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Bistånd vid granskning av SKB:s rap-
port Plan 2010 – tilläggsbeställning 

 

1. Uppdragets omfattning  
Konjunkturinstitutet (KI) har åtagit sig att genomföra ett uppdrag åt Strålsäkerhets-

myndigheten (SSM). Uppdraget innebär att KI ska lämna bistånd vid SSM:s gransk-

ning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) remissvar på SSM:s avgiftsberäk-

ningar. KI ska kommentera de synpunkter som SKB lämnat på SSM:s granskning av 

användningen av externa ekonomiska faktorer (EEF) i SKB:s kostnadskalkyler. KI:s 

kommentarer inriktas huvudsakligen på de delar som berör arbetskraftskostnader 

och produktivitetsutveckling. 

2. Disposition 
Konjunkturinstitutets kommentarer på SKB:s remissvar under punkt 3 delas upp i 

två delar. Den första delen behandlar (reala)1 relativpriser och den andra delen be-

handlar mycket kort andra frågeställningar. 

3. Konjunkturinstitutets kommentarer på 
SKB:s remissvar 

SKB ifrågasätter i sitt remissvar (SKB(b)) delar av den analys som redovisas i KI:s 

rapport ”Bistånd vid granskning av SKB:s rapport Plan 2010” (13:e maj 2011) och 

SSM:s tolkning av rapporten. 

RELATIVPRISER 

I SKB:s remissvar ifrågasätts SSM:s (och implicit KI:s) analys av (den reala) relativ-

prisutvecklingen, se sidorna 18-21. SKB kritiserar såväl analysen av produktpriser 

(EEF 2: reala maskinpriser) som analysen av real lönekostnad per producerad enhet 

(EEF 0–1). 

Real lönekostnad per producerad enhet (EEF 0–1) 

SKB ifrågasätter SSM:s (och implicit KI:s) analys av vad som driver kostnadsutveckl-

ingen. SKB skriver i sitt remissvar på sidan 18 att ”SSM har i förslaget presenterat 

alternativa prognoser avseende den reala relativprisutvecklingen. I dessa prognoser 

har SSM valt att bortse från alla tillgängliga data före 1980. Därtill använder man sig 

                                                      

1 Reala inom parantes eftersom reala relativpriser är synonymt med relativpriser när en gemensam deflator 

används (här KPI). 
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av en modell där de reala relativlönerna i alla branscher förutsätts vara oförändrade 

under 60 års tid”. 

På sidan 19 i remissvaret står det att ”När det gäller lönekostnaderna på bransch-

nivå har dessa beräknats realt och justerats för produktivitetsutvecklingen i den aktu-

ella branschen. Också här kan man förvänta sig en betydande stabilitet i relationer-

na”. 

Vidare finns det i remissvaret på sidan 19–20 ett avsnitt som avhandlar den reala 

lönekostnaden per producerad enhet i byggindustrin (EEF 1), där det står att ”Om 

lönerna ökar så mycket snabbare än produktiviteten som SSM indikerar i sin prognos 

kan man förvänta sig olika former av motreaktioner. Vinstnivåerna i branschen 

kommer att sjunka, vilket minskar tillväxten, vilket i sin tur kommer att bidra till en 

svagare löneutveckling. Men detta tillåter inte den prognosmodell som SSM bygger 

på, där är nämligen relativlönerna mellan branscherna oförändrade under de närm-

aste 60 åren. Den slutsats vi drar är att det gap som SSM förutspår mellan lönenivå och produk-

tivitet i (bygg-: KIs anm.) industrin är högst osannolikt.” 

I sitt remissvar förefaller alltså SKB driva tesen att det i ett långsiktigt perspektiv 

är relativa reala lönekostnader per producerad enhet som är stabila mellan olika 

branscher och inte relativa löner. 

Kritik mot KI:s Modell 

Analysen i SKB:s remissvar står i stark kontrast till den modell som ligger till grund 

för KI:s (och SSM:s) framskrivningar (se Markowski et. al). Som SKB noterar utgår 

KI:s modell ifrån att relativlöner är konstanta mellan olika branscher i framskrivning-

arna. Eftersom produktivitetstillväxten varierar mellan olika branscher innebär detta 

att de reala lönekostnaderna per producerad enhet utvecklas olika snabbt i olika 

branscher. 

