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Nummer 1/2018  | 2018-02-15 

Dnr SKL 18/00947 Samhällsekonomiska nyheter från sektionen för ekonomisk analys 

Högkonjunktur råder – men 
svag skatteunderlagstillväxt 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi 
räknar med att BNP växer med närmare 3 procent 
i år. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 
vilket gynnar svensk export, samtidigt som den in-
hemska efterfrågan försvagas. Sammantaget in-
nebär det att svensk BNP växer något långsam-
mare 2019 jämfört med i år. Högkonjunkturen når 
då sin topp och resursutnyttjandet i svensk eko-
nomi börjar minska. Antalet arbetade timmar för-
väntas inte öka alls nästa år vilket medför att det 
sker en snabb uppbromsning av skatteunderlags-
tillväxten. Det innebär att ett betydande glapp ris-
kerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och 
de kraftigt växande behov av skola, vård och om-
sorg som den snabba befolkningsutvecklingen för 
med sig. 

Skatteunderlagstillväxten betydligt svagare 
Kommuner och landsting har under de senaste 
årens långa konjunkturuppgång, som vi nu närmar 
oss slutet på, kunnat vänja sig vid en stark real 
skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i ge-
nomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år. Det 
är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för 
den närmast föregående konjunkturcykeln och har 
varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period 
av sysselsättningsökning. 

Diagram 1 • Skatteunderlag utvecklas betydligt svagare de 
närmaste åren 
Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Men ingen högkonjunktur varar för evigt och enligt 
vår prognos stagnerar arbetade timmar nästa år. 
Beräkningarna för perioden därefter förutsätter att 
den svenska ekonomin går mot konjunkturell ba-
lans. Det innebär betydligt svagare utveckling av 
sysselsättningen än under den tidigare återhämt-
ningsfasen. Perioden 2016–2021 utvecklas skatte-
underlaget allt svagare (diagram 1). Rensat för ef-
fekter av pris- och löneökningar faller ökningstak-
ten från 2,5 procent 2016 till nära noll mot slutet 
av perioden. Variationen år från år är betydande, 
till stor del beroende på principerna för hur kom-
munernas och landstingens pensionskostnader re-
dovisas och påverkar prisutvecklingen. 

Det reala skatteunderlagets starka beroende av 
antalet arbetade timmar framgår tydligt av dia-
gram 1. När arbetade timmar stagnerar eller till 
och med minskar åren 2019–2020 blir utveck-
lingen av skatteunderlaget nästan lika svag. 

Skatt på pensioner, som utgör en knapp fjärdedel 
av skatteunderlaget, skapar också stora variationer 
mellan åren. I år bidrar pensionerna inte alls till att 
skatteunderlaget ökar. Det är en viktig förklaring 
till att det reala skatteunderlaget ökar mindre än i 
fjol trots att sysselsättningsökningen är nästan lika 
stark. 

Diagram 2 • Arbetade timmar stagnerar 2019 
Miljoner timmar per kvartal 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Konjunkturförloppet åskådliggörs i diagram 2. An-
talet arbetade timmar är färre än den potentiella 
nivån (normalkonjunktur) ända fram till under 
2016. Därefter går arbetsmarknaden in i högkon-
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junktur och antalet arbetade timmar överstiger po-
tentiell nivå. Konjunkturen är som starkast under 
andra halvan av 2018 och början av 2019. Sedan 
mattas konjunkturen av och ökningen av antal ar-
betstimmar förbyts i stagnation och minskning un-
der perioden 2019–2021. 

Starkare efterfrågan från utlandet samtidigt som in-
hemsk efterfrågan försvagas 
Under konjunkturåterhämtningen har det framför 
allt varit den inhemska efterfrågan som drivit till-
växten. Tillväxten i omvärlden har varit svag (tabell 
1). Nu tar den internationella utvecklingen bättre 
fart och svensk export växer också snabbare. 

