andelen regul-
järt sysselsatta i åldersgruppen 20-64, bedöms landa 
på 79,5 procent 2008, d v s nära det mål på 80 procent 
för sysselsättningsgraden som tidigare fanns. I prog-
nosen ökar sysselsättningen sammantaget med drygt 
140 000 personer åren 2006-2008. Samtidigt bedöms 
tillgången på arbetskraft vara betydligt större än så – 
dels genom att arbetskraften växer på grund av att fler 
söker sig till arbetsmarknaden när det nu finns lediga 
jobb, dels därför att anställbarheten hos flertalet av de 
arbetslösa kan anses vara god (se analys i bilaga A: Är 
arbetslösheten strukturell?).

Eftersom den reguljära sysselsättningsökningen de 
närmaste åren åtföljs av en påtagligt stark ökning av 
det totala arbetskraftsutbudet så sjunker den totala 
arbetslösheten relativt långsamt, från 8,4 procent 2005 
till 7,5 procent 2008. Antalet platser i arbetsmarknads-
politiska program skärs ner dramatiskt 2007 och 2008, 
framför allt 2007. Sammantaget minskar antalet pro-
gramdeltagare från 143 000 personer i år till 65 000 
personer 2008. Förändringarna av programvolymerna 
innebär att den öppna arbetslösheten ökar markant.  
I år bedöms den genomsnittliga öppna arbetslösheten 
minska från 6,0 till 5,3 procent, för att därefter öka 
till 6,1 procent nästa år och 6,4 procent 2008.

Åren 2007 och 2008 bedöms lönerna öka i snabbare 
takt än under senare år. Höga vinster i näringslivet 
väntas bidra till att lönerna de närmaste åren, som 
genomsnitt för hela arbetsmarknaden, kan följa löne-
utrymmet – definierat som förväntad produktivitets- 
plus prisökning i näringslivet – och öka i en årstakt 
omkring 4 procent.

Inflationen bedöms komma att närma sig men  
underskrida inflationsmålet på 2 procent de närmaste 
åren. En svagare produktivitetsutveckling i näringslivet 

jämfört med tidigare år tillsammans med en påtagligt 
högre löneökningstakt innebär att inflationstrycket 
från arbetsmarknaden stiger de närmaste åren. Samti-
digt väntas fortsatt prispress på importerade produkter 
bidra till låga importpriser. Därtill kommer att bidraget 
till inflationen från energipriserna väntas falla. Olje-
priset faller svagt istället för att öka kraftigt och  
elpriserna väntas falla.

Den nya regeringen och arbetsmarknaden
Den nya regeringes sysselsättningspolitik visar sig, åt-
minstone i det korta perspektivet, vara vare sig mer  
eller mindre än traditionell stimulans av allmän efter-
frågan på varor och tjänster. Den starka sysselsätt-
ningen i år beror till en del på den förra regeringens 
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sysselsättningsskapande åtgärder, men till övervägande 
del på den goda konjunkturen. Nästa års (mer måttliga) 
sysselsättningsökning har delvis sin grund i att skatte-
lättnader ger ett tillskott till hushållens disponibla 
inkomster, som driver upp konsumtionen och därmed 
efterfrågan på arbetskraft. År 2008 klingar sysselsätt-
ningsuppgången av ytterligare när allmän efterfrågan 
dämpas.

Den nya regeringens arbetsmarknadspolitik innebär 
en dramatisk neddragning av de arbetsmarknadspoli-
tiska programmen som driver upp den redan höga 
öppna arbetslösheten. Genom att antalet program-
platser nästa år minskar med drygt 50 000 personer, 
varav 31 000 räknas som studerande, när arbetslöshe-
ten är hög riskerar de som tvingas gå öppet arbetslösa 
under långa perioder att förlora kompetens. Följden 
kan bli att de antingen lämnar arbetskraften helt eller 
att de står kvar som arbetssökande men inte har de 
kvalifikationer som krävs för att kunna få ett jobb. 
Det är en politik som sannolikt minskar det framtida 
arbetsutbudet.

Regeringens drastiska hantering av arbetsmarknads-
politiken kan möjligen bero på att de har en helt annan 
bild av arbetsmarknaden de närmaste åren jämfört 
med oss. Enligt regeringens bild (se Prop 2006/07: 1 
Bilaga 2) minskar den totala arbetslösheten med drygt 
100 000 personer mellan 2006 och 2008, enligt vår 
minskar den med ca 20 000 personer. Den öppna  
arbetslösheten minskar enligt prognosen i budgeten 
med drygt 20 000 personer, enligt vår bedömning 
ökar den med knappt 60 000 personer.

Hur kan våra bedömningar skilja sig åt så påtagligt? 
Det beror på bedömningen av två viktiga utbudsfakto-
rer, den arbetade tiden per sysselsatt och arbetsutbu-
det räknat i personer. Märkligt nog har regeringen, 
som brukar berömma sig av att vara utbudets baner-
förare, en betydligt mer pessimistisk syn än LO:s  
ekonomer när det gäller dessa två faktorer.

I LO-ekonomernas prognos ökar den (kalender-
korrigerade) arbetade tiden per sysselsatt 0,5 respek-
tive 0,3 procentenheter mer 2007 och 2008 jämfört 
med regeringens prognos. Det förklarar hela skillnaden 
i sysselsättningsökning på 45 000 personer mellan 
prognoserna, bedömningen av utvecklingen av antalet 
arbetade timmar är lika.

I LO-ekonomernas prognos minskar sjukfrånvaron 
svagt 2007 och 2008 (baserat på Försäkringskassans 
prognos till regeringen 060818), men framför allt 
minskar tjänstledigheten när friårsledigheten och 
utbildningsvikariaten avvecklas. Sammantaget leder 
det till att den (dagkorrigerade) arbetade tiden per 
sysselsatt ökar med 0,4 respektive 0,3 procent 2007 
och 2008.

När det gäller arbetsutbudet i personer så stagnerar 

det 2008 i regeringens prognos. Enligt vår bedömning 
ökar arbetskraften med närmare 40 000 personer. Vi 
menar att det finns en betydande potential för en  
ökning av arbetskraften och vår bedömning är att  
arbetskraftsdeltagandet i åldersgruppen 20-64 år 
skulle kunna öka från 82,8 procent år 2005 till 85,0 
procent år 2010. Bedömningen bygger på att de flesta 
orsaker till att människor väljer att ställa sig utanför 
arbetskraften i någon mån kan antas vara konjunktur-
beroende d v s fler träder ut ur arbetskraften när  
efterfrågan på arbetskraft är låg än när den är hög.

Hur hög ränta behöver  
den svenska ekonomin?
Behöver den svenska ekonomin högre ränta? Vi har 
viss förståelse för att Riksbanken höjer räntan när  
löneöknings- och inflationstakten väntas komma att 
stiga. Vår egen bedömning av enhetsarbetskostnaden 
utveckling ligger nära Riksbankens. En svagare pro-
duktivitetsutveckling i näringslivet jämfört med tidi-
gare år tillsammans med en påtagligt högre löneök-
ningstakt innebär att inflationstrycket från arbets-
marknaden stiger de närmaste åren. 

Utvecklingen av enhetsarbetskostnaden etablerar 
sig på en högre nivå jämfört med senare års mycket 
låga, men vår bedömning är att denna nivå är förenlig 
med inflationsmålet. 

Det som skulle kunna leda till en inflation över 
målet är om ekonomin snabbt går mot fullt resursut-
nyttjande. Men med den sysselsättningsuppgång som 
kommer tillstånd i vår prognos (och i Riksbankens) 
bedöms det inte bli fråga om någon allmän brist på 
arbetskraft, efterfrågan är för svag och reserven av 
arbetskraft är för stor. Arbetskraften växer på grund 
av att fler söker sig till arbetsmarknaden när det nu 
finns lediga jobb. Enligt vår uppdaterade analys av 
sammansättningen av de arbetslösa kan också anställ-
barheten hos flertalet av de arbetslösa anses vara god 
(se bilaga A: Är arbetslösheten strukturell?). Med  
utgångspunkt i arbetslöshetsstatistik för år 2005  
undersöks var de arbetslösa bor, hur gamla de är, hur 
länge de har varit arbetslösa och vilken utbildning de 
har för att se om det är troligt att merparten skulle ha 
problem att ta ett arbete eller inte. Sett ur dessa olika 
perspektiv kommer vi fram till att det bör finnas  
närmare 200 000 personer som inte utan vidare kan 
påstås vara strukturellt arbetslösa.

LO-ekonomerna har efterlyst mer analys av arbets-
marknaden från Riksbankens sida för att skapa förståel-
se för räntebesluten. I den senaste inflationsrapporten 
(2006:3) publiceras en insiktsfull faktaruta om arbets-
marknaden. Där dras slutsatsen att ”det finns en stor 
mängd lediga resurser på arbetsmarknaden i vidare me-
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ning”. Det påpekas att det 2005 fanns 189 000 latent 
arbetssökande som kan anses stå till arbetsmarknadens 
förfogande och dessutom kan medelarbetstiden öka.

Penningpolitiken måste också beakta den omlägg-
ning av både utbildnings- och arbetsmarknadspoliti-
ken som syftar till att öka arbetsutbudet. Traditionell 
ekonomisk analys ger vid handen att en sänkning av 
ersättningsnivåerna och fler öppet arbetslösa leder till 
både högre sökaktivitet och lägre reservationslöner. 
För att det ska leda till fler jobb bör politiken mötas 
med stark efterfrågan.

Riksbanken har hittills i år höjt reporäntan fem 
gånger, från 1,5 procent till 2,75 procent. Riksbankens 
signalering lämnar inget utrymme för tvivel om att 
höjningarna kommer att fortsätta såvida inget excep-
tionellt händer med konjunkturen. Men hur mycket 
är det rimligt att räntan höjs? Riksbanken inställning 
till framtida räntehöjningar framstår för närvarande 
som mer försiktig en tidigare. Man verkar bekväm 
med en räntebana som toppar på 3,75 procent om ett 
par år. Det ska jämföras med att banken egna analyser 
tyder på att en normal nivå för reporäntan ligger i  
intervallet 3½-5 procent (se Inflationsrapport 2006:2, 
Vad är en normal nivå på reporäntan?). Vår tro är att 
en normal ränta ligger i den nedre delen av det angivna 
intervallet. Den svenska ekonomins funktionssätt har 
förbättrats med högre produktivitet, stort förtroende 
för inflationsmålet och väsentligt stabilare lönebild-
ning. I den senaste inflationsrapporten (2006:3) redo-
visas enkla korrelationsberäkningar som stöder hypo-
tesen att lönebildningen förändrats (till det bättre) 
och blivit mindre känsliga för resursutnyttjandet  
sedan mitten av 1990-talet.

Sammanfattningsvis: Ytterligare räntehöjningar  
är förståliga eftersom inflationstrycket från arbets-
marknaden bedöms komma att öka, men sannolikt 
inte nödvändiga eftersom lönebildningen förbättrats 
och ”tål” hög sysselsättning. Arbetsmarknaden be-
döms inte vara i balans 2008, sysselsättningen skulle 
kunna öka mer än vad den bedöms göra i vår prognos 
utan risk för överhettning och för hög inflation. Rän-
tan bör definitivt inte höjas till mer än 3,5 procent om 
inte ekonomin utvecklas mycket annorlunda än vad 
såväl LO-ekonomernas som Riksbankens prognoser 
ger vid handen.

Löner
När ekonomin är i balans kan utrymmet för löneök-
ningar beräknas som summan av den förväntade pro-
duktivitets- och prisutvecklingen i näringslivet. Med 
balans menas främst ett gott vinstläge i näringslivet 
samt hög sysselsättning och låg arbetslöshet.

Utrymmet för prisökningar i näringslivet styrs av 

Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Produktivite-
ten i näringslivet väntas de närmaste åren öka med 
nästan 2,5 procent per år och priserna i näringslivet 
väntas öka med knappt 2 procent. Det ger ett utrymme 
för löneökningar på 4 procent. Detta ska jämföras med 
att lönerna i Västeuropa väntas öka med 3 procent, 
men samtidigt väntas produktiviteten öka med mindre 
än 2 procent. Genom att den svenska produktivitets-
tillväxten väntas överstiga den västeuropeiska, skulle 
också löneökningarna kunna vara högre.

Vinstläget är också gott i det svenska näringslivet 
och kan anses vara det bästa under de senaste 10 åren. 
Sysselsättningen är däremot fortfarande för låg och 
arbetslösheten för hög. För de närmaste åren väntas 
en förbättring på arbetsmarknaden men risken är att 
det går för långsamt.

Denna svaga sysselsättningstillväxt uppmärksam-
mar Konjunkturinstitutet i sin senaste lönerapport 
till medlingsinstitutet. Där föreslår de att lönerna 
framöver bör ligga i underkant av löneutrymmet för 
att därigenom kunna stimulera till en högre syssel-
sättningstillväxt.

I avsnittet ”Löner” i denna rapport görs en teore-
tisk analys av sambanden mellan reallön och syssel-
sättning för att ta reda på under vilka omständigheter 
en rekommendation om en långsammare reallöneut-
veckling, en löneutveckling i underkant av löneut-
rymmet, skulle kunna vara en lämplig åtgärd för att 
stimulera till högre sysselsättning.

Analysen visar att Konjunkturinstitutets rekom-
mendation skulle kunna vara en lämplig åtgärd under 
två förutsättningar. Den ena handlar om att Riksban-
ken måste våga föra en så expansiv penningpolitik 
som möjligt. Om lönerna hamnar i underkant av löne-
utrymmet måste riksbanken direkt sänka räntan.  
Annars uppstår inte de positiva effekter som avses. 
Efterfrågan ökar för lite och reallönekostnaderna 
sänks för lite, med resultat att sysselsättningseffekten 
blir för liten.

Den andra förutsättningen handlar om att Kon-
junkturinstitutets rekommendation måste omfattas 
av nästan hela arbetsmarknaden. Annars kommer  
sysselsättningseffekterna att bli marginella för de 
grupper som ligger i underkant.

Erfarenheten från historien reser dock stora fråge-
tecken kring om dessa två förutsättningar för att  
löneökningarna ska ligga i underkant av löneutrym-
met kan anses vara uppfyllda. Riksbanken har för  
närvarande problem med att nå inflationsmålet på 2 
procent och tjänstemännen i högre lönelägen har  
löneökningar över genomsnittet. Så länge som inga 
tydliga signaler kommer om att detta kan förändras, 
verkar det lämpligare att inrikta lönekraven mot att 
följa utvecklingen av löneutrymmet.
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Konjunkturprognos

Den internationella utvecklingen
Efter flera år av mycket stark tillväxt väntas den inter-
nationella ekonomiska utvecklingen bromsa in under 
2007. Det internationella konjunkturläget präglas av 
att utvecklingen i USA mattas av. Samtidigt råder viss 
osäkerhet kring utvecklingen i euro-området under 
kommande år, främst på grund av att den tyska eko-
nomins tillväxt mattas av.

Att euro-området fullt ut ska kunna kompensera 
en lägre tillväxt i USA ser osannolikt ut. Därmed 
kommer den ekonomiska utvecklingen i hela OECD-
området bli svagare under 2007-2008. I Asien är den 
ekonomiska aktiviteten fortsatt hög, även om den ja-
panska ekonomins tillväxt avtar något under kom-
mande år. Sammantaget kan nedgången i världseko-
nomin bli påtaglig under 2007.

De långa räntorna befinner sig på historiskt låga 
nivåer, trots att de stigit under de senaste tolv måna-
derna, mot bakgrund av stärkt konjunktur i vissa regi-
oner och normalisering av riskpremier. Långräntorna 
har nyligen börjat sjunka igen som en följd av den 
svagare utvecklingen i USA och förväntningar om en 
lättare penningpolitik där. På några års sikt bedöms 
dock långräntorna ligga högre än i dag.

Trots måttlig inflation finns det en betydande oro 
för att denna ska stiga, mot bakgrund av fortsatt höga 
oljepriser. Penningpolitiken stramas åt i euro-områ-
det och detta förstärker nedgången i den internatio-
nella ekonomin, medan USA väntas föra en mindre 
stram politik framöver. Styrräntorna i de två stora va-
lutablocken förväntas komma närmre varandra i nivå 
som en följd av detta.