Antagandet om att lönerna i ett långsiktigt perspektiv stiger lika snabbt i alla 

branscher utgår ifrån att arbetskraften annars skulle flytta över till de branscher där 

lönerna trendmässigt utvecklas starkare. I KI:s modell förutsätts i stället att relativa 

produktpriser ändras och att de på lång sikt är kostnadsbestämda. Härigenom kan 

stigande lönekostnader bäras också av branscher med svag produktivitetsutveckling, 

utan att vinsterna försämras. 

Antagandena bakom KI:s modell är knappast kontroversiella. Exempelvis rimmar 

de väl med både den s.k. Baumol-effekten (Baumol’s cost disease) och den s.k. EFO-

modellen, som SKB själv hänvisar till i ”Plan 2010, Behandling av EEF (externa 

ekonomiska faktorer) i kostnadsberäkningarna” (SKB(a)). I denna rapport argumen-

terar SKB själv för att ekonomin på lång sikt kan förväntas fungera enligt just dessa 

principer, åtminstone när det gäller relationen mellan tjänstebranscherna och indu-

strin. I SKB(a) står det på sidorna 8–9 att ”De låga produktivitetsökningarna i tjäns-

tesektorn innebär att man på lång sikt kan förvänta sig att prisökningarna i tjänste-

sektorerna blir högre än i industrisektorerna. Detta förhållande brukar kallas Baumol’s 

lag, efter den amerikanske ekonomen Baumol. Utgångspunkten för Baumols analys 

var just att produktivitetsökningarna (i) tjänstesektorerna kunde förväntas vara mar-

kant lägre än i industrin. I ett längre perspektiv måste man räkna med att lönerna i 

tjänstesektorn följer dem inom industrin. Tillsammans med den lägre produktiviteten 

leder detta till att de relativa kostnaderna förskjuts till tjänstesektorernas nackdel. På 

lång sikt tenderar priserna att bli kostnadsbestämda. Därmed får vi också en långsik-

tig tendens till höjningar av de relativa priserna i tjänstesektorerna2.” Det är svårt att 

förstå varför SKB förefaller ändra syn i sitt remissvar. 

                                                      

2 Detta samband spelade också en viktig roll i den s.k. EFO-modellen 
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I KI:s modell generaliseras antagandena ovan till att gälla större delen av de 19 

branscherna i näringslivet (undantag görs för vissa branscher, som t.ex. energi där 

produktpriset antas bestämmas på världsmarknaden). Lönerna (nominellt och realt) 

ökar lika snabbt i alla branscher och vinstandelen i de olika branscherna är konstanta. 

Produktpriserna är kostnadsbestämda och skillnader i produktivitetstillväxt slår där-

med igenom i form av förändrade relativa produktpriser. 

Vad säger data? 

Antagandena bakom KI:s modell får inte bara stöd i teorin, utan också i data. I dia-

gram 1 redovisas data för löner (här arbetskostnader per timme), produktivitet och 

pris (förädlingsvärdepris) för branschen byggverksamhet (SNI 45), industrin (SNI 

10–37) och tjänstebranschen (SNI 50–95) för åren 1980–2010. All data kommer från 

nationalräkenskaperna (Statistiska Centralbyrån). Här rör vi oss med nominella pris-

variabler, men de kan naturligtvis deflateras med KPI för att beräkna den reala ut-

vecklingen. Den relativ prisutvecklingen blir den samma i båda fallen. KPI ökade 

med ca 200 procent från 1980 till och med 2010. 

Arbetskostnaden per timme har ökat i ungefär samma utsträckning i alla 

branscherna mellan 1980 och 2010. I tjänstebranschen är uppgången ca 380 procent, 

i byggbranschen ca 390 procent och i industrin ca 400 procent. Den reala arbets-

kostnaden per timme har därmed stigit med mellan 58 procent (tjänste) och 66 pro-

cent (industrin) under perioden. 