Tabell 1 • Tillväxten i omvärlden något starkare 
Procentuell förändring 

2000– 2008– -17 -18 -19 
2008 2016 

Handelsvägd 
BNP 2,5 1,2 2,4 2,2 2,2 

Svensk export 4,8 2,0 3,3 4,7 4,3 

Bytesbalans* 6,4 5,3 4,8 4,5 4,5 

*Procent av BNP. 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

I Europa, där många länder haft en mycket svag 
återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. 
I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, 
positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ 
trend brutits. 

Tabell 2 • Försörjningsbalansen – tillväxten kulminerar i år 
Procentuell förändring i fasta priser 

-16 -17 -18 -19 -20 -21 

BNP 3,2 2,5 2,8 2,4 1,8 1,5 

Import 3,3 4,9 4,6 4,1 3,9 3,1 

Hushållens 
konsumtion 2,1 2,4 2,6 2,3 1,7 1,7 

Offentlig kons. 3,1 0,8 0,2 0,6 2,2 2,2 

Stat 2,7 –1,5 1,4 1,2 2,3 2,2 

Kommuner 3,1 1,6 –0,3 0,4 2,1 2,2 

Fasta brutto-
investeringar 5,5 7,1 5,8 3,7 2,3 1,7 

Lager-
investeringar* 0,0 –0,1 –0,1 0,0 0,0 0,0 

Export 3,2 3,3 4,7 4,3 3,5 2,3 

Inhemsk an-
vändning 3,3 3,2 2,7 2,2 2,0 1,8 

BNP kalender-
korrigerat 3,0 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4 

*Lageromslag i procent av BNP. 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Däremot mattas tillväxten i inhemsk efterfrågan av 
något (tabell 2). Nästa år förväntas investeringarna 
inte öka lika mycket som de senaste åren. Det är 
framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå 
inte längre kan växa i samma takt som tidigare. 
Även hushållens och kommunsektorns konsumtion 
ökar långsammare. 

Sammantaget innebär det att vi räknar med att 
kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i 
år, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent 2020. 

Låga löne- och prisökningar trots stark 
arbetsmarknad 
Arbetsmarknaden har utvecklats stark sedan 2009. 
Mellan 2009 och 2017 växte befolkningen i åldern 
15–74 år med 447 000 personer. Antalet personer i 
arbetskraften ökade med 473 000, arbetskraftsdel-
tagandet steg med över 2 procentenheter som an-
del av befolkningen. Samtidigt ökade antalet sys-
selsatta med 522 000 vilket innebar att arbetslös-
heten minskade med 49 000 personer, från 8,3 till 
6,7 procent av arbetskraften. 

Vi räknar med att arbetslösheten minskar ytterli-
gare något men att den stannar på 6,3 procent 
nästa år. Den konjunkturneutrala arbetslösheten 
som uppnås 2021 ligger något högre (diagram 3). 

Diagram 3 • Arbetslösheten når botten 2019 
Procent av arbetskraften 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge an-
tas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löne-
avtal som slutits för de närmaste åren ligger på 
låga nivåer och löneglidningen är liten. Därmed är 
det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF-inflat-
ionen som 2017 uppgick till 2,0 procent väntas bli 
något lägre i år och nästa år, för att 2020 hamna 
något över 2 procent. Riksbanken antas därmed 
dröja med att höja styrräntan till i oktober i år. 

I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger 
också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, 
därför ökar KPI betydligt snabbare än KPIF (tabell 
5). 
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Tabell 3 • Skatteunderlagets nominella ökningstakt minskar 
men prisutvecklingen fortsätter på oförändrad nivå 
Procentuell förändring 

-16 -17 -18 -19 -20 -21 

Faktiskt skatte-
underlag 5,0 4,5 3,3 3,2 3,1 3,6 

Regel-
förändringar –0,1 0,0 –0,6 0,0 0,0 0,0 

Underliggande 5,1 4,5 4,0 3,2 3,1 3,6 

Prisutveckling 2,5 2,9 2,8 2,6 3,2 2,9 

Realt skatte-
underlag 2,5 1,5 1,1 0,6 –0,1 0,7 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Statens finanser fortsatt starka 
Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i 
är det naturligt med överskott i de offentliga finan-
serna. Våra beräkningar tyder på att sparandet 
kommer att ligga strax under 1 procent av BNP un-
der kalkylperioden (tabell 4). Sparandet är emel-
lertid ojämnt fördelat mellan sektorerna. Staten 
förväntas få överskott på närmare 1,5 procent av 
BNP, ålderspensionssystemet ligga nära balans, 
medan kommunsektorn beräknas gå med under-
skott på motsvarande 0,5 procent av BNP eller 
mer. 

