
             

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

   

| MakroNytt 
Nummer 1/2021  | 2021-02-18 

Dnr 21/00256 Samhällsekonomiska nyheter från sektionen för ekonomisk analys 

Starkare ljus i tunneln 
SKR:s prognos innebär att konjunkturen fortsät-
ter att stärkas under 2021, men att inledningen av 
året blir svag; en starkare återhämtning väntar 
först under det andra halvåret. Prognosen för 
BNP och sysselsättningen i Sverige revideras upp 
för 2021, delvis med anledning av att avslut-
ningen på 2020 inte blev så svag som beräknades 
i föregående prognos.

Även prognosen för det kommunala skatteun-
derlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Såväl den 
uppreviderade makrobilden som nytillkommen 
information talar för en större ökning av lönein-
komsterna dessa år. 

Betydande ovisshet råder kring hur smittsprid-
ningen, restriktioner och vaccinationsprogram-
men kommer att utvecklas i olika länder, liksom 
kring den ekonomiska politiken; konjunkturutsik-
terna bör därför ses som tämligen osäkra. 

Blek återhämtning i slutet av 2020 
Den skarpa rekyl i efterfrågan som syntes i det 
tredje kvartalet 2020 åtföljdes av en betydligt sva-
gare utveckling i det sista kvartalet. Mellan sep-
tember och december tycks den ekonomiska aktivi-
teten sammantaget i Sverige närmast ha stått still 
(se SCB:s aktivitetsindikator, diagram 1). 

Vi räknar med att denna svaga utveckling fortgår 
i början av 2021, vad gäller efterfrågan, produktion 
och sysselsättning: återhämtningen går på sparlåga 
en tid. I hög grad hämmas konjunkturen ännu av 
de restriktioner – vilka utökades under novem-
ber/december i flera länder (diagram 2) – liksom 
av hög smittspridning på flera håll. Tjänsteindika-
torer för flera länder har dock inte visat någon 
nämnvärd försvagning på sistone, vilket möjligen 
kunde befaras vid hårdare restriktioner. Effekten 
på konjunkturen, när tuffare restriktioner införts 
denna gång, under ”den andra vågen”, måste 

1 Denna data kvantifierar och sammanväger effekter av olika ty-

per av restriktioner för regioner och länder. Indexvärdet 0 inne-

bär en ekonomi utan restriktioner medan indexvärdet 100 torde 

beskriva ett fullständigt nedstängt samhälle. Knappast går det 

Diagram 1 • Spretig återhämtning efter kollapsen i våras 
Index 

våer av dessa åtgärder (som beskrivs i diagram 2). 
Nuläget jämfört med exempelvis läget i septem-
ber/oktober utgör knappast en så stor förändring, 

Diagram 2 • Hårdaste restriktionerna hittills i några länder 
Stringency Index, The Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker1 

att konstruera en entydig ”sanning”, men med en enhetlig meto-

dik möjliggörs en beskrivning av förändringar över tiden, samt 

– åtminstone indikativt – jämförelser mellan regioner/länder. 
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inte alls så dramatisk som vid införandet av re-
striktioner februari–april 2020. 

Medan tjänstesektorerna utvecklats jämförelse-
vis svagt under hösten i flera länder har andra de-
lar av samhällsekonomin återhämtat betydligt mer. 
Inte minst syns en stark återhämtning för global 
industri och varuhandel i slutet av 2020, en ut-
veckling som klart överträffat våra förväntningar. 
Svensk varuexport liksom industriproduktion upp-
nådde vid årets slut 2020 ungefär nivåerna vid 
början av året (diagram 1). Frågan är hur länge 
medvinden för dessa sektorer ska hålla i sig 2021. 
Ju längre bort återhämtningen ligger för hushål-
lens konsumtion och för tjänstebranscher, desto 
svårare torde det bli för industrin att fortsatt ut-
vecklas lika starkt på egna ben. 

