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 Kostnadsutvecklingen och
inflationen

Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget 

lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kro-

nan har stärkts efter den finansiella krisen vilket har dämpat 

priserna på importerade insatsvaror. Därtill kommer att det 

svaga konjunkturläget har gjort det svårt för företagen att höja 

priserna. 

Men under prognosperioden väntas de globala exportpriserna 

stiga i takt med att världskonjunkturen återhämtar sig. Detta gör 

att även importpriserna börjar stiga. Arbetskostnaderna per 

producerad enhet väntas fortsätta att växa med ungefär 

2 procent per år. I takt med att den svenska konjunkturen för-

bättras väntas företagen höja sina priser mer än vad kostnaderna 

stiger. Sammantaget medför stigande arbetskostnader, import-

priser och prispåslag att KPIF-inflationen stiger upp till 

2 procent under 2015. 

Inflationen har varit låg sedan 2010 

Inflationen är i nuläget låg och ligger under Riksbankens inflations-

mål. Att KPI faller hänger samman med att Riksbanken, sedan de-

cember 2011, gradvis har sänkt reporäntan med fallande boräntor 

som följd. Men även rensat för dessa förändringar i boräntorna har 

inflationen enligt såväl KPIF som KPIF exklusive energi varit lägre än 

2 procent sedan 2010. Samtliga inflationsmått ligger nu på nivåer 

som är under sina historiska genomsnitt (se diagram 3:26 och ta-

bell A1). De svenska konsumentpriserna, enligt det harmoniserade 

inflationsmåttet HIKP, ökar också långsammare än i många andra 

länder (se diagram A14 och A15). 

Tabell A1. Genomsnittlig utveckling av olika priser 
Årlig procentuell förändring 

1995-2013 2010-2013 jan-maj 2013 

KPI 1,4 1,4 -0,2 

KPIF 1,8 1,4 0,8 

KPIF exklusive energi 1,4 1,2 1,2 

Importpriser, konsumtionsvaror 1,1 -0,8 -2,8 

Varor exklusive livsmedel och energi -0,2 -0,9 -1,1 

Tjänster 2,1 1,7 1,4 

Livsmedel 1,5 1,7 2,2 

Energi 4,2 3,2 -2,8 

Anm. Medelvärden för KPI och KPIF avser inflationsdata i realtid. 

Källa: SCB 

En delförklaring till den låga inflationen är att importpriserna har varit 

dämpade sedan finanskrisen för att idag till och med sjunka.29 Men 

även tjänstepriserna ökar nu i långsammare takt än vad de har gjort 

tidigare (se tabell A1). Detta trots att tjänstesektorns import är myck-

et liten. I den här fördjupningen analyseras de faktorer som påverkar 

den svenska inflationen. Syftet är att ge en bättre förståelse för både 

29 Se Redogörelse för penningpolitiken, 2012. Sveriges riksbank. 

Diagram A14. HIKP i Sverige, euroområdet,  
USA och Storbritannien 
Årlig procentuell förändring 

Anm. HIKP avser harmoniserat index för konsumentpriser. 

Källor: Eurostat och SCB 

Diagram A15. HIKP i Norden och Schweiz 
Årlig procentuell förändring 

Anm. HIKP avser harmoniserat index för konsumentpriser. 

Källor: Eurostat och SCB 
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den senaste tidens inflationsutveckling och den inflationsprognos 

som presenteras i rapportens huvudscenario. 

Vilka faktorer påverkar inflationen? 

Enligt teorin kan det pris som ett företag sätter på en viss vara eller 

tjänst delas upp i prispåslag och marginalkostnader, vilket gör att 

inflationsutvecklingen samvarierar med förändringar i dessa två fak-

torer (se diagram A16 för en schematisk beskrivning). 

