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Ökade inflationsrisker 
påverkar återhämtningen 
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men 
inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har in-
flationen stigit till höga nivåer i främst USA. Me-
dan centralbanker ska hantera risker med ökande 
inflation (främst i USA) så har smittspridningen 
tagit fart igen. Den nya omikronvarianten verkar 
vara mer smittsam, men ge mindre allvarliga 
symptom, vilket ännu inte medfört samma tryck 
på sjukvården. I takt med ökad vaccinationsgrad i 
världen utgör pandemin ett gradvis mindre hot 
för världsekonomin. Men risken finns att åter-
hämtningen blir något svagare på kort sikt ge-
nom ökad social distansering. Trots vissa nega-
tiva effekter av höga energipriser och högre rän-
tor i USA är den ekonomiska utvecklingen fram-
över stark, återhämtningen mot trend fortgår i 
Sverige. Speciellt när hushållens konsumtion väx-
lar tillbaks mot tjänstebranscherna. SKR bedömer 
att Sveriges BNP ökar med 4,6 procent i år och 3,3 
procent 2022 samtidigt som arbetslösheten lång-
samt börjar falla tillbaka. Även skatteunderlaget 
ökar kraftigt i år och nästa år (underliggande). 
Inflationen faller tillbaks under 2022, efter ha dri-
vits upp i år av höga energipriser. 

Högre inflation och ansträngd arbets-
marknad i USA 
Den amerikanska inflationen var i oktober hela 6,2 
procent, en fortsatt acceleration från tidigare må-
nader (diagram 1). Så hög har den, en enstaka må-
nad, inte varit sedan 1990. Även den underliggan-
de inflationen har ökat. 1970-talets höga ameri-
kanska inflation minskade gradvis efter 1985. Den 
var låg och stabil fram till 2007. Denna period kal-
las för ”the great moderation”1. 

1 Se https://www.federalreservehistory.org/essays/great-mode-

ration 

Diagram 1 • Amerikansk inflation, faktisk och underlig-
gande 
Procent 

Källa: Federal Reserve Bank of St. Louis. 

Frågan är nu huruvida den nuvarande uppgången 
är tillfällig eller om den är av mer permanent ka-
raktär. Vad som driver inflationsuppgången verkar 
främst vara ökade energipriser och transportpriser. 
Även priserna på livsmedel stiger. Också inflation-
en exklusive energi och livsmedel tilltog relativt 
kraftigt och var 4,6 procent i oktober. Bland annat 
så har bristen på halvledare ökat efterfrågan på 
andrahandsmarknaden för bilar och därmed pri-
serna. Den största förändringen i inflationen i år är 
dock hur mycket varupriserna ökat med, runt 8 
procent. 

Diagram 2 • Hushållens reala konsumtion i USA 
Index 

Källa: Federal Reserve Bank of St. Louis. 
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Inflationen hänger ihop med hur efterfrågan och 
dess sammansättning har utvecklats i USA. Det 
gäller även i andra länder, men inte lika påtagligt 
där. Först föll hushållens efterfrågan kraftigt och 
bottnade under april månad 2020 för att sedan 
studsa upp igen (diagram 2). Tjänsteefterfrågan är 
fortfarande lägre än innan pandemin samtidigt 
som varuefterfrågan ökat med nästan 20 procent 
som mest. 

Även om BNP-nivån är återhämtad så har sam-
mansättningen fått stor påverkan på arbetsmark-
naden. En faktor som har lyft hushållens efterfrå-
gan i USA är den mycket expansiva finanspolitiken 
med bland annat checkar till hushållen, tillfälligt 
höjt arbetslöshetsunderstöd med mera, samt där-
utöver en expansiv penningpolitik. Vissa ekono-
mer, till exempel Larry Summers, har varnat för att 
finanspolitiken i USA är för expansiv och inflat-
ionsdrivande. Det har bidragit till att efterfrågan i 
varusektorn är mycket högre än utbudet, vilket av-
speglar sig främst i transportsektorn och i USA:s 
hamnar2. Det har drivit upp fraktpriserna. Även 
olika råvarupriser har stigit markant på grund av 
den höga varuefterfrågan i USA och världen. 