Ännu är prognososäkerheten hög 
En återgång mot normalitet för ekonomi och sam-
hällsliv i år och nästa år kommer i hög grad att 
bero på den ekonomiska politiken; frågor om hur 
och när hittills vidtagna krisåtgärder ska för-
längas/avvecklas kommer få stor betydelse. I 
grund och botten är det oklart när konjunkturen 
kommer att vara tillräckligt stark för att företag 
och hushåll ska kunna klara sig utan understöd. 
Det enda man kan säga säkert är att såväl konjunk-
turutsikterna som krispolitiken fortsatt kommer 
att präglas av pandemin. 

Hur fort och framgångsrikt som programmen av 
massvaccinering kommer att gå/lyckas, för enskil-
da länder eller globalt, får väldigt stor betydelse. 
För den svenska utvecklingen antar vi att den avi-
serade tidplanen ungefär kommer att kunna hållas, 
det vill säga att merparten av befolkningen erbjuds 
vaccinering till halvårsskiftet. Men den senaste ti-
dens rapportering om bakslag (inte bara i Sverige), 
inte minst gällande leveranser, påminner oss om 
komplexiteten för det pågående projektet av global 
massvaccinering – det torde vara kanske det 
största logistiska utmaning som världens länder 
någonsin tagit sig an. Försenade leveranser/vacci-
nationer utgör därför en uppenbar risk i progno-
sen. 

Länders inhemska ekonomi, inte minst de värst 
drabbade tjänstesektorerna kommer onekligen att 
gynnas av den ”inhemska vaccineringen”, dämpad 
smittspridning och mildrade restriktioner. Företrä-
desvis kommer sådana snabba steg att tas hos rika 

2 Data beskriver andelen personer som vaccinerats minst en 

gång. Statistiken är ej heltäckande (data saknas för vissa län-

der) och kan skilja sig åt något för olika länder. Notera axlarnas 

olika skalor; höger-vänster respektive övre-nedre diagram. No-

tera även att kurvan för ”världen” ligger under samtliga utvalda 

länder, tillika tongivande för världsekonomin. Lju-
set i tunneln kommer därför bli allt starkare för 
världsekonomin i år. För fattigare länder väntar 
dock en betydligt mer utdragen vaccinnationspro-
cess. 

Utvecklingen hittills visar på tämligen olikartade 
framsteg; dels har vaccinationerna påbörjats vid 
olika tillfällen och dels skiljer sig tilldelning av vac-
cin (”vaccinationstakten”) åt markant (diagram 3 
visar några valda länder samt ”världen”2). Givet en 
rad frågetecken och utmaningar, inte minst när 
man betraktar den globala bilden, gör att vi antar 
att ”det globala vaccinationsprogrammet” kommer 
löpa också 2022, möjligen också över årsskiftet 
2022/23. Det framstår därför inte som troligt att 
samtliga typer av restriktioner kommer att dras 
tillbaka i samtliga länder under loppet av 2021. 

Diagram 3 • Vaccinationerna på rull, men olika snabbt 
Andel av respektive lands befolkning. Notera axlarnas skalor. 

Utveckling mot åter eskalerande smittspridning 
kan heller inte uteslutas. Risken är ju att individers 
fysiska distansering minskar och efterlevnaden av 
restriktioner avtar, dels utifrån ”pandemitrötthet”, 
men också om den inledda vaccinationsprocessen 
feltolkas och en normalisering inleds för tidigt. Vid 
sådana scenarier väntar förmodligen än hårdare 
restriktioner. Sammanfattningsvis kommer pro-
gnoserna att vara mer osäkra än normalt ännu en 
tid. 

länder. En stor andel av världens befolkning bor därmed i län-

der där sammantaget en mycket låg andel av befolkningen hit-

tills har vaccinerats. I Japan gavs den första dosen vaccin först 

under den gångna veckan. 