OECD pekar i sin senaste bedömning på att det 
nuvarande konjunkturskedet präglas av att vinsterna 
stiger i företagen och att det sammanhänger med en 
svag reallöneutveckling i flera länder. I USA kan det 
bland annat föra med sig att hushållen har en svagare 
motståndskraft mot den svaga utvecklingen av fastig-
hetspriserna som nu råder, och att den privata kon-
sumtionen i landet därmed försvagas mer än i tidigare 
nedgångar.

USA
Tillväxten mattas tydligt av i USA under prognosperi-
oden. Den privata konsumtionen i USA är en av nyck-
elfaktorerna i den internationella konjunkturens ut-
veckling. Under lång tid har tillväxt och sysselsättning 
ökat som en följd av en hög och stabil konsumtions-
ökning hos hushållen, baserad på stigande fastighets-
priser och därmed stärkta förmögenheter. Reallöneut-

vecklingen har varit svag för breda grupper av lönta-
gare i USA under lång tid och den har därmed inte 
skapat stort utrymme för privat konsumtion. Under 
det senaste halvåret har stor oro uppstått kring fastig-
hetspriserna i USA. Den negativa utvecklingen på 
fastighetsmarknaden har viss koppling till omstruk-
tureringen av industrin, genom bilindustrins nedgång 
som orsakat omfattande pessimism i vissa delstater.

Federal Reserves utrymme att möta denna ned-
gång lika kraftfullt som de gjorde 2001-2003 anses 
begränsat. Ett viktigt skäl till det är att bytesbalansen 
fortsatt uppvisar mycket stora underskott och att viss 
hänsyn till dollarkursen sannolikt kommer att tas av 
centralbanken. Än viktigare är dock att USA har ett 
inflationstryck som bedöms högt, trots avmattningen 
i ekonomin. Att finanspolitiken skulle användas för 
att ge större bidrag till att dämpa nedgången i ekono-
min är osannolikt, eftersom budgetunderskotten fort-
satt är stora.

De dubbla sparandeobalanserna i USA – budget-
underskott och bytesbalansunderskott - har under en 
längre tid varit i fokus för diskussionen om ameri-
kansk ekonomis utveckling och dess potentiella ef-
fekter för dollarkursen. En snabbare försvagning av 
dollarkursen kan bli följden av obalanserna och farhå-
gorna för det har stärkts under senare tid.

Sammantaget finns det tunga skäl att med oro se 
på utvecklingen i USA under vår prognosperiod. Vi 
bedömer att tillväxten blir 2,3 procent under 2007 
och 2,5 procent 2008.

Europa
Euro-området har under det senaste året uppvisat en 
positiv utveckling. Sysselsättningen har stigit mer än 
förväntat och utvecklingen präglas av att både inves-
teringar och hushållens konsumtion utvecklas starkt. 
Euro-området har fortsatt högre arbetslöshet än Sve-
rige, men utvecklingen på arbetsmarknaden är betyd-
ligt bättre än för enbart ett år sedan.

Finanspolitiken i euro-området väntas sammanta-
get bli något åtstramande under 2007, vilket verkar 
dämpande på tillväxten. ECB bedömer inflations-
trycket så högt att området ligger över inflationsmå-
let, dock främst på grund av stigande energipriser. Gi-
vet att utvecklingen är fortsatt god på arbetsmarkna-
den kan vi förvänta oss ytterligare räntehöjningar. 
Detta är dock problematiskt både ur ett internationellt 
och svenskt konjunkturperspektiv, eftersom euro-om-
rådet behöver vara en balanspunkt med god fart i eko-
nomin, i en tid då tillväxten i USA tydligt mattas av.
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Den omsvängning som ägt rum i Tysklands ekonomi 
under det senaste året är anmärkningsvärd och positiv 
för hela Europa. Det är dock avgörande att den kan bli 
uthållig, för att arbetslösheten mer varaktigt ska kun-
na bringas ned.

Hushållens förtroende för framtiden är viktigt för 
den ekonomiska utvecklingen. Den disponibla in-
komsten ökar i landet, och i takt med hushållens för-
bättrade ekonomi förväntas deras sparkvot minska.

Andra kvartalet i år visade en mycket god tillväxt, 
konsumtionen har ökat p g a  nästa års momshöjning 
på 3 procentenheter (i syfte att stärka de offentliga 
finanserna). Även orderingång och investeringar har 
visat mycket positiv ökning. En stark utländsk efter-
frågan kommer dock fortsatt att vara en viktig motor i 
den tyska ekonomin.

De tyska insatserna i finanspolitiken bedöms bli 
omfattande, med effekter på tillväxten under både 
2007 och 2008. Det finns skäl till oro för utvecklingen 
i Tyskland under prognosperioden, främst mot bak-
grund av att ECB kan komma att höja räntan i alltför 
hög takt, givet de lediga resurser som finns i landet.

I Frankrike har utvecklingen varit god under det 
senaste året och utvecklingen ser ut att bli liknande den 
tyska under vår prognosperiod. Den italienska tillväxten 
har uppvisat tydliga tecken på att försvagas under se-
nare tid och tillväxten blir något sämre 2007 än 2008.

Den internationella avmattningen kommer inte 
att märkas nämnvärt i Storbritanniens ekonomi. Till-
växttalen blir på ungefär samma nivå som 2006, dock 
med en stigande arbetslöshet. En bakgrund till den 
ökande arbetslösheten är den oförutsedda befolknings-
ökning som uppstått genom ökad nettoinvandring.

Inflationen stiger och styrräntan kan komma att 
höjas ytterligare. Inflationsutsikterna är dock osäkra, 
inte minst beroende på att återhållsamma löneök-
ningar varit fallet i landet. Produktivitetsökningarna 
har också varit svaga under senare tid. De reala in-
komstökningarna har varit relativt svaga sedan 2002 
och förväntas fortsätta öka i långsam takt.

Norden
Danmark har haft en mycket stark tillväxt under de 
senaste åren, men den mattas av under prognosperio-
den. Det finns en risk för överhettning som en följd av 
att efterfrågan på arbetskraft fortsatt är hög. Infla-
tionstrycket är dock fortsatt lågt, men signaler finns 
om att pristrycket stiger.

Norge har liksom Danmark en bred konjunktur-
uppgång och utvecklingen på arbetsmarknaden har 

varit mycket stark under det senaste året. Tillväxten 
mattas av under prognosperioden, men är ändå på en 
god nivå. Arbetsmarknaden blir allt stramare och in-
flationstendenser kommer sannolikt att uppstå.

Både Danmark och Norge förvånar något gällande 
ekonomiernas framgång i att kombinera ett högt re-
sursutnyttjande och stabilt låg inflation. Förklaringar 
som hot om utflyttning av produktion, samt ett inflö-
de av företag från de nya EU-länderna som agerar in-
om byggsektorn diskuteras i länderna.

Finland får liksom Sverige en tillväxt på drygt 4,5 
procent under 2006. Årets höga tillväxt är också en ta-
igen-effekt från papperskonflikten förra året. Avmatt-
ningen till 2007 blir därför också något snabbare än 
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för Sverige. Arbetslösheten har sjunkit över en längre 
tid i Finland, men är fortsatt ändå högst i Norden. Ut-
sikterna för landets export påverkas av utvecklingen av 
euron, vilken väntas stärkas under kommande år, och 
därmed på sikt matta av exportens bidrag till tillväxten.

Asien
Det är främst den inhemska efterfrågan som drivit 
den ihållande ekonomiska uppgången i Japan sedan 
2002. Löneökningar i kombination med en minskad 
arbetslöshet stimulerar den japanska ekonomin fort-
satt. BNP-tillväxten kommer att fortsätta i god takt, 
om än avtagande, även under 2007 och 2008.

Exporten till Kina och USA mattas av något under 
prognosperioden och är ett av skälen till att tillväxten 
avtar något. Högre skatter dämpar även hushållens 
konsumtion något. En ytterligare risk är att invånarna 
åter vill bygga upp det sparkapital som urholkades un-
der perioden med sjunkande reallöner mellan 1997 
och 2005.

Handeln mellan Japan och Kina har växt kraftigt 
på senare år och Japan har stora underskott i bytesba-
lansen mot Kina. OECD påpekar dock att Kinas till-
växt börjar leda till alltmer kinesisk import från Ja-
pan, exempelvis inom bilindustrin, vilket sannolikt 
kommer att förbättra bytesbalansen på sikt.

I mars specificerade den japanska riksbanken för 
första gången i dess historia vad som de anser är prissta-
bilitet på lång sikt och det fastslogs till 0 - 2 %. Detta 
har ökat penningpolitikens transparens och bidragit till 
en minskad risk för deflation. Efter fem år av nollränta 
höjde centralbanken i juli 2006 styrräntan till 0, 25 pro-
cent och den har sedan dess legat kvar på denna nivå.

Kinas starka ekonomiska utveckling kommer att 
fortsätta med en tillväxttakt som följer genomsnitts-
tillväxten, vilken enligt OECD varit 9,5 procent un-
der de senaste 20 åren. Bytesbalansens överskott kom-
mer att stärkas, men i en avtagande takt jämfört med 
utvecklingen fram till 2005.

Oljepriset
Oljepriset har stigit trendmässigt från och med år 
2002. Det grundläggande skälet är en snabb ökning av 
konsumtionen av olja i spåren av stark global BNP-
tillväxt. Då det tar tid att öka produktionskapaciteten 
har utbudet inte kunnat anpassas till den högre efter-
frågan och priset har drivits upp. Därtill kommer 
ständigt återkommande geopolitiskt betingade pro-
duktionsstörningar. Oljeprisuppgången nådde sin hit-
tills högsta nivå med noteringar runt 78 dollar per fat 
i somras i samband med att Israel gick in i Libanon. 
Sedan dess har priset fallit rejält och ligger nu under 
60 dollar per fat. Den politiskt betingade oron har 
minskat och vädrets makter har varit skonsamma.

Tre faktorer är viktiga framöver. Hur stark blir efterfrå-
gan? Hur utvecklas reservkapaciteten som avgör hur 
känsligt oljepriset är för utbudsstörningar och hur ut-
vecklas de geopolitiska riskerna som tillsammans med 
naturkrafterna är grunden till utbudsstörningarna.

Huvudtendensen det närmaste året bedöms vara 
att en ökad reservkapacitet och en dämpad efterfråge-
ökning leder till en svag nedgång i oljepriset. I slutet 
av 2007 och under 2008 antas oljepriset vara 50 dollar 
per fat. På kort sikt och under resans gång är betydan-
de svängningar i priset troliga.

Dollarkursen
Dollarn försvagades trendmässigt under åren 2002-
2004. I fjol däremot förstärktes dollarn med ca 10 pro-
cent mot euron. Dels överträffade tillväxten i USA 
den i EMU-området med råge, men framför allt för-
klaras dollarapprecieringen av den stora skillnaden i 
korta räntor. Höjningarna av den amerikanska styr-
räntan stöttade dollarn som stärktes trots det stora 
och växande underskottet i bytesbalansen.

Under 2006 har dollarn försvagats. Valutamarkna-
den har tagit intryck av eurozonens förbättrade till-
växtutsikter och att ECB höjer räntan medan FED:s 
höjningar tycks ha nått slutet för den här gången. 
Obalanserna i den amerikanska ekonomin kvarstår. På 
sikt är en dollarförsvagning därför huvudtendensen. 
Om utländska investerare tappar förtroendet för ame-
rikanska tillgångar kan pressen på dollarn bli stor. 
Sannolikt kommer dock asiatiska centralbanker att 
motverka en alltför kraftig dollarförsvagning. En viss 
appreciering av den kinesiska valutan väntas också 
lätta någon på apprecieringstrycket mot euron.

Under loppet av 2007 väntas en gradvis dollarför-
svagning. I slutet av 2007 och under 2008 bedöms 
EUR/USD stå i 1,35.
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Den svenska utvecklingen
Den svenska ekonomin har de senaste åren, med un-
dantag av slutet på 2004 och början av 2005, präglats 
av stark tillväxt. I år blir utvecklingen mycket stark. 
BNP bedöms öka med över 4 procent och sysselsätt-
ningen bedöms öka med nästan 80 000 personer.

Nästa år dämpas BNP-tillväxten till drygt 3 pro-
cent och sysselsättningen ökar långsammare. Upp-
bromsning beror dels på att exportutvecklingen för-
svagas av en sämre tillväxt i omvärlden och starkare 
krona, dels på att investeringarna blir mindre expan-
siva. Konsumtionens ökningstakt närs av att skatte-
lättnader ger stora tillskott till hushållen disponibla 
inkomster. År 2008 dämpas tillväxten ytterligare när 
konsumtionen mattas i spåren av långsammare in-
komstutveckling och en försvagning av hushållens 
förmögenhetsvärden när ökningstakten för huspriser-
na dämpas.

Trots en påtaglig ökning av sysselsättningen ökar 
den öppna arbetslösheten markant under prognosår-
en. Det beror dels på att fler söker sig till arbetsmark-
naden, men framför allt är orsaken den kraftiga av-
vecklingen av stora delar av de arbetsmarknadspolitis-
ka programmen.

En avtagande men fortfarande stark produktivi-
tetsutveckling i näringslivet tillsammans med en på-
tagligt högre löneökningstakt innebär att inflations-
trycket stiger svagt framöver Inflationen bedöms 
komma att närma sig men underskrida inflationsmå-
let på 2 procent de närmaste åren.

Efter tre års förstärkning försvagades den svenska 
kronan i konkurrensvägda termer förra året med 
knappt 2 procent mätt som årsgenomsnitt. Det var 
framför allt mot dollarn som kronan tappade mark. 
Orsaken är framför allt de skillnader i korta räntor 
som fanns under fjolåret.

Under 2006 har kronan stärkts men den anses av de 
flesta bedömare fortfarande vara undervärderad. 
Grundläggande faktorer för kronkursen styrka såsom 
bytesbalans, offentligt saldo, inflation, produktivitets-
utveckling och tillväxt pekar i riktning mot en för-
stärkning. De banor för korta räntor i Sverige och i 
omvärlden som ligger i prognosbilden talar samma 
språk. Därtill kommer att regeringen har aviserat så-
väl sänkt förmögenhetsskatt (minskar utflödet av va-
luta) som utförsäljning av statliga bolag (ökar inflödet 
av valuta). Vi räknar i prognosen med att en dollar 
kostar 6,60 och en euro 8,90 kronor i slutet av 2007 
och under 2008.

Riksbanken har hittills i år höjt sin styrränta fem 
gånger, sammantaget med 1,25 procentenheter. Riks-
bankens signalering tyder på att ytterligare räntehöj-
ningar kommer om inget dramatiskt sker med kon-
junkturuppgången, exempelvis en kraftig avmattning 
till följd av att utvecklingen i USA tvärnitar.

Under senare tid har Riksbanken lagt stor vikt vid 
bostadspriser och kreditexpansion vid räntebesluten. 
Fortsatt bra fart i konjunkturen och en fortsatt upp-
gång för huspriserna gör att Riksbanken väntas höja 
räntan en gång till i år. Banken väntas sedan hinna 
med att höja två gånger under 2007 innan en något 
mattare konjunktur och en tydlig dämpning av hus-
prisutvecklingen gör fortsatta räntehöjningar svåra 
att motivera. Styrränta bedöms därför stanna vid 3,5 
procent i denna fas av räntehöjningar. En joker i sam-
manhanget är planerna på att sänka och på sikt av-
skaffa fastighetsskatten. Det skulle bana väg för fort-
satt husprisuppgång och föra med sig att RB känner 
sig tvungna till fortsatta med räntehöjningarna. 3,5 
procent är en något lägre nivå än vad som ligger i 
marknadens nuvarande bedömning.
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De långa räntorna antas i stort sett följa motsvarande 
räntor i omvärlden som bedöms vara svagt stigande. 
Eventuella utförsäljningarna av statliga bolag kan hål-
la tillbaka långräntorna (lånebehovet minskar). 

De redovisade beräkningarna avser, där inte annat 
anges, den faktiska utvecklingen 2006 och den 
kalenderkorrigerade utvecklingen 2007 och 2008.

Efterfrågan och produktion

Utrikeshandel
Utrikeshandelns bidrag till BNP-tillväxten beräknas 
bli 0,6 procentenheter i år, -0,1 procentenheter 2007 
och 0,4 procentenheter 2008.

