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Hög sannolikhet för låg BNP-
tillväxt 2020 
I detta Makronytt, som ges ut i samband med 
årets sista skatteunderlagsprognos från SKR, pre-
senteras en uppdatering av vår konjunkturpro-
gnos samt den medelfristiga kalkyl som löpande 
ges för samhällsekonomin. En uppdaterad bild 
kring förutsättningarna för 2020 ges, liksom en 
tidig summering över 2019. Totalt sett ligger den 
nya prognosen nära den föregående. 

Ovanligt stort utrymme ägnas denna gång åt 
vad som redan har hänt – ja, till och med saker 
som skett före ingången av prognosåret 2019. An-
ledningen är att de prognosrevideringar vi nu gör 
i hög grad följer av reviderade statistiska utfall 
för arbetsmarknaden. Förändringar i arbets-
marknadsprognosen för 2019 och 2020 handlar i 
mindre grad om en förändrad syn på nuläget och 
vad som ligger framför oss. 

Svensk ekonomi i riktning mot lågkon-
junktur nästa år 
Den prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 
2020 – ”två svaga år” i termer av tillväxt – som 
SKR lanserade i december förra året står sig. Un-
der årets första tre kvartal har BNP-tillväxten lan-
dat på 1,3 procent (jämfört med samma period 
2018), ungefär i linje med SKR:s prognoser. Aktu-
ell prognos för helåret 2019 landar på 1,2 procent, 
precis som föregående prognos1. Detta ser vi som 
en rätt ”normal” nedväxling i tillväxt vid en hög-
konjunktur; 2018 ökade BNP med 2,3 procent. 

Att den svenska konjunkturen snart ska börja 
stärkas ser vi som en högoddsare. En vändpunkt 
till det bättre går inte att utesluta men vi ställer oss 
frågan vilka drivkrafterna skulle vara för en sådan 
utveckling. Den försvagning på arbetsmarknaden 
som börjat skönjas i år antas fortgå också under 
2020 – inte minst mot bakgrund av att den beräk-
nade BNP-tillväxten 2020 blir fortsatt låg. 

                                                             
:1 Publicerad den 1 oktober. 

Trots en tydlig försvagning i den globala industri-
konjunkturen, samt en svag utveckling för världs-
handeln, har den svenska utrikeshandeln 2019 gått 
starkt. Den oväntat starka exporten följer sannolikt 
i hög grad på (den också oväntade) försvagningen 
av den svenska kronan. Men att importen har ökat 
betydligt långsammare än exporten har varit avgö-
rande. Bidraget till BNP från nettoexporten står 
faktiskt i år för nästan hela2 den ökning vi beräknar 
för BNP. 

Diagram 1 • Åren av stark tillväxt ligger bakom oss 
Årlig procentuell förändring 

 
Trots vad som möjligen kan vara små ljusglimtar 
nyligen, i Brexit-frågan respektive handelskonflik-
ten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring 
dessa (liksom några andra) geopolitiska frågor. Nå-
gon skarp ljusning för den globala investeringskon-
junkturen är också svårt att tänka sig i närtid. Utan 
hjälpen från en ytterligare försvagning av den 
svenska kronan – vilket vi inte räknar med – och i 
en miljö av fortsatt låg global BNP- och handelstill-
växt 2020, väntas en betydligt svagare svensk utri-
keshandel nästa år. En fortsatt svag trend för nä-
ringslivets investeringar lär också bli fallet nästa 
år, i likhet med 2019. Visserligen tycks merparten 
av nedgången för bostadsbyggandet vara avklarad, 
men en viss minskning ligger i prognosen för 2020. 
Sammanfattningsvis bedöms varken exporten eller 

2 Mer än 90 procent av BNP-ökningen. 
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investeringar ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt nästa 
år. 

Stämningsläget bland hushållen har i år varit 
mer pessimistiskt än normalt, det svagaste sedan 
2012 (enligt KI-barometern). Tillväxten i hushål-
lens konsumtionsutgifter väntas bli svaga 1,0 pro-
cent för helåret 2019, men det följer delvis av peri-
oden av svag bilförsäljning (vilken inleddes redan 
sommaren 2018). Nästa år väntar en svagare ar-
betsmarknad samt långsammare inkomstökningar. 
Men låga räntor förutses 2020, liksom en – trots 
allt – relativt stark arbetsmarknad; något brantare 
fall i sysselsättning bedöms ej ske. Dessa faktorer 
understödjer hushållens reala inkomster. En något 
högre konsumtionsbenägenhet än i år (och lägre 
sparande) antas även 2020, vilket möjliggör en 
större ökning av hushållens konsumtion nästa år 
(1,8 procent), närmare den trend som syntes åren 
2016–2018. En ytterligare försvagning av stäm-
ningsläget hos hushållen (se diagram 2) skulle 
dock kunna försvaga utsikterna. 