2 (7) 



  

 

 

 

 

 

 

                                                             
  

 

 

 
 

 

 
 

MakroNytt 1/2021 2021-02-18 

Upprevideringar 2020 och 2021 
I aktuell prognos har såväl BNP som antalet arbe-
tade timmar i kvartal fyra reviderats upp något, ut-
ifrån statistik som tillkommit sedan föregående 
prognos (från december)3. Detta lyfter progno-
serna för 2020, liksom det även höjer BNP- och 
timtillväxten 2021, som gynnas av en högre nivå 
vid årets början. 

Men jämfört med föregående prognos ser vi för-
utsättningarna på ungefär samma sätt: en stigande 
andel vaccinerade i befolkningen, samt gradvisa 
lättnader av restriktioner kommer, framförallt ef-
ter sommaren, att kunna bidra till en normali-
sering av delar av det svenska samhället. Höjda 
prognoser för BNP och arbetade timmar 2021 är 
därmed i hög grad en ny bedömning. Framförallt 
är det utvecklingen under andra halvåret i år som 
justerats upp, där den föregående prognosen för-
modligen var aningen för pessimistisk. 

Fortsatt tufft för flera tjänstebranscher 
Nulägets låga resursutnyttjande, samt att anled-
ningen till lågkonjunkturen (pandemin) alltmer 
kan förväntas ge med sig, talar för att konjunktu-
ren ska stärkas framöver. Denna dynamik under-
stödjs därtill av de mycket kraftfulla åtgärder som 
vidtagits, både i Sverige och i omvärlden. Vi borde 
absolut gå mot ljusare tider, därmed. Och kanske 
också i en riktigt snabb takt? Detta är förmodligen 
premissen bakom i princip samtliga konjunktur-
prognoser i nuläget: i takt med stigande efterfrågan 
på varor och tjänster kan företagens produktion 
gradvis höjas, och med tiden också sysselsätt-
ningen. Frågan blir snarare hur fort det ska gå. 

Det finns några omständigheter som gör att vi 
inte räknar med att 2021 kommer att präglas av 
särdeles hög tillväxt i Sverige – trots goda förut-
sättningar (lågt resursutnyttjande, stora stimulan-
ser). Än så länge ger framåtblickande indikatorer 
inte några övertygande signaler för den svenska 
tjänstesektorn (diagram 4), vilken har stor bety-
delse för sysselsättningen. Hindret för återhämt-
ningen stavas givetvis pandemin. Även om läget 
förbättras kommer större delen av 2021 sannolikt 
att präglas av restriktioner och smittspridning. 
Många företag i hårt drabbade tjänstebranscher lär 
därmed möta en fortsatt svag efterfrågan. Inte 
minst resebranschen torde få en lång resa tillbaka. 

Vidare finns en risk för att många företag får 
svårt att klara sig redan nu i vår, exempelvis inom 
restaurang- och besöksnäringen, om restriktion-
erna består. Hur nära förestående en situation med 
många konkurser är inom dessa delar av tjänstenä-
ringen, är svårt att säga. Men att många näringsid-
kare har det ekonomiskt svårt efter snart ett år 
med restriktioner är uppenbart. En bredare upp-
gång med konkurser skulle ge negativa spridnings-
effekter: kreditförluster för bankerna, minskade 
hyresintäkter för fastighetsägare samt minskad ef-
terfrågan för underleverantörer. 

Diagram 4 • Stärkt tillförsikt framförallt inom industrin 
Standardavvikelser 

Blir krispolitiken uthålligt framgångsrik? 
Vi ser vidare vissa utmaningar och risker för/med 
den globala finans- och penningpolitiken. Hittills 
kan man dock inte säga annat än att krisåtgärderna 
är en jättesuccé: trots ett rekordartat fall för global 
BNP i våras blev 2020 inte alls så svagt som alla 
bedömare befarade. Krispolitiken måste anses ha 
varit bidragande till den så tidiga och kraftiga åter-
hämtningen. Men medaljens baksida är att bety-
dande ”åtstramningar” också väntar när stimulan-
ser ska avslutas någon gång (med en förmodad 
början ”redan” 2021). Principiellt kan detta ”gasa-
bromsa-dilemma” ses som generellt; det är med 
andra ord inte första gången finansministrar/rege-
ringar och centralbanker har att hantera detta. 