Ökningstakten för exporten av varor dämpades i 
fjol till knappt 5 procent jämfört med knappt 10 pro-
cent året innan. Världsmarknadstillväxten – mätt 
som importutveckling i de viktigaste avnämarländer-
na för svensk export – försvagades något och konkur-
renskraften stärktes inte i samma grad år 2005 som år 
2004. I år förstärks världsmarknadstillväxten åter och 
konkurrenskraften fortsätter att förbättras. Exporten 
bedöms öka med nära 7 procent. Åren 2007 och 2008 
väntas långsammare världsmarknadstillväxt och star-
kare krona innebära att exportutvecklingen dämpas 
till 5,5 procent.

Under första halvåret i år ökade varuexporten med 
c a  8 procent efter ett mycket starkt första kvartal. I 
SCB:s statistik, Konjunkturbarometern och Inköps-
chefsindex rapporteras om god orderingång. SCB:s 
utrikeshandelsstatistik för varor indikerar en export-
ökning på drygt 5 procent under tredje kvartalet. Mot 
den bakgrunden väntas en något svagare utveckling 
under andra halvåret i år jämfört med det första. Näs-

ta år bedöms exportens ökningstakt dämpas i takt 
med att viktiga marknader försvagas. I USA har till-
växten redan mattats av och i den för svensk export 
viktiga tyska ekonomin bedöms tillväxten bli svagare 
2007 jämfört med i år. Därtill kommer att en påtaglig 
kronförstärkning under loppet av nästa år ligger i 
prognosbilden och att råvaruexporten hålls tillbaka av 
kapacitetsbrist.

Den svenska exportindustrins konkurrensläge har 
trendmässigt förbättrats under de senaste tio åren och 
framstår som stark (se diagram 2.6). Liksom under 
tidigare år bedöms svenska lönekostnader åren 2007 
och 2008 öka snabbare än omvärldens samtidigt som 
produktiviteten också ökar snabbare och dessa två 
motverkande faktorer tar i stort sett ut varandra. Den 
försvagning av konkurrenskraften som kommer till 
stånd 2007 och 2008 beror på att kronan stärks med 
drygt 4 respektive 2,5 procent dessa år.
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Tjänsteexporten har utvecklas starkt de senaste två 
åren och under första halvåret i år. Efterfrågan på fö-
retagstjänster bedöms fortsätta att öka starkt. Expor-
ten av frakttjänster dämpas när världshandel och 
svensk varuexport utvecklas långsammare 2007 och 
2008. Den utländska konsumtionen i Sverige fortsät-
ter att öka 2007 och 2008 men i långsammare takt 
jämfört med i år.

Varuimportens ökningstakt har gradvis tilltagit de 
senaste tre åren. I fjol bidrog stora maskininvestering-
ar, som har ett högt importinnehåll, till en importtill-
växt på 8 procent. Under det första halvåret i år ut-
vecklades importen svagare än väntat, vilket troligen 
sammanhänger med att kraftiga lagerneddragningar 
minskade behovet av import. Under andra halvåret 
väntas importen åter ta fart med exportindustrins be-
hov av insatsvaror och hushållens höga konsumtions-
tillväxt som viktiga drivkrafter. Sammantaget bedöms 
ändå importtillväxten bli något långsammare i år jäm-
fört med i fjol trots den höga aktiviteten i ekonomin.

År 2007 och 2008 mattas importutvecklingen ef-
ter hand när allmän efterfrågan försvagas även om 
importen stimuleras av att kronan stärks, vilket däm-
par importprisutvecklingen.

Den starka utvecklingen under det första halvåret 
pekar mot en kraftig ökning av tjänsteimporten i år. 
Såväl importen av företagstjänster och frakttjänster 
som hushållens resande bidrar till uppgången. Liksom 
för varuimporten väntas en något mer dämpad ut-
veckling de närmaste åren.

Både export- som importpriserna steg kraftigt 
2005. Det var framför allt priserna för vissa råvaror 
som ökade mycket. Världsmarknadspriserna för råolja 
och petroleumprodukter liksom för malmer och me-
taller har stigit markant. Prisutvecklingen för bearbe-
tade varor har däremot varit begränsad.

Både export- och importprisökningen har avstan-
nat under 2006 och priserna väntas börja sjunka un-
der loppet av 2007 som en följd av att kronan för-
stärks och fallande oljepriser. Mätt som årsgenomsnitt 
ökar såväl export- som importpriserna mycket i år och 
sjunker 2007 och 2008.

Terms-of trade, eller bytesförhållandet, mätt som kvo-
ten mellan export- och importpriser i svenska kronor, 
planar i stort sett ut under prognosåren efter en kraf-
tig, trendmässig försvagning sedan 1996, bl a beroen-
de på stora prisfall på teleprodukter. Den lilla förbätt-
ring i bytesförhållandet som ligger i prognosbilden 
sammanhänger främst med att oljepriset sjunker.

Överskottet i bytesbalansen minskade mellan 
2004 och 2005. Det var överskottet i handelsbalansen 
som sjönk, såväl nettoexporten som bytesförhållandet 
försämrades. Åren framöver fortsätter handelsbalan-
sen att gradvis försvagas som andel av BNP, men då 
tjänstebalansen samtidigt förstärks stabiliseras bytes-
balansen vid runt 6 procent av BNP.

Demografiska faktorer är en viktig förklaring till 
den nu långa perioden av stora bytesbalansöverskott. 
Ett sparande byggs upp för senare konsumtion, inte 
minst i både offentliga och privata pensionstillgångar.

Bytesbalansen är summan av den offentliga sek-
torns, företagens och hushållens finansiella sparande 
(så när som på s.k. kapitaltransfereringar, som i all-
mänhet är en liten post). Historiskt har privat och 
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offentligt sparande ofta balanserat varandra, men så 
har inte skett fullt ut under senare år. Samtliga inhem-
ska sektorer har periodvis haft ett positivt sparande.

De senaste två åren har kännetecknats av bättre 
konsumtionsutveckling och ökad investeringsaktivet 
– hushållens och företagens sparande har minskat. 
Samtidigt har den offentliga sektorns sparande ökat 
och bytesbalansen har bara försvagats marginellt.

Investeringar
Investeringarnas bidrag till BNP-tillväxten beräknas bli 
1, 4, 1,0 och 0,8 procentenheter 2006, 2007 och 2008.

Efter ett antal år med fallande eller mycket svagt 
ökande investeringar ökade investeringarna kraftigt 
under 2005 och 2006. Investeringsuppgången härrör-
de främst från den varuproducerande sektorn och bo-
stadssektorn medan de offentliga investeringarna 
fortsatte sin kräftgång. De kommande åren kommer 
dock de offentliga investeringarna att öka medan bo-
stadsinvesteringarnas ökningstakt minskar.

2007 och 2008 menar vi att ökningstakten i inves-
teringarna kommer att växlas ner. Låga räntor tillsam-
mans med en stark efterfrågan framförallt inom indu-
strin var huvudorsakerna till de ökade investeringarna 
2006 och kommer även att vara så 2007, om dock i en 
svagare omfattning allt eftersom räntorna höjs och 
den internationella konjunkturen bromsar in.

KI:s senaste konjunkturbarometer visar på en 
mycket stark industrikonjunktur. Kapacitetsutnytt-
jandet i industrin är historiskt sett högt och kommer 
att vara så de kommande åren trots de planerade in-
vesteringarna. Det är framförallt i maskiner som det 
sker investeringar. Investeringarna inom industrin 
bedöms komma att växa långsammare 2006 till 2008 
efter den mycket kraftiga tillväxten 2005, i takt med 
att industrikonjunkturen bromsar in framöver.

Huvudförklaringen till den negativa utvecklingen av 
offentliga sektorns investeringar under början av 
2000-talet var de svaga kommunala finanserna. 2005 
förbättrades dock de offentliga finanserna utan att 
investeringarna ökade nämnvärt. De närmsta åren 
kommer dock de kommunala finanserna att förbättras 
samtidigt som statens investeringar i infrastruktur 
ökar. Detta talar för något ökade offentliga investe-
ringar de närmaste åren.

Bostadsbyggandet ökade kraftigt 2004 och 2005. Det 
mesta pekar på att tillväxten i bostadsinvesteringarna 
kommer att bli lägre innevarande och nästa år än de två 
föregående åren. Utvecklingen av antalet beviljade 
bygglov liksom de förväntat stigande räntorna talar för 
denna utveckling. 2006 kommer investeringarna i bo-
städer att växa något långsammare än föregående men 
fortfarande relativt snabbt. 2007 och 2008 kommer 
tillväxten i bygginvesteringarna mattas av betydligt.

För fortsatt höga investeringar i bostäder talar att 
andelen av befolkningen som bor i kommuner med 
bostadsbrist, enligt Boverket, har fördubblats på fem 
år till 63 procent. Andelen av kommunerna som upp-
ger att det råder bostadsbrist har ökat från 7 till 41 
procent mellan 1998 och 2006. De flesta kommuner 
tror inte att bostadsbristen i deras kommun kommer 
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att minska de närmaste åren. Det råder bostadsbrist 
för framförallt äldre som vill flytta till en mindre bo-
stad, ungdomar och barnfamiljer.

När det gäller övriga byggnader har utvecklingen 
inte varit lika positiv som för bostadsinvesteringarna. 
När det gäller kontorslokaler tycks dock bottnen vara 
nådd även om ökningstakterna de närmaste åren 
kommer att vara relativt små. Det finns fortfarande 
gott om lediga kontorsytor i storstäderna. Utveckling-
en av anläggningsinvesteringarna är beroende av ett 
fåtal stora projekt och därmed svåra att prognostisera. 
Om ingen oförutsett händer bör dock dessa öka 2007 
och 2008. Bland annat beroende på arbetet att gräva 
ned stora mängder elledningar. Regeringens motvilja 
mot flera viktiga infrastrukturprojekt kan dock verka 
dämpande på anläggningsinvesteringarna.

Lagerinvesteringarna minskade kraftigt under för-
sta halvåret i år. Det var i synnerhet handelslagren 
som drogs ned. Även om lagerneddragningarna däm-
pas under andra halvåret bedöms lagren i år minska 
mer än i fjol, vilket leder till ett negativt bidrag till   
BNP-tillväxten. År 2007 och 2008 bedöms en försik-
tig lageruppbyggnad komma till stånd som ger ett po-
sitivt bidrag till BNP-tillväxten på 0,2 procentenheter 
2007 och lämnar BNP-tillväxten opåverkad 2008.

Konsumtion
Konsumtionsutgifternas (hushållens och de offentliga 
sammantaget) bidrag till BNP-tillväxten beräknas bli 
1,7, 1,7 och 1,2 procentenheter 2006, 2007 och 2008. 
Konsumtionen är den viktigaste drivkraften för efter-
frågetillväxten.

Efter några år med en medioker konsumtionsut-
veckling och en svag inledning av fjolåret har hushål-
lens konsumtion tagit fart. De två första kvartalen i år 
ökade konsumtionen med drygt 3 procent jämfört 
med motsvarande kvartal 2005. I år och nästa år be-
döms en kraftig inkomstutveckling och senare års 
gynnsamma förmögenhetsutveckling ge en bred och 
stark konsumtionsuppgång. År 2008 mattas konsum-
tionens ökningstakt när såväl inkomst- som förmö-
genhetsutvecklingen dämpas markant.

Hushållens konsumtionsutgifter har ökat tämli-
gen beskedligt efter år 2000. Från och med andra 
kvartalet förra året avtecknar sig en starkare utveck-
ling som – med stöd av en gynnsam inkomst- och för-
mögenhetsutveckling – bedöms känneteckna bilden 
2006 och 2007. Den sysselsättningsuppgång som lig-
ger i prognosen är ytterligare en gynnsam faktor för 
konsumtionen. Sedan en tid tillbaka är det inte bara 
hushållens köp av kapitalvaror som ökar snabbt, utan 
köplusten har breddats till dagligvaror och tjänster.

Enligt detaljhandelsindex från HUI och SCB för 
september fortsätter detaljhandelns försäljning att 

öka starkt. Den kraftiga utvecklingen t o m  tredje 
kvartalet i år gör att årets tillväxttakt förväntas bli den 
starkaste någonsin sedan dessa mätningar började 
1990. Liksom tidigare under året ökar dagligvaruhan-
deln oväntat starkt.

I Hushållens inköpsplaner (HIP) har hushållens 
optimism trendmässigt ökat under de senaste åren, 
men det är ännu en bit kvar till toppnivåerna under 
2000. I oktobermätningen ökade hushållens opti-
mism något, men stämningsläget framstår ändå som 
splittrat. Hushållen ansåg att läget för köp av kapital-
varor blivit gynnsammare men var samtidigt mer ne-
gativa i omdömena om den egna ekonomiska situatio-
nen på 12 månaders sikt, vilket inte är linje med ränte-
höjningar och kommande skattelättnader. Inte heller 
hushållens starkt ökade optimism i synen på arbets-
lösheten de närmaste 12 månaderna stämmer överens 
med de kraftiga förändringar av arbetsmarknadspoli-
tiken som ska genomföras.
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Vår sammantagna bedömning är att hushållens kon-
sumtion ökar med 3,6 procent både i år och nästa år 
och med 2,5 procent 2008. Konsumtionen av kapital-
varor kommer även fortsättningsvis att ge det största 
bidraget till konsumtionsutvecklingen, men även 
tjänstekonsumtionen och konsumtionen av dagligva-
ror ökar påtagligt.

Den betydligt långsammare konsumtionsutveck-
lingen 2008 sammanhänger med att både inkomst- 
och förmögenhetsutvecklingen försvagas. Prognosen 
innebär att det höga hushållssparande består. Sparan-
det i förhållande till den disponibla inkomsten, 
sparkvoten, beräknas stiga något från i underkant av 8 
procent i år till drygt 8 procent 2007 och 2008.

Hushållens reala disponibla inkomster väntas öka 
betydligt snabbare i år jämfört med i fjol. Det beror i 
första hand på att lönesumman ökar snabbare på 
grund av den ökande sysselsättningen. Även starkare 
ökning av de offentliga transfereringarna bidrar till 
att inkomstökningarna tar fart i år. Skatterna sänks, i 
första hand genom kompensation för egenavgifterna, 
i ungefär samma grad i år som i fjol.

Nästa år väntas hushållens inkomster öka ännu 
något snabbare än i år. Lönesumman växer i ungefär 
samma takt, en svagare sysselsättningsökning motver-
kas av en högre timlöneökning. Den sammantagna 
effekten av de åtgärder på skatteområdet, och av åt-
gärder när det gäller de offentliga transfereringarna, 
som aviseras i budgeten innebär ett tillskott till hus-
hållens inkomster omfattande c a  20 miljarder kronor.

Åtgärderna på skatteområdet omfattar dels en stor 
skattereduktion på arbetsinkomster, dels nedsatt för-
mögenhetsskatt och en frysning av fastighetsskatten. 
Dessa skattesänkningar motverkas av höjd a-kasseav-
gift och slopad skattereduktion för avgifter till fack 
och a-kassa. Sammantaget innebär skatte- och avgifts-
ändringarna en lättnat för hushållen med c a  30 mil-
jarder kronor. Samtidigt minskar hushållens inkom-
ster från arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen 
och föräldraförsäkringen med c a  10 miljarder kronor 
till följd av ändrade regler för och tillämpningar av 
ersättningssystemen.

År 2008 minskar ökningstakten för hushållens 
inkomster markant. Vi har inte räknat med några 
skattesänkningar eller stora förändringar av transfere-
ringssystemen detta år. En svagare sysselsättningsök-
ning gör att lönesumman växer något långsammare 
än under 2006 och 2007.

Sparkvoten i hushållssektorn beror till stor del på 
skillnaden mellan önskad och faktisk soliditet i sek-
torn. Soliditeten mäts som eget kapital i förhållande 
till totalt kapital. Hushållssektorns eget kapital påver-
kas av hushållens finansiella sparande samt prisut-
vecklingen på hushållens förmögenhetsvärden. Den 

önskade soliditeten beror på hur mycket av hushållens 
ekonomiska trygghet som handhas av den offentliga 
sektorn och hur mycket som hushållen själva måste 
stå för. Om den offentliga sektorn minskar hushållens 
trygghet genom nedskärningar i de offentliga transfe-
reringssystemen, kommer hushållen att önska en hö-
gre soliditet.

För närvarande är hushållens finansiella sparande 
positivt. Enligt nationalräkenskaperna skulle det un-
der första halvåret 2006 vara lika högt som under för-
sta halvåret 2005.

