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Svensk konjunktur fortsätter 
att försvagas i år 
I årets första MakroNytt går vi igenom makrout-
sikterna för 2020, denna gång med tydlig fokus 
på omvärldsförhållanden. Konjunkturutsikterna 
för världsekonomin kan inte beskrivas som särde-
les goda och SKR:s prognos antar låg global BNP-
tillväxt i år. 
    I stort sett står sig våra senaste bedömningar 
av den svenska ekonomin (se MakroNytt 3/2019). 
Våra uppdaterade prognoser för den globala och 
svenska ekonomin, samt för det kommunala skat-
teunderlaget, ligger nära föregående prognoser. 
Bedömningen är att Sverige når lågkonjunktur 
mot slutet av 2020. Men någon djupare svacka 
tycks ännu avlägsen och den förutsedda lågkon-
junkturen kan beskrivas som ”mild”. 
    Den svagare konjunkturen förväntas addera till 
de strukturella utmaningar som underliggande 
präglar ekonomin för kommuner och regioner, 
inte minst kommande år. Samtidigt är de starka 
svenska offentliga finanserna betryggande: ut-
rymmet för att stimulera konjunkturen genom fi-
nanspolitik finns. Att stärka kommunsektorns in-
komster genom statsbidrag, för att hålla kon-
sumtion och investeringar uppe i en konjunktur-
svacka, är sannolikt en av de mest effektiva stimu-
lansåtgärderna nu när den penningpolitiska arse-
nalen är begränsad. 

Än har Sverige inte nått lågkonjunktur 
Hur man än väljer att sammanfatta tillståndet för 
den svenska samhällsekonomin i stort syns ännu 
ett hyfsat starkt konjunkturläge. Detta blir slutsat-
sen om man tittar på industrins kapacitetsutnytt-
jande eller arbetsmarknaden, men också utifrån 
mått som syftar till att sammanfatta resursutnytt-
jandet i hela ekonomin. Medan kapacitetsutnytt-
jandet inom tillverkningsindustrin ännu kvartal 3 
2019 (det senaste utfallet) rapporteras vara mycket 
högt, syns en tydlig avmattning i de indikatorer 
som beräknas för det samlade resursutnyttjandet 
(RU, diagram 1). RU-indikatorerna baseras bland 

annat på mer framåtblickande variabler, vilket gör 
måtten rätt snabba på att signalera förändringar i 
konjunkturen. Fortgår den försvagning som inled-
des för ett drygt år sedan blir signalen snart ”låg-
konjunktur”, det vill säga svagare konjunktur än 
normalt. En viktig poäng är dock att vi inte är där 
ännu, vilket det kan finnas olika uppfattningar om, 
liksom råda viss förvirring kring (se stycket ”Lägre 
tillväxt följer vid stark konjunktur”). 

Diagram 1 • Högtryck i industrin – tydlig nedgång totalt sett 
Index 

 

Ser man till arbetsmarknaden, som i och för sig 
svarar på konjunktursvängningar med avsevärd  
fördröjning, är läget ännu tämligen starkt. Trots att 
den fleråriga förstärkningen av den svenska arbets-
marknaden bröts för ungefär ett och ett halvt år se-
dan var sysselsättningsgraden vid utgången av 
2019 på en historisk mycket stark nivå; andelen ar-
betslösa, som försvagats mer tydligt, ligger ännu 
klart under ett historiskt genomsnitt (enligt AKU-
statistiken, diagram 2). De senaste tio årens för-
stärkning av såväl sysselsättningsgrad som arbets-
kraftsdeltagande måste dock förstås som en kom-
bination av konjunkturell återhämtning och struk-
turell förstärkning. Exempelvis räknar SKR, liksom 
andra bedömare, med att sysselsättningsgraden ”i 
normalkonjunktur” framöver ligger betydligt högre 
än ett historiskt genomsnitt. Inte desto mindre: ar-
betsmarknadsläget är ännu starkt i Sverige, vilket 
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gynnar inte minst basen för den kommunala be-
skattningen. 

