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Svagare arbetsmarknads-
konjunktur står för dörren 
Alltsedan vår förra prognos (maj 2019) har både 
statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en 
försvagad svensk konjunktur: vår bedömning om 
inbromsande svensk BNP-tillväxt har därmed be-
kräftats. Sysselsättningen är ännu hög men vi ser 
tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur. 
I nuläget gör vi endast små revideringar av progno-
serna för realekonomin i år och nästa år. Vi förvän-
tar oss dessa år låg BNP-tillväxt samt en period av 
vikande sysselsättning. En nedväxling i underlig-
gande och real tillväxt för det kommunala skatteun-
derlaget dröjer dock till nästa år. 

Stor osäkerhet råder för makroprognoserna, inte 
minst avhängigt geopolitisk oro samt en förmodad 
förestående vändpunkt i konjunkturen i USA. Ris-
kerna för den globala ekonomin kan därtill anses 
ha ökat på sistone – det vill säga risker för en 
sämre utveckling. Men vi vet samtidigt allt mer om 
2019 – på basis av inkommande data – då merpar-
ten av året nu har gått. I våra ögon medför riskbil-
den en betydande prognososäkerhet, speciellt för 
2020. 

Försvagad global konjunktur och brant 
räntenedgång 
Framförallt är det vad som under sommaren har 
hänt i omvärlden och på finansiella marknader 
som vi ser som mest betydelsefullt för Sverigeprog-
nosen. Vi är föga förvånade av den fortsatta för-
svagning av ledande indikatorer, men för flera län-
der har dessa gått ner snabbare än förväntat. Inte 
minst tycks konjunkturen i Tyskland nu mattas 
snabbare än vi räknat med. Färsk statistik bekräf-
tar en fortsatt inbromsning av BNP-tillväxten och 
möjligen står Tyskland vid randen av en recession 
(se diagram 1). Samtidigt har kinesisk BNP-tillväxt 
för det andra kvartalet landat på den lägsta siffran 
på 25 år. Statistik som kommit under sommaren 

                                                             
1 Sedan vår förra prognos har räntan på 10-årig svensk statsobli-

gation gått ner med ca 75 räntepunkter. 

stödjer rätt entydigt vår prognos om att den glo-
bala BNP-tillväxten i år blir låg – förmodligen den 
lägsta på tio år. Att tillväxten mattas i länder som 
Kina och Tyskland, med stor inverkan på globala 
handelsflöden, tynger givetvis de svenska exportut-
sikterna. Statistik för global handel visar nu på en 
närmast sidledes trend (oförändrad nivå) under 
året, efter det fall som skedde i slutet av 2018. Gi-
vetvis utgör handelskonflikten mellan USA och 
Kina en risk för bakslag framöver. 

Diagram 1 • Europas draglok bromsar snabbt in 
Årlig procentuell förändring samt index 

 
Något som sticker ut, och något som vi inte räknat 
med, är en stor nedgång för globala marknadsrän-
tor. Inte minst USA-räntor har gått ned snabbt: se-
dan en räntetopp i slutet av 2018 har räntan på 10-
årig amerikansk statsobligation nu fallit med cirka 
160 räntepunkter. Nedgångar, om än inte lika 
stora, har under samma period skett för långa 
tyska och svenska obligationer1. Flera marknads-
räntor har därmed sjunkit under de historiska bot-
tenrekord som nåddes år 2016 (se diagram 2). 
Ränterörelsen kan inte bara ses som ett uttryck för 
sänkta förväntningar för framtida real tillväxt och 
inflation. I hög grad är det uttryck för tämligen ex-
trema förväntningar på framtida styrräntor samt 
tilltagande oro på de finansiella marknaderna. 
Marknadens reaktion på den styrräntesänkning 
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som Federal Reserve (Fed) levererade i juli var ett 
tecken på dessa förväntningar: kontraintuitivt föll 
då USA-börserna medan US-dollarn stärktes. Rän-
tesänkningen beskrivs nu av Fed som en sänkning 
mitt under pågående räntehöjningscykel2, medan 
det på marknaden finns en förväntan om fortsatta 
penningpolitiska lättnader. Dessa kan ses som en 
möjlig räddare i nöden, inte minst för aktie-
börserna, då vikande världskonjunktur, handels-
kriget och en rad andra geopolitiska orosmoln (ex-
empelvis Brexit) kan befaras punktera den upp-
gång för amerikanska aktier som pågått utan bestå-
ende bakslag ända sedan 2009. Efter en 10-årig 
återhämtning av den amerikanska ekonomin 
tycker vi dock att en konjunkturnedgång i USA ska 
ses som rätt naturlig. Frågan vi ställer oss är i vil-
ken grad sänkta räntor, och eventuella finanspoli-
tiska stimulanser (i år och 2020) ska kunna hejda 
en avmattning i USA som delvis torde bottna i en 
underliggande nedgång i den amerikanska vinstcy-
keln. 