Värdet på hushållens reala tillgångar (främst villor 
och bostadsrätter) uppgår till nästan hälften av värdet 
på hushållens totala tillgångar. Den andra hälften ut-
görs av finansiella tillgångar. En prisförändring på de 
reala tillgångarna kan anses mer stabil än en prisför-
ändring på de finansiella tillgångarna. Därför kan 
man anta att hushållen anpassar sitt finansiella spa-
rande snabbare till förändringar i fastighetspriser än i 
börskurser. Den nedgång i realräntan som inträffade 
under förra året har medfört kraftiga prisstegringar 
på fastigheter och priserna stiger för närvarande i en 
årstakt över 10 procent.

Prognosen är en avmattning i prisökningen på 
hushållens förmögenhetsvärden. Detta är en effekt av 
två motverkande krafter. En förväntad uppgång i real-
räntan på långa statsobligationer från dagens 1,6 pro-
cent till 2 procent dämpar prisutvecklingen samtidigt 
som effekterna från den tidigare nedgången klingar 
av. Regeringens förslag om sänkt uttag av fastighets-
katt på småhus sänker fastighetsskatteuttaget med 4,5 
miljarder kronor. Detta ger en positiv effekt på små-
huspriserna. Sammantaget väntas i år en prisuppgång 
på över 10 procent. Denna halveras under 2007 för att 
år 2008 endast öka med 3 procent.

Hushållens förmögenheter väntas stiga i en lång-
sammare takt under prognosperioden och deflaterad 
med konsumentprisutvecklingen väntas värdesteg-
ringen nästan plana ut (se diagram 2.11).

Hushållen kommer nu att anpassa sin soliditets-
ställning till förmögenhetsvärdenas utveckling. Detta 
kan göras genom att förändra storleken på det finan-
siella sparandet (ungefär sparkvotens storlek) och/
eller förändra skuldsättningens storlek. I prognosen 
antas hushållens finansiella sparande ligga på liknande 
nivåer som tidigare och sparkvoten stabiliseras på en 
nivå strax över 8 procent. För att kunna behålla en 
soliditetsnivå omkring 78 procent dämpar hushållen 
kraftigt sin skuldsättning och de finansiella skulderna 
ökar därför i betydligt långsammare takt än tidigare. 
Soliditeten börjar först under år 2008 att sjunka un-
der 78 procent (se diagram 2.12).

Den offentliga konsumtionen ökar i år starkare 
igen efter några år med svag utveckling. Den statliga 
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konsumtionen ökar åter efter att ha minskat kraftigt 
de senaste två åren. Framför allt är det den kommuna-
la konsumtionen som är drivkraften för den offentliga 
konsumtionen i år och nästföljande år.

En strävan att få bukt med finansiella underskott 
för kommunsektorn som helhet har under de senaste 
åren inneburit besparingsprogram som resulterat i en 
försvagad konsumtionstillväxt och stagnerande sys-
selsättning. En stor del av de sysselsättningsåtgärder 
som tidigare beslutats om är riktade mot den kommu-
nala sektorn. De s k  plusjobben bidrar till ett högre 
antal arbetade timmar och därmed en högre kommu-
nal konsumtionsvolym. De tidigare beslutade syssel-
sättningssatsningarna tillsammans med en kraftig 
förbättring av kommunsektorns finansiella läge be-
döms medföra att den kommunala konsumtionen i år 
ökar med drygt 2 procent och att sysselsättningen 
ökar med 20 000 personer.

I höstens budget aviserades att plusjobb, friår och 
utbildningsvikariat ska avvecklas snarast möjligt. På-
började program kommer att fasas ut i takt med att 
deltagarna avslutar programmen. Åtgärderna bidrar 
till den kommunala konsumtionsutvecklingen däm-
pas år 2007. År 2008 dämpas konsumtionsutveckling-
en ytterligare på grund av fortsatt avtrappning av de 
arbetsmarknadspolitiska programmen. Därtill kom-
mer att det finansiella utrymmet för en ökad konsum-
tionsvolym är mer begränsat.

Produktion och produktivitet
Produktionens utveckling väntas bli mycket stark i år, 
i linje med den efterfrågeutveckling som redovisats 
tidigare. I näringslivet bedöms produktionen öka med 
5 procent till följd av att såväl hushållens konsumtion 
som investeringar och export utvecklas starkt. Även 
den offentliga produktionen ökar påtagligt. Åren 

2007 och 2008 dämpas produktionens ökningstakt 
gradvis när efterfrågetillväxten mattas. Nästa år är det 
framför allt den kraftiga ökningen av hushållens kon-
sumtion som är drivkraft för tillväxten.

Industrikonjunkturen är för närvarande mycket 
stark. Både produktion och orderingång ökar snabbt 
och kapacitetsutnyttjandet har stigit till en hög nivå. 
Under 2007 och 2008 begränsas industriproduktio-
nens tillväxt av försvagad exportutveckling i spåren av 
något vikande omvärldsefterfrågan och en starkare 
krona. Även byggnadsproduktionen är inne i en 
mycket expansiv fas och ökningstakten det första 
halvåret i år pekar mot en utveckling i linje mot fjol-
årets tillväxt. Enligt Konjunkturbarometern finns en 
betydande brist på lämplig arbetskraft. Byggnadspro-
duktionens utveckling bedöms komma att dämpas 
gradvis framöver när bostadsinvesteringarnas ök-
ningstakt mattas, men förblir stark hela prognosperi-
oden. Produktionen i många av tjänstesektorerna 
gynnas av att konsumtionen i så hög grad är drivkraft 
för efterfrågetillväxten.

Under fjolåret dämpades produktivitetens ök-
ningstakt påtagligt. I näringslivet ökade produktivite-
ten med 2,4 procent, vilket kan jämföras med den ge-
nomsnittliga produktivitetstillväxten åren 2002-2004 
som var över 4 procent per år. Industrikonjunkturen 
bromsade in och produktivitetens ökningstakt i indu-
strin halverades från knappt 10 till knappt 5 procent 
mellan 2004 och 2005.

Den snabba produktivitetstillväxten under senare 
år torde kunna förklaras både av faktorer som har med 
konjunkturen att göra och av mer långsiktigt verkan-
de faktorer. Till de senare hör stora IT-investeringar, 
avregleringar och ökad konkurrens samt en helt ny 
makroekonomisk miljö med inflationsmål och mål 
för budgetpolitiken. Det ligger nära till hands att tolka 
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förra årets försvagade produktivitetsutveckling som 
en effekt av att konjunkturuppgången pågått så länge 
att möjligheterna att tänja på tillgänglig kapacitet är 
på väg att ebba ut.

Den mycket starka produktivitetsökningen under 
andra kvartalet i år, inte minst i tjänstesektorerna, var 
därför överraskande. Den kraftiga sysselsättningsupp-
gången under det tredje kvartalet som redovisas i 
AKU tyder på att den snabba produktivitetstillväxten 
under andra kvartalet var av tillfällig karaktär, men 
den innebär ändå att produktiviteten bedöms komma 
att öka snabbare i år jämfört med i fjol. Vår bedöm-
ning är ändå att en nedväxling av produktivitetsut-
vecklingen av konjunkturella skäl är huvudtrenden 
och åren 2007 och 2008 väntas produktivitetstillväx-
ten i näringslivet stabiliseras vid 2,4 procent.

Arbetsmarknad, löner och priser

Arbetskraftsutbud
Arbetskraften ökade enligt AKU med knappt 40 000 
personer förra året. I år väntas en arbetskraftsökning 
med 50 000 personer komma till stånd. Studerande 
som söker sig till arbetsmarknaden är en betydelsefull 
faktor för den kraftiga ökningen. Nästa år växer ar-
betskraften mycket starkt, till betydande del beroen-
de på att de arbetsmarknadspolitiska programmen av 
utbildningskaraktär skärs ner markant. Nära 35 000 
personer av de drygt 80 000 personer som arbetskraf-
ten bedöms öka med kommer från utbildningspro-
grammen. Även 2008 ger nedtrappningen av de arbets-
marknadspolitiska programmen ett visst tillskott till 
arbetskraften som bedöms växa med knappt 40 000 
personer.

Befolkningen i arbetsför ålder ökar år 2007 och 2008 
med c a  40 000 respektive c a  25 000 personer per år. 
I en framskrivning baserad på befolkningsförändring-
ar och ett arbetskraftsdeltagande på 2005 års nivå för 
olika åldersgrupper ökar dock arbetskraften långsam-
mare, med runt 20 000 respektive 10 000 personer 
per år. Arbetsutbudet bromsas av att andelen personer 
i åldersgrupper med högt arbetskraftsdeltagande 
minskar. Samtidigt blir de äldre och de yngre ålders-
grupperna större vilket medför ett ökat antal personer 
som är studerande eller sjuka utanför arbetskraften.

Tillflödet till arbetskraften bedöms bli större än 
vad som följer av demografiska skäl genom att den 
sysselsättningsökning som kommer till stånd under 
prognosperioden väntas föra med sig en uppgång i 
arbetskraftsdeltagandet. Det gäller inte minst många 
av dem som idag förlänger sina studier i väntan på att 
efterfrågan på arbetskraft ska förbättras. I internatio-
nell statistik räknas de heltidsstuderande som sökt 
arbete till gruppen arbetslösa, medan de i svensk sta-
tistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Un-
der 2005 uppgick det genomsnittliga antalet heltids-
studerande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete 
till ca 90 000 personer. Därtill kommer att regering-
en har aviserat planer på att dra ner på antalet platser i 
vuxenutbildningen. Med stöd av Försäkringskassans 
prognoser bedöms också något färre få sjuk- och akti-
vitetsersättning 2007 och 2008, trots att demografin 
talar för motsatsen.

Vi menar att det finns en betydande potential för 
en ökning av arbetskraften (se diagram 2.15) genom 
ett ökat arbetskraftsdeltagande. Hur stort kan arbets-
kraftsdeltagandet bli de närmaste åren om efterfrå-
gan på arbetskraft är god? För att komma fram till det 
studerar vi orsakerna till att människor i olika åldrar 
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står utanför arbetskraften och resonerar om i vilken 
utsträckning detta kan komma att förändras i framti-
den. Vår slutsats är att arbetskraftsdeltagandet i ål-
dersgruppen 20-64 år skulle kunna öka (från 82,8 
procent år 2005) till 85,0 procent år 2010.

Bedömningen bygger på att de flesta orsaker till att 
människor väljer att ställa sig utanför arbetskraften i 
någon mån kan antas vara konjunkturberoende d v s  
fler träder ut ur arbetskraften när efterfrågan på ar-
betskraft är låg än när den är hög. Detta kan dock inte 
antas gälla i lika stor utsträckning för alla orsaker och 
benägenheten att återinträda i arbetskraften är inte 
lika stor i alla fall. Studerande får t ex betraktas som 
mer benägna att inträda i arbetskraften än förtids-
pensionerade.

Vi har därför antagit att antalet studerande är näs-
tan 50 000 färre än det skulle ha varit med samma 
studerandeandel i varje åldersgrupp som år 2005. Skä-
let till detta antagande är att en stor grupp av de stu-
derande var människor som deltog i arbetsmarknads-
politiska program. Även om det, också när arbetslös-
heten är låg, kommer att finnas ett visst behov pro-
gram, t.ex. för omskolning, finns alla skäl att räkna 
med ett betydande tillskott till arbetskraften från 
denna grupp när det är god efterfrågan på arbetskraft. 
Att som regeringen nu gör minska antalet program-
platser med drygt 50 000, varav 31 000 räknas som 
studerande, när arbetslösheten är hög är däremot obe-
tänksamt. Risken finns att personer som därigenom 
tvingas gå öppet arbetslösa under långa perioder för-
lorar kompetens. Följden kan bli att de antingen läm-
nar arbetskraften helt eller att de står kvar som ar-
betssökande men inte har de kvalifikationer som 
krävs för att kunna få ett jobb. Regeringens politik 
riskerar alltså att minska det framtida arbetsutbudet.

Vi har också räknat med att ingen står utanför arbets-
kraften som arbetssökande när efterfrågan på arbets-
kraft är hög. Vi antar alltså att det som hindrar dem 
från att räknas till arbetskraften i dag, t ex att de inte 
aktivt söker arbete, lätt kan undanröjdas om chanser-
na att få ett jobb ökar. Detta skulle ge ett tillskott till 
arbetskraften på nästan 41 000 personer jämfört med 
hur det skulle se ut om andelarna arbetssökande utan-
för arbetskraften i varje åldersgrupp bleve lika stora 
som år 2005.

Även antalet personer som står utanför arbetskraf-
ten som sjuka eller förtidspensionerade av hälsoskäl 
antas bli mindre än år 2005. Att befolkningen och 
andelen äldre i befolkningen ökar skulle egentligen 
motivera en ökning av antalet förtidspensionerade. 
Vår positiva bild beror på att Försäkringskassan (i sin 
prognos till Regeringen den 18:e augusti år 2006) räk-
nar med ett minskat antal personer med sjuk- och ak-
tivitetsersättning. Vi har därför räknat med 14 000 
färre som står utanför arbetskraften som sjuka eller 
förtidspensionerade trots att de demografiska föränd-
ringarna skulle motivera en minskning av arbetskraf-
ten med nästan 9 000 personer.

I övrigt har vi inte antagit några betydande föränd-
ringar jämfört med dagens mönster för arbetskrafts-
deltagande i olika åldersgrupper. Skulle förtidspensio-
neringarna öka så som motiveras av den ändrade ål-
dersammansättningen så skulle arbetskraftsdeltagan-
det bli 0,4 procentenheter lägre.

Ett arbetskraftsdeltagande på 85 procent i ålders-
gruppen 20-64 år är lägre än under 1990-talets början 
och större delen av 1980-talet. Om vi jämför med år 
1991 som var ett år med god efterfrågan på arbetskraft 
så ser vi att det potentiella arbetsutbudet vi räknar 
med är lägre i alla åldersgrupper fram till 54 år och 
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högre för dem 55 år och äldre. Bland de äldre beror det 
höga potentiella arbetsutbudet främst på att andelen 
hemmafruar, eller män, och andelen med tidiga pen-
sioneringar antas bli lägre i framtiden vilket är vikti-
gare än att andelen sjuka och förtidspensionerade av 
hälsoskäl antas öka. Bland 20-24-åringarna är studier 
den viktigaste förklaringen till att arbetskraftsdelta-
gandet inte antas kunna komma upp i 1991 års nivåer. 
Men med stigande ålder blir sedan sjukdom en allt 
viktigare förklaring.

Arbetad tid per sysselsatt
Den (dagkorrigerade) arbetade tiden per sysselsatt 
antas öka med 0,1 procent år 2006. Det beror i huvud-
sak på två motverkande effekter, minskad sjukfrånva-
ro och ett ökat antal tjänstlediga för friår eller utbild-
ningsvikariat. Sjukfrånvaron antas minska även åren 
2007 och 2008 medan tjänstledigheten väntas minska 
när friårsledigheten och utbildningsvikariaten av-
vecklas. Sammantaget leder detta till att den (dagkor-
rigerade) arbetade tiden per sysselsatt ökar med 0,4 
resp. 0,3 procent.

Den arbetade tiden per sysselsatt kan delas upp i 
två komponenter, andelen av de sysselsatta som är på 
sina arbeten och deras medelarbetstid. Förändringar i 
den arbetade tiden per sysselsatt kan hänföras till för-
ändringar i någon av dessa komponenter.

I prognosen antar vi att medelarbetstiden för dem 
som är på sina arbeten inte kommer att förändras de 
närmaste åren. Frånvarons effekt på den arbetade ti-
den per sysselsatt analyseras mer noggrant. År 2005 
var i genomsnitt 83,6 procent av de sysselsatta närva-
rande på sina arbeten varje vecka. De antaganden som 
redovisas i det följande ger en närvaroandel på 83,7 år 
2006 och 84,0 procent år 2007.

De frånvaroorsaker som SCB redovisar i Arbets-
kraftsundersökningen (AKU) är semester och sjuk-
dom. För semestern, som står för ungefär hälften av 
frånvaron, räknar vi inte med någon förändring. I vår 
prognos för sjukfrånvaron utgår vi ifrån den prognos 
som Försäkringskassan lämnade till regeringen, den 
18:e augusti år 2006.