Emellertid råder i nuläget förhöjd osäkerhet vad 
gäller läget på arbetsmarknaden. AKU baseras se-
dan en tid på ett begränsat urval och konfidensin-
tervallen i mätningen är nu extra stora1. 

Diagram 2 • Arbetsmarknaden står ännu stark (enligt AKU) 
Procent 

 

Statistiken från Arbetsförmedlingen ger dock tyd-
ligt stöd för den uppgång i antalet arbetslösa som 
AKU visar (diagram 3). I nuläget, när tillförlitlig-
heten i AKU är lägre än vanligt, blir Arbetsför-
medlingens rapportering extra intressant att följa. 

Diagram 3 • Tydlig trend med allt fler arbetslösa 
Tusental personer 

 

                                                             
1  Se MakroNytt 3/2019 för kommentarer om stora revideringar 

samt statistiktrassel för AKU. 

Några orosmoln lättar kanske… 
Det senaste dryga året har tillväxten i världsekono-
min bromsat in. Såväl tillväxten för global BNP 
som för världshandeln påvisar avmattningen (dia-
gram 4 och 8). Men vart ska omvärldskonjunktu-
ren egentligen barka 2020? Ska föregående års in-
bromsning fortsätta; eller väntar en vändpunkt, 
med efterföljande högre global tillväxt? 
Utsikterna för världsekonomin tycks vara tämligen 
svaga. Några riskfaktorer, som präglat makrorap-
porteringen 2019, kan möjligen ses som mindre 
”akut osäkra” i ett kort perspektiv. Exempelvis kan 
”fas-1-avtalet” medge en viss förbättring av han-
delsrelationen mellan USA och Kina. Och ”Brexit” 
ledde ju under 2019 heller inte till några stora kon-
vulsioner för varken finansmarknaden eller den 
europeiska ekonomin. Sådana ”goda nyheter” kan 
möjligen ingjuta viss optimism bland företag och 
hushåll världen över. 

Diagram 4 • Inbromsning för global BNP-tillväxt 2018–2019 
Procent 

 

Många ledande indikatorer tycks också ha bottnat: 
några har slutat att försvagas medan andra, speci-
ellt de för tillverkningsindustrin, har vänt upp. Lä-
get är dock ännu svagare än normalt enligt flera av 
dessa indikatorer (indexvärde under noll i diagram 
5), vilket ungefär kan tolkas som ”tillväxt svagare 
än trendtillväxt”. Därtill infinner sig frågan om 
denna ljusning i förväntansbilden också ska åtföl-
jas av en starkare faktisk utveckling. Många oklar-
heter kvarstår rörande världshandeln framöver: 
tullutspel och tvister mellan USA och Kina, samt 
mellan USA och EU, liksom handelsförutsättning-
arna för Storbritannien när väl utträdet ur EU blir 
skarpt. 



MakroNytt 1/2020 2020-02-13 

3 (7) 

Diagram 5 • Svagt läge trots uppsving i indikatorer 
Index 

 

… men global tillväxt lär förbli svag 2020 
Nya bakslag har också tillkommit i början av året. 
Ett sådant är de störningar som nu rapporteras i 
samband med Corona-viruset. Sannolikt kommer 
smittan sätta tydliga avtryck i statistik för årets 
första kvartal, inte minst i de värst drabbade reg-
ionerna i Asien, men sannolikt också på global nivå 
då Kina och Asien är så tongivande för världshan-
deln. En annan sak är nedstängningen av Boeings 
fabriker i USA2. Även detta lär synas i makrosta-
tistiken för årets första kvartal. Den ljusning som 
industriindikatorer nyligen har påvisat kan således 
komma att grusas. 

