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Oviss kraft i återhämtningen 
Redan före sommaren stod det klart att det andra 
kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och 
sysselsättning var större än vad som antogs i fö-
regående skatteunderlagsprognos. Utsikterna för 
BNP och sysselsättning helåret 2020 ser därmed 
svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i 
våras. 

Samtidigt som vi skriver ner den realekono-
miska kalkylen revideras dock skatteunderlags-
prognosen upp för 2020. Anledningen är att löne-
summan ser ut att bli starkare än vad vi beräk-
nade före sommaren, som en följd av stora utbe-
talningar av permitteringslöner. Utsikterna för 
såväl konjunkturen som det kommunala skatteun-
derlaget är emellertid särdeles ovissa, med anled-
ning av covid-19. 
 
Det exceptionellt osäkra prognosläge som rådde i 
våras kommunicerade SKR genom att ge ett scena-

rio för samhällsekonomin – istället för att som van-
ligt beskriva en prognos (för innevarande och nästa 
år) följt av en kalkyl (för den längre sikten). Bety-
dande osäkerhet kvarstår och kalkylerna illustrerar 
även nu ett scenario. När ”prognos” i det följande 
används är det för att möjligheterna för att göra 
bedömningar för helåret 2020 trots allt blivit 
större (liksom för att det är språkligt smidigare). 
Vissa svårbedömda variabler, exempelvis löneut-
vecklingen – även för den korta sikten – bygger på 
antaganden, då det i nuläget knappast är rimligt att 
lägga prognoser. 

Botten passerad för svensk BNP 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, 
att BNP under det andra kvartalet skulle falla 
mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut 
att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart 
större än vad som antogs i den skatteunderlagspro-
gnos som publicerades den 29 april (vilken låg till 
grund för Ekonomirapporten, maj 2020). I det lä-
get sträckte sig månadsstatistik endast till febru-
ari/mars, medan det sista utfallet för BNP och ar-
betade timmar avsåg kvartal 4 2019. Som i princip 

alla bedömare togs vi på sängen av den snabba 
nedgången i ekonomin. 

Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sve-
rige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska 
konjunkturkollapsen under månaderna mars, april 
och maj. Trots att endast drygt fyra månader åter-
står av innevarande år är det långt till målgång för 
helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen 
präglas av stor ovisshet. 

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i 
den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i 
våra tidigare prognoser räknar vi alltså med att 
BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska 
öka. Vi behåller därmed det scenario för samhällse-
konomin som vi utformade i våras, om en åter-
hämtning under det andra halvåret i år. Upp-
gången under det andra halvåret antas dock bli 
svagare än vad vi tidigare förutsatte (diagram 1). 
Vårt BNP-estimat för 2020 landar nu på –4,9 pro-
cent (kalenderkorrigerat); mot –4,1 procent tidi-
gare.  

Diagram 1 • Vi underskattade djupdykningen i våras 

Index för säsongrensad BNP samt arbetade timmar; kvartal 2019 = 100 

 
Mycket snart har vi ett första facit för det andra 
kvartalet; ett ordinarie NR-utfall för både BNP och 
antalet arbetade timmar publicerar SCB på fredag, 
den 28 augusti. 
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Jätteras för sysselsättningen 

I våra kalkyler från april var det framförallt ar-
betsinsatsen som missbedömdes: nedgången för 
såväl antalet personer i arbete som antalet arbe-
tade timmar (diagram 1) var betydligt större än vad 
vi då antog. 

Vår aktuella beräkning utgår från en långt större 
tillbakagång för antalet arbetade timmar under 
kvartal två, liksom lägre nivåer för det andra halv-
året (jämfört med vårens kalkyl). Arbetsinsatsen 
bedöms ha minskat med dryga 7 procent (säsongs-
rensat och jämfört med föregående kvartal); att 
jämföra med nästan 4 procent (i prognosen från 
april). Vårt estimat för helåret 2020 stannar på en 
nedgång om 5,5 procent för antalet arbetade tim-
mar; att jämföra med 3,3 procent tidigare. 

Diagram 2 • Högre arbetslöshet ger inte hela bilden 

Antal personer, ackumulerad förändring februari-juli 

 
Inte oväntat vittnar såväl statistiken från Arbets-
förmedlingen (AF) som i Arbetskraftsundersök-
ningen (AKU) från SCB om en snabb uppgång för 
arbetslösheten. Att värdera arbetsmarknaden uti-
från antalet eller andelen arbetslösa är dock pro-
blematiskt. 