Men det som står ut denna gång är omfattningen 
av stimulanserna. Sammantaget innebär nästan 
samtliga åtgärder, direkt eller indirekt, stigande 
skulder för världsekonomin, inte minst för länders 

3 Inte desto mindre lär NR-utfallet för kvartal fyra, som kommer 

att publiceras den 26 februari, att visa tämligen svaga siffror för 

BNP och timmar. 
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offentliga skuldsättning. Delar av hushålls- och nä-
ringslivssektorer, liksom hela det finansiella syste-
met, dras också med i denna skulduppbyggnad. 
IMF uppskattar en uppgång mellan 2019 och 2020 
för vad som är ”den offentliga skuldkvoten på glo-
bal nivå” som saknar motstycke; från 83 procent 
2019 till 100 procent 2020 procent (av global 
BNP). Sedan är det ju så att denna skuldbörda är 
väldigt ojämnt fördelad (diagram 5)4. För svenskt 
vidkommande är naturligtvis den relativt låga 
svenska offentliga skuldkvoten (skulden som andel 
av BNP) gynnsam. Den höga integrationen av real-
ekonomi och finansiella marknader gör dock att vi 
tyvärr inte kan räkna med att undgå de eventuella 
problem som kan uppstå i vår omvärld. 

Diagram 5 • Ökningar 2020–2021 från helt olika skuldnivåer 
Offentlig skuldsättning, andel av BNP 2019. 

Beslutsfattare i flera länder kommer kommande år 
sannolikt att ställas inför svåra dilemman, när det 
gäller att beakta såväl sina finansiärer, skattebeta-
larna, som mottagargrupperna av de största stöden 
(företag, branscher, löntagare, hushåll), samtidigt 
som man behöver börja reversera försvagningen av 
sina offentliga finanser. Timing och utformning för 
tillbakadraganden av olika typer av stöd lär kunna 
bli genuint svåra och politiskt delikata frågor. Utan 
att förutsätta att detta ”måste gå dåligt” framstår 
det som en stor utmaning, och något som antas 
sträcka sig över flera år. 

Diagram 6 • Stigande långränta i USA och starkare SEK 
Procent respektive kronor 

Möjligen kan denna diskussion tyckas prematur; 
fortfarande syns aviseringar om nya räddningspa-
ket, samt förlängda stöd. Men på lång sikt så är en 
viss ”skuldsanering” förmodligen nödvändig på 
flera håll. 

I nuläget tycks få oroa sig för kreditförluster och 
riskpremier i det finansiella systemet. Men egentli-
gen borde nog denna utveckling av stigande skul-
der ges större uppmärksamhet. Det är visserligen 
så med skulder, att det är ”inga problem så länge 
man kan betala”. Givet att ränteläget i alla fall nå-
gon gång i framtiden kommer att stiga, går det 
däremot inte att utesluta att skulder med tiden 
börjar framstå som problematiskt höga, vare sig 
det är för länder, företag eller hushåll. Skuldupp-
byggnaden har därmed bäring på samspelet mellan 
finans- och penningpolitik. Utrymmet för central-
banker att ”styra utifrån sina inflationsmål” kan i 
någon mening begränsas om ”delar av världen inte 
längre klarar ett högre ränteläge”. Detta talar helt 
sonika för ”lägre räntor längre”, som är en gammal 
slutsats vid det här laget. Men utmaningen framö-
ver har fördjupats, i och med pandemin och kris-
politiken. Stigande inflation lär kunna bli en stor 
utmaning för centralbankerna: de potentiella kon-
sekvenserna av en given ränteuppgång (om X pro-
centenheter) tycks bara bli större och större. 