Vår prognos för helåret 2020 utgår från att nå-
gon robust vändning mot starkare världskonjunk-
tur uteblir. Liksom tidigare antar prognosen att 
global BNP-tillväxt i år blir den svagaste på 10 år, 
vilket (numera) också är den bild som flertalet be-
dömare ger. Den historiska ”trendtillväxten” för 
global BNP ser ej ut att kunna nås i år: för det stora 
flertalet av länder ligger aktuella konsensuspro-
gnoser för BNP-tillväxten 2020 alltså under re-
spektive lands långsiktiga tillväxtbana. En vanlig 
bedömning är också att BNP i år ska stiga långsam-
mare än i fjol; så ser många prognoser ut för USA, 
Japan och Storbritannien, liksom för våra grann-
länder Norge, Finland och Danmark. 

I vilken takt som de senaste två årens nedgång 
för europeisk bilindustri, inte minst den tyska3, ska 
återhämtas är också oklart: ett återtag är sannolikt 
men frågan är hur pass stor en sådan uppgång blir 
(samt när). Att tysk bilindustri framöver kommer 

                                                             
2 Boeing är i USD räknat USA:s största exportföretag. 

att vara en svagare tillväxtmotor än tidigare, för 
Europa, är troligt. Spridningseffekterna från ned-
gången är dock betydande och något som en tid lär 
tynga den tyska ekonomin i stort. 

Bilden av fortsatt svag global tillväxt i år vilar 
inte bara på nu rådande svaghetstecken. En avgö-
rande faktor, som vi ser det, är det begränsade ut-
rymme för expansiv penning- och finanspolitik 
som syns på flera håll. Centralt för den globala pro-
gnosen är även den rätt svaga utveckling som vi i år 
beräknar för USA. Ännu är BNP-tillväxten i USA 
visserligen skaplig, klart högre än de senaste 10 
årens BNP-tillväxt i genomsnitt (precis tvärtom är 
det med BNP-tillväxten i resten av världen, se dia-
gram 4). Någon repris på de stimulanser som inte 
minst stora skattesänkningar i USA 2018–2019 in-
nebar är ej trolig i år. 

Kan än lägre räntor verkligen hjälpa nu? 
Vi antar att centralbanken i USA (Fed) ska lansera 
ytterligare lättnader i år, bland annat genom att 
sänka sina styrräntor. Det är dock svårt att se att 
just detta ska lyckas ge något starkt uppsving för 
investeringskonjunkturen: varken tillgången på ka-
pital och krediter eller priset (räntorna) kan idag 
vara något allmänt stort hinder för investeringar i 
näringslivet. 

Diagram 6 • USA-börsen går som en raket 
Index 

 

Förväntningarna på det nya året tycks dock på 
vissa håll vara högt ställda; inte minst ger nuva-
rande värdering på aktiebörserna det intrycket. 
Förra årets breda uppgångar, för praktiskt taget 

3 Relaterad till utsläppsskandalerna samt osäkerheten i och med 

Brexit, under en allt snabbare strukturell omställning mot for-

don med elektrifierad drift. 
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samtliga tillgångsslag på finansmarknaden, utgör i 
förlängningen en potentiell risk framöver, speciellt 
som vinstutvecklingen 2019 stagnerade på flera 
håll. De betydande återköp av (företagens) egna 
aktier som synts inte minst i USA har säkerligen 
förstärkt de rusande börskurserna (diagram 6). 
Men att vinstläget allmänt sett kommer att behöva 
stärkas tydligt framöver, för att uthålligt motivera 
rådande värderingar på börserna, ser vi som tro-
ligt. 

Samtidigt tycks prissättningen på ränte- och akti-
emarknaden inte riktigt gå hand i hand i nuläget. 
Något stabilt mönster finns visserligen inte mellan 
aktie- och räntemarknad på lång sikt. En samvari-
ation har dock synts ett antal år (sedan 2012, dia-
gram 7). Illustrationen ska förstås som att ”star-
kare konjunktur” ger dels stigande börskurser (för-
väntade vinster), dels högre räntor – givet såväl 
högre förväntad real avkastning/tillväxt som sti-
gande inflation. Medan ”börsoptimismen” nu tycks 
vara hög så signalerar alltså räntemarknaden något 
annat. Kanske ska detta bäst förstås utifrån nuva-
rande ”nollräntelandskap”: det finns helt enkelt 
knappast alternativ till aktiemarknaden för det ka-
pital som jagar avkastning. 