Diagram 2 • Försvagad tillförsikt bland hushåll och företag 
Årlig procentuell förändring 

 
SKR:s konjunkturprognos visar på ihållande svag 
BNP-tillväxt (i princip under 2 procent i årstakt 
under 13 efterföljande kvartal, med start i kvartal 
tre 2018). Vikande sysselsättning framstår därmed 
som det mest troliga framöver, inte minst utifrån 
de senaste årens svaga produktivitetstillväxt. För-
svagade vinstutsikter i näringslivet antas alltså mer 
och mer komma att innebära nedjusteringar av be-
manningen varför den totala sysselsättningen 
minskar något 2020. Redan under loppet av 2019 
har antalet arbetade timmar i princip stått still. 
Sysselsättningsgraden antas sjunka något framö-
ver, och andelen arbetslösa beräknas fortsätta stiga 
under 2020. Konjunkturen fortsätter därmed att 

                                                             
3 Delvis hänger detta samman med att vi också reviderat ner 

prognosen för Riksbankens reporänta. 

försvagas och mot slutet av 2020 nås ett läge som 
kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur”. BNP 
samt volymen arbetade timmar skjuter då något 
under de jämviktsnivåer vi bedömer för ett balan-
serat läge, då varken hög- eller lågkonjunktur råder 
(diagram 3). Arbetslösheten beräknas då överstiga 
jämviktsarbetslösheten (vilken vi uppskattar till 
knappa 7 procent). 

Diagram 3 • Mild lågkonjunktur antas prägla 2021 
Årlig procentuell förändring 

 

Tabell 1 • Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring respektive procent; 2021–2023 utgör kalkylår. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP, fasta 
priser* 2,3 1,1 0,8 1,7 2,1 1,7 

Arbetade 
timmar* 1,8 0,0 –0,4 0,2 0,7 0,4 

Timlön, 
NR* 2,8 3,7 3,0 3,0 3,2 3,4 

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

KPIF 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 

KPI 2,0 1,8 1,8 1,9 2,1 2,4 

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

* Kalenderkorrigerad utveckling. 
** Procent. 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Liksom i tidigare prognoser antas inte den svenska 
högkonjunkturen åtföljas av någon snabb uppgång 
i löne- eller prisökningstakten. KPIF-inflationen 
(KPI med fast ränta) beräknas 2020 landa nära 
men i underkant av Riksbankens mål om 2 pro-
cent. Vi har också, likt föregående prognoser, dels 
skjutit på den förväntade ränteuppgången3, dels 
sänkt ränteantagandet vid utgången av det sista 
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kalkylåret. Utan några större uppgångar för bo-
stadsräntorna, varken 2020 eller 2021, ligger den 
beräknade KPI-inflationen därför mycket nära 
KPIF-inflationen några år. Vad gäller löneökning-
arna antas den måttliga stegring som kunnat skön-
jas under de senaste två åren fortgå avtalsåret 
2020. men löneökningarna bedöms förbli histo-
riskt sett låga om de senaste årens starka arbets-
marknadskonjunktur beaktas. På längre sikt antar 
vi i kalkylen trendmässiga löneökningar som är 
högre än vad som har gällt sedan finanskrisen, 
men samtidigt lägre än vad som gällde före finans-
krisen. Antagandet hänger samman med att en viss 
återhämtning i produktivitetstillväxten i det sven-
ska näringslivet beräknas ske framöver. 