Inflationen kan analytiskt delas upp i priser som 
ändras relativt ofta (flexibla priser3) och relativt 
sällan (trögrörliga priser). De senare är inte lika 
känsliga för resursutnyttjandet och prisändringar 
kan innebär avsevärda kostnader för företagen. 
Därmed kan trögrörliga priser ses som mer framåt-
blickande. 

Diagram 3 • Månadsinflation ackumulerat under året för 
trögrörliga priser 
Index 

Källa: Federal Reserve Bank of St. Louis. 

2 Även regleringar påverkar flödet genom hamnarna. Några ex-

empel är arbetstidsregler, regler mot parkering och tomgångs-

körning. Men den viktigaste trånga sektorn är brist på utrymme 

att lasta av tomma containrar på och att de inte får staplas 

högre än två. Effekten är att det saknas tomma lastbilar för att 

hämta containrar, så fler och fler båtar väntar med last utanför 

hamnarna. 

Den ”trögrörliga” inflationen har i år ökat krafti-
gare än vad den i genomsnitt gjorde under peri-
oden 2010–20194. Förra året var den emellertid 
lite lägre än genomsnittet, så den ackumulerade ef-
fekten sedan början av 2020 är inte lika stor, men 
ändock högre än snittet. Att den ”trögrörliga” in-
flationen ökar har emellertid gjort att marknaden 
nu prisar in styrräntehöjningar av den amerikan-
ska centralbanken tidigare, samt att de kvantitativa 
lättnaderna börjar skalas ner än tidigare. Även ord-
föranden för den amerikanska centralbanken, 
Jerome Powell, utryckte inför senaten att risken för 
varaktig hög inflation har ökat samt att det hotar 
arbetsmarknaden. 

Därmed ligger fokus nu på den amerikanska ar-
betsmarknaden där arbetskraftsdeltagandet har 
minskat med cirka 1,4 procentenheter sedan febru-
ari 2020. Den har försvagats av konjunkturella skäl 
och av fler äldre i arbetskraften. Antalet arbetade 
timmar är cirka 1 procentenhet lägre än innan pan-
demin och det råder brist på arbetskraft i vissa 
branscher. Fler äldre (55+) verkar ha lämnat ar-
betsmarknaden tidigt, vilket möjliggörs av högt 
värderade pensionstillgångar. Ett ytterligare skäl 
har varit rädslan för att insjukna i covid-19. 

Arbetslösheten har ökat mest bland de med lägst 
utbildningsnivå och minst för de med högst utbild-
ningsnivå. Samtidigt finns det indikationer på att 
arbetsmarknaden stärkts ordentligt för de som är i 
åldersspannet 25–54. 

Den höga inflationen i år har minskat hushållens 
reallöner med ungefär 2 procent mot en historisk 
trend. Löneanspråken har därmed blivit högre. 
Tillsammans med brist på arbetskraft inom vissa 
branscher har det medfört ökade lönekostnader. 
Enligt Atlanta Feds Wage Growth Tracker5 så ökar 
nominallönerna i årstakt med över 4 procent. Sen-
aste perioden detta skedde stadigt var före den glo-
bala finanskrisen. 

Många ekonomier har hämtat sig 
Ekonomierna har hämtat sig i många länder främst 
genom en tilltagande tjänstekonsumtion under 
2021 (diagram 4); fler restaurangbesök och ett ökat 
resande. Det är speciellt tydligt i södra Europa. Ut-

3 Exempel på varugrupper med flexibla priser är: Bränsle, nya 

och begagnade bilar, elektricitet, boende på hotell och mat m.m. 

Dessa priser reagerar direkt på ändrade marknadsförutsätt-

ningar (efterfrågan och utbud). 
4 Se https://voxeu.org/article/2021-surge-inflation-look-sticky-

prices för analys av trögrörliga priser. 
5 Se https://www.atlantafed.org/chcs/wage-growth-tracker 
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budsproblematiken med frakter och globala värde-
kedjor tynger länder som Tyskland som har en stor 
industrisektor. Återhämtningen bedöms dock fort-
gå i såväl Europa som USA med drygt 4 procents 
tillväxt 2022 och runt 2–2,5 procent 2023. Global 
BNP ökar än mer då tillväxten är högre i utveck-
lingsländerna. 