Marginalkostnaderna mäter vad det kostar företaget att produ-

cera ytterligare en enhet av den produkt de tillverkar. Marginalkost-

naderna beror på priserna på produktionsfaktorerna och påverkas 

därför av löner, kapitalkostnader (till exempel lokalhyror och maskin-

kostnader) och priserna på importerade insatsvaror.30 Priset på såd-

ana importerade insatsvaror påverkas i sin tur av prisutvecklingen på 

världsmarknaden för den produkt som importeras och av kronans 

utveckling.31 Ju starkare kronan är, desto mindre behöver företaget 

betala i svenska kronor för den importerade insatsvaran.32 Marginal-

kostnaderna påverkas också av produktiviteten, eftersom en hög 

produktivitet innebär att det går åt mindre resurser för att tillverka 

ytterligare en enhet. 

Prispåslagen är ett uttryck för att företag vill ha avkastning på 

investerat kapital och därmed sätter ett pris som är högre än pro-

duktionskostnaden. Hur stort detta påslag är beror bland annat på 

konkurrensen i den bransch där företaget verkar, och på efterfrågan. 

Det är exempelvis lättare att ta ut ett högre pris när efterfrågan är 

hög än när den är låg. 

Inflationen påverkas också av inflationsförväntningarna. Om fö-

retag och hushåll tror att priserna ska stiga kan de anställda kräva 

högre löner för att kunna köpa lika mycket i framtiden. Arbetsgivarna 

går med på att höja lönerna om de ser möjligheter att höja priserna. 

Inflationsförväntningarna är centrala för både marginalkostnader och 

prispåslag och det är därför viktigt att de långsiktiga inflationsför-

väntningarna är förankrade kring inflationsmålet. 

Det finns alltså ett flertal faktorer som påverkar företagens 

prispåslag och marginalkostnader. Många av dessa faktorer påverkas 

i sin tur av penningpolitiken. Prispåslagen påverkas via penningpoli-

tikens effekter på efterfrågan. Marginalkostnaderna påverkas både via 

penningpolitikens effekter på löner och kapitalkostnader och via dess 

effekter på växelkursen som i sin tur påverkar priserna på de importe-

rade insatsvarorna i kronor räknat. 

30 Insatsvaror är sådant som företaget köper in och använder i sin produktion. Exempelvis kan ett bilföretag 
importera motorer och montera i den bil företaget själv tillverkar. Bilmotorn är då en importerad insatsvara. 
Man kan också se försäljningen av bilar som är producerade helt utanför Sveriges gränser på ett liknande sätt. 
Hela bilen är då en importerad insatsvara. 
31 Direktimporterade varor, som när någon handlar produkter direkt från en utländsk leverantör via internet 
eller själv åker till ett annat land, handlar varor där och för in dem i Sverige, ingår inte i KPI. Eftersom alla 
utländskt tillverkade produkter innehåller vissa svenska kostnader kan de ses som importerade insatsvaror. 
32 Ett enskilt företag kan naturligtvis också använda inhemskt producerade insatsvaror, vars pris bestäms av 
löner, kapitalkostnader och prispåslag. Aggregerat över hela ekonomin spelar det dock ingen roll vem som 
producerar den inhemska insatsvaran, utan marginalkostnaderna bestäms av löner, kapitalkostnader och 
priset på importerade insatsvaror. 

Diagram A16. Schematisk beskrivning av  
inflationens bestämningsfaktorer 

Källa: Riksbanken 
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Marginalkostnaderna har varit låga 

Hur har då dessa faktorer utvecklats de senaste åren? Världsmark-

nadspriserna på importerade insatsvaror i form av globala exportpri-

ser har följt utvecklingen i världskonjunkturen relativt väl. Efter  

finanskrisen 2008 föll både KIX-vägd BNP och de globala exportpri-

serna. Under 2010-2011 steg de däremot i takt med att en global 

återhämtning inleddes. Nu har den globala konjunkturen åter mattats 

av något, vilket har medfört att de globala exportpriserna stiger lång-

sammare (se diagram A17). För svenska företag spelar växelkursen 

också roll och kronförsvagningen i samband med finanskrisen mot-

verkade mer än väl fallet i de globala exportpriserna så att import-

priserna inledningsvis steg. I takt med att kronan åter stärktes bör-

jade dock importpriserna också att falla. Även om kronans nivå i han-

delsvägda termer har försvagats den allra senaste tiden är den fortfa-

rande starkare än för ett år sedan, vilket tillsammans med den låga 

ökningstakten i de globala exportpriserna fortsätter att pressa ner 

importpriserna (se diagram A18). 