Samtidigt har det varit stora skillnader i produktivitetstillväxten. I synnerhet i 

byggbranschen men också i tjänstebranschen har produktivitetstillväxten varit svag, 

med en sammantagen uppgång mellan 1980 och 2010 på ca 20 respektive 40 procent. 

Inom industrin har däremot utvecklingen varit mycket stark, med en uppgång på ca 

250 procent under perioden. 

 

 

Diagram 1  Produktivitet, arbetskostnader och förädlingsvärdepriser i olika delar av 
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Inom industrin har den nominella arbetskostnaden per producerad enhet (eller 

den produktivitetsjusterade arbetskostnaden/lönen) stigit med något över 40 procent 

under perioden 1980–2010.3 I reala termer har arbetskostnaden per producerad enhet 

därmed mer än halverats. Motsvarande siffror inom bygg är en uppgång på ca 320 

procent i nominella termer och ca 40 procent i reala termer. I tjänstebranschen är 

uppgången i arbetskostnaden per producerad enhet något mindre med ca 235 pro-

cent i nominella termer och ca 10 procent i reala termer. 

Den snabbt stigande arbetskostnaden per producerad enhet i byggbranschen och 

tjänstebranschen har medfört att priserna har höjts snabbt i dessa branscher. Föräd-

lingsvärdepriserna (där prisutvecklingen på insatsvaror bortses ifrån) steg i dessa 

branscher med ca 250 procent under perioden 1980–2010. Härigenom har företagen 

(i hög grad) fört de stigande arbetskostnaderna framåt mot konsumentledet och vär-

nat sina vinster. I industrin har det däremot inte behövts några större prishöjningar 

för att upprätthålla vinsterna eftersom produktivitetstillväxten har varit stark. Här har 

förädlingsvärdepriset har ökat med måttligare 70 procent under perioden. 

En första slutsats är att data (och teorin) ger stöd åt de antaganden som ligger 

till grund för KI:s modell. Det vill säga arbetskostnaden per timme (lönen) tenderar 

på lång sikt att öka lika snabbt i alla branscher, oavsett om produktivitetstillväxten 

skiljer sig åt eller inte. Utvecklingen av (den reala) arbetskostnaden per producerad 

enhet kan därmed skilja sig åt markant mellan olika branscher beroende på hur hög 

produktivitetstillväxten är. I branscher med snabbt stigande reala arbetskostnader per 

producerad enhet stiger därmed priserna relativt snabbt så att vinstandelen upprätt-

hålls. 

En andra slutsats är att data (och teorin) inte ger stöd åt SKB:s slutsats i re-

missvaret (se även kursiverad text i citat ovan på sidan 2) att det är högst osannolikt 

att den reala arbetskostnaden (reallönen) och produktiviteten divergerar påtagligt i ett 

långsiktigt perspektiv i byggsektorn, såsom förutses i SSM:s framskrivningar. Som 

visats ovan har just detta hänt de senaste 30 åren. I framskrivningarna (som baseras 

på en av KI:s kalkyler) stiger den reala arbetskostnaden per timme i byggsektorn ca 

90 procent mer än produktiviteten de närmaste 60 åren. Detta motsvarar ca 1,1 pro-

cent per år, vilket är exakt i linje med den historiska utvecklingen under perioden 

1980–2010. 

Det kan här noteras att i industrin har den reala arbetskostnaden (lönen) och pro-

duktiviteten divergerat betydligt mer. Här ökade den reala arbetskostnaden med i 

genomsnitt 1,7 procent per år under perioden 1980–2010, samtidigt som produktivi-

teten ökade med i genomsnitt över 4 procent per år. 

Kritik mot KI:s användning av data 

SKB poängterar att det är viktigt att använda långa historiska tidsserier om man har 

en lång prognoshorisont. KI håller med om detta. KI:s modellbaserade framskriv-

ningar baseras på data för perioden 1980–2010. Detta är en relativt kort period i 

sammanhanget eftersom framskrivningar görs till och med år 2070. Det vore natur-

ligtvis bra om det fanns längre dataserier att tillgå, men det gör det inte på den aggre-

geringsnivå som KI:s modell använder. Denna brist måste naturligtvis vägas mot 

fördelarna av att KI:s modell ger en konsistent och sammanhängande analys av kost-

nads- och prisutvecklingen på branschnivå. 