Diagram 4 • Fortsatt stora skillnader i BNP-återhämtningen 
Index 

Källa: Macrobond. 

Sedan den förra prognosen, som presenterades i 
Ekonomirapporten i oktober, är det dock en liten 
nedrevidering för de länder Sverige handlar mest 
med (KIX-viktad BNP). Det beror på två faktorer; 
höga energipriser och högre globala räntor. De 
höga energipriserna får en något dämpande effekt 
på BNP-utvecklingen. Det försämrar hushållens 
köpkraft och företagens vinster. Både hushållens 
konsumtion och företagens sysselsättning blir där-
med tillfälligt något lägre (i Sverige och i utlandet). 
De höga priserna på energi påverkar tillväxten i 
Kina speciellt negativt. De har dessutom problem 
med fastighetssektorn. Lägre bostadsinvesteringar 
och lägre konsumtion (via negativa förmögenhets-
effekter hos hushållen) kommer tynga den inhem-
ska ekonomin i Kina. Då det är svårt att följa vad 
som händer i Kina på grund av låg transparens, är 
risken att problemen är större än vad officiella 
uppgifter anger. Utbudsfriktioner och höga råvaru-
priser kommer att leda till en dämpning av global 
handel och produktion på kort sikt, men alltefter-
som kommer de lösas upp via, dels lägre efterfrå-
gan, men även större utbud (till exempel halv- 
ledare). 

Vår bedömning är att det kommer en penningpo-
litisk åtstramning i USA tidigare nu, samt även ti-
digare stigande långa räntor, vilket påverkar till-
växten i USA och resten av världen negativt via de 

6 Skillnaden mot när inflationen var som högst perioden 1965– 

1982, är att den amerikanska centralbanken nu har ett starkare 

mandat och oberoende. Men det går inte samtidigt att nå inflat-

ionsmålet, en maximal (och inkluderande) sysselsättning samt 

globala räntemarknaderna6. Tillväxten i främst 
USA och Europa är nedreviderad av det skälet 
2022 och 2023. En underliggande trend som mot-
verkar detta är emellertid företagens höga ordrar 
på investeringsvaror7 i USA som stigit allteftersom 
under pandemin (20 procents ökning sedan de-
cember 2019). Det är sannolikt att omvandlings-
trycket är högt då nya teknologier appliceras och 
gamla skrotas, vilket kommer öka BNP och syssel-
sättningen på lång sikt. Det tar dock tid för detta 
att få fullt genomslag, på kort sikt kan det till och 
med vara negativt för efterfrågan på arbetskraft. 
En lite mer åtstramande penningpolitik i USA samt 
en mindre expansiv finanspolitik kommer leda till 
dämpade inkomster för hushållen. Detta i kombi-
nation med högre vaccinationsgrad och minskad 
smittspridning samt mer konsumtion av tjänster 
kommer leda till en ”normalisering” av inflationen 
och arbetsmarknaden i USA. Arbetskraftutbudet 
lär öka igen när risken för smitta minskar. Genom 
den tidigare åtstramningen i USA kan den ameri-
kanska centralbanken hindra att inflationsförvänt-
ningarna blir permanent högre. Inflationsproblem 
är mer begränsade i Europa och i Sverige. 