Diagram 2 • Branta fall för obligationsräntorna 
Procent 

 
Sedan kan det mycket väl bli så att konjunkturav-
mattningen i USA framöver blir skarp och att eko-
nomin också går in i en recession, vilket varit rela-
tivt vanligt före amerikanska lågkonjunkturer. I så 
fall kommer Fed sannolikt att sänka räntorna re-
jält. Ett sådant scenario för realekonomin är dock 
inte något vi räknar med. Det står också i bjärt 

                                                             
2 ”A mid-cycle rate cut”. 
3 Konsensusprognosen, det vill säga ett genomsnitt av pro-

gnosmakares bedömningar, pekar på en BNP-tillväxt i år om 

närmare 2,5 procent, inte långt ifrån ett historiskt genomsnitt. 

kontrast till konsensusprognosen3 för USA i nulä-
get, som framstår som väl optimistisk i våra ögon. 
Visserligen kom det första halvåret in starkt, men 
flera av de recessionsindikatorer som beräknas för 
USA visar nu en snabbt stigande sannolikhet för 
recession. Denna risk är nu så hög att det nästan 
aldrig tidigare har hänt att indikationen inte efter-
följts av en recession (se diagram 3). Det ska dock 
sägas att avståndet i tid mellan signalen från dessa 
indikatorer och den faktiska recessionen (att BNP 
faller i flera kvartal i rad) historiskt har varierat 
rätt mycket. Därför kan de beräknade indikato-
rerna ”få rätt”, men att recessionen inte inträffar 
förrän om ett år. Och man kan även invända mot 
dessa larmsignaler som denna gång i hög grad föl-
jer av att långräntorna har sjunkit nära, eller till 
och med under, korta räntor4, i hög grad på grund 
av att de långa räntorna sedan tidigare har pressats 
ner ”på onaturlig väg” av Fed’s stödköpsprogram. 

Diagram 3 • Stigande risk för skarp inbromsning i USA 
Procent 

 
Som vanligt, kommer utvecklingen i USA, att bli 
tongivande för resten av världsekonomin, och för 
Sverige. Vi står fast vid bedömningen om att USA-
konjunkturen försvagas i år och nästa år: att BNP-
tillväxten sjunker och att arbetsmarknaden börjar 
försvagas. Men både den ekonomiska politiken och 
en rad geopolitiska faktorer (handelskonflikten 
inte minst) utgör stora osäkerhetsfaktorer i dessa 
bedömningar: ett recessionsförlopp ska inte uteslu-
tas, varvid turbulenta finansmarknader också kan 

4 ”Avkastningskurvan”, som sammanfattar ränteskillnaden mel-

lan korta och långa räntor, har i sig varit en rätt god recessions-

indikator: när ”kurvan inverterar” – enkelt uttryckt innebä-

rande att långa räntor (till exempel 10-årig statsobligation) är 

lägre än korta räntor (exempelvis 3-månaders statsskuldsväx-

lar) brukar det vara fara å färde. 
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komma att sätta stort avtryck i den svenska kon-
junkturen. 