Det bör här poängteras att modellansatsen i sig inte förutsätter att beräkningarna 

baseras på den genomsnittliga produktivitetstillväxten för perioden 1980–2010. Det 

                                                      

3 Beräknas som 100*((indexserie arbetskostnad/ indexserie produktivitet)-1) 
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är fullt möjligt att ansätta de värden som anses vara rimligast för den period som 

analysen avser. 

KI:s bedömning är att denna modellbaserade analys sammantaget har stora förde-

lar jämfört med de ad-hoc mässiga trendextrapoleringar som SKB förlitar sig till, 

med de statistiska problem som de medför. 

Kritik mot användning av modellresultat 

SKB ifrågasätter om det är rimligt att framskrivningen av den reala arbetskostnaden 

per producerad enhet i byggbranschen i så hög grad påverkas av den mycket svaga 

produktivitetsutvecklingen åren 2006–2010 (produktiviteten föll då sammantaget). 

KI levererade här två beräkningar till SSM. En som baserades på data för perioden 

1980–2005 och en som baserades på data för perioden 1980–2010. I den förra stiger 

den reala arbetskostnaden per producerad enhet med 0,5 procent per år, i den senare 

med 1,1 procent per år. Det är naturligtvis svårt att avgöra om den svaga utveckling-

en de senaste 5 åren helt är av tillfällig karaktär, eller om den utgör en del i ett bestå-

ende mönster. KI har inte analyserat denna problemställning djupare, och det kan 

vara så att det finns skäl till varför man bör bortse från den extremt svaga perioden 

2006–2010. Men man bör i så fall först fördjupa sig i vad som orsakade den svaga 

utvecklingen. Det var i ljuset av dessa problem som KI valde att presentera två be-

räkningar. Båda beräkningarna pekar dock på en snabbare ökning i den reala arbets-

kostnaden per producerad enhet i byggbranschen än SKB:s beräkningar. Oavsett 

vilket pekar KI:s analys på att det finns uppåtrisker i kostnadsutvecklingen. 

SKB ifrågasätter dessutom det rimliga i att basera framskrivningarna för den reala 

arbetskostnaden per producerad enhet i tjänstebranschen på produktivitetsutveckl-

ingen i branschen företagstjänster. Även här levererade KI två beräkningar till SSM. 

En baserades på data för tjänstebranschen som helhet, en för delbranschen företags-

tjänster. Vid en första anblick kan det senare aggregatet förefalla mer relevant, då det 

inkluderar uthyrningsfirmor, datakonsulter, FoU, arkitekter, juridisk och ekonomisk 

verksamhet, men exkluderar till exempel olika former av handel, restaurang m.m. KI 

har dock ingen djupare insikt i hur de olika projekten i kärnavfallsprogrammet är 

utformade och kan därför inte bedöma vilket aggregat som är mest lämpligt. Som 

SKB noterar verkar det rimligt att analysera frågan djupare.  

Övrigt 

På sidan 20 i remissvaret försvarar SKB bedömningen att nytillkomna länder i EU 

kommer att driva på produktivitetsutvecklingen i byggsektorn framöver, trots den 

mycket svaga produktivitetsutveckling som ägt rum sedan EU-inträdet i mitten av 

1990-talet (se diagram 1 ovan). SKB påstår att ”det förefaller dock som om det är 

först nu som den nya konkurrenssituationen nått byggindustrin. Det vore mycket 

egendomligt om inte denna situation som de nya tjänstedirektiven och de förra öst-

staternas inträde i EU gett upphov till också påverkar förutsättningarna för byggin-

dustrin i den angivna riktningen”. 

Enligt KI:s syn är det en svag argumentation som baseras mest på förhoppningar. 