Förtida bokslut 2019: låg BNP-tillväxt, 
låga räntor och svagare svensk krona 
Även om det dröjer innan 2019 fullt ut går att sum-
mera vet vi nu relativt mycket om vad som har 
hänt, för produktion, sysselsättning och inkomster 
för merparten av året, även om en del statistik drö-
jer ännu ett tag4. I flera dimensioner tycks 2019 
landa ungefär som beräknat i SKRs prognoser un-
der det senaste året. För att ge visst perspektiv på 
makroprognosens osäkerheter gör vi här en jämfö-
relse med de bedömningar vi gjorde i december 
2018. Då räknade vi med att BNP skulle stiga med 
1,0 procent, mycket nära vår nuvarande uppskatt-
ning på 1,1 procent (kalenderkorrigerat). Förvän-
tan om en betydande nedväxling i BNP-tillväxten 
har alltså besannats (2018 steg BNP med 2,3 pro-
cent). Däremot har våra prognoser underskattat 
styrkan i utrikeshandeln, samtidigt som tillväxten 
för inhemsk efterfrågan utvecklats svagare än för-
väntat. 

För konsumentpriserna räknade vi för ett år sedan 
med något snabbare prisuppgång i år för KPIF 
(KPI med fast ränta; 2,2 procent) än 2018 (2,1 pro-
cent). I nuläget ligger prognosen för KPIF-inflat-
ionen 2019 lägre, på 1,7 procent, varför den upp-
växling vi bedömde för KPIF alltså uteblivit. Pro-
gnosen (för ett år sedan) för KPI-inflationen helå-
ret 2019 låg i än högre grad ”väl högt”, som det vi-
sat sig; på 2,6 procent. Denna beräkning byggde på 

                                                             
4 Nationalräkenskaper med BNP-utfall för kvartal fyra och helår 

2019 publiceras 28 februari 2020. 
5 Utöver den höjning som beslutades i december 2018, som vår 

prognos förutspådde, räknade vi med ytterligare två 2019. Igår, 

den 18 december, offentliggjorde Riksbanken beslut om att åter 

höja reporäntan (den 8 januari 2020), varför man kan säga att 

prognosen fick ”två rätt av tre”. Men de höjningar som spåddes 

för ett år sedan låg tidigare under året, med större inverkan på 

räntor och KPI för helåret 2019. 

stigande marknadsräntor, samt att Riksbanken un-
der året skulle höja styrräntan tre gånger, vilket 
inte riktigt blev fallet5. 

Diagram 4 • Rekordlåga långräntor och svag krona 
Procent respektive kronor 

 
Kanske har året bjudit på mest överraskningar när 
det kommer till just finansiella variabler, räntor 
och valutakurser. 2018 års globala trend av sti-
gande långa obligationsräntor – inte minst drivet 
av stigande USA-räntor – bröts i slutet av 2018 och 
den nedgång i marknadsräntor som följde tilltog 
första halvåret 2019. Sammantaget kom såväl korta 
som långa marknadsräntor 2019 att ligga betydlig 
lägre än bedömningar vi gjorde för ett år sedan6. 
När det gäller den svenska kronan så har de föregå-
ende fem årens trendmässiga försvagning fortgått; 
tvärt emot vår bedömning om en rekyl där kronan i 
år skulle börja stärkas7. Inte minst tycks den svaga 
kronan ha gett påtagligt medvind till den svenska 
exportindustrin. 

Bakom statistiktrasslet skönjs en sval-
nande arbetsmarknad i år 
När vi vänder oss mot arbetsmarknaden har året 
präglats av fler och fler signaler om avmattning. 
Men här går det – tyvärr – inte att undvika de 
stora revideringar av statistiken, som nyligen skett, 
och en lätt ”teknisk” genomgång, om detta ska gå 
att begripa. 

6 I genomsnitt har räntan på 10-åriga statsobligationer från Sve-

rige och USA hittills i år legat på ca 0,0 respektive 2,2 procent. 

Detta motsvarar räntenivåer 1,3 respektive 1,4 procentenheter 

lägre än de helårsprognoser för 2019 som vi gjorde i december 

2018. 
7 Hittills i år har kronan, i handelsviktade termer, legat 4 pro-

cent svagare (mot andra valutor) än 2018. Vår prognos för ett år 

sedan var istället en förstärkning på ungefär lika mycket. 
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I nuläget tror vi att andelen arbetslösa i år ska 
landa på 6,8 procent; att jämföra med prognosen 
om 6,5 procent för ett år sedan. Differensen bott-
nar dock delvis i de Arbetskraftsundersökningar 
(AKU) som i efterhand visat sig vara missvisande. 
Dessa ”felaktiga” utfall har satt stor prägel på 
SKR:s prognoser för såväl antalet sysselsatta som 
antalet arbetslösa liksom volymen arbetade tim-
mar. En utförligare beskrivning finns nedan: Revi-
derad statistik ändrar bilden av arbetsmarknaden 
2018–2019. 