Diagram 7 • Rusande börs men skeptisk räntemarknad? 
Procent och årlig procentuell förändring 

 

Enligt nuvarande konsensusestimat förväntas en 
betydande uppryckning av företagsvinsterna i USA 
20204, med potentialen att lyfta både global inve-
steringskonjunktur och finansmarknad. Frågan är 
om dessa förhoppningar kommer att besannas? 
Mellan rapporterade vinster (i företagens redovis-
ning) och makrostatistiken (exempelvis de Nation-

                                                             
4 Även 2021 pekar prognoserna på en fortsatt vinsttillväxt. 

Källa: Consensus forecast (13 January), Consensus Economics. 

alräkenskaper som definierar BNP) är det emeller-
tid väldigt långt: en återhämtning av vinstläget är 
inte nödvändigtvis oförenlig med inbromsande 
BNP-tillväxt . Men utifrån de lågt ställda förvänt-
ningarna på ”global makro” tycks inte något rejält 
lyft i företagsvinsterna som det alldeles självklara: 
måttlig eller svag marknadstillväxt för många 
branscher lär kunna förbli en utmaning. Och kost-
nadsbesparingar som huvudspår för att kvartals-
rapporterna uthålligt ska möta finansmarknadens 
avkastningskrav behöver sannolikt åtföljas av star-
kare ”organisk tillväxt” hos företagen. 

En dyster trend, som torde prägla såväl företa-
gens rapportering (av sina resultat) som makrosta-
tistiken, är den svaga produktivitet som sedan fi-
nanskrisen synts för stora delar av det globala nä-
ringslivet. I grund och botten är det svårt att se nå-
gon global konjunkturuppgång utan att investe-
ringarna tar fart och att detta inbegriper näringsli-
vet i USA. Visserligen kan investeringsbehoven 
stiga på basis av en vikande produktivitetstrend: ny 
kapacitet måste då tillföras, så länge efterfrågeläget 
är tillräckligt starkt vill säga. Men stiliserat kan två 
lägen, eller konjunkturfaser, beskrivas som utmär-
ker den snabbaste tillväxten i produktivitet och 
vinster: dels när försäljningen/BNP stiger som 
snabbast, dels när företagen krymper sin produkt-
ionskapacitet/bemanning. Efter den långa raden av 
år med gradvis starkare världskonjunktur, trots en 
stagnerande produktivitet, framstår inte det första 
alternativet – en rejäl skjuts i efterfrågetillväxten – 
just som mer troligt än ”hårda rationaliseringar”, 
för att stärka produktivitet och vinstläge. 

Diagram 8 • Ljusningen för världshandeln antas dröja 
Index 
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Sammanfattningsvis har vi i nuläget svårt att se 
vad som ska bryta den sedan två år stagnerande 
trenden för världshandeln (diagram 8). Vändpunk-
ten kommer säkerligen, men det ska inte uteslutas 
att den kan dröja. I frånvaro av en fortsatt försvag-
ning av den svenska kronan tror vi att en svagare 
marknad väntar för ett stort antal svenska export-
företag i år (jämfört med 2019). Något signifikant 
bidrag från utrikeshandeln till den svenska BNP-
tillväxten beräknas därmed inte för i år – en stor 
kontrast mot 20195. 

Svaga men rätt stabila inhemska utsikter 
Tillkommande information, i form av statistiska 
utfall och ledande indikatorer, sedan föregående 
prognos (publicerad 20 december 2019) förändrar 
inte nämnvärt SKR:s bedömningar av vare sig nu-
läget eller konjunkturutsikterna för Sverige i år. 
Prognosen om svag konjunktur både i år och nästa 
år står sig därmed (se MakroNytt 3/2019 för en be-
skrivning av såväl den svenska konjunkturprogno-
sen som kalkylen på längre sikt). Nedan ges en kort 
sammanfattning samt kommentarer till förekom-
mande revideringar. 