Lägre ”risker på uppsidan” sänker osäk-
erheten för 2019 
Vid sidan av den svårbedömda utvecklingen i USA 
– prognososäkerheten vid en vändpunkt i konjunk-
turen upplevs ofta som högre än vanligt – finns 
flera riskfaktorer för världsekonomin. Detta är för-
visso inte något helt unikt – olika typer av osäker-
het finns ju alltid. Men utifrån antalet orosmoln, 
vidden av dessa, samt var flera ekonomier befinner 
sig i konjunkturcykeln, framstår riskbilden sam-
mantaget som en ganska giftig cocktail (vi har be-
rört detta i Ekonomirapporten, december 2018 
och Ekonomirapporten, maj 2019). Under somma-
ren har det också tillkommit några riskmoment, 
Mellanösternkonflikten och utvecklingen i Hong 
Kong bland annat. Och kanske underskattas risken 
för spridningseffekter från krisen i Argentina? 

Läget kan alltså upplevas som mer ovisst; att 
osäkerheten för prognoserna stiger. När vi betrak-
tar utvecklingen i närtid, exempelvis ”resten av in-
nevarande år”, samt helåret 2019, är det samtidigt 
så att en del frågetecken från i våras nu har rätats 
ut till utropstecken. Till skillnad från tidigare är det 
numera väldigt osannolikt med något välordnat 
brittiskt utträde ur EU den 31 oktober, exempelvis. 
Medan risken för en hård Brexit5 knappast är nå-
gon ”god nyhet” för någon, avtar prognososäker-
heten – i och med att de sannolikheten för de 
”goda scenarierna” tynar för 2019. På samma sätt 
är det med en del andra riskfaktorer. Medan risken 
för en sämre utveckling uppenbarligen stiger mins-
kar också ”chanserna” för de mest gynnsamma ut-
fallen. Visst är kvarstående osäkerhet för 2019 be-
tydande (mycket kan hända än), men förmodligen 
inte högre än tidigare egentligen, om man strikt ser 
till helåret 2019. I våra ögon pekar den nuvarande 
riskbilden framförallt på betydande prognososä-
kerhet för 2020. 

Data bekräftar avmattningen i Sverige 
Sedan föregående prognos har Nationalräkenskap-
erna (NR) publicerat statistik för kvartal ett och 
två6. Dessa utfall visar att BNP sammantaget för det 
första halvåret ungefär var i linje med vår prognos. 

                                                             
5 Retoriken för en hård Brexit har tilltagit under sommaren. 

Men utgången är ännu oviss; speciellt som det finns en majori-

tet i brittiska parlamentet som är mot ett utträde utan avtal. 
6 Statistiken för kvartal två är en snabbvariant som grundas på 

ett mer begränsat underlag än vid ordinarie kvartalsutfall (detta 

publiceras den 13 september för kvartal två). 

BNP-tillväxten för det andra kvartalet, uttryckt 
som förändring jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år, var 1,4 procent, att jämföra med 1,5 
procent i prognosen7. 

Diagram 4 • Arbetsmarknaden börjar försvagas 
Procent av befolkningen resp. arbetskraften 

 
Arbetsmarknaden är ännu stark. Men antalet syssel-
satta föll något i både första och andra kvartalet 
enligt NR. Även antalet arbetade timmar föll det 
första kvartalet, medan den preliminära statistiken 
visar en liten uppgång kvartal två. Tillväxten i antal 
sysselsatta och arbetade timmar har sammantaget 
sjunkit rätt snabbt under det första halvåret, i både 
privat och offentlig sektor. Samtidigt låg den rela-
tiva arbetslösheten (enligt Arbetskraftsundersök-
ningarna, AKU) under det andra kvartalet kvar på 
låga 6,4 procent men månadsutfallet för juli visar 
den högsta siffran på tre år för en enskild månaden 
(7,1 procent)8. AKU-statistiken för de senaste må-
naderna visar även en mindre nedgång för såväl ar-
betskraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden 
(se diagram 4). Det ligger i linje med vår syn att 
dessa mått skulle vända ner. Annan statistik samt 
indikatorer fortsätter att ge stöd för vår syn att ar-
betsmarknadskonjunkturen ska fortsätta försvag-
as. 