Implicit förefaller dessutom resonemanget förutsätta att den svenska byggsektorn 

som helhet inte är internationellt sett konkurrenskraftig. Så kan det naturligtvis vara, 

men det behöver i så fall visas tydligare. 

Argumentationen står dessutom i bjärt kontrast till strävan mot att använda 

mycket långa tidsserier som bas för framskrivningarna. 
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Reala maskinpriser (EEF 2) 

SKB argumenterar för att bytet av datakälla år 1970 för tidsserien reala maskinpriser 

inte ligger bakom det trendbrott som finns i data kring 1970. Diagram 2 visar SKB:s 

(via SSM) data i logaritmform. Den trendmässiga nedgång som skett fram till 1969 

bryts 1970 då det följer 4 år snabb uppgång i priset. Som KI redovisade i rapporten 

”Bistånd vid granskning av SKB:s rapport Plan 2010”, visar formella statistiska tester 

att hypotesen att det finns ett strukturellt brott i serien 1970 inte kan förkastas. Dess-

sutom visar formella statistiska tester att variabeln inte är trendstationär. Att anpassa 

en (log-) linjär trend till den historiska utvecklingen är då i allt väsentligt meningslöst. 

(En regressionsanalys med minsta kvadratmetoden för att estimera en (log-) linjär 

trend i data, som i egentlig mening inte finns, lider då av s.k. ”spurious-regression” 

problem. Residualserien från regressionen blir då icke-stationär och därmed är vari-

ansen egentligen oändlig. Man kan då inte i egentlig mening testa om den beräknade 

koefficienten för trenden är skild från noll). 

 

 

Diagram 2  Reala maskinpriser, index, logaritm. Källa: SKB (SSM) 

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

1
9
4
5

1
9
5
0

1
9
5
5

1
9
6
0

1
9
6
5

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
5

 
 

Enligt KI:s bedömning är det därför inte rimligt att basera en framskrivning av 

det reala maskinpriset på den historiska ”trendmässiga” utvecklingen i dataserien. 

Det vore i så fall rimligare att förlita sig på den genomsnittliga tillväxttakten från 1970 

och framåt (som är mycket nära noll). Man undviker då problemen med trendbrott 

och att data är icke-stationär. Och 40 år är trots allt en ganska lång period. 

Mot detta ska man ställa SKB:s argumentation i sitt remissvar att de reala ma-

skinpriserna borde falla. Det är en rimlig utgångspunkt. Det beror på att produktivi-

tetstillväxten är hög i delar av industrin, framför allt i de delar av industrin som pro-

ducerar investeringsvaror. I linje med KI:s modell (se ovan) bör då priserna utvecklas 

svagt. Med en årlig produktivitetstillväxt på 7 procent i den s.k. investeringsvaruindu-

strin indikerar KI:s modell att produktpriset för investeringsvaror trendmässigt stiger 

med måttliga 0,2 procent per år, att jämföra med 2,0 procent för KPI (se Markowski 

et al.). Det reala priset för investeringsvaror faller alltså med 1,8 procent per år enligt 

KI:s modellberäkningar. Men investeringsvaror är en mycket bred kategori som 

fångar upp mer än maskiner. Det förefaller alltså här som om det är mycket viktig att 
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definiera vilken variabel det egentligen är man vill analysera. Med utgångspunkt från 

enbart det material som SKB nu förlitar sig på är det enligt KI:s syn dock svårt att 

argumentera för varför de reala maskinpriserna ska komma att falla framöver. 

 

ANDRA FRÅGESTÄLLNINGAR 

SKB konstaterar att det är viktigt att fördjupa analysen av kopplingen mellan vad 

som benämns ”makrotrender” och EEF. Detta kan tolkas som att SKB har tagit till 

sig SSM:s (och KI:s) kommentarer om risken för inlåsningseffekter i existerande 

teknologi, så att framtida produktivitetstillväxt i olika branscher inte fullt ut dämpar 

utvecklingen av de reala arbetskostnaderna per producerad enhet inom ramen för 

projekten. Det är en mycket viktig fråga. Potentiellt kan den innebära mycket stora 

uppåtrisker för de reala arbetskostnaderna per producerad enhet. 
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