Sjukskrivningarna, mätt som nettoantalet dagar 
med sjuk- eller rehabiliteringspenning, minskar. För-
säkringskassan räknar med att dagarna med sjuk- eller 
rehabiliteringspenning kommer att minska med 10,1 
procent mellan år 2005 och år 2006 och med 7,4 pro-
cent resp. 5,1 procent per år åren därefter. Det betyder 
att minskningstakten antas avta jämfört med hur det 
såg ut förra året och antas fortsätta avta. Enligt För-
säkringskassan beror detta dels på att antalet nystarta-
de sjukfall inte längre minskar. Dels beror det på att 
utflödet ur långa sjukfall (längre än ett år) minskar 
därför att färre beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

I vår prognos för sjukfrånvaron har vi räknat ner den 
av Försäkringskassan prognostiserade minskningstak-
ten med förhållandet mellan sjuk- och rehabilite-
ringspenningdagarnas förändringstakt och den för 
andelen sjukfrånvarande enligt AKU, åren 1998-
2005. En viss korrigering för att sjuklöneperioden var 
21 dagar år 2004 och halva år 2003 har gjorts i detta 
sammanhang. Det innebär att vi räknar med att ande-
len frånvarande p.g.a. sjukdom minskar med 5,4 pro-
cent, 4 procent och 2,7 procent åren 2006-2008.

Effekten på närvaroandelen av den minskning av 
sjukfrånvaron som vi räknar med är dock begränsad. 
Sjukfrånvaron har de senaste åren stått för mellan och 
1/5 av den totala frånvaron. År 2005 innebar det att, i 
genomsnitt, 3,6 procent av de sysselsatta var frånva-
rande hela veckan p.g.a. sjukdom. Den minskning av 
sjukfrånvaron med 5,4 procent som vi talar om ökar 
närvaroandelen med 0,2 procentenheter.

Från och med år 2005 har möjligheten att få ett 
s.k. friår införts i hela landet. Genom att både vikari-
en och den ledige räknas som sysselsatta, den senare 
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dock frånvarande, ger friåret effekter både på syssel-
sättning och arbetad tid per sysselsatt. Utan friåret 
skulle närvaroandelen bli 0,3 procentenheter högre år 
2006. Den arbetade tiden per sysselsatt skulle då, i sin 
tur, bli 0,4 procentenheter högre år 2006.

Sysselsättningen
Enligt sammanstämmig statistik är den svenska eko-
nomin nu inne i en period med en stark ökning av 
efterfrågan på arbetskraft.

Enligt nationalräkenskaperna steg det totala anta-
let (dagkorrigerade) arbetade timmar i ekonomin med 
1 procent under det andra halvåret i fjol och med 1,7 
procent under det första halvåret i år. I näringslivet 
och offentlig sektor ökade timmarna med 2 procent 
respektive 1 procent det första halvåret i år. Antalet 
(säsongrensade) arbetade timmar i näringslivet stabi-
liserades mot slutet av 2003 efter att ha sjunkit kraf-
tigt under flera år. Under loppet av 2005 och det för-
sta halvåret i år har timmarna stigit i jämn takt. För 
kommunerna innebar en uppgång från och med andra 
kvartalet i fjol ett trendbrott efter fyra kvartals kraf-
tig nedgång. Inom näringslivet var ökningen av tim-
marna tidigare koncentrerad till de tjänsteproduce-
rande sektorerna. Det är först i år som sysselsättning-
en också ökar i de varuproducerande sektorerna.

Enligt såväl Arbetskraftsundersökningen (AKU) 
som nationalräkenskaperna (NR) steg sysselsättning-
en under första halvåret i år med runt 65 000 perso-
ner jämfört med första halvåret i fjol. Enligt AKU har 
sysselsättningsökningen tagit ytterligare fart under 
tredje kvartalet och den genomsnittliga ökningen hit-
tills i år är 78 000 personer.

Enligt NR var det främst för de tjänsteproduceran-
de företagen, särskilt företagstjänster, som sysselsätt-
ningen ökade under det första halvåret i år. Även in-
om byggindustrin, och i viss mån i offentlig sektor, 
ökade sysselsättningen påtagligt. Däremot sjönk sys-
selsättning i industrin liksom tidigare år.

Utvecklingen av antalet sysselsatta och antalet arbe-
tade timmar enligt nationalräkenskaperna ger bilden 
av en stark positiv trend för sysselsättningen samtidigt 
som BNP-tillväxten har varit stark (se diagram 2.18). 
Fortsatt stark BNP-tillväxt bör generera en stabil upp-
gång i antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta.

Det finns också starkt stöd för en fortsatt syssel-
sättningsexpansion i rad indikatorer som nyanmälda 
lediga platser, varsel och företagsenkäter.

Sysselsättningen bedöms i år öka med nästan 80 
000 personer. Knappt 25 000 av denna ökning sam-
manhänger med den förra regeringens jobbsatsning. 
Nästa år dämpas BNP-tillväxten och sysselsättningen 
väntas öka med c a  40 000 personer. Den reguljära 
sysselsättningen ökar betydligt mer. Men det handlar 

mer om hur saker och ting bokförs än om verkliga 
förändringar. Plusjobb och anställningsstöd, som inte 
räknas som reguljär sysselsättning, avvecklas och er-
sätts till en del av liknande åtgärder, t.ex. ”nystarts-
jobb”, som räknas som reguljär sysselsättning. År 2008 
mattas BNP-tillväxten ytterligare och sysselsättnings-
ökningen väntas begränsa sig till c a  20 000 personer.

Den reguljära sysselsättningsgraden, andelen re-
guljärt sysselsatta i åldersgruppen 20-64, bedöms lan-
da på 79,5 procent 2008, d v s nära det mål på 80 pro-
cent för sysselsättningsgraden som tidigare fanns.

I prognosen ökar sysselsättningen sammantaget 
åren 2006-2008 med drygt 140 000 personer. Samti-
digt bedöms tillgången på arbetskraft vara betydligt 
större än så – dels genom att arbetskraften växer på 
grund av att fler söker sig till arbetsmarknaden när det 
nu finns lediga jobb, dels därför att anställbarheten 
hos flertalet av de arbetslösa kan anses vara god (se 
analys i bilaga A: Är arbetslösheten strukturell?). Ar-
betsmarkanden bedöms inte vara i balans 2008. Sys-
selsättningen kan öka mer utan risk för överhettning 
och för hög inflation.
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Arbetslöshet
Eftersom den reguljära sysselsättningsökningen de 
närmaste åren åtföljs av en påtagligt stark ökning av 
det totala arbetskraftsutbudet (arbetskraften plus 
personer i utbildningsprogram) så sjunker den totala 
arbetslösheten (öppen arbetslöshet plus personer i 
arbetsmarknadspolitiska program) relativt långsamt, 
från 8,5 procent 2005 till 7,6 procent 2008.

Antalet platser i arbetsmarknadspolitiska program 
i år och nästföljande två år har antagits bli i enlighet 
med vad regeringen föreslog i höstens budgetproposi-
tionen. Det innebär en dramatisk neddragning av an-
talet personer i program 2007 och 2008, framför allt 
2007. Sammantaget minskar antalet programdeltaga-
re från 143 000 personer i år till 65 000 personer 
2008. Förändringarna av programvolymen innebär att 
den öppna arbetslösheten ökar markant. I år bedöms 
den genomsnittliga öppna arbetslösheten minska från 
6,0 till 5,3 procent, för att därefter öka till 6,1 procent 
nästa år och 6,4 procent 2008.

Löner
Under första halvåret 2007 kommer löneavtalen att 
omförhandlas för 3/4 av arbetsmarknaden. År 2006 är 
därför ett år då endast något enstaka avtal har omför-
handlats. För de flesta avtal är år 2006 det sista året i 
en treårig avtalsuppgörelse som tecknades i början av 
2004. Löneutvecklingen under 2006 är därför till stor 
del given av redan ingångna avtal. Löneutvecklingen 
har varit relativt jämn under denna treårsperiod med i 
genomsnitt årliga löneökningar på lite drygt 3 procent.

Det framtida löneutrymmet kan definieras som 
hur mycket man förväntar sig att näringslivets pro-
duktivitet plus förädlingsvärdespris kommer att öka. 
Förutsättningarna för löneutvecklingen framöver be-
handlas utförligt i lönekapitlet. I detta sammanhang 

sammanfattas endast de viktigaste resultaten.
För åren 2007 och 2008 väntas löneutrymmet att 

öka med omkring 4 procent per år. Detta är en liknan-
de takt som genomsnittet under 2000-talet. Löne-
kostnadsutvecklingen har under dessa år både legat i 
överkant och i underkant av löneutrymmet. Under 
2000-talet har löneökningarna legat i underkant av 
löneutrymmet, vilket bidragit till ett gott vinstläge i 
näringslivet. Historiskt sett brukar med några års ef-
tersläpning goda vinstår följas av löneökningar i över-
kant av löneutrymmet och dåliga vinstår följas av lö-
neökningar i underkant av löneutrymmet.

Löneökningstakten i Sverige har under 2000-talet 
ungefär legat 0,5-1 procentenheter högre än i de väst-
europeiska länderna (europanormen). Detta har sin 
förklaring i att den svenska produktiviteten har ökat 1 
procent mer per år samtidigt som inflationen varit unge-
fär lika. Den högre löneökningstakten i Sverige har såle-
des sin motsvarighet i att löneutrymmet också ökat mer.

De närmast kommande åren väntas lönerna i Väst-
europa att fortsätta öka i en årstakt på c a  3 procent 
per år samtidigt som produktiviteten väntas fortsätta 
att öka långsammare än i Sverige. Om de svenska lö-



����������������������

����

����

���

���

���

����������������������������

������ ���������������� �����

�����������������������������������
����������������������������

��������������������������������������������

��

��

�

�

�

�

�

����������������������������

��� �������� ����

�������������������������
����������������������������

23Konjunkturprognos |

nerna skulle fortsätta att följa de västeuropeiska när 
produktiviteten ökar snabbare, kommer vinstläget att 
ytterligare förbättras i det svenska näringslivet. Detta 
gör det mer sannolikt att de svenska löneökningarna 
framöver kommer att följa löneutrymmet än att de 
följer Västeuropas löner.

En viktig faktor när det handlar om att kunna ta ut 
löneutrymmet är också arbetsmarknadsläget. Syssel-
sättningsgraden har efter flera år av tillbakagång under 
2000-talet nu åter börjat stiga och sysselsättningsgra-
den väntas uppgå till över 79 procent år 2008. Takten i 
sysselsättningsuppgången är dock svagare än i slutet 
av 1990-talet. Arbetslösheten börjar också minska men 
når inte ned till de relativt låga nivåerna i början av 
2000-talet. Det verkar därför inte vara någon risk för 
att lönerna ska komma att börja öka så mycket att in-
flationsmålet hotas. Höga vinster i näringslivet bedöms 
dock kunna bidra till att lönerna de närmaste åren, 
som genomsnitt för hela arbetsmarknaden, kan följa 
löneutrymmet och öka i en årstakt omkring 4 procent.

Inflation
Inflationen har stigit trendmässigt från mycket låga 
nivåer sedan våren 2005. Uppgången har i hög grad 
drivits av högre priser på energi. Fortfarande är infla-
tionen dock låg. Inflationen, mätt med KPI, var 1,5 
procent i september. Måttet på underliggande infla-
tion, UND1X, Riksbankens mest använda indikator 
för penningpolitiken, uppgick till 1,0. En betydande 
del av inflationen förklaras av höga elpriser.

Utöver stigande elpriser finns det i nuläget få tecken 
på inflationsimpulser. Prisökningstakten på importe-
rade konsumtionsvaror klättrade hastigt uppåt under 
andra halvåret ifjol, men har under 2006 åter letat sig 
ner till minustal (se diagram 2.21). Vidare har produk-
tivitetsutvecklingen åter förstärkts, vilket medfört att 
den uppgång i enhetsarbetskostnaden som kunde 
skönjas under 2005 har gått i stå (se diagram 2.22).

Skälen till den låga inflationen under senare år är 
välkända. Kostnadstrycket i ekonomin har varit svagt 
till följd av och stark produktivitetstillväxt och mått-
liga löneökningar. Därtill kommer att import från låg-
prisländer och ökad konkurrens bidragit till den svaga 
prisutvecklingen. Den låga inflationen sammanhäng-
er också med efterfrågeläget och arbetslösheten. Hög 
arbetslöshet och gott om tillgänglig arbetskraft håller 
tillbaka lönekraven och ett svagt efterfrågeläge i för-
hållande till produktionskapaciteten gör det svårt för 
företagen att höja priserna.

Vår bedömning är att en avtagande men fortfaran-
de stark produktivitetsutveckling i näringslivet till-
sammans med en påtagligt högre löneökningstakt 
innebär att inflationstrycket stiger svagt närmaste 
åren. Företagens arbetskraftskostnader bedöms dock 

inte öka i sådan grad att inflationsmålet hotas. Samti-
digt väntas fortsatt prispress på importerade produk-
ter bidra till låga importpriser. Därtill kommer att 
bidraget till inflationen från energipriserna väntas 
falla. Oljepriset faller svagt istället för att öka kraftigt 
och elpriserna väntas falla.

Den genomsnittliga inflationen mätt med KPI be-
döms bli 1,4 procent i år och 1,7 respektive 1,9 procent 
2007 och 2008. I budgetpropositionen föreslogs för-
ändringar av fastighetsskatten som sänker KPI (men 
inte UND1X), men även höjningar av indirekta skat-
ter som drar upp KPI. Sammantaget bedöms de före-
slagna skatteändringarna bidra till att höja KPI-infla-
tionen några tiondelar 2007. KPI-inflationen blir på-
tagligt högre än inflationen mätt med UND1X under 
prognosperioden, särskilt 2007, beroende på ökade 
räntekostnader för egnahem som stiger i takt med att 
Riksbanken höjer styrräntan.
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Inflationen bedöms komma att närma sig men under-
skrida inflationsmålet på 2 procent de närmaste åren. 
Svagare produktivitetsutveckling och högre löneök-
ningstakt gör att utvecklingen av enhetsarbetskostna-
den etablerar sig på en ny, högre nivå jämfört med 
tidigare år, men denna nya nivå är förenlig med infla-

tionsmålet. Det som skulle kunna leda till en inflation 
över målet är om ekonomin snabbt går mot fullt re-
sursutnyttjande. Men med den sysselsättningsupp-
gång som kommer tillstånd bedöms det inte bli fråga 
om någon allmän brist på arbetskraft, därtill är efter-
frågan för svag och arbetskraftsreserven för stor.

Vår inflationsbedömning utgår från hur implicit-
priset för privat konsumtion (IPI) förändras. Ök-
ningstakten för IPI skiljer sig normalt från inflations-
takten enligt KPI bl a beroende på hur bostadskon-
sumtionen mäts. När bostadsräntorna går ner (upp) 
ökar KPI långsammare (snabbare) än IPI. Den ränte-
uppgång som ligger i prognosen gör att KPI ökar 
snabbare än IPI.

Inflationstrycket mätt som den genomsnittliga, 
årliga förändringen av IPI beräknas bli 1,2 procent i år 
och 1,5 respektive 1,7 procent 2007 och 2008. Som en 
illustration av de viktigaste faktorerna för prisökning-
arna framöver görs en grov uppdelning av prisutveck-
lingen i termer av bidrag från löneinflation (arbets-
kraftskostnad per producerad enhet, ULC), import-
prisernas utveckling, vinstförändringar samt skatter 
och taxor i tabell 2.8. Den löneutveckling som redovi-
sats tidigare har justerats upp eftersom det i normal-

Den frågan gör vi inte anspråk på att ge något enty-
digt svar på. Begreppet är teoretiskt och alla sätt att ta 
sig an frågeställningen empiriskt har sina brister. I 
detta avsnitt vill vi dock belysa frågeställningen från 
enklaste tänkbara utgångspunkt. Med utgångspunkt i 
arbetslöshetsstatistik för år 2005 undersöker vi var de 
arbetslösa bor, hur gamla de är, hur länge de har varit 
arbetslösa och vilken utbildning de har för att se om 
det är troligt att merparten skulle ha problem att ta 
ett arbete eller inte. Vi undersöker alltså hur många 
som inte har de karaktäristika som man vanligen för-
knippar med risk för strukturarbetslöshet. Sett ur 
dessa olika perspektiv kommer vi fram till att det bör 
finnas närmare 200 000 personer som inte med en-
kelhet kan påstås vara strukturellt arbetslösa.