Ökad smittspridning 
I många länder började smittspridningen ta fart 
igen i oktober. Till viss del kan detta vara årstids-
beroende. Restriktionerna har från i våras mins-
kats och rörligheten ökat generellt, vilket har drivit 
på tjänstekonsumtionen. Den ökande vaccinations-
graden har också minskat behovet av långtgående 
restriktioner. Den nya omikronvarianten verkar 
vara mer smittsam men de som blir smittade och 
är vaccinerade verkar få mindre allvarliga symp-
tom. Trycket på sjukvården blir därmed förhopp-
ningsvis inte lika högt. Osäkerheten är emellertid 
fortfarande stor på detta område. Det är svårt i nu-
läget att bedöma hur restriktioner och beteenden 
kommer att utvecklas den närmaste tiden. Därmed 
finns det en risk att uppgången av tjänstekonsumt-
ionen skjuts något på framtiden. Flera länder har 
börjat med en tredje dos och det talas till och med 
om vaccinationsplikt i vissa Europeiska länder. En 
allt högre motståndskraft innebär att pandemin ut-
gör ett gradvis mindre hot för världsekonomin äv-
en om det finns stora skillnader mellan olika län-
der. 

ha låga räntor. Centralbanken måste göra en mer systematisk 

avvägning och ytterst måste trovärdigheten för inflationsmålet 

upprätthållas. 
7 Exklusive försvar och flygplan. 
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Svensk BNP inte tillbaka på nivån för 
trendtillväxt 
BNP för tredje kvartalet ökade som förväntat med 
2 procent i kvartalstakt. På försörjningsbalansens 
delar överraskade investeringarna på uppsidan 
medan exporten blev lägre än förväntat. Samman-
taget går dock bilden ihop med den konjunktursyn 
vi tidigare presenterat i Ekonomirapporten i okto-
ber. Vad som emellertid var förvånande var sam-
mansättningen av BNP från produktionssidan, det 
vill säga antalet arbetade timmar samt arbetspro-
duktivitet. Timmarna blev drygt 1 procentenhet 
lägre än förväntat och produktiviteten således lika 
mycket högre. Antalet arbetade timmar ökade med 
0,5 procent jämfört med tidigare kvartal och ar-
betsproduktiveten med 1,5 procent. Då BNP är 
uppreviderad något under kvartal 1 och 2 blir för-
loppet något annorlunda. BNP ökar mer i år i års-
takt samtidigt som ökningen blir lägre nästa år då 
basen är höjd. 

Att studera försörjningsbalansens delkomponen-
ter sedan pandemin bröt ut tydliggör den samman-
tagna BNP-utvecklingen. Diagram 5 visar BNP-ut-
vecklingen från användningssidan ackumulerat 
från kvartal 1 2020 (kvartal 4 2019 = index 100). 
BNP nivån är nu återhämtad, men vissa kompo-
nenter är (i bidragstermer) inte återhämtade, till 
exempel hushållens konsumtion och lagernivåerna. 
Från kvartal 4 år 2020 har nettoexporten gett star-
ka bidrag till tillväxten. Det är också en förklaring 
till den starka arbetsproduktiviteten. Det blir även 
tydligt i diagram 5 att hushållens konsumtion och 
investeringarna starkt har bidragit till återhämt-
ningen under de två senaste kvartalen. Ekonomin 
håller nu på att återgå till mer normala nivåer för 
flera försörjningsbalanskomponenter, men givet en 
fortsatt trendmässig BNP-tillväxt (jämfört med hi-
storisk snitt för 1993–2019) så borde indexnivån 
ha legat på över 104. Nu ligger den på 101,8. Samti-
digt har den ekonomiska politiken, genom krisåt-
gärder och stimulanser, stärk hushållens ekonomi 
och deras förväntningar om framtiden. Samma sak 
har skett på företagssidan via till exempel korttids-
arbete och företagsstöd. Stödet till korttidsarbete 
omfattar 41 miljarder, 10 miljarder till varuprodu-
center och 31 miljarder till serviceproducenter un-
der perioden kvartal 2 2020 till kvartal 3 2021. 

Framöver ser vi en fortsatt återhämtning av BNP, 
mot trend, samt normalisering av sammansätt-
ningen av BNP. Främst vad gäller varu- och tjäns-
tekonsumtion. Det är den inhemska efterfrågan 
som, i bidragstermer ökar BNP framöver, nettoex-
porten ger negativa bidrag till BNP-tillväxten 
främst i år och nästa år. Oftast är exporten det som 

ger störst bidrag till svensk BNP-tillväxt (då ande-
len är så stor), men 2022 ger hushållens konsum-
tionstillväxt högre bidrag än exporten. Hushållens 
balansräkning har stärks under pandemin då aktie- 
och huspriser fortsatt öka. Därutöver har det höga 
sparandet bidragit. Nu har sparandet minskat med 
drygt 4 procentenheter sen toppnotering kvartal 4 
2020. Hushållen har mycket positiva förväntningar 
om svensk ekonomi framöver, även om de minskat 
något de sista månaderna. 