Tabell 4 • Starka offentliga finanser och fortsatt överskott i 
bytesbalansen 
Procent av BNP 

-16 -17 -18 -19 -20 -21 

Staten 1,6 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 

Ålders-
pensions-
systemet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Kommun-
sektorn –0,5 –0,5 –0,7 –0,6 –0,6 –0,5 

S:a offentliga 
sektorn 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Bytesbalans 5,1 4,8 4,5 4,5 4,2 3,6 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Innevarande år väntas det finansiella sparandet 
ligga kvar på föregående års nivå, dvs. 0,9 procent 
av BNP, trots att förslagen i budgetpropositionen 
för 2018 försvagar sparandet med 40 miljarder 
kronor. Det är resultatet av att både inkomster och 
utgifter förväntas falla som andel av BNP, delvis till 
följd av att BNP ökar relativt snabbt i år. Därutöver 
börjar nu de migrationsrelaterade utgifterna att 
minska och på inkomstsidan leder bl.a. skattesänk-
ningarna för pensionärer till lägre skatteintäkter. 
Även momsintäkterna faller som andel av BNP, då 
ökningstakten i bygginvesteringarna avtar och den 
privata konsumtionens sammansättning blir 
mindre gynnsam. 

Nästa år minskar de offentliga utgifterna i relat-
ion till BNP (utgiftskvoten), främst till följd av den 
blygsamma utvecklingen av kommunal konsumt-
ion samt den fortsatta trenden med fallande trans-
fereringar till hushållen. Även inkomstkvoten sjun-
ker då den största skattebasen lönesumman ut-
vecklas långsammare än BNP. 

Begreppet finansiellt sparande skiljer sig från det 
resultatmått som används i kommunal redovis-
ning. Det förra beskriver icke periodiserade kassa-
flöden (inkomster och utgifter) medan det senare 
är periodiserade intäkter och kostnader. De stora 
skillnaderna är hur investeringar, avskrivningar 
och pensionskostnader hanteras. Det är inte me-
ningsfullt att redovisa nya prognoser eller kalkyler 
över resultaten i kommuner respektive landsting 
förrän boksluten för 2017 redovisas. 

Tabell 5 • Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring respektive procent 

-16 -17 -18 -19 -20 -21 

Syssel-
satta 1,7 2,3 1,2 0,1 –0,4 0,2 

Arbetade 
timmar 2,0 1,7 1,5 0,0 –0,5 0,1 

Relativ ar-
betslöshet 6,9 6,7 6,3 6,3 6,4 6,5 

Timlön, NR 2,3 3,0 2,9 3,2 3,4 3,4 

KPIF-KS 1,3 1,7 1,5 1,7 2,1 2,0 

KPIF 1,4 2,0 1,8 1,9 2,1 2,0 

KPI 1,0 1,8 1,6 2,3 2,9 2,6 

Reporänta, – – – 
årets slut 0,50 0,50 0,25 0,25 1,25 1,75 

Real dispo-
nibel in-
komst för 
hushållen 3,3 2,1 2,8 0,9 –0,3 0,3 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Frågor med anledning av detta MakroNytt besvaras 
av Håkan Hellstrand tfn 08-452 78 19, Anna Kleen 
tfn 08-452 77 62, Bo Legerius tfn 08-452 77 34, 
Madeleine Holm (landstingen) tfn 08-452 70 01 
och Per Sedigh (kommunerna) tfn 08-452 77 43.  
De kan även nås via e-post på mönstret: 
fornamn.efternamn@skl.se 
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