4 Utfall för denna statistik finns ännu ej för år 2020. 
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Diagram 7 • Aktiekurser slår rekord trots oklart vinstläge 
Index 

I nuläget ser vi en tydlig ränteuppgång för ameri-
kansk 10-årig statsobligation (diagram 6). Ränteni-
vån är ännu oerhört låg, men det är intressant att 
det just verkar vara stigande inflationsförvänt-
ningar (och inte stigande realränta) som ligger 
bakom uppgången. Till viss del kan en fortsatt så-
dan ränteuppgång förmodas lyfta också andra obli-
gationsräntor (andra ”statspapper”, kortare löpti-
der). Skulle denna ränteuppgång fortsätta kan Fe-
deral Reserve5 möjligen se sig tvingade till ytterli-
gare monetära lättnader. En annan risk med sti-
gande räntor är ju att det kan få aktiebörserna att 
vackla. 

Arbetslösheten är egentligen högre än 
vad den är… 
En annan omständighet, som får oss att betvivla 
någon snar och snabb uppgång för antalet syssel-
satta, även om BNP-tillväxten skulle visa sig bli 
starkare än prognosen för 2021, framträder när 
man granskar vad som har hänt på arbetsmark-
naden hittills. En viktig förändring syns när man 
beaktar nedgången i arbetsinsatsen, det vill säga an-
talet arbetade timmar, och jämför detta med ned-
gången för antalet sysselsatta personer. Minsk-
ningen av ”produktionsfaktorn arbete”, mätt som 
antalet timmar, har varit långt större än den för 
antalet sysselsatta personer. Med andra ord har 
antal timmar per sysselsatt person minskat kraf-
tigt. Förutom ”lägre arbetad tid” för de som arbetar 
påverkas medelarbetstiden av frånvaro (eftersom 
frånvarande personer, och inte bara de ”i arbete” 
definieras som sysselsatta i AKU-statistiken). 

I hög grad har systemet för korttidspermitte-
ringar bidragit till nedgången av medelarbetstiden, 

5 Centralbanken i USA. 

men detta ska inte alls ses som något negativt. Per-
mitteringssystemet bedöms vara en av de mest be-
tydelsefulla krisåtgärderna, och har säkerligen räd-
dat såväl företag som löntagare till ekonomisk 
överlevnad. 

Men utsikterna för lägre arbetslöshet – genom 
fler sysselsatta – ser vi alltså som rätt dämpade en 
tid. I första hand får en högre produktion och ar-
betsinsats antas kunna uppnås genom att de som 
redan är i arbete går upp i arbetstid (inte minst när 
stöden i samband med korttidspermitteringar 
sänks/upphör), liksom att frånvaron minskar. Ef-
fekten blir rejält stor – vilket beskrivs nedan. Och 
en stor andel av de som är arbetslösa idag kommer 
därmed sannolikt att få svårt att komma i arbete de 
närmaste åren, speciellt som det i gruppen arbets-
lösa finns en hög andel med kvalifikationer som 
inte ens vid högkonjunkturen för några år sedan 
räckte till (att ge dem ett jobb). 

Att den delen av tjänstesektorn som står för de 
flesta av de lågkvalificerade jobben – vilken ofta 
ses som en väg in på arbetsmarknaden – redan har 
drabbats hårt har stor betydelse. Inom restaurang, 
besöksnäring och handel har antalet anställda 
minskat drastiskt och de som fortfarande har kvar 
sin anställning arbetar inte full tid. Utifrån den 
riskbild vi målar upp för svensk konjunktur (se 
ovan) och för dessa näringarna bedömer vi att an-
talet nya arbetstillfällen inom dessa branscher 
kommer att vara begränsade en tid framöver. Pre-
cis som investeringsbeslut hämmas av svag mark-
nad och ovisshet, hämmas besluten om nyanställ-
ningar. 