På sistone har inflationen varit något högre än 
våra prognoser före sommaren. Som beräknat har 
inflationen sjunkit något sedan första kvartalet, på 
basis av sjunkande bidrag till inflationen från ener-
gipriser (el och bensin). Under månaderna april till 
juli har KPIF-inflationen i genomsnitt legat på 1,8 

7 Differensen beror mer på revideringar av 2018 än prognosfelet 

för utvecklingen under loppet av det första halvåret. 
8 Säsongrensade tal. 



MakroNytt 2/2019 2019-08-22 

4 (5) 

procent, att jämföra med vår prognos om 1,6 pro-
cent. Inflationen enligt KPI har i genomsnitt upp-
gått till 2,0 procent samma period; högre än prog-
nosens 1,8 procent9 10. 

Prognosen antar försvagad konjunktur 
under resten av 2019, samt 2020 
Resursutnyttjandet är ännu högt i Sverige: kon-
junkturtoppen har just passerats och det råder 
ännu högkonjunktur. Vi räknar dock med att BNP-
tillväxten under andra halvåret kommer att fort-
sätta att mattas. Snarast ser vi nedåtrisker för 
denna prognos – utifrån analysen av efterfrågans 
sammansättning (se under BNP-tillväxten: låg och 
på bräcklig grund). Balansen mellan den i år hit-
tills starka exporten (speciellt av tjänster) och 
svaga importen skulle under andra halvåret snabbt 
kunna skifta så att BNP-bidraget från nettoexpor-
ten avtar markant. Några stora lyft för konsumtion 
och investeringar som motverkar en sådan utveckl-
ing bedömer vi också som mindre sannolika i när-
tid: optimismen spirar inte direkt hos hushållen 
och en svagare arbetsmarknad lär knappast hjälpa. 
Utsikterna för investeringar och export känns hel-
ler inte så hoppingivande, givet den globala ut-
vecklingen. 

Tabell 1 • Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring respektive procent 

 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP, fasta  
priser* 2,5 1,3 1,1 1,6 1,5 

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

Timlön, NR* 2,7 3,1 3,3 3,4 3,5 

Arbetslöshet** 6,3 6,4 6,6 6,8 6,8 

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

KPI 2,0 1,9 2,0 2,3 2,4 

Reporänta,  
årets slut** –0,50 –0,25 0,25 0,75 1,00 

* Kalenderkorrigerad utveckling. 
** Procent 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Vad som är genuint svårbedömt är hur den försva-
gade BNP-tillväxten ska slå på arbetsmarknaden; 
kommer den höga sysselsättningen kvarstå en tid 
eller kommer den vika snabbare än vad vi nu be-
räknar. Indikationerna för svagare sysselsättning 
finns, men ännu ger de inte tydligt stöd för något 
förestående skarp fall. Vår prognos är en mindre 

                                                             
9 Medan bostadsräntorna och elpriserna överlag varit lägre än 

prognos har priserna på mat, kläder, hyror och bensin överlag 

varit högre än prognos. 

nedgång i sysselsättningen under loppet av 2019 
och 2020, samt att arbetslösheten långsamt stiger 
mot knappa 7 procent framöver. 

BNP-tillväxten: låg och på bräcklig grund 
Den preliminära statistiken för kvartal två visar på 
en årlig tillväxt för inhemsk slutlig användning 
(summan av konsumtion och investeringar exklu-
sive lagerinvesteringar) på blott 0,1 procent; att 
jämföra med prognosens 0,8 procent. Medan be-
dömningen om svag inhemsk efterfrågetillväxt ”var 
rätt” (kvalitativt) har alltså summan av konsumt-
ion och investeringar ändå överskattats. Framför-
allt är det investeringarna som överskattats. Utfal-
len vittnar om en något skarpare nedgång än be-
räknat för bostadsinvesteringarna. Men också öv-
riga investeringar i näringslivet har visat sig sva-
gare än prognosen. 