För att få en uppfattning om hur löner och kapitalkostnader har 

påverkat marginalkostnaderna kan man studera arbetskostnaderna 

per producerad enhet.33 Dessa steg kraftigt i samband med finanskri-

sen 2008 (se diagram A19). Detta berodde på att produktionen föll 

och att det tar en viss tid att sänka arbetskostnaderna. De krisavtal 

som slöts i finanskrisens spår bidrog till att sänka arbetskostnaderna 

per timme. Detta tillsammans med ett fall i antalet arbetade timmar 

medförde att arbetskostnaderna per producerad enhet också började 

falla under 2009. Sedan dess har produktionen återhämtat sig något, 

samtidigt som antalet arbetade timmar också stigit. Tillsammans med 

mer normala löneökningar medför detta att arbetskostnaderna per 

producerad enhet sedan ett tag tillbaka ökar med ungefär 2 procent 

per år. 

Större import i varusektorn 

De olika faktorerna, importpriser och arbetskostnader per produce-

rad enhet, påverkar olika delar av KPI olika mycket. Exempelvis är 

andelen import större i varusektorn än i tjänstesektorn (se ta-

bell A2).34 Därför påverkas priserna på varor relativt mycket av för-

ändringar i importpriser. Som en följd av de höga importpriserna 

2009 steg varupriserna. När kronan sedan stärktes började importpri-

serna falla, vilket medförde att varupriserna också föll (se dia-

gram A20).35 

33 Hur marginalkostnaderna påverkas av löner och andra kostnader beror på produktionsfunktionen. Om 
produktionsfunktionen är en Cobb-Douglas med konstant skalavkastning så förändras marginalkostnaderna 
på samma sätt som arbetskostnaderna per producerad enhet. 
34 Andelarna är beräknade utifrån så kallade input-output-tabeller, som är en del av nationalräkenskaperna 
som SCB publicerar. Tabellerna visar hur insatsstrukturen i ekonomin ser ut och kan därför användas för att 
beräkna importinnehåll i olika branscher. 
35 Att kronförstärkningen bidrog till den låga inflationen via lägre priser på importerade insatsvaror är i linje 
med Riksbankens tidigare analyser, se fördjupningen ”Varför har inflationen varit lägre i Sverige än i euroom-
rådet?” i Penningpolitisk rapport, juli 2012. Sveriges riksbank. 

Diagram A17. KIX-vägd BNP och globala  
exportpriser 
Årlig procentuell förändring 

Anm. Globala exportpriser är en sammanvägning av  
exportdeflatorer (i lokala valutor) där Sveriges importandelar  
använts som vikt. KIX är en sammanvägning av länder som är 
viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. 

Källor: Nationella källor och Riksbanken 

Diagram A18. Nominell växelkurs och importpriser 
Årlig procentuell förändring 

Anm. Importpriser avser priser på konsumtionsvaror enligt  
producentprisindex (PPI). KIX är en sammanvägning av länder 
som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. 

Källor: SCB och Riksbanken 

Diagram A19. Arbetskostnad per producerad enhet 
och importpriser 
Årlig procentuell förändring 

Anm. Importpriser avser priser på konsumtionsvaror enligt  
producentprisindex (PPI). 

Källor: SCB och Riksbanken 
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Tabell A2. Andel inhemska och importerade kostnader i hushållens konsumtion 
Procent 

Varor Tjänster Livsmedel Totalt 

Inhemska kostnader 49 88 67 75

Importerade kostnader 51 12 33 25

Källa: Hansson, Jesper och Johansson, Jesper (2007), Alternativa inflationsmått för penningpolitisk 
analys, Penning och valutapolitik, 2007:3. Sveriges riksbank. 