I och med att vi inte har kunnat skära arbetslöshets-
statistiken på alla dessa ledder samtidigt – vi vet t ex 
inte vilken utbildning personer med olika arbetslös-
hetstider har – så kan 200 000 vara något av en över-
skattning. Å andra sidan har vi för att komma fram till 
denna siffra bara tittat på de arbetslösa och deltagarna 
i arbetsmarknadspolitiska program. När efterfrågan 

bilaga a: Är arbetslösheten strukturell?

på arbetskraft ökar är det också tänkbart att arbetskraf-
ten ökar ytterligare. Ur detta perspektiv kan 200 000 
vara en underskattning. Här är det av avgörande bety-
delse om förtidspensioneringarna kan minska.
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fallet finns en avvikelse mellan Medlingsinstitutets 
konjunkturlönestatistik och nationalräkenskapernas 
timlöner, som är det mått som bör användas för be-
räkningen av enhetsarbetskostnaden. Vi har bortsett 
från den tillfälliga rabatt på de pensionspremier som 
ingår i de avtalade avgifterna som företagen i närings-
livet får i år eftersom den antas ha liten betydelse för 
prisbildningen.

Utvecklingen av enhetsarbetskostnaden bedöms 
bli i stort sett oförändrade i år och stiga med 1,3 res-

Utbildning
Arbetslösheten är som regel högre i grupper med kor-
tare utbildning än bland dem med längre utbildning. 
År 2005 var t ex arbetslösheten bland dem med en-
bart förgymnasial utbildning 10 procent, vilket inne-
bar att den var mer än dubbelt så hög som den bland 
dem med eftergymnasial utbildning, där den var 4,2 
procent. Detta faktum innebär dock inte att alltför 

pektive 1,6 procent 2007 och 2008. Importpriserna 
stiger i år liksom i fjol och faller 2007 och 2008. Mot 
bakgrund av utfallet för 2005 och hittills för 2006 
kan konstateras att importprisuppgången fått ett be-
gränsat genomslag på konsumentpriserna. Vinstmar-
ginalerna synes ha fungerat som buffert. Vinstföränd-
ringarna i tabell 2.8 ska tolkas som förändringen för 
den hemmamarknadsorienterade delen av näringsli-
vet. Vinstandelen totalt sett har i beräkningarna anta-
gits vara konstant under prognosåren.

kort utbildning hos flertalet av de arbetslösa kan för-
klara den höga arbetslösheten. Inte mer än knappt 70 
000 personer av, i genomsnitt, 270 400 arbetslösa år 
2005 hade enbart förgymnasial utbildning. Det bety-
der att de utgjorde 26 procent av de arbetslösa. Samti-
digt hade 196 300 arbetslösa minst gymnasial utbild-
ning. Som en jämförelse kan nämnas att 15 procent av 
de sysselsatta hade enbart förgymnasial utbildning. 
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Ålder
Arbetslösheten är högst bland unga som är nytillträ-
dande och ännu inte har fått fotfäste på arbetsmarkna-
den. År 2005 var den totala arbetslösheten 1 bland dem 
yngre än 25 år 13,8 procent. Som lägst var arbetslöshe-
ten bland 45-54-åringarna där den var 6,0 procent.

Unga människor behöver dock inte lika ofta som 
äldre vara arbetslösa långa tider. I genomsnitt hade 49 
procent av dem som var inskrivna på arbetsförmed-
lingen som öppet arbetslösa eller i konjunkturberoen-
de program, år 2005, som var yngre än 25 år, varit in-
skrivna i högst 3 månader. Motsvarande siffra för 35-
44-åringarna var 27 procent och för de som var 55 år 
och äldre var den 17 procent. Bland dem som var yngre 

än 25 år hade sammanlagt 89 procent varit inskrivna i 
högst ett år, medan bara 67 procent av 35-44-åringar-
na hade så pass korta inskrivningstider. Bland dem 
som var 55 år och äldre hade hälften varit inskrivna i 
högst ett år och hälften längre än så.

Lång tid i arbetslöshet kan vara ett tecken på att 
man inte har rätt kvalifikationer för de jobb som finns 
att få. Risken finns också att långa tider i arbetslöshet 
gör att man tappar kompetens och att arbetsgivare 
därför föredrar att anställa de som inte har varit ar-
betslösa länge.

De unga i arbetskraften är alltså kraftigt överre-
presenterade bland de arbetslösa. Även de äldre är 
överrepresenterade och de äldre som blir arbetslösa 
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riskerar att förbli så länge. Ändå kan inte arbetslöshe-
ten beskrivas som ett problem bestående av unga med 
svårigheter att få fotfäste på arbetsmarknaden och 
äldre som har svårt att återfå fästet om de tappar det. 
65 procent av de arbetslösa är mellan 25 och 54 år.

102 000 personer, eller 28 procent av dem som är 
inskrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslö-
sa eller i konjunkturberoende program, är yngre än 55 
år och har varit inskrivna i högst 3 månader. 222 000 
personer eller 61 procent är yngre än 55 år och har 
varit inskrivna i högst ett år och 269 000 personer (74 
procent) i den ålderskategorin har varit inskrivna i 
högst två år.

Ort
Ett sätt att mäta geografiska skillnader i arbetslöshet 
är att studera arbetslösheten i olika kommungrupper. 
Vilken kommungrupp en kommun hör hemma i be-
stäms av kommunförbundet. Arbetslösheten skiljer 
sig mellan olika kommungrupper, den är lägst i för-
ortskommuner och högst i glesbygdskommuner. Det 
finns skäl att tro att det finns större risk att förlora sin 
anställbarhet om man bor långt ifrån en stor arbets-
marknad. De flesta arbetslösa bor dock nära större  
städer.

I genomsnitt 238 000 personer eller 65 procent av 
dem som var arbetslösa eller deltog i konjunkturbero-

ende arbetsmarknadspolitiska program år 2005 bodde 
i storstäder, förortskommuner, större städer eller 
pendlingskommuner. Om man dessutom lägger till 
övriga oklassificerade kommuner med mer än 25 000 
invånare så blir andelen 80 procent vilket motsvarar 
293 000 personer. 

Ort och ålder
Arbetslösheten fördelar sig inte jämt över riket. I bl.a. 
norrlandslänen, med undantag för Västerbotten, är 
den totala arbetslösheten mycket hög. Det enda län 
där den totala arbetslösheten var lägre än 6 procent år 
2005 var Jönköpings län.

1 D.v.s. öppet arbetslösa och deltagare i konjunkturberoende program i för-
hållande till arbetskraften. Här kommer både uppgiften om arbetslösa och 
om programdeltagare från AMS.
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När arbetslösheten diskuteras låter det ibland som om 
problemet skulle bero på att äldre personer, som är 
fast rotade på orter där det inte finns några jobb, inte 
vill flytta och att deras chanser att få några jobb över 
huvud taget är små, eftersom deras kunskaper inte 
längre efterfrågas. Detta problem finns säkert. Men 
det är inte ett stort problem!

År 2005 var 83 procent av dem som var inskrivna 
på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller i 
konjunkturberoende program yngre än 55 år. 69 pro-
cent bodde inte i län med mycket hög total arbetslös-
het. (Vi har då satt gränsen vid 10 procents total ar-

Sedan östutvidgningen av EU har intresset för ef-
fekter på arbetskraftens rörlighet varit stort. I ok-
tober presenterades även en statlig utredning vars 
uppdrag var att se över regelverket för arbets-
kraftsinvandringen, alltså invandring av personer 
från tredje land, vilken ytterligare bidrar till att 
sätta ljus på ämnet rörlighet över gränserna.

Det är inte helt lätt att säga hur många utländ-
ska arbetstagare som är verksamma i Sverige. Svå-
righeten beror främst på att alla som förvärvsarbe-
tar inte registreras. Inom norden råder fri rörlighet 
och inga krav på uppehållstillstånd eller registre-
ring krävs. EU/EES-medborgare behöver inte up-
pehållstillstånd för vistelser i landet som understi-
ger tre månader och därefter räcker det med re-
gistrering. Båda grupper är fria att ta ett arbete. 
Med andra ord registreras de som uppehåller sig i 
landet efter en viss tid men det finns ingen samlad 
statistik över hur många av dessa som också för-
värvsarbetar, då skattemyndigheten inte registre-
rar skattebetalarna efter nationalitet. Då man som 
EU/EES-medborgare inte behöver registrera sig 
om man åker till hemlandet en gång i veckan, 
uppstår också ett mörkertal för vissa arbetstagare 
som arbetar i landet under längre perioder än tre 
månader. Således är fler arbetstagare verksamma i 
Sverige än vad statistiken visar.

bilaga b: Utländskt tillskott av arbetskraft

betslöshet vilket gör att Dalarnas, Östergötlands, Väs-
ternorrlands, Blekinge, Örebro, Värmlands, Jämt-
lands, Gävleborgs och Norrbottens län utgör länen 
med mycket hög arbetslöshet.) Det innebär att 208 
000 personer, eller 57 procent, var yngre än 55 år och 
inte bodde i län med mycket hög total arbetslöshet. 

Ort, ålder, inskrivningstid och utbildning
När vi studerar ett eller två kriterier som brukar för-
knippas med strukturell arbetslöshet åt gången så ser 
det ut som om det år 2005 fanns omkring 200 000 
arbetslösa som inte med enkelhet kan påstås vara struk-

Med hjälp av statistik från Migrationsverket och 
AMS, kan man dock göra en grov uppskattning av hur 
många utländska arbetstagare som finns på den svens-
ka arbetsmarknaden och i vilka branscher dessa är 
verksamma.

Antalet personer som årligen får uppehållstill-
stånd på grund av arbete har hittills rört sig kring cir-
ka 15 000-20 000 personer. Tabellen nedan visar en-
bart nytillskotten på arbetsmarknaden under ett år. 2 
Utöver dessa tillkommer de utländska arbetstagare 
som redan är här och får förlängt tillstånd, nordiska 
medborgare samt det okända antal arbetstagare som är 
här under en kortare period än tre månader.

Det kan också vara intressant att se till potentiellt 
tillkommande arbetskraftsutbud. En uppskattning 
kan fås genom att se till antalet anhöriga och gäststu-
derande. Men förutsättningen är naturligtvis att dessa 
stannar i landet åtminstone en viss tid och arbetar.

Förklaringen till det stora fallet av antalet personer 
med uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, är att 
många i denna kategori sedan maj 2004 är EU-med-
borgare och nu därför kan röra sig fritt på den inre 
marknaden. Detta vägs upp av ett ökat antal EU/EES-
medborgare på svensk arbetsmarknad.

Av dem som fick uppehållstillstånd på grund av 
arbete år 2005, arbetade de flesta inom underhållning, 
undervisning och jordbruk.
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2 I tabellen redovisas inte antal adoptivbarn och gruppen övriga, som 
annars ingår i totalsumman av uppehållstillstånd (sammanlagt ca 900 
personer/år).

Det är på grund av brist på data svårt att analysera 
effekterna för den svenska arbetsmarknaden av 
inflödet av utländsk arbetskraft. Byggsektorn är 
den del av ekonomin som i detta sammanhang har 
diskuterats mest. Låg arbetslöshet har kombine-
rats med låga löneökningar. Andelen arbetslösa av 
medlemmarna i Byggnadskassorna var under årets 
andra kvartal 5,1 procent, så låg har arbetslösheten 
inte varit under ett kvartal sedan 1990. Samtidigt 
har lönerna för såväl arbetare som tjänstemän i 
byggsektorn ökat med något över 3 procent under 
första halvåret 2006.

Att lönerna hittills ökat relativt lite trots den 
låga arbetslösheten skulle kunna förklaras av att 
utbudet av arbetskraft ökat via import av arbets-
kraft.

En indikator som inte stödjer teorin att rörlig-
heten över gränserna skulle hålla nere de svenska 
bygglönerna är KI:s bristtal. Bristtalen för arbets-
kraft i byggbranschen har det senaste året ökat 
mycket kraftigt, Från maj 2005 till maj 2006 öka-
de andelen företag som anger brist på arbetskraft 
från 3 till 70 procent. Det kan svårligen samtidigt 
vara brist på arbetskraft och finnas ett stort utbud 
som håller nere lönerna. En annan invändning är 
att lönerna för tjänstemännen i byggnadssektorn, 

turellt arbetslösa. Nästan 200 000 personer, bara bland 
de öppet arbetslösa, hade minst gymnasieutbildning. 
Drygt 200 000 var yngre än 55 år och hade varit in-
skrivna på arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa 
eller i konjunkturberoende program i högst ett år. 
Samtidigt var drygt 200 000 personer yngre än 55 år 
och bodde inte i ett län med mycket hög arbetslöshet.

Om vi antar en ännu mer pessimistisk syn på ar-
betskraften och kombinerar tre av dessa kriterier så 
fanns ändå bland dem som är yngre än 55 år och inte 
bodde i län med mycket hög arbetslöshet 154 000 per-
soner som har varit inskrivna på arbetsförmedlingen i 

som torde vara betydligt mindre internationellt kon-
kurrensutsatta, också har ökat relativt lite.

Den låga löneökningstakten för både arbetare och 
tjänstemän i byggsektorn är förvånade med tanke på 
den historiskt sett låga arbetslösheten. Det är med 
nuvarande underlag svårt att visa ett direkt samband 
mellan ökad internationell rörlighet av arbetskraft 
och de relativt låga löneökningarna i byggbranschen.

högst ett år. De data vi har tillgång till går inte att skä-
ra på fler ledder än så. Om vi ändå för ett ögonblick 
tillåter oss att anta att en lika stor andel av dessa 154 
000 personer som av de öppet arbetslösa har utbild-
ning så skulle minst 14 000 personer ha gymnasieut-
bildning, ha förhållandevis kort inskrivningstid, vara 
förhållande vis unga och inte bo i ett län med uppse-
endeväckande hög arbetslöshet. Detta är sannolikt en 
underskattning av antalet utbildade eftersom den fak-
tiska andelen utbildade rörde samtliga arbetslösa och 
inte bara de som är yngre än 55 år vilka vanligen har 
längre utbildning.
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bilaga: Tabeller och diagram
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Löner

När ekonomin är i balans kan utrymmet för löneök-
ningar beräknas som den väntade utvecklingen av 
produktivitet och pris i näringslivet. Med balans  
menas främst ett gott vinstläge i näringslivet samt 
hög sysselsättning och låg arbetslöshet.

Utrymmet för prisökningar i näringslivet styrs av 
den svenska ekonomins prismål på 2 procent. Produk-
tiviteten väntas de närmaste åren att öka i en årstakt 
på nästan 2,5 procent och priserna i näringslivet med 
knappt 2 procent. Detta skulle kunna ge ett utrymme 
för löneökningar på 4 procent. Detta ska jämföras 
med att lönerna i Västeuropa väntas öka med 3 pro-
cent, men samtidigt väntas produktiviteten öka med 
mindre än 2 procent. 

Genom att den svenska produktivitetstillväxten 
väntas överstiga den västeuropeiska, skulle också löne-
ökningarna kunna vara högre.

Vinstläget är också gott i det svenska näringslivet 
och kan anses vara det bästa under de senaste 10 åren. 
Sysselsättningen är däremot fortfarande för låg och 
arbetslösheten för hög. För de närmaste åren väntas 
en förbättring på arbetsmarknaden men risken är att 
det går för långsamt.

Denna svaga sysselsättningstillväxt uppmärksam-
mar Konjunkturinstitutet i sin senaste lönerapport 
till medlingsinstitutet. Där föreslår de att lönerna 
framöver bör ligga i underkant av löneutrymmet för 
att därigenom kunna stimulera till en högre syssel-
sättningstillväxt.

I detta kapitel görs därför en teoretisk analys av 
sambanden mellan reallön och sysselsättning för att 
ta reda på under vilka omständigheter en rekommen-
dation om en långsammare reallöneutveckling, en 
löneutveckling i underkant av löneutrymmet, skulle 
kunna vara en lämplig åtgärd för att stimulera till hö-
gre sysselsättning.

Analysen visar att Konjunkturinstitutets rekom-
mendation skulle kunna vara en lämplig åtgärd under 
två förutsättningar. Den ena handlar om att Riksbanken 
måste våga föra en så expansiv penningpolitik som 
möjligt. Om lönerna hamnar i underkant av löneut-
rymmet måste riksbanken direkt sänka räntan. Annars 
uppstår inte de positiva effekter som avses. Efterfrågan 
ökar för lite och reallönekostnaderna sänks för lite, 
med resultat att sysselsättningseffekten blir för liten.