Att ”krisen inte blev så farlig”, utifrån att andelen 
arbetslösa ”bara” ligger på 8,5 procent vid ut-
gången av år 2020, tycker vi ger en särdeles dålig 
beskrivning av lågkonjunkturen – även om det för-
visso är sant. I diagram 8 ges, förutom andelen ar-
betslösa enligt den officiella statistiken (AKU), två 
räkneexempel. Skillnaden mellan egentlig arbets-
löshet och räkneexempel A) illustrerar betydelsen av 
arbetskraftsdeltagandet. Den hypotetiska arbetslös-
heten i A) baseras på konstant arbetskraftsdelta-
gande enligt den andel av befolkningen som gällde 
före krisen6 samt den faktiska sysselsättningen. 
Sjunkande arbetskraftsdeltagande bidrog övergå-
ende till att hålla nere arbetslösheten men som il-
lustreras i diagrammet var arbetskraftsdeltagandet 
i december 2020 ungefär tillbaka på samma nivå 
som före krisen. I räkneexempel B) har en annan hy-
potetisk arbetslöshet beräknats; liksom i A) utifrån 
arbetskraftsdeltagandet före krisen. Ett hypotetiskt 
antal sysselsatta har beräknats, utifrån det faktiska 

6 Genomsnittet av månaderna december 2019 till februari 2020. 
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antalet arbetade timmar samt den medelarbetstid 
(timmar per sysselsatt) som gällde före krisen7; uti-
från dessa premisser skulle arbetslösheten vid ut-
gången av 2020 ligga omkring 10 procent (jämfört 
med utfallet på 8,5 procent). 

Diagram 8 • Andelen arbetslösa ger dålig bild av tappet 
Andel av arbetskraften 15–74 år, procent. 

Tabell 1 • Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP, fasta 
priser* 1,4 –3,1 2,7 3,6 2,1 2,1 

Arbetade 
timmar* –0,3 –3,9 1,4 2,3 1,2 0,9 

Timlön, 
NR* 3,8 5,0 1,7 2,2 2,3 2,4 

Löne-
summa 3,7 0,8 3,2 4,6 3,5 3,3 

Timlön, 
KL* 2,6 2,1 2,4 2,2 2,3 2,4 

Skatteun-
derlaget 2,8 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2 

  ” ” under-
liggande 2,9 2,8 3,3 4,1 3,1 3,2 

Arbetslös-
het*** 6,8 8,3 8,4 8,1 7,9 7,5 

KPIF 1,7 0,5 1,3 1,4 1,8 2,0 

KPI 1,8 0,5 1,2 1,5 1,9 2,3 

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

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

Att såväl medelarbetstid som arbetskraftsdelta-
gande varierar är dock det normala, inte minst 
med konjunkturen. En poäng är dock att man ris-
kerar att missar något – en ”dold arbetslöshet” – 

om man läser konjunkturen utifrån andelen ar-
betslösa. Den ”underliggande” arbetslösheten kan 
därmed anses vara större än vad den officiella sta-
tistiken nu visar. 

Och vad ger då detta prognostiserandet? Jo, en 
endast långsam nedgång för andelen arbetslösa bör 
vänta framöver. Samtidigt kommer andelen arbets-
lösa förmodligen inte nå några 9, 10 eller 11 pro-
cent kommande år (vilket var ett vanligt prognos-
intervall för ett halvår sedan). 

Utvecklingen perioden 2020–2024 
Liksom i tidigare prognoser antas den svenska 
samhällsekonomin långsamt röra sig mot konjunk-
turell balans 2022 –2024. Denna utveckling är inte 
någon prognos. Beräkningsresultaten, som i hög 
grad är avhängiga själva metodiken för denna kal-
kyl, utgör en framskrivning av en trendmässig ut-
veckling för samhällsekonomin, utan konjunktur-
svängningar. 

