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

Skatteunderlaget bromsar in 
när konjunkturen tappar fart 
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Men 
konjunkturen kulminerar och mattas av under 
2019, bland annat på grund av tilltagande brist på 
arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade tim-
mar leder till att skatteunderlaget ökar betydligt 
långsammare de närmaste åren. 

Sedan vår prognos i april har SCB publicerat nat-
ionalräkenskaper för första och andra kvartalet 
2018. För första kvartalet låg siffrorna i linje med 
vår prognos medan andra kvartalet stack ut med 
överraskande hög tillväxt. Det som publicerats för 
det senaste kvartalet är en snabbstatistik som är 
behäftad med större osäkerhet än de reguljära rä-
kenskaperna och kommer att revideras i septem-
ber. Därför gör vi inte någon ny prognos för för-
sörjningsbalansen eller offentligt finansiellt spa-
rande i detta läge. Konjunkturinstitutet har gjort 
en smärre upprevidering av BNP-tillväxten för in-
nevarande år. 

Däremot bygger det utfall som redovisats för 
sysselsättning och arbetade timmar på mer tillför-
litliga källor redan nu. Det är därför meningsfullt 
att uppdatera prognosen för skatteunderlaget. 

Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft 
Arbetsförmedlingens återkommande enkät till fö-
retagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även 
om stämningsläget dämpats något sedan förra hös-
ten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men 
svårigheten att få tag i personal och bristen på ut-
bildad arbetskraft håller tillbaka. 

I konjunkturinstitutets barometerunderökning 
redovisas fortsatt fler företag som planerar att öka 
sysselsättningen än minska den. Dock har upp-
gången i nettotalen upphört att öka och minskar 
något istället. 

Sammantaget tror vi, liksom tidigare, att hög-
konjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal 
och små förändringar i antalet arbetade timmar. 
En naturlig utveckling när konjunkturen kulmine-
rar. 

Sedan finanskrisen 2009 har den del av befolk-
ningen i åldern 15–74 år som ingått i arbetskraften 
stadigt stigit, från 70 procent till 73 (diagram 1). 
Till viss del är det ett resultat av bättre konjunktur 
men till stor del tack vare en strukturell ökning av 
arbetskraftsdeltagandet, särskilt i åldern över 45 
år. Tack vare en snabb sysselsättningsuppgång har 
arbetslösheten samtidigt kunnat minska från 9 
procent till ner mot 6 procent. 

Diagram 1 • Arbetsmarknaden toppar under 2018 
Procent av befolkningen respektive arbetskraften 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

I nuvarande fas i konjunkturen upphör höjningen 
av arbetskraftsdeltagandet respektive minskningen 
av arbetslösheten och övergår, i vår prognos, i en 
utveckling mot konjunkturneutrala nivåer. Den 
växande andelen utrikes födda i arbetskraften in-
nebär att den konjunkturneutrala arbetslösheten 
stiger från 6,7 procent i år till 7,0 procent 2021 och 
ytterligare något åren därefter. 

Marginellt svagare ökning av arbetade timmar 2018 – 
men något starkare på sikt 
Enligt de nyligen publicerade nationalräkenskap-
erna ökade antalet arbetade timmar svagt första 
kvartalet och mycket starkt det andra, sammanta-
get något starkare än i vår prognos. Den stora skill-
naden är fördelningen mellan kvartalen, vi progno-
sticerade ett starkt första och svagare andra kvartal 
(diagram 2). Det innebär att vi nu får en något sva-
gare ökning mellan årsgenomsnitten 2017 och 
2018, trots att nivån i slutet av 2018 i stort sett är 
densamma. I gengäld slår detta tillbaka 2019. 
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Konjunkturförloppet åskådliggörs i diagram 2. 
Antalet arbetade timmar är färre än den potentiella 
nivån (normalkonjunktur) ända fram till under 
2016. Därefter går arbetsmarknaden in i högkon-
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 upphör under perioden 2019–2021. 

Diagram 2 • Arbetade timmar stagnerar 2019 
Miljoner timmar per kvartal 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Som framgår av diagrammet så har vi nu en något 
högre nivå på antalet arbetade timmar från slutet 
av 2020, jämfört med vår aprilprognos. Det beror 
framför allt på en ny bedömning av medelarbetsti-
den, nu låter vi den vara oförändrad i stället för att 
minska med 0,1 procent per år. 

Svagare ökning av skatteunderlaget framöver 
Kommuner och landsting har under den långa kon-
junkturuppgången, som vi nu närmar oss slutet på, 
vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. 

Diagram 3 • Skatteunderlaget utvecklas betydligt svagare 
de närmaste åren 
Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till när-
mare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket 
som genomsnittet för den närmast föregående kon-
junkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en 

förvånansvärt lång period av sysselsättningsök-
ning. 

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraf-
tigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark 
sysselsättningstillväxt i kombination med en rela-
tivt gynnsam indexering av inkomstrelaterade 
pensioner (diagram 3).  

Åren 2019 och 2020 förutser vi en betydligt sva-
gare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att 
arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynn-
samt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot 
konjunkturell balans. Enligt vår kalkyl för 2021 
växer skatteunderlaget i linje med utvecklingen vid 
konjunkturell balans – en viss men liten ökning av 
arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner 
och pensioner innebär en ökning nära det histo-
riska genomsnittet. 

Tabell 1 • Skatteunderlagets nominella ökningstakt minskar 
men prisutvecklingen fortsätter på oförändrad nivå 
Procentuell förändring 

2017 2018 2019 2020 2021 

Faktiskt skatte-
underlag 4,5 3,7 3,3 3,3 3,9 

Regel-
förändringar 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

Underliggande 4,5 4,3 3,3 3,3 3,9 

Prisutveckling 3,1 3,0 2,6 3,1 3,0 

Realt skatte-
underlag 1,3 1,3 0,7 0,1 0,9 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Tabell 2 • Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring respektive procent 

2017 2018 2019 2020 2021 

Arbetade timmar:

 totalt 1,8 1,9 0,3 –0,3 0,3 

anställda 2,0 1,9 0,3 –0,3 0,3 

Timlön, NR 3,0 2,9 3,1 3,4 3,5 

Arbetslöshet 6,7 6,1 6,2 6,7 7,0 

KPIF-KS 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0 

KPIF 2,0 2,2 2,2 2,1 2,0 

KPI 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8 

Reporänta,  
årets slut –0,50 –0,50 0,00 0,50 1,25 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Frågor med anledning av detta MakroNytt besvaras 
av Bo Legerius tfn 08-452 77 34, Anna Kleen tfn 
08-452 77 62 samt Niclas Johansson tfn 08-
452 77 64. 
De kan även nås via e-post på mönstret: 
fornamn.efternamn@skl.se 
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