Diagram 5 • BNP från användningssidan dekomponerad 
Nivå jämfört med kvartal 4 2019 

Källa: SCB. 

Att svensk varuexport minskat de två sista kvarta-
len beror främst på olika utbudsproblem, till exem-
pel med halvledare. Bidraget till BNP-ökningen är 
emellertid stora 2021 och 2022. Världsmarknads-
efterfrågan är hög och ökar med drygt 8 procent i 
år och 6,5 procent nästa år. Den höga inhemska ef-
terfrågan ökar emellertid importen, vilket medför 
ett negativt bidrag från nettoexporten framöver. 

BNP ökar i år med 4,6 procent och 2022 med 3,3 
procent, därefter är utvecklingen mer utbudsstyrd. 
På lång sikt ges BNP då av kapitalstocken, antalet 
arbetade timmar och den teknologiska utveck-
lingen. 

Högre produktion och produktivitet 
Produktionssidan av BNP-utvecklingen är en spe-
gelbild av användningssidan. Initialt vände pro-
duktiviteten upp redan kvartal 3 2020. Då låg den 
över nivån kvartal 4 2019. Det är delvis en följd av 
branschsammansättningen. Företag med hög pro-
duktivitet ökade sin produktion och de med låg 
minskade sin produktion. Det var främst tjänste-
företag som drabbades av efterfrågebortfallet. Där-
utöver är det stort omvandlingstryck i ekonomin 
överlag med medföljande rationaliseringar. För-
ändringen i sysselsättningen och medelarbetstiden 
summerar till antalet arbetade timmar. Medelar-
betstiden har tyngts av korttidsarbete och ökad 
frånvaro via till exempel sjukdom. Sysselsättningen 
har ännu inte heller hämtat sig jämfört med sista 
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kvartalet 2019. Framöver ser vi en normalisering 
även på produktionssidan, antalet arbetade timmar 
ökar kraftigt 2022, men även starkt 2023. Detta då 
speciellt tjänstesektorn fortsätter att återhämta sig. 
Överlag tar det också tid innan efterfrågan påver-
kar sysselsättningen. Frånvaron förväntas sjunka 
och normaliseras medan produktiviteten kommer 
att utvecklas mycket svagt, speciellt 2021 och 2022. 
Även åren därefter ökar produktiviteten mindre, 
med endast 1/3 av den historiska trenden (diagram 
6). 

Diagram 6 • BNP från produktionssidan dekomponerad 
Nivån jämfört med kvartal 4 2019 

Källa: SCB och egna beräkningar. 

Noterbart är dock att antalet arbetade timmar 
kvartal 3 2021 ligger drygt 2 procent under nivån 
kvartal 4 2019. Jämfört med trendtillväxten för an-
talet timmar 1993–2019 är nivån 3,5 procenten-
heter lägre. Ekonomhistoriker brukar definiera en 
depression som att aktivitetsnivån är lägre än vad 
den var två år tidigare. Antalet arbetade timmar 
enligt denna definition indikerar en depression se-
dan kvartal 2 2020. Detta aggregerade mått döljer 
dock att det i vissa sektorer gått ner väldigt mycket, 
exempelvis hotell- och restaurangbranschen (–17 
procent) samt personliga och kulturella tjänster 
(–12 procent), båda jämfört med kvartal 4 2019.  
De sektorer där antalet arbetade timmar ökat är  
informations- och kommunikationsverksamhet, 
finans- och försäkringsverksamhet samt fastighets-
bolag och fastighetsförvaltare. 