Diagram 9 • Kalkylmässig lågkonjunktur fram till 2024 
Miljarder timmar 

Liksom i föregående ”prognos” (egentligen ”pro-

  

 

    

 

 

     

 

 

 

                                                             
 

 

  

 

 
 

 

 

gnos” respektive ”kalkyl”) följer några år av hög 
tillväxt, samt sjunkande arbetslöshet, efter pro-
gnosåret 2021. Jämfört med föregående prognos 
har en del av BNP- och timtillväxten ”fördelats om” 
under beräkningsperioden. Eftersom utvecklingen 
2020–2021 i aktuell prognos är starkare än i före-
gående prognos, återstår en mindre uppgång innan 
ekonomin når konjunkturell balans 2024. Jämfört 
med föregående prognos har dock jämviktsnivån 
för arbetade timmar justerats upp något, vilket hö-
jer faktiska timmar 2023–2024. Denna uppjuste-
ring utgör ett återtagande av den tidigare nedrevi-
dering av sysselsättningspotentialen som gjordes i 
samband med våra första prognoser efter pande-
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mins utbrott. Lågkonjunkturen, samt de persisten-
seffekter, som bedöms följa, ser nu att bli något 
mildare trots allt. Denna förändring slår även på 
den medelfristiga beräkningen av skatteunderlaget 
(2022–2024), som alltså ackumulerat ökar något 
mer, sett över hela perioden (jämfört med föregå-
ende prognos). 

Skatteunderlagets ökning – 
liten men naggande god 
Enligt utfall för 2018 och 2019 samt vår framskriv-
ning växer skatteunderlaget i nominella termer 
med 3,2 eller 3,4 procent per år i genomsnitt under 
perioden 2018–2024, beroende på om man ser till 
den faktiska eller underliggande utvecklingen (ta-
bell 2). Den genomsnittliga ökningen över de sen-
aste två konjunkturcyklerna (perioden 2001–2018) 
är över fyra procent för båda måtten. Därmed lig-
ger tanken att skatteunderlagstillväxten perioden 
2018–2024 är svag nära till hands. 

Om man i stället studerar skatteunderlagets re-
ala tillväxt blir slutsatsen en annan. I reala termer 
finner vi att skatteunderlaget växer med 1,1 procent 
per år 2018–2024, bara marginellt lägre än de sen-
aste konjunkturcyklernas genomsnitt på 1,2 pro-
cent. 

Tabell 2 • Skatteunderlag samt beräknad real utveckling 

Procentuell förändring 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Faktiskt  
skatteunderlag 3,7 2,8 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2 

Regel-
förändring* –0,7 –0,1 –0,6 –0,3 0,0 0,3 0,0 

Underliggande 4,4 2,9 2,8 3,3 4,1 3,1 3,2 

Prisutveckling 3,2 2,4 1,7 2,2 1,9 2,2 2,3 

Realt 
skatteunderlag 1,1 0,6 1,0 1,1 2,2 0,9 0,9 

*Bidrag till förändring av faktiskt skatteunderlag, procentenheter. 

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Förklaringen ligger i att de priser och löner som 
påverkar kommuners och regioners kostnader steg 
betydligt snabbare perioden fram till 2018. Förra 
året var prisstegringarna (enligt vår prognos) bara 
lite mer än hälften så stora som 2018 (tabell 2). 
Och enligt vår beräkning för 2022–2024 består 
den låga prisökningstakten perioden ut. Den låga 
nominella skatteunderlagstillväxten räcker därmed 
till nästan lika stora ökningar av den skattefinansi-
erade verksamheten som den gjort hittills under 
2000-talet. Viktigt att lyfta fram är förstås att den 
förhållandevis gynnsamma utvecklingen 2022– 

2024 inte är en prognos utan att den följer fram-
skrivningsmetodiken, att arbetsmarknaden går 
mot konjunkturell balans. 

Analys av underliggande och real utveckling av det 
kommunala skatteunderlaget (tabell 2) 

Regelförändringar sammanfattar beräknade effekter 
av förändringar i skattelagstiftningen vilka påverkar 
det kommunala skatteunderlaget och som neutrali-
seras genom höjningar/sänkningar av det generella 
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 verksamhetskostna-
derna inom kommuner och regioner på aggregerad 
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: 
Anders Brunstedt tfn 08-452 78 19 
Bo Legerius tfn 08-452 77 34 
Anna Kleen tfn 08-452 77 62.  
De kan även nås via e-post på mönstret: 
fornamn.efternamn @ skl.se 
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