En BNP-tillväxt ungefär i linje med prognos till-
sammans med överskattningen av slutlig inhemsk 
efterfrågan innebär att resterande delar av efterfrå-
gesidan (utrikeshandeln samt lagerinvesteringar) 
har underskattats. Här är det speciellt nettoexpor-
ten som inrapporterats betydligt starkare än pro-
gnos. Utfallen visar på såväl starkare export som 
svagare import (än beräknat). 

Vår prognos har sedan förra hösten varit att 
BNP-tillväxten skulle sjunka rejält i år – med mer 
än en procentenhet jämfört med 2018. Så ser det 
nu ut att bli. Men utsikterna framstår allt bräckli-
gare, utifrån den låga inhemska tillväxten. Skulle 
exporten falla samtidigt som vi får en lageranpass-
ning skulle det inte alls vara långt ifrån att BNP- 
nivån mot slutet av 2019 närmar sig föregående års 
nivå – det vill säga att BNP-tillväxten går mot noll, 
eller blir negativ. Vi räknar nu inte med ett sådant 
förlopp. Men utvecklingen för inhemska efterfrå-
gan under första halvåret 2019 är anmärkningsvärt 
svag: två på varandra efterföljande kvartal har inte 
visat så svag tillväxt sedan 2012. 

Nedreviderade räntor och KPI-inflation 
Som följd av dels den stora nedgången för såväl 
globala som svenska räntor, dels det förändrade lä-
get (förväntansbilden) inom centralbanksvärlden 
sänker vi med denna prognos våra ränteprognoser. 
Våra ränteantaganden för såväl Riksbanken som 
ECB är nedjusterade, utifrån bedömningen om en 
lägre styrränta i USA framöver (jämfört med tidi-

10 I det senaste utfallet, för månaden juli, låg KPIF-inflationen 

på 1,5 procent (prognosen var 1,4 procent). KPI-inflationen var 

1,7 procent i juli, som vår prognos. 
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gare prognoser). Därtill antas det ta lång tid för ob-
ligationsräntorna att återvända till de nivåer som 
gällde innan nedgången i år. Såväl korta som långa 
marknadsräntor till hushåll och företag antas där-
med bli lägre än i tidigare prognoser. Nedrevide-
rade räntor medför att den beräknade KPI-inflat-
ionen blir lägre än i tidigare prognoser11. 

Svagare arbetsmarknad dämpar den  
reala skatteunderlagstillväxten 2020 
Tack vare att konjunkturuppgången medförde 
aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än 
året innan tilltog den reala skatteunderlagstillväx-
ten. Trots betydligt svagare sysselsättningsutveckl-
ing i år räknar vi med fortsatt hyfsad ökning av 
skatteunderlaget i reala termer (Tabell 2). En viktig 
förklaring är att timlönerna totalt på arbetsmark-
naden väntas stiga mer än priserna på den kom-
munala sektorns kostnader, vilket bidrar till att 
skatteintäkternas värde ökar realt (ger mer ”köp-
kraft”). Prognosen för nästa år visar att den minsk-
ning av arbetade timmar som vi räknar med ger ett 
tydligt avtryck i den reala skatteunderlagstillväx-
ten, som blir den lägsta på tio år. 

Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt och prisutveckling på den 
kommunala sektorns kostnader 
Procentuell förändring 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Faktiskt skatte- 
underlag 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7 

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

Underliggande 4,3 3,8 3,1 3,0 3,7 

Prisutveckling 2,9 2,4 2,6 2,7 2,8 

Realt skatte- 
underlag 1,3 1,3 0,5 0,3 0,9 

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Våra beräkningarna för samhällsekonomin 2021 
och 2022 är en kalkyl. Kalkylen utgår från att hög-
konjunkturen upphör mot slutet av 2020 och den 
svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 
från och med 2021. Det betyder fortsatt svag skat-
teunderlagstillväxt i både reala och nominella ter-
mer 2021, främst till följd av att arbetade timmar 
fortsätter minska men också till följd av att pens-
ionsinkomsternas ökningstakt avtar. År 2022 antas 
sysselsättningen åter stiga varför vår kalkyl ger att 
skatteunderlagstillväxten då växlar upp. 

                                                             
11 Prognosen för KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) revide-

ras dock endast marginellt denna gång. 
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