Den andra förutsättningen handlar om att Kon-
junkturinstitutets rekommendation måste omfattas 
av nästan hela arbetsmarknaden. Annars kommer sys-
selsättningseffekterna att endast bli marginella för de 
grupper som ligger i underkant.

Erfarenheten från historien reser dock stora fråge-
tecken om dessa två förutsättningar för att löneök-
ningarna ska ligga i underkant kan anses vara uppfyllda. 
Riksbanken har för närvarande problem med att nå 
inflationsmålet på 2 procent och tjänstemännen i hö-
gre lönelägen har löneökningar över genomsnittet. Så 
länge som inga tydliga signaler kommer om att detta 
kan förändras, verkar det lämpligare att inrikta löne-
kraven mot att följa utvecklingen av löneutrymmet.

Den svenska utvecklingen 1996-2008

Löneutvecklingen
När man ska beskriva löneutvecklingen erbjuder den 
offentliga statistiken ett antal olika lönedefinitioner 
att välja på. Beroende på vad man vill visa är det en-
dast en definition som passar. Det är vanligt att man  
t ex vill jämföra löneutvecklingen för arbetare och 
tjänstemän eller att jämföra den allmänna löneut-
vecklingen med löneutrymmet och internationella 
löner. Var och en av dessa jämförelser kräver att en 
viss definition av lön används.

När utvecklingen av utgående lön ska jämföras är 
det lämpligt att utgå från konjunkturlönestatistiken 
(KL), som är en månadsstatistik. Denna presenteras 
av medlingsinstitutet, som gjort vissa smärre bearbet-
ningar av SCB:s konjunkturlönestatistik. Dessa löne-
ökningstal anger hur mycket som lönesumman per 
arbetade timmar har ökat, men anger inte hur mycket 
som de anställdas löner i genomsnitt har ökat. Det 
betyder att dessa löneökningstal även kan innehålla 
effekter från strukturförändringar som främst beror 
på ändrad ålders-, yrkes- och könssammansättning. 
För att struktureffekter ska kunna märkas i lönestatis-
tiken krävs en stor lönespridning. Denna är tillräckligt 
stor bland tjänstemän och i deras lönestatistik kan 
man också finna struktureffekter.

När jämförelser görs mellan arbetare och tjänste-
män ska man vara medveten om att en del arbetare 
bokförs i tjänstemännens lönestatistik. Slutsatser om 
de anställdas löneutveckling ska därför göras med viss 
försiktighet då KL används.

SCB publicerar en årsstatistik som kallas för struk-
turlönestatistiken. Med hjälp av denna kan man beräk-
na struktureffekter samt beräkna effekten av att vissa 
arbetare bokförs i tjänstemännens statistik. Sådana 
struktur- och bokföringseffekter kan därefter räknas 
bort från KL. Först då erhålles ett lämpligt underlag 
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för jämförelser av t ex arbetarnas och tjänstemännens 
löneutveckling. 

Utvecklingen av löneutrymmet kan definieras som 
summan av näringslivets produktivitetsutveckling 
och det svenska inflationsmålet. Löneutrymmet kan 
endast beräknas utifrån nationalräkenskapernas sta-
tistik. När löneutvecklingen ska jämföras med löneut-
rymmet, måste man därför använda ett lönebegrepp 

som är beräknat från nationalräkenskaperna (NR). 
Det finns en koppling mellan lönebegreppen i KL och 
NR. I tabellen nedan ges ett sifferexempel på hur denna 
koppling ser ut. I detta sifferexempel ökar lönerna 
enligt KL med 3,7 procent och enligt NR med 4,6 pro-
cent. Som framgår att tabellen finns det flera orsaker 
till att skillnader kan uppstå mellan KL och NR.

När den offentliga statistiken ska användas för att 
uppskatta resultatet av centrala och lokala förhand-
lingar, bör man utgå från en konjunkturlönestatistik 
där struktur- och bokföringseffekter är borträknade. 
Om man önskar se hur löneutvecklingen har förhållit 
sig till löneutrymmet ska man utgå från NR:s löner 
och då NR:s lönekostnadsbegrepp. I NR:s lönekostnad 
ingår kollektiva avgifter men inte löneskatter. Dessa 
måste då läggas till. I tabellen nedan beskrivs först 
löneutvecklingen för arbetare och tjänstemän i nä-
ringslivet enligt en korrigerad KL. Därefter visas löne-
utvecklingen enligt olika definitioner. Slutligen visas 
lönekostnadsutvecklingen enligt NR:s definition.

Under perioden 1996-2005 ökade näringslivets  
löner enligt en korrigerad KL med 3,5 procent i genom-
snitt per år. Eftersom det endast är i tjänstemännens 
statistik som korrigeringar får effekter märks dessa 
knappt när löneutvecklingen beskrivs inklusive arbe-
tare för hela näringslivet. Den okorrigerade löneut-
vecklingen enligt KL blev 3,6 procent. Däremot blir 
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avvikelserna större mot NR:s statistik. Timlönerna 
enligt NR ökade med 4,2 procent och lönekostnaderna 
enligt NR ökade med 4,5 procent per år.

Tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas 
nästan varje år. Endast under de dåliga vinståren i  
början av 2000-talet följde arbetarnas och tjänste-
männens löner varandra. Under slutet av 1990-talet 
var skillnaderna som störst och det berodde främst på 
att högre avlönade tjänstemän fick högre löneökningar. 
Dessa tjänstemän har oftast en avtalskonstruktion 
med sifferlösa avtal som kan öppna för stora löneök-
ningar när marknadskrafterna är starka. Under slutet 
av 1990-talet var också marknadskrafterna starka med 
höga vinster och stark sysselsättningsuppgång. 

Under åren 2007-08 väntas vinsterna bli goda och 
sysselsättningen öka relativt starkt.  Inga större för-
ändringar är att vänta i avtalskonstruktioner och man 
skulle därför kunna förvänta sig att tjänstemännens 
löner under de kommande åren kan komma att öka 
något mer än arbetarnas. 

Löneutrymmet
När ekonomin är i balans bestäms utrymmet för nomi-
nella löneökningar långsiktigt av näringslivets produk-
tivitetsökning och ekonomins inflationsmål. När  
utrymmet för löneökningar ska beräknas ska till pro-
duktivitetsökningen adderas den ökning av närings-
livets förädlingsvärdespris som är förenlig med en  
inflation (konsumentprisökning) på 2 procent.

Det är dock inte givet att lönerna alltid bör öka i 
takt med summan av produktivitets- och prisökning. 
Om sysselsättningen är för låg kan detta vara ett  
tecken på att vinsterna i genomsnitt är för låga och 
att lönerna bör ligga i underkant av löneutrymmet för 
att därigenom stimulera till ökad sysselsättning.

När prisutvecklingens bidrag till det framtida  
löneutrymmet ska beräknas räcker det inte att endast 
utgå från inflationsmålets 2 procent. Detta ska sedan 
översättas till ett mål för näringslivets förädlingsvär-
despris. Skillnaden mellan förädlingsvärdespriset och 
konsumentpriset beror på olika varusammansättning 
och på förändringar i bytesförhållandet (terms of tra-
de). Denna skillnad uppskattar Konjunkturinstitutet 
att i framtiden kunna uppgå till i genomsnitt 0,3 pro-
cent per år. 

Mellan åren 1996-2005 ökade produktiviteten i 
näringslivet i genomsnitt med 3,1 procent per år och 
förädlingsvärdespriserna ökade med 0,7 procent per 
år. Detta innebar att löneutrymmet ökade med 3,7 
procent per år. Konsumentpriserna, mätt som KPI, 
ökade med 1,2 1 procent per år vilket var 0,5 procent-
enheter högre än förädlingsvärdespriset. I den förra  
tabellen visades att näringslivet lönekostnader (NR) 
ökade med 4,5 procent per år. När produktiviteten 
ökade med 3,1 procent medförde detta att ULC-för-
ändringen (löneinflationen) blev 1,4 procent. Löne-

1  Den gamla definitionen har använts fram t.o.m. 2004.
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inflationen har således ökat mer än förädlingsvärdes-
priserna vilket innebär sjunkande vinster (mer om 
detta längre fram i texten).

När lönerna ska jämföras med löneutrymmet ska 
ett lönekostnadsbegrepp enligt NR användas som  
inkluderar både löneavgifter och löneskatter (se löne-
begreppet längst ned i tabell 3.2). Lönekostnaderna 
har under de senaste 10 åren både ökat mer och mindre 
än löneutrymmet. Under andra hälften av 1990-talet 
låg lönekostnaderna över löneutrymmet och under 
första hälften av 2000-talet låg de under. Prognosen 
för åren 2007-2008 ger en årlig produktivitetsutveck-
ling på 2,4 procent och en ökning av förädlingsvärdes-
priserna med 1,7 procent. Detta ger en ökning av löne-
utrymmet på 4,1 procent. 

Det är den framtida produktivitets- och pristrenden 
som avgör utvecklingen av löneutrymmet. Av dessa är 
pristrenden relativt lätt att göra medan produktivitet-
strenden är betydligt svårare. En prisprognos är rela-
tivt lätt att göra eftersom svensk ekonomi sedan 1995 
har ett uppsatt prismål på 2 procent som riksbanken 
har till uppgift att övervaka. Detta prismål har i grova 
drag infriats och en prognos på 2 procent slår som 
mest fel på ± 1 procent. Problemet kan dock uppstå 
om priserna varje år systematiskt slår fel åt samma 
håll. Då kan en flerårig prisprognos slå fel med flera 
procentenheter.

Betydligt större problem uppstår då produktivitets-
utvecklingen ska prognostiseras. Där kan en prognos 
slå fel med flera procentenheter. Det finns ett sätt att 
hantera detta problem som sammanhänger med öns-
kemål om att löneutvecklingen ska bidra till ekono-
miskt stabila förhållanden till utlandet och då framfö-
rallt mot de länder som ingår i europanormen. Efter-
som Sverige har ungefär samma ekonomiska standard 

som dessa länder är det rimligt att förvänta sig att den 
svenska produktivitetsutvecklingen i grova drag också 
följer europanormens produktivitet. Även inflations-
takterna följer varandra, framförallt i EMU-länderna 
som har ungefär samma inflationsmål som den svenska 
ekonomin.

Löneutrymmet skulle därför i stället kunna definie-
ras som att lönerna ska öka i takt med europanormen 
(huvudregeln). Fördelen med denna huvudregel är att 
det ofta är lättare att göra en prognos på den västeuro-
peiska löneutvecklingen än att göra en prognos på den 
svenska produktivitetsutvecklingen.

När den svenska lönekostnadsutvecklingen t ex 
ska jämföras med den i EU-länderna, bör man utgå 
från den lönestatistik som Eurostat publicerar. Denna 
beskriver lönekostnadsutvecklingen i de olika länderna 
utifrån KL:s definition och inkluderar dessutom  
avtalade och lagstadgade avgifter. I diagrammet nedan 
jämförs den svenska lönekostnadsutvecklingen med 
ett konkurrensvägt genomsnitt av 13 västeuropeiska 
länder, den s k europanormen2. 

Lönekostnaderna i det svenska näringslivet har de 
senaste 10 åren i genomsnitt legat drygt 0,5 procent 
över takten Västeuropa, vissa år mer och andra år 
mindre. Lönekostnadsökningen i Sverige har inte  
något år understigit 3 procent. År 2005 dämpades  
lönekostnadsutvecklingen i Västeuropa och då fram-
förallt i Tyskland. I år är lönekostnadsutvecklingen  
på väg upp och väntas de kommande åren öka med  
3 procent per år.

2 Europanormens 13 länder: Österrike, Italien, Tyskland, Frankrike, Holland, 
Belgien, Luxemburg, Storbritannien, Irland, Danmark, Finland, Schweiz och 
Norge.



����������������������������������������������������������������������������

� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ����� ����

����������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

����������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

������������������������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���

������������������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���

�������������������

���������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���

������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���

��������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ����� ����

������������

��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

����������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

����������

��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

����������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

������������������

42 Ekonomiska utsikter|

I tabell 3:4 visas att de svenska lönekostnaderna i nä-
ringslivet mellan 1996 och 2005 ökade med i genom-
snitt 4 procent per år. Detta var 0,8 procent mer per år 
än vad lönekostnaderna i ländergruppen europa-nor-
men ökade med. Där blev ökningen i genomsnitt 3,2 
procent per år.

Hittills under 2000-talet har i genomsnitt den 
svenska produktiviteten ökat ca 1 procent snabbare än 
i Västeuropa, ca 3 procent i Sverige och ca 2 procent i 
Västeuropa. Samtidigt följer prisutvecklingen ungefär 
varandra, även om priserna de senaste åren har ökat 
långsammare i Sverige. Detta innebär att löneutrym-
met har ökat snabbare i Sverige än i Västeuropa vilket 
har bidragit till den något högre löneutvecklingen i 
Sverige. För de kommande åren väntas priserna unge-
fär följa varandra medan produktiviteten väntas öka 
ca 0,5 procent mer i Sverige, vilket talar för att de 
svenska lönerna kan fortsätta att öka något mer än i 
Västeuropa.

Reallön – vinst – sysselsättning
Mellan åren 1996-2005 har i genomsnitt reallönerna 
(KL) ökat med ca 2,5 procent per år. I näringslivet 
har de ökat med 2,3 procent och i kommunerna  
med 2,7 procent. Tjänstemännens löner har i både 
näringsliv och kommuner ökat några tiondelar mer 
än arbetarnas.

Enligt NR ökade reallönekostnaderna mellan åren 
1996-2005 i genomsnitt per år med 3,8 procent. Detta 
översteg produktivitetsutvecklingen på 3,1 procent (se 
tabell ovan) med 0,7 procentenheter per år. Resultatet 
av detta har blivit sjunkande vinster i näringslivet. 
Detta är samma bild som visades ovan fast då genom 
att löneinflationen översteg förädlingsvärdesprisets 
utveckling. Sysselsättningsgraden ligger fortfarande 
under 80 procent och väntas under 2008 att hamna 
på 79,5 procent. Sedan mitten av 1990-talet har den 
ökat i endast svag takt från 75,4 procent under slutet 
av 1990-talet till dagens 78 procent.
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Det är nu dags att kommentera nedgången i näringsli-
vets vinster. I diagrammet visas kapitalavkastningen i 
näringslivet (inklusive bostadssektorn). Denna avkast-
ning kan jämföras med en riskfri placering i statsobli-
gationer. Kapitalavkastningen är beräknad som netto-
driftsöverskottet i relation till kapitalstockens förmö-
genhetsvärde. Som en jämförelse har bruttovinstan-
delen i näringslivet lagts in. Det framgår att 
vinstandel och kapitalavkastning följer varandra väl.

Både kapitalavkastning och räntan har sjunkit  
sedan mitten av 1990-talet. Nedgången i vinster har 
sålunda följt nedgången i en riskfri placering. Den 
genomsnittliga avkastningen har mer eller mindre 
överstigit räntan. 

Det väsentliga i detta sammanhang är att se om 
avkastningen överstiger räntan mer eller mindre för 
att kunna bedöma vinstsituationen i näringslivet (se 
diagram).

Skillnaderna var som lägst 2001-2002 och som 
högst under andra hälften av 1990-talet samt sedan 
mitten av 2000-talet. När lönekostnaderna ökade 
mer än löneutrymmet under andra hälften av 1990-
talet och ett par år in på 2000-talet, bidrog detta till 
ett något försämrat vinstläge under 2001-2002. När 
lönekostnaderna därefter låg under löneutrymmet 

bidrog de i stället till gott vinstläge vid mitten av 
2000-talet.

Under de två prognosåren 2007 och 2008 har  
antagits att lönekostnaderna följer löneutrymmet och 
ökar med 4 procent. Detta kan vara förenligt med att 
avkastningen i genomsnitt för näringslivets företag 
kommer att fortsätta att ligga på acceptabelt höga 
nivåer. Sysselsättningsgraden förväntas stiga men når 
inte 80 procent.