En nyckelvariabel för våra bedömningarna är an-
talet arbetade timmar. Aktuell prognos pekar på en 
oförändrad nivå helåret 2019, jämfört med 2018. 
För ett år sedan räknade vi med en ökning om 0,5 
procent 2019. Vad vi då inte visste om var att utfal-
let från Nationalräkenskaperna (NR) för kvartal tre 
2018 var missvisande högt (vilket var fallet även 
för statistiken över de tre efterföljande kvartalen). 

Parallellt med lyftet för timvolymen syntes aldrig 
någon skarp uppgång i statistiken över produkt-
ionen eller arbetsinkomsterna. Bilden som gavs i 
NR-utfallen understöddes heller inte av annan sta-
tistik över arbetsmarknaden. Utfallen från NR var 
därmed stundtals svåra att tro på. Detta synsätt var 
dock inget som fick oss att helt frångå dessa utfall, 
som trots allt är den officiella statistiken och utgör 
”facit”. 

Så sent som i vår föregående prognos8, baserad 
på de överskattade utfallen, beräknades antalet ar-
betade timmar 2019 landa 1,0 procent högre än 
2018. Nedrevideringen till 0,0 procent i den nya 
bedömningen inbegriper dock inte någon drako-
nisk prognosrevidering av utvecklingen för de sista 
månaderna 2019, utan följer i hög grad på vad som 
hänt dessförinnan, under både 2018 och 20199 (se 
diagram 7). Att timtillväxten på årsbasis (jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år) för kvar-
tal fyra i år endast ligger 0,3 procentenheter lägre 
än i den föregående prognoser belyser detta. Den 
lägre prognosen för 2019 ”beror” alltså mest på de 
rättade utfallen för 2018–2019, vilket sänker in-
gångsnivån och genomsnittet för helåret 2019. Re-
videringen förändrar dock ej avsevärt vår prognos 
på lönesumman, se nedan. 

Tillfälligt stark real skatteunderlags- 
tillväxt 2019 
Trots att fjolårets stora ökning av antalet arbetade 
timmar (med den nya statistiken för timvolymen) 
nu visar sig ha upphört 2019 pekar vår prognos 
ändå på en högre tillväxt i år, än 2018, av det kom-
munala skatteunderlaget ”i reala termer” (diagram 

                                                             
8 Publicerad den 1 oktober. 

5). Här beaktas de priser och löner, som vi upp-
skattar att kommuner och regioner ”betalar” i verk-
samheterna. Att det reala värdet av skatteun-
derlagsökningen blir högre 2019 (än 2018) följer 
framförallt av att ökningstakten för den genom-
snittliga timlönen (enligt NR:s definition) och ”pri-
set på kommunsektorns kostnader” väntas skilja 
sig åt ovanligt mycket (se tabell 2). När konjunk-
turavmattningen nästa år leder till att denna diffe-
rens blir mer normal, samtidigt som sysselsätt-
ningen minskar, faller skatteunderlagstillväxten re-
alt sett till den lägsta ökningstakten på tio år. 

Tabell 2. Skatteunderlaget: faktiskt, underliggande samt i 
reala termer 
Procentuell förändring 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Faktiskt skatte- 
underlag 3,7 3,3 2,6 3,1 3,8 3,8 

Regel- 
förändringar –0,6 –0,6 –0,5 0,0 0,0 0,0 

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

Prisutveckling 3,2 2,3 2,5 2,7 2,5 2,7 

Realt skatte- 
underlag 1,1 1,6 0,6 0,4 1,3 1,0 

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

För 2021 beräknas en ytterligare inbromsning av 
det reala skatteunderlaget, till följd av svag syssel-
sättning samt att löneökningstakten närmar sig 
pris- och löneökningarna för de kommunala utgif-
terna. 

Diagram 5. Real skatteunderlagstillväxt och bidrag från 
vissa faktorer 
Procentuell förändring respektive procentenheter 

 
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Vår kalkyl för 2022–2023 utgår från att samhällse-
konomin är i konjunkturell balans. Det betyder att 
skatteunderlagstillväxten växlar upp till en takt 
som ligger nära ett historiskt genomsnitt, bland 
annat tack vare stigande sysselsättning, vilket följer 
av en växande arbetskraft. 