Under pandemin har både antalet arbetade tim-
mar och sysselsättningen minskat. Som mest föll 
timmarna med 6 procent och antalet sysselsatta 
med 2,7 procent kvartal 2 2020, jämfört med kvar-
tal 4 2019. Därefter har sysselsättning återhämtat 
sig och nu nästan nått nivån innan krisen. Medel-
arbetstiden ligger däremot fortande under nivån 
innan pandemin. Effekterna av det minskande an-
talet sysselsatta syns tydligt i diagram 7 som visar 
ökningen av antalet arbetssökande (arbetslösa och 
i utbildning) enligt Arbetsförmedlingen. Data är 
nedbruten enligt varaktigheten på arbetslösheten. 

Den mer konjunkturberoende delen av arbetslös-
heten (kort varaktighet 0–6 månader) ligger nu på 
en lägre nivå än innan krisen, och har gjort det se-
dan mars. Även de som har varit arbetslösa lite 
längre, mellan 6–12 månader, har minskat ned till 
en lägre nivå nu i oktober. Vi ser samtidigt att an-
ställningsplanerna i konjunkturbarometern ligger 
högt för alla branscher (över tidigare toppar för 
flera). Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är 
hög så är det fortfarande många som är långtidsar-
betslösa, i diagrammet visas ju bara ökningen efter 
pandemin. Redan innan pandemin var 120 000 
personer långtidsarbetslösa med svag konkurrens-
förmåga. Jobbchanserna för denna grupp måste 
förbättras annars är risken stor att långtidsarbets-
lösheten blir bestående. 

Diagram 7 • Arbetssökande efter varaktighet (arbetslösa 
och personer i program) 
Antal 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Grundproblemet är att matchningen mellan olika 
arbetsgivares krav och potentiella arbetstagares 
olika kompetens har försämrats i Sverige sedan 
2010. Samtidigt som det uppstått brister i allt fler 
sektorer och yrken har några grupper haft allt svå-
rare att komma in på arbetsmarknaden. Före pan-
demin betraktades cirka 80 procent av de inskriv-
na på arbetsförmedlingen som att de stod långt 
ifrån ett arbete. Data visar att matchningen för-
sämrats ytterligare under pandemin. Antalet kvar-
stående vakanser är nu nära rekordnivån som 
rådde 2018 samtidigt som arbetslösheten var 8,6 
procent kvartal 3 enligt AKU. Kombinationen av en 
lågkonjunktur som medfört ändrade produktions-
mönster och ett begynnande teknikskifte leder san-
nolikt till att matchningen kommer att försämras 
ytterligare. Dess faktorer ligger bakom SKR:s pro-
gnos för en relativt långsam nedgång i arbetslös-
heten. 

Höga energipriser påverkar inflationen 
KPIF-inflationen var 3,1 procent i oktober. Även i 
Sverige är det höga energipriser (drivmedel och 
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elektricitet) som driver på inflationen. Exklusive 
energi ökade KPIF med 1,8 procent. Att KPIF visar 
snabb ökning beror delvis på att energipriserna 
förra året var låga, och då drog ner inflationen. En-
ligt vår bedömning kommer energikomponenten 
att falla tillbaks under 2022. 

Lönerna enligt konjunkturlönestatistiken ökar 
något mer i år än tidigare år på grund av avtalskon-
struktionen. Framöver ökar de något mer än åren 
innan pandemin, då delar av arbetsmarknaden blir 
än mer stram. En motverkande faktor på makro-
planet är den långsammare ökningen av produkti-
viteten som vi ser framför oss. Det medför ökade 
enhetsarbetskostnader framöver. Dessa har hållits 
tillbaka på grund av den snabba produktivitets-
ökningen mellan 2019 och 2021. 