Det finns ett samband mellan löner och sysselsätt-
ning som kan beskrivas som nominell lön – reallöne-
kostnader – vinster – sysselsättning. I det följande 
avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” visas hur dessa 
samband kan se ut samt under vilka förutsättningar 
som sambanden skulle kunna vara tillräckligt starka 
för att kunna ge märkbara effekter.
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Teoretiska utgångspunkter
Enligt nationalekonomisk teori finns ett negativt 
samband mellan reallön och sysselsättning. Det bety-
der att allt annat lika kommer lägre reallöner att ge 
högre sysselsättning och högre reallöner att ge lägre 
sysselsättning. Dessa samband utgår Konjunkturin-
stitutet ifrån då de bl.a. i sin senaste lönebildnings-
rapport3 rekommenderar att kommande löneökningar 
bör ligga i underkant av löneutrymmet för att därige-
nom stimulera till högre sysselsättning.

I detta avsnitt ska denna fråga studeras utifrån den 
neoklassiska teoribildningen inom nationalekonomin. 
Denna utgångspunkt används också för att visa att 
konjunkturinstitutets rekommendation endast kan 
tänkas vara möjlig under två förutsättningar, nämligen 
att riksbanken med räntesättningen ständigt håller 
inflationen på två procent samt att lönerekommenda-
tionen omfattar mer eller mindre hela arbetsmark-
naden.

Lägre reallöner4 är inte det första man bör ta till 
för att stimulera till högre sysselsättning.

Så länge som det existerar konjunkturarbetslöshet5 
ska sysselsättningen i stället stimuleras med lägre ränta 
och inte med lägre löner. De teorier som analyserar 
sambandet mellan reallön och sysselsättning utgår 
från att vid den rådande reallönenivån inte existerar 
någon konjunkturarbetslöshet. Först då kommer  
ytterligare efterfrågestimulanser att leda till för hög 
inflation. Den arbetslöshet som då kvarstår kan på 

olika sätt sägas vara av strukturell art.
Med lönesänkning kommer i detta sammanhang 

att främst avses sänkningar relativt ett framtida löne-
utrymme. Lönesänkning betyder då att lönerna ham-
nar i underkant av detta löneutrymme.

Reallöner – sysselsättning
Enligt teorin är förutsättningarna följande: I produk-
tionen vinstmaximerar företagen. Det finns två pro-
duktionsfaktorer, arbete och kapital. Då kommer löne-
förändringar inte att få fullt genomslag på priserna 
(förädlingsvärdespriset). En nominell lönesänkning 
ger en prissänkning som är mindre än lönesänkningen 
och reallönekostnaderna blir därför lägre.

På varumarknaden antas perfekt konkurrens samt 
en negativt lutande efterfrågekurva, dvs lägre priser 
medför högre varuefterfrågan. Detta innebär att ju 
större prisgenomslag som en lönesänkning ger desto 
större effekt på varuefterfrågan men desto mindre 
effekt på reallönekostnaderna. Vid en given nominell 
lönesänkning kommer reallönekostnaderna att minska 
mindre ju mer förädlingsvärdespriset sänks.

Ju mer priskänslig varumarknaden är desto mer 
ökar sysselsättningen vid en given sänkning av real-
lönekostnaderna. Sambandet mellan reallön och sys-
selsättning kan då i en figur beskrivas med en relativt 
svagt lutande negativ kurva (se nedan). Denna kurva 
visar vilka kombinationer av reallön och sysselsättning 
som på lång sikt (efter 5-10 år) maximerar företagens 
vinster.

På kort sikt (efter 1-2 år) kan inte insatsen av pro-
duktionsfaktorn kapital förändras. Det medför att då 
kan ökad efterfrågan endast mötas med att ökad sys-
selsättning medför ökad produktion. Detta medför 
att då produktionen ökar på kort sikt sjunker produk-
tiviteten, vilket kallas för att produktionen uppvisar 
avtagande marginalavkastning. Avtagande marginal-
avkastning medför att även vid oförändrade löner 
kommer varupriserna att öka med ökad produktion. 
Detta motverkar prissänkningseffekten från lägre  
löner. Förädlingsvärdespriset sjunker mindre på kort 
sikt och medför att reallönekostnaderna sjunker mer. 
Samtidigt medför den mindre prissänkningen att  
varuefterfrågan och sysselsättning också ökar mindre. 
Den kurva som beskriver de vinstmaximerande kom-
binationerna av reallön och sysselsättning får därför 
en brantare lutning på kort sikt än på lång sikt.

Om det på kort sikt inte råder perfekt konkurrens 
på varumarknaden, så kan företagen höja priserna för 
att öka vinsterna mer än vad internationellt kapitalav-
kastningskrav kräver. Den prisökning som beror på en 
sådan s k vinstinflation kan sägas förstärka priseffek-
terna från avtagande marginalavkastning. Reallönerna 

3 Lönebildningsrapporten, 2006. Konjunkturinstitutet, Stockholm 2006.
4 Reallöner används här som ett samlingsbegrepp för både reallönekostnader 

och reallöneinkomster.
5 Med konjunkturarbetslöshet menas de arbetslösa som skulle ha ett jobb 

när efterfrågan är så hög att inflationsmålet på 2 procent har nåtts.
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minskar mer och den kortsiktiga efterfrågekurvan i 
figuren blir brantare. På lång sikt kan man dock oftast 
utgå från att det råder perfekt konkurrens.

Punken 0 i figuren ovan visar utfallet av reallön 
och sysselsättning då lönerna har ökat i takt med  
löneutrymmet. Lönenivån är då W0 och prisnivån P0. 
Reallönen blir då W0/P0 och sysselsättningen N0. 
Om nu lönerna i stället hamnar i underkant, sänks 
den framtida lönen till W1. På kort sikt sänks priserna 
till P1, vilket medför att reallönerna sänks till W1/P1 
men sysselsättningen ökar till N1. På lång sikt kommer 
priserna att sjunka mer och hamnar på prisnivån P2. 
Reallönen blir då högre än på kort sikt och uppgår till 
W1/P2 samtidigt som även sysselsättningen blir högre 
och hamnar på nivån N2.

Lönerna antas bli fastställda i förhandlingar mellan 
fackföreningar och företag. När lönen väl är fastlagd 
bestämmer företagen hur många de vill anställa till 
denna lön. I varje tidpunkt ligger de möjliga kombi-
nationerna av reallön och sysselsättning på företagens 
efterfrågekurva på arbetskraft. Den tekniska utveck-
lingen och det internationella avkastningskravet be-
stämmer utseendet på denna framtida efterfrågekurva. 
Modellen utgår från att parterna på arbetsmarknaden 
känner till utseendet på denna efterfrågekurva och 
försöker nå en önskad kombination av reallön och 
sysselsättning.

Denna efterfrågekurva, som visar sambandet  
mellan reallön och sysselsättning, ändrar utseende 
och läge om produktionsförmågan ändras (p.g.a. tek-
nisk utveckling eller investeringar) eller om det inter-
nationella avkastningskravet ändras. I en enkel teore-
tisk modell där företagen når en kortsiktig jämvikt 
där marginalkostnad är lika med marginalintäkt, kan 
man visa att de förändringar i allmän efterfrågan som 
beror på förändringar i finansiellt sparande (t ex att 
hushållen sparar mindre) inte påverkar läget på denna 
efterfrågekurva. Däremot kan en ökad allmän efter-
frågan påverka vilken kombination på efterfrågekur-
van av reallön och sysselsättning som utgör en kort-
siktig jämvikt.

Parterna har olika preferenser när det gäller vilken 
kombination av reallönenivå och sysselsättning de vill 
uppnå. Vill de uppnå en högre reallönenivå har detta 
ett pris i form av lägre sysselsättning och vill man 
uppnå högre sysselsättning har detta ett pris i form av 
lägre reallön. Fackföreningarna önskar uppnå en kom-
bination där reallönen är högre och sysselsättningen 
lägre än vad företagen önskar. Att företagen önskar en 
kombination av lägre reallön och högre sysselsättning 
beror inte på att de skulle ha ett högre sysselsättnings-
mål än fackföreningarna. Orsaken är i stället att en 
sådan kombination innehåller lägre reallönekostnader 
som medför högre vinster.

Riksbankens roll
Hur kan lägre nominella löner påverka riksbankens 
möjligheter att föra en mer expansiv penningpolitik? 
Förutsättningen för att lägre nominella löner ska 
medföra tillräckligt låga reallönekostnader och högre 
sysselsättning är att riksbanken agerar snabbt på ett 
lägre inflationstryck från arbetsmarknaden.

Riksbanken kan på kort sikt med räntesättningen 
endast påverka allmän efterfrågan och priser. Under 
förutsättning att företagen på kort sikt når en jämvikt 
där marginalintäkt är lika med marginalkostnad, så kan 
riksbanken inte påverka hur sambandet ser ut mellan 
reallön och sysselsättning. Riksbanken kan endast 
påverka vilken av möjliga kombinationer som blir den 
kortsiktiga jämviktspunkten, d v s var på efterfrågekur-
van man hamnar.

Figuren nedan visar olika framtida kortsiktiga jäm-
viktslägen på arbetsmarknaden. I figuren finns samma 
efterfrågekurva som i den tidigare figuren, där punkten 
0 visar ett kortsiktigt jämviktsläge då lönerna följer 
löneutrymmet och punkten ”Ej Rb (1)” visar jämvikts-
läget då lönerna ligger i underkant och riksbanken 
inte har stimulerat allmän efterfrågan med lägre ränta.

När lönerna ligger i underkant uppstår dock ett 
utrymme för riksbanken att sänka räntan och stimu-
lera efterfrågan. Riksbanken ska utnyttja detta och då 
skulle arbetsmarknaden i stället hamna i den kortsik-
tiga jämviktspunkten Rb. Riksbanken ska stimulera 
efterfrågan tills priserna åter hamnar på nivån P0. 
Reallönerna blir då lägre än om riksbanken inte hade 
sänkt räntan och hamnar på W1/P0 men sysselsätt-
ningen blir högre och uppgår till N3.

Om riksbanken inte skulle sänka räntan blir real-
lönerna högre och företagen efterfrågar mindre syssel-
sättning. Den kortsiktiga jämvikt hamnar då i punk-
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ten ”Ej Rb (1)”. När riksbanken sänker räntan uppstår 
kortsiktig jämvikt i stället i punkten Rb, där reallö-
nerna är lägre men sysselsättningen är högre. En aktiv 
riskbank medför således att sysselsättningen blir högre 
men till priset av lägre reallöner.

När produktionsprocessen uppvisar avtagande 
marginalavkastning på kort sikt, har detta en viktig 
innebörd för riksbankspolitiken. Om lönerna blir  
lägre än väntat (sänks relativt löneutrymmet) och 
riksbanken sänker räntan och stimulerar efterfrågan, 
kommer produktionen att öka. Detta kommer att leda 
till högre priser, även om lönekostnaderna är oföränd-
rade. Riksbanken förväntas att stimulera efterfrågan 
tills priserna har ökat enligt inflationsmålet.

Om lönerna ligger i underkant bör detta således 
medföra att riksbanken direkt sänker räntan för att 
släppa fram mer efterfrågan och inflation. Annars är 
risken stor att inflationen inte når upp till 2 procent. 
En lägre inflation betyder att företagen inte kan höja 
sina priser lika mycket för att finansiera löneökning-
arna. Då blir reallönekostnaden för hög och företagen 
strävar efter en lägre sysselsättning. För de som har 
kvar jobben, blir reallönen högre men totalt i ekono-
min blir sysselsättningen lägre. Håller riksbanken en 
för hög ränta riskerar således inflationen att bli för låg 
vilket då medför för höga reallöner och för låg syssel-
sättning.

Vad händer om reallönerna blir lägre för 
endast halva arbetsmarknaden?
I detta avsnitt beskrivs vilka problem som kan uppstå 
om löneutveckling på svenska arbetsmarknaden inte 
kan anses vara samordnad. Dessa problem kan bli ett 

hinder om man önskar stimulera sysselsättningen  
genom att sträva efter en lägre reallön.

En bristande samordning skulle kunna resultera i 
att endast halva arbetsmarknaden får löneökningar i 
underkant av löneutrymmet och de övriga får löneök-
ningar i överkant. Detta kan innebära att lönerna som 
genomsnitt följer löneutrymmet. Då har inte reallö-
nerna i genomsnitt påverkats och inget har hänt i  
genomsnitt på arbetsmarknaden. Däremot har relativ-
lönerna mellan stora grupper förändrats.

Teorin kan utvecklas mot att inkludera de substi-
tutionseffekter som uppstår mellan dessa grupper då 
deras relativlöner förändras. De sysselsättningseffek-
ter som då uppstår är dock betydligt mindre i relation 
till de reallöneförändringar som då uppstår, både för 
de som ligger i överkant och för de som ligger i under-
kant av löneutrymmet.

Eftersom halva arbetsmarknaden utgörs av arbetare 
respektive tjänstemän visas vad som skulle hända för 
arbetarna om deras löner skulle ligga i underkant och 
tjänstemännens i överkant. De effekter som visas i 
diagrammen nedan har verifierats med beräkningar 
av LO-ekonomerna.

Först visas resultatet på kort sikt. Som jämförelse 
ligger den gamla kurvan (se diagram ovan) kvar som 
visar utfallen då arbetarnas och tjänstemännens löner 
följs åt. Det tidigare diagrammet visade företagens 
efterfrågan på total sysselsättning, dvs både arbetare 
och tjänstemän. I detta diagram visas endast företagens 
efterfrågan på arbetare.

När både arbetares och tjänstemäns löner följer 
löneutrymmet hamnar arbetarna i punkten 0 med en 
reallön på W0/P0 och sysselsättning på N0. Om i stäl-
let arbetarna ligger i underkant av löneutrymmet och 
tjänstemännen i överkant på ett sådant sätt att sam-
mantaget tas även nu hela löneutrymmet ut, uppstår 
inte någon effekt på priserna och riksbanken har inte 
något skäl att sänka räntan och stimulera sysselsätt-
ningen. Det enda som skett är att arbetarnas reallöner 
har sänkts och tjänstemännens höjts, relativt om de 
båda hade följt löneutrymmet.

Arbetarna kommer nu att hamna i punkten ”Ej 
tjm” där deras reallöner har minskat till W1/P0. Detta 
är lika mycket som när arbetarna och tjänstemännen 
följdes åt och riksbanken sänkte räntan. Sysselsätt-
ningen ökar dock betydligt mindre och ökar till N4. 
Detta är betydligt mindre än N3 som skulle uppnåtts 
om tjänstemännen också legat i underkant (och riks-
banken hade skött sin uppgift). Tjänstemännen ham-
nar längs den brantare kurvan fast ungefär lika mycket 
ovanför punkten 0 som arbetarna hamnar under.

När arbetarnas och tjänstemännens löner går så 
mycket i otakt som detta exempel visar kommer arbe-
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tarna att endast få en svag sysselsättningseffekt för 
den reallön som de avstår. Om löneutvecklingen skiljer 
sig mindre åt, blir sysselsättningseffekten större rela-
tivt reallönesänkningen. Störst blir den då lönerna för 
arbetare och tjänstemän ökar i samma takt. Eftersom 
det förutsätts att riksbanken är aktiv och sänker rän-
tan när utrymme finns kommer arbetarnas reallöner 
att sjunka lika mycket oberoende av hur mycket tjäns-
temännens löner ökar. Däremot är sysselsättnings-
effekten starkt beroende av tjänstemännens löneut-
veckling.

I figuren nedan visas olika resultat på lång sikt. 
Om både arbetarnas och tjänstemännens löner ökar  
i takt med löneutrymmet, kommer arbetarna (mot- 
svarande gäller för tjänstemännen) att åter hamna i 
punkten 0. Reallönerna blir då W0/P0 och sysselsätt-
ningen N0. Om i stället både arbetarna och tjänste-
männen ligger i underkant kommer arbetarna att 
hamna i punkten ”Tjm (2)” där reallönerna är W1/P2 
och sysselsättningen N5.

Om i stället endast arbetarna ligger i underkant 
och tjänstemännen i överkant så att hela löneutrymmet 
tas ut, kommer arbetarna att hamna i punkten ”Ej 
tjm” med reallönen W1/P0 och sysselsättningen N5. 
Sysselsättningen blir densamma som då även tjänste-
männen låg i underkant men reallönen blir betydligt 
lägre. Tjänstemännen hamnar längs den brantare  
kurvan ungefär lika mycket ovanför punkten 0 som 
arbetarna hamnar under.

Om tjänstemännens löner ökar mer än arbetarnas, 
så förlorar arbetarna sysselsättning på kort sikt och  
reallöner på lång sikt.
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