9 Prognosmakare kallar detta ”baseffekter” eller ”överhäng”. 
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SKR:s skatteunderlagsprognos för 2019, som i 
hög grad baseras på utfall och bedömningar av lö-
nesumman, påverkas inte avsevärt av den nya sta-
tistiken från AKU och NR. Då de totala lönein-
komsterna knappast berörts av revideringarna syns 
en högre lön per sysselsatt och framförallt högre 
lön per arbetad timme (NR-timlönen)10. Den nya 
statistiken medför alltså en omfördelning – från 
volymkomponenten (arbetade timmar) till pris-
komponenten (”timlönen”) – för den beräknade lö-
nesumman 2019. Det betydligt flackare förloppet 
under 2018–2019 ger avsevärt lägre årliga ök-
ningstal för antalet arbetade timmar: timvolymen 
beräknas nu stiga med 1,8 och 0,0 procent för 2018 
och 2019; jämfört med 2,4 respektive 1,0 procent 
med tidigare utfall/SKR-prognos. 

Reviderad statistik ändrar bilden av ar-
betsmarknaden 2018–2019 
I hög grad vilar makroprognoser på analyser av vad 
som har hänt – historiska förlopp och samband – 
samt var befinner vi oss i konjunkturen – nuläget. 
En stor del av statistiken över samhällsekonomin 
revideras löpande och det är inte helt ovanligt att 
konjunkturbilden i närtid får omtolkas: ibland 
också storyn, slutsatser eller poänger, som förs 
fram i en prognos kan då behöva justeras. I hög 
grad kan ny information om vad som redan har 
hänt vara det som förändrar prognosen över vad 
som ligger framför oss. Så är det nu. 

Under de senaste två månaderna har stora revi-
deringar av statistiken över arbetsmarknaden pre-
senterats av SCB. Magnituden av revideringarna är 
betydande. De har också varit oväntade då de inte 
har legat inom ramen för den gängse produktions-
cykel för statistiken. 

Som tur är behöver inte SKR:s prognoser över 
samhällsekonomin och det kommunala skatteun-
derlaget nu ändras i grunden. Delvis följer det av 
att vi – innan SCB bekräftade kvalitetsbrister i Ar-
betskraftsundersökningarna (AKU) – för progno-
sen antog att de senaste utfallen inte stämde. Som 
vi misstänkte visade den initiala AKU-statistiken 
på en missvisande snabb försvagning. 

Det skarpa fall i sysselsättningsgraden, och 
snabba uppgång i andelen arbetslösa, som först 
syntes i utfallen för perioden juni–augusti i år 
framträder inte längre i den ”rättade” statistik som 
AKU publicerat. De revideringar som nu gjorts av 
AKU-statistiken omfattar dock även andra halvåret 

                                                             
10 Bedömningen av kommunsektorns personalkostnader har ej 

påverkats av detta, då dessa beräknas utifrån KL-statistiken. 
11 SCB medgav kvalitetsbrister i AKU i ett pressmeddelande den 

17 oktober. I samband med publiceringen av oktober månads 

201811. Sammanfattningsvis visar den korrigerade 
statistiken på såväl lägre sysselsättningsgrad som 
en lägre andel personer i arbetskraften (AK-talet) 
under 2018 och 2019. 

Diagram 6 • Helt ny bild för sysselsättningen 
Procent av befolkningen 

 
Utifrån andelen arbetslösa under perioden januari 
2018 till september 2019 kan revideringarna tyckas 
rätt obetydliga: andelen arbetslösa har höjts från 
6,28 procent till 6,34 procent12. Förloppet på må-
nadsbasis är dock avsevärt förändrat. I den ur-
sprungliga statistiken syntes sysselsättningsgraden 
och AK-talet tydligt kulminera under slutet av förra 
året, och följas av en nedgång i år. Den korrigerade 
statistiken visar istället närmast ett stillestånd för 
dessa centrala variabler, och en lite oväntad upp-
gång de senaste månaderna (se diagram 6), vilken 
vi inte riktigt tror på (se nedan). 

Då antalet personer i arbete, i den korrigerade 
AKU-statistiken, sänkts mer än antalet sysselsatta 
(det vill säga inklusive frånvarande), anade vi på 
förhand att antalet arbetade timmar enligt Nation-
alräkenskaperna (NR) skulle revideras ner13. Ned-
skrivningen av antalet timmar i NR blev dock 
större än vad vi kunde gissa: i genomsnitt justera-
des nivån för arbetade timmar ner med 1,3 procent 
under andra halvåret 2018 och första halvåret 2019 
(se diagram 7). Även antalet sysselsatta har juste-
rats ner, men betydligt mindre än timvolymen. 