Sammanfattningsvis beräknas en period av ihål-
lande svag BNP-tillväxt i Sverige. Liksom progno-
sen för 2019 beräknas BNP i år öka med omkring 1 
procent, betydligt lägre än den trendmässiga till-
växten. Varken hushållens eller den offentliga sek-
torns konsumtion framstår som troliga draglok för 
någon markant acceleration i efterfrågetillväxten – 
inte heller investeringarna. 

Den svaga produktionstillväxten antas medföra 
en gradvis allt svagare arbetsmarknad, i linje med 
den svagare utveckling som syns sedan 2018. En 
fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning 
framstår som trolig i flera branscher/sektorer. En 
viss dämpning av antalet arbetade timmar och an-
talet sysselsatta personer beräknas därför ske i år. 

KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) beräknas, 
liksom tidigare, 2020 landa under Riksbankens 
mål om 2 procent, men prognosen är nu något 
nedreviderad. Om den senaste tidens låga energi-
priser består finns en risk för än svagare inflation 
framöver: såväl svenska elpriser som oljepriset har 
nyligen fallit markant och det för helåret tongi-
vande januariutfallet kommer bli extra spän-
nande6. Också prognosen över löneökningstakten 
är något nedreviderad 2019 och 2020. 

                                                             
5 SKR:s estimat pekar i nuläget på att nettoexportens BNP-bi-

drag då utgjorde hela 1,2 procentenheter (i princip hela BNP-

ökningen för helåret 2019 således). 

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

Arbetade 
timmar* 1,8 0,0 –0,4 0,3 0,7 0,4 

Timlön, 
NR* 2,8 3,6 2,9 3,0 3,2 3,4 

Arbetslös-
het** 6,3 6,8 7,2 7,3 7,3 7,2 

KPIF 2,1 1,7 1,6 1,8 1,9 2,0 

KPI 2,0 1,8 1,6 1,8 2,2 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. 

Skatteunderlagstillväxten försvagas 
Trots att arbetade timmar under helåret 2019 i 
princip var oförändrat jämfört med 2018 var skat-
teunderlagstillväxten stark i reala termer (med be-
aktande av de priser och löner, som vi uppskattar 
att kommuner och regioner betalar i verksamhet-
erna), se tabell 2. Det beror framförallt på att ök-
ningstakten för den genomsnittliga timlönen (pris-
komponenten i lönesumman; enligt NR:s definit-
ion) var den högsta på många år samtidigt som pri-
set på kommunsektorns kostnader endast steg 
måttligt (”bidrag från pris”, diagram 9). 

Den konjunkturförsvagning vi nu befinner oss i 
väntas medföra att arbetade timmar minskar i år och 
endast ökar svagt nästa år. Samtidigt räknar vi med 
att skillnaden i ökningstakt mellan timlöner och pri-
set på kommunsektorns kostnader krymper väsent-
ligt. Därmed faller skatteunderlagstillväxten 2020–
2021 realt sett till den lägsta ökningstakten på tio år. 

Tabell 2. Det kommunala skatteunderlaget 
Procentuell förändring 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Faktiskt skatte- 
underlag 3,7 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8 

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

Underliggande 4,4 3,9 3,0 3,1 3,8 3,8 

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

Realt skatte- 
underlag 1,1 1,5 0,5 0,4 1,3 1,0 

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

6 SCB publicerar januari månads KPI-utfall den 19 februari. 



MakroNytt 1/2020 2020-02-13 

6 (7) 

Diagram 9. Real skatteunderlagstillväxt och bidrag från 
vissa faktorer 
Procentuell förändring respektive procentenheter 

 
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

SKR:s kalkyl för 2022–2023 utgår från att sam-
hällsekonomin är i konjunkturell balans. Det med-
för att skatteunderlagstillväxten växlar upp till en 
takt som ligger nära ett historiskt genomsnitt, inte 
minst tack vare stigande sysselsättning, vilket följer 
av växande arbetskraft och totalbefolkning. 