Tabell 1 • Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
BNP, fasta 
priser* –3,1 4,6 3,3 1,6 1,4 1,8 
Arbetade 
timmar* –3,8 1,7 3,2 1,2 0,7 0,8 
Timlön, 
NR* 4,9 3,3 1,1 2,5 2,6 3,0 
Löne-
summa 0,9 5,1 4,4 3,8 3,3 3,8 
Timlön, 
KL* 2,1 3,0 2,4 2,5 2,6 3,0 
Skatteun-
derlaget 2,1 4,6 3,5 3,7 3,4 3,7 
  ” ” under-
liggande 2,7 4,9 4,0 3,3 3,4 3,7 
Arbetslös-
het*** 8,8 8,9 8,2 8,1 7,8 7,6 
KPIF 0,5 2,3 2,2 1,7 2,0 2,0 
KPI 0,5 2,1 2,2 1,9 2,3 2,4 
Reporänta,  
årets slut** 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 

* Kalenderkorrigerad utveckling. 
** Konjunkturlönestatistiken 
*** Procent. 

Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges Kommuner och Regioner. 

Skatteunderlaget ökar starkt 2021 och 
2022 
Det underliggande skatteunderlaget växer i nomi-
nella termer med nästan 5 procent i år och med 4 
procent 2022. Därefter ligger ökningstakten på i 
genomsnitt 3,5 procent per år, vilket är ½ procent-
enhet lägre än genomsnitt för 2011–2020. Den vik-
tigaste förklaringen till den starka utvecklingen i år 
och nästa är att lönesumman ökar starkt (80 pro-
cent av skatteunderlaget). Dels är det en återhämt-
ning från ett svagt 2020 och dels vissa tillfälliga ef-
fekter. I år handlar det om extra utbetalningar av 

löner i regionsektorn. Det är bland annat retroak-
tiva lönehöjningar som avsåg 2020 som betalats 
ut. Många regioner har också betalat extra ersätt-
ningar för att flytta semestrar i högre grad i år än 
tidigare år, dessutom har krisavtal gett högre er-
sättningar. Till ökningen av skattunderlaget nästa 
år bidrar även den största höjningen av de in-
komstanknutna pensionerna på några år. Nästa år 
hålls dock skatteunderlagets faktiska ökning till-
baka av en höjning av grundavdragen för personer 
som fyllt 65 år, i enlighet med den gemensamma 
budgetreservationen från M+KD+SD som Riksda-
gen antagit. Effekten på regionernas skatteintäkter 
av detta neutraliseras genom en motsvarande höj-
ning av de generella statsbidragen. 

Tabell 2 • Skatteunderlag samt beräknad real utveckling 

Procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Faktiskt skatte-
underlag 2,8 2,1 4,6 3,5 3,7 3,4 3,7 
Regel-
förändring* –0,8 –0,6 –0,3 –0,5 0,4 0,0 0,0 
Underliggande 3,6 2,7 4,9 4,0 3,3 3,4 3,7 
Prisutveckling 2,4 1,2 2,9 1,8 3,1 1,9 3,0 
Realt skatte-
underlag 1,2 1,4 1,9 2,2 0,2 1,5 0,7 

*Bidrag till förändring av faktiskt skatteunderlag, procentenheter. 

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Regelförändringar sammanfattar beräknade effekter 
av förändringar i skattelagstiftningen vilka påver-
kar det kommunala skatteunderlaget och som ne-
utraliseras genom höjningar/sänkningar av det ge-
nerella statsbidraget. 
Underliggande skatteunderlag beskriver det faktiska 
underlaget justerad för regelförändringar; ett mått 
som visar den underliggande utvecklingen för den 
kommunala skattebasen. 
Prisutveckling avser här den sammanvägda prisut-
veckling som SKR beräknar för verksamhetskost-
naderna inom kommuner och regioner på aggre-
gerad nivå; löneökningar är den enskilt viktigaste 
faktorn (priset). 
Realt skatteunderlag avser att beskriva utvecklingen 
i reala termer för det underliggande skatteunderla-
get, det vill säga med hänsyn tagen till de prisför-
ändringar som antas för kommuners och regioners 
kostnader kommande år. 

Frågor om prognoser och MakroNytt besvaras av: 
Patrik Jonasson tfn 08-452 73 62 
Anna Kleen tfn 08-452 77 62 
Bo Legerius tfn 08-452 77 34 
De kan även nås via e-post på mönstret: 
fornamn.efternamn @ skr.se 
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