Sammantaget har den anmärkningsvärt stora 
uppgången i sysselsättning under andra halvåret 
2018 nu ”försvunnit” i statistiken. Initialt förvåna-
des vi verkligen av dessa (tidigare så) starka utfall. 
Faktum är att de aktuella siffrorna känns mer rim-

AKU publicerades reviderade siffor för perioden juli 2018 till 

september 2019. De nya utfallen baseras på ett mindre dataset. 
12 Säsongrensad statistik. 
13 AKU utgör ett viktigt underlag för NR. 
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liga – inte minst utifrån andra utfall och indikato-
rer. Den nya statistiken medför – då BNP endast i 
mindre utsträckning har påverkats av den korrige-
rade statistiken en högre arbetsproduktivitet (BNP 
per timme), liksom högre löneinkomster per arbe-
tad timme (och per sysselsatt). 

Diagram 7 • Uppsvinget andra hälften av 2018 var fel 
Miljarder timmar 

 
Det nya utgångsläge som ges av den reviderade sta-
tistiken skulle kunna påverka prognosen 2020 och 
därefter, speciellt om prognosen verkligen tog fasta 
på den uppgång i sysselsättningsgraden som de 
senaste månadsobservationerna visar i AKU (se di-
agram 6). Utifrån missödena med AKU de senaste 
åren samt de höga bortfallen i undersökningarna 
tolkar vi statistiken med försiktighet. Vi förhåller 
oss därför skeptiska till den uppgång i sysselsätt-
ningsgraden som syns de sex senaste månaderna 
(diagram 6). SKR:s prognos om att antalet arbe-
tade timmar minskar under 2020 kvarstår därför. 
Varken prognos- eller kalkylåren har påverkats 
nämnvärt, trots den betydande nivånedskrivningen 
av NR:s timmar 2018 och 2019. Vad gäller den kal-
kyl vi gör för den långa sikten har vi ”tagit tillbaka” 
den uppskrivning av potentialen för arbetade tim-
mar som vi tidigare i år gjorde på basis av felaktiga 
utfallen. 

Statistikfelen fick oss att höja vår upp-
skattning av timpotentialen 
Efter en rad av utfall som överträffat våra progno-
ser reviderade vi slutligen14 upp potentialen för ar-
bete timmar, den bedömda nivå som antas gälla 
när resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är 
”normalt”, när det råder varken hög- eller lågkon-
junktur. I normalfallet uppdateras denna bedöm-

                                                             
14 I prognosen som publicerades den 1 oktober. 

ning högst en gång per år, i samband med nya be-
folkningsprojektioner från SCB. Och sällan görs så 
stora revideringar, som nu skedde, av denna upp-
skattade potential för arbetsmarknaden. 

Bedömningen om en högre sysselsättningspot-
ential, än vad som antagits i tidigare prognoser, 
kändes dock rimlig; dels saknades tecken på att det 
redan strama arbetsmarknadsläget höll på att stär-
kas ytterligare, dels fanns externa analyser där en 
sådan högre potential bedömdes15, vilket också 
togs i beaktande. 

När vi nu tagit emot den nyligen ”rättade statisti-
ken” framstår det närmast lite ironiskt, när poten-
tialen för arbetade timmar i och med denna pro-
gnosuppdatering justeras ner och tillbaka till den 
uppskattning vi gjorde före perioden av ”för 
starka” utfall från NR (diagram 8). Dessa revide-
ringar tjänar som en god illustration över hur ge-
nuint osäkert samhällsekonomiska bedömningar 
är på längre sikt. 

Diagram 8 • Nedjusterad skattning av timpotentialen 
Miljarder timmar 

 
Såväl den faktiska utvecklingen som potentialen 
för arbetade timmar har justerats ner, och det be-
räknade gapet mellan faktiska och potentiella tim-
mar är ungefär oförändrat. Därmed blir revidering-
arna för kalkylperioden rätt små; den överhettade 
arbetsmarknaden 2018–2019 anpassas mot kon-
junkturell balans 2022 – på liknande sätt som i fö-
regående prognos, men på en lägre nivå. 

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 

15 Inte minst de som Konjunkturinstitutet gjorde. 