Sedan inflationsmålet infördes har varupriserna i genomsnitt tenderat 

att falla något, samtidigt som tjänstepriserna har ökat med drygt 

2 procent per år i genomsnitt. Att prisökningarna är lägre i varu-

branscherna beror bland annat på att produktiviteten ökar snabbare 

där, vilket gör att det går åt allt mindre resurser för att tillverka ytter-

ligare en vara. Därtill kommer att varuföretagen använder en större 

andel importerade insatsvaror, vars priser har ökat relativt långsamt 

(se tabell A1). Båda dessa faktorer medför att marginalkostnaderna 

ökar långsammare i varuföretagen än i tjänsteföretagen. Varupriserna 

ökar därför långsammare än tjänstepriserna. 

Svag efterfrågan har medfört låga prispåslag 

Kostnaderna varierar betydligt mer än priserna. Detta beror på att 

företagen ändrar sina priser relativt sällan. Det finns i sin tur flera 

orsaker till detta. En sådan är att ett företag kan sträva efter att ha en 

långsiktig relation med sina kunder. Om priset på exempelvis en 

hårklippning ändras alltför ofta finns risken att kunden väljer en an-

nan frisör att gå till. En annan är att priset kan innehålla inslag av 

försäkringar. Ett företag kan exempelvis erbjuda sig att leverera en 

viss vara eller tjänst till ett pris som inte kan ändras under en viss 

period. Det kan vara fråga om bundna elpriser, bundna boräntor eller 

fasta avgifter för telefonsamtal. 

Att kostnaderna varierar mer än priserna betyder att företagen 

låter tillfälliga variationer i kostnaderna slå på vinsterna. Men när 

kostnadsförändringarna är bestående tenderar också priserna nor-

malt sett att ändras (se diagram A21). Under framförallt 2012 hade 

dock företagen svårt att vältra över bestående kostnadsökningar på 

konsumenterna. Detta kan i sin tur bero på att efterfrågan är och har 

varit svagare än normalt och att osäkerheten om den internationella 

utvecklingen har varit stor. Att företagen har haft svårt att vältra över 

kostnadsökningarna på konsumenterna speglas i vinstandelen, som 

innehåller både kapitalkostnader och prispåslag. Vinstandelen har 

fallit sedan 2010 och är nu lägre än genomsnittet sedan 1980 (se 

diagram A22). 

Diagram A20. Prisutveckling på varor, tjänster och 
livsmedel 
Årlig procentuell förändring 

Källa: SCB 

Diagram A21. Arbetskostnad per producerad enhet 
och KPIF 
Årlig procentuell förändring 

Källor: SCB och Riksbanken 

Diagram A22. Vinstandel 
Procent 

Källor: SCB och Riksbanken 
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Inflationen stiger gradvis framöver 

Under prognosperioden väntas världskonjunkturen förbättras (se 

diagram A17). Detta talar för att de globala exportpriserna också 

börjar öka. Inledningsvis stärks kronan något i handelsvägda termer, 

vilket dämpar genomslaget på importpriserna i det korta perspekti-

vet. Men från början av nästa år kommer kronan inte längre att hålla 

importpriserna nere, utan dessa stiger under prognosperioden. Tren-

den i arbetskostnaderna per producerad enhet fortsätter att växa 

med knappt 2 procent under prognosperioden. Sammantaget inne-

bär detta att företagens marginalkostnader gradvis normaliseras. 

Under prognosperioden normaliseras även efterfrågeläget. Som 

nämndes inledningsvis är det lättare för företagen att höja priserna 

när efterfrågan stiger. Företagen kommer då att höja prispåslagen 

med bland annat stigande vinstandelar som följd (se diagram A22). 

Sammantaget medför stigande arbetskostnader per producerad en-

het, importpriser och prispåslag att KPIF-inflationen stiger upp till 

2 procent under 2015. 


	tomsida.pdf
	Prognosdokument_första sida
	Blanksida
	Prognosdokument PPU_2010_2_SPBG.pdf
	Blanksida
	Prognosdokument_första sida

	tomsida.pdf
	Prognosdokument_första sida
	Blanksida
	Prognosdokument PPU_2010_2_SPBG.pdf
	Blanksida
	Prognosdokument_första sida




