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En orolig omvärld 
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Avtalsrörelsen 2017 sker i en värld med många orossignaler. Vi vet idag väldigt lite hur 
Sverige kommer att påverkas av den geopolitiska utvecklingen, de protektionistiska 
strömningarna och en fortsatt osäker global konjunktur som ännu inte återhämtat sig 
från finanskrisen. Klart är dock att oroshärdarna skapar osäkerhet för den inhemska 
ekonomin och riskerar att få snabb effekt på efterfrågan för svenska exporterande 
företags produkter och tjänster. Konjunkturinstitutet skriver i en prognos från hösten 
2016 att "allt tyder nu på att det strukturella underskottet ökar både i år och nästa år, 
vilket avlägsnar finanspolitiken från överskottsmålet". Sveriges relativa konkurrenskraft 
är därmed hotad. 

Behovet av stärkt internationell konkurrenskraft 

Sedan den globala finanskrisen 2008 har den svenska tillväxten drivits upp av hög 
offentlig konsumtion och låga räntor. En stor del av industrins konkurrenskraft hålls 
därtill uppe av att kronan är tillfälligt svag. Därför har svensk ekonomi hittills stått sig 
relativt bra. Men nu reser sig allt större frågetecken kring vår framtida konkurrenskraft. 

I takt med att allt fler företag i fler länder kommer ikapp oss kunskapsmässigt spelar 
kostnaderna att driva företag i Sverige allt större roll för vår konkurrenskraft. Dessvärre 
ökar inte Sveriges produktivitet som tidigare, men vi har likväl bland de högsta 
lönekostnaderna i Europa. Faktum är att varje år de senaste fem åren har 
löneökningarna varit ungefär en halv procent högre än i våra konkurrentländer. 
Fortsätter det så, utan att produktiviteten förbättras, riskerar det att över tid slå ut 
företag och jobb. 

Att Sverige i denna oroliga tid har en minoritetsregering med fortsatta svårigheter att 
genomföra breda politiska lösningar i Sveriges riksdag försvårar situationen ytterligare. 
I avtalsrörelsen 2017 har parterna därför ett stort ansvar att komma överens om 
löneavtal för starkare internationell konkurrenskraft och fler jobb. 

En bygg- och installationssektor med hårdnande konkurrens och få nya jobb 

Enligt Boverket behövs mer än 700 000 bostäder byggas till 2025 för att möta behoven. 
För att nå målet krävs att det byggs närmare 90 000 bostäder under de kommande fyra 
åren. Men förra året påbörjades 65 000 nya bostäder och 2017 spås en något svagare 
efterfrågan på ägda bostäder att dämpa bostadsbyggandet. Däremot kommer det att 
vara fortsatt hög aktivitet inom installationssidan respektive väg- och 
järnvägsbyggandet, bland annat som en följd av att regeringen budgeterat för en 
anslagsökning på 25 procent 2017. 

Den breda uppgången för bygg- och installationssektorn gör att många företag har fulla 
orderböcker, men samtidigt vittnar många om en allt hårdare konkurrens av 
internationella och specialiserade aktörer. Ett exempel på det är att de medelstora 
företagen över tid har ökat sin omsättning mer än de största företagen. Därtill tar 






