Starka statsfinanser ger finanspolitiskt 
manöverutrymme 
Vi beräknar nu det finansiella sparandet i offentlig 
sektor 2019 till 0,4 procent av BNP (tabell 3). 
Överskott inom framförallt statlig sektor uppväger 
kommunsektorns negativa sparande. 

Vad vi nu ser framför oss är konjunkturavmatt-
ningens effekter på de offentliga finanserna. I år 
och nästa år försämras därmed statens finanser re-
lativt snabbt, vilket leder till underskott för den of-
fentliga sektorn som helhet. Trots det fortsätter 
den konsoliderade bruttoskulden (Maastrichtdefi-
nitionen) för hela den offentliga sektorn att minska 
som andel av BNP; BNP (i löpande priser) stiger 
alltså snabbare än skulden. 

I vår kalkyl antar vi ett oförändrat välfärdsåta-
gande för kalkylåren (2022–2023). Det innebär att 
vi räknar med oförändrad ersättningsgrad i trans-
fereringssystemen, en kommunal konsumtion som 
följer den demografiska utvecklingen samt offent-
liga investeringar som till stora delar följer BNP-
tillväxten. Trots ökade offentliga utgifter så landar 
Maastrichtskulden under 35 procent av BNP, vilket 
är målnivån i det nya finanspolitisk ramverk som 
gäller från och med i år. 

Tabell 3. Den offentliga sektorns finanser 
Procent av BNP 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Finansiellt 
sparande 0,8 0,4 –0,2 –0,6 –0,4 –0,3 

  Staten 1,3 1,0 0,5 –0,1 0,1 0,1 

  Ålderspensions- 
  systemet 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

  Kommunsektorn –0,7 –0,7 –0,8 –0,7 –0,7 –0,7 

Maastrichtskuld 38,8 35,3 34,5 33,9 33,7 33,6 

Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Vår slutsats blir att det finns både utrymme och 
goda konjunkturmässiga skäl att stärka kommun-
sektorns inkomster. Ofta framhålls åtgärder som 
stärker offentliga investeringar och konsumtion 
som högeffektiva för att stötta konjunkturen. Utö-
ver den strukturella/långsiktiga resursfrågan för 
kommuner och regioner torde det alltså finnas syn-
nerligen goda skäl kommande år att stärka resur-
serna i kommunsektorn – utifrån den svagare kon-
junkturen. 

Lägre tillväxt följer vid stark konjunktur 
Inte sällan används konjunkturterminologin grum-
ligt och missvisande. Detta bottnar nog i en sam-
manblandning av olika begrepp; exempelvis till-
växt (förändringen i flödesvaribler som till exempel 
BNP eller sysselsättning) och konjunktur (en läges-
variabel; balansen mellan efterfrågan och utbud, 
som kan beskrivas i termer av resursutnyttjande). 
Som upprepats i SKR:s prognoser de senaste åren 
ligger det i sakens natur att tillväxten bromsar in i 
ett läge med allt högre resursutnyttjande: ledig ka-
pacitet inom exempelvis industrin eller hos den an-
ställningsbara arbetskraftsreserven krymper ju i 
takt med ett allt starkare konjunkturläge. Sedan 
kan konjunkturens svängningar ofta vara oregel-
bundna – långt från någon snygg kurva från läro-
böckerna i nationalekonomi. Nedan visas Riksban-
kens RU-indikator samt BNP-tillväxten i Sverige 
(diagram 10). 

Räknar man på den genomsnittliga BNP-tillväx-
ten i uppgångsfaser (perioden från konjunkturbot-
ten till -topp) så är det avsevärt högre än i ned-
gångsfaserna (perioden från konjunkturtopp till  
-botten). 
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Diagram 10 • BNP-tillväxten som högst i uppgångsfaser 
Index och procent 

 

Det framgår även att den högsta BNP-tillväxten 
sällan uppnås när konjunkturen är som starkast. 
Än tydligare syns att tillväxten sjunker efter toppen 
av högkonjunkturer. SKR:s syn är att vi just nu är i 
en sådan fas. 

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 @ skr.se 