Ett skäl till att arbetslösheten inte fullt ut visar 
försvagningen på arbetsmarknadens är föränd-
ringar i arbetskraften. Det arbetskraftstal, arbets-
kraften som andel av befolkningen (i arbetsföra 
åldrar), som ges av AKU vittnade i mars om en hi-
storiskt unik nedgång. Visserligen pekar de senaste 
månaderna på en återhämtning, med stigande ar-
betskraftstal, men ändock tyder allt på ett bety-

                                                             
1 Lagstiftningen röstades igenom i Riksdagen den 2 april; ikraft-

trädandet skedde den 7 april men stödet kan godkännas retro-

aktivt från och med den 16 mars. 

dande utflöde från arbetskraften, jämfört med feb-
ruari (diagram 2). Detta medför alltså lägre arbets-
löshet. 

När det gäller antalsuppgifter (stockar) över an-
tal personer på arbetsmarknaden är det antalet 
personer i arbete som bäst fångar allvaret. Medan 
antalet personer som är i arbete (enligt AKU) har 
minskat med 170 tusen sedan februari (till och med 
juli) begränsas uppgången i antal arbetslösa till 120 
tusen; differensen (ca 50 tusen personer) följer av 
ett mindre antal personer i arbetskraften. 

Sedan februari – då den svenska ekonomin i 
mycket liten grad påverkades av Covid-19 – har vi 
även sett en ovanligt hög frånvaron. Tidvis har 
nedgången i antalet personer i arbete alltså varit 
mycket större än antalet sysselsatta personer (som 
inkluderar olika typer av frånvaro). Exempelvis 
syntes en uppgång i frånvaron med 60 tusen perso-
ner mellan februari och juni. Enligt AKU-utfallet 
för juli syns dock en stor återgång med minskad 
frånvaro (vilket har krympt den grå stapeln i dia-
gram 2 väsentligt). Mot bakgrund av de ovanligt 
snabba kasten på arbetsmarknaden samt generellt 
mindre robust statistik för semestermånaderna vill 
vi inte övertolka svaren i juli-AKU; vart trenderna 
för såväl frånvaro som arbetskraften ska gå i höst 
är långt ifrån givet. Ovissheten kring smittsprid-
ning/restriktioner liksom för konjunkturen är be-
tydande. 

Vår kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för anta-
let arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre 
tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt 
hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. 
Hur arbetskraften kommer att utvecklas är dock 
genuint osäkert; varför olika bedömningar av an-
delen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta 
mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunktu-
ren, som för det kommunala skatteunderlaget, är 
det inkomsterna som är den viktigaste bedöm-
ningspunkten. 

Svårlagt pussel för löneinkomsterna 

Det system för korttidspermitteringar som sjösat-
tes under våren har kommit att nyttjas i långt 
högre utsträckning än av vad som initialt förutsågs 
när systemet infördes1; hittills2 omfattas 573 tusen 
anställda och 28 miljarder kronor har hittills bevil-
jats (av Tillväxtverket som är ansvarig myndighet). 
Systemet möjliggör att anställda under en period 
kan behålla merparten av sin lön trots minskningar 

2 Till och med den 21 augusti. 
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i arbetad tid (reglerna omfattar idag arbetstids-
minskningar mellan 20–80 procent av ordinarie 
arbetstid). Staten kompenserar arbetsgivarna för 
merparten av den lön som avser den anställdes ar-
betsbefriade tid. 

Tyvärr saknas i nuläget den statistik om korttids-
permitteringarna som krävs för skarpare bedöm-
ningar av vilka effekterna – på inkomster och arbe-
tad tid – har varit hittills liksom vad som kan för-
väntas framöver. I vilken grad arbetstiden har 
minskat liksom hur permitteringslöner och arbets-
tider har utvecklats över tid – vecka för vecka eller 
månad för månad – är alltså höljt i dunkel3. Hur 
många personer som idag (eller vid någon annan 
tidpunkt) omfattas av stöden vet vi alltså inte. Men 
givetvis rör det sig om betydligt färre personer än 
det ackumulerade antal som någon gång omfattats 
av stödet sedan dess införande (573 tusen). 

Sägas bör att läget inte skulle vara särdeles en-
kelt att tolka även om efterlängtad statistik över 
dessa krisåtgärder fanns tillgänglig: en nedgång i 
permitteringsstödet skulle exempelvis kunna bero 
på ”bättre tider” –  en återgång mot ordinarie ar-
betstid/lön – men likväl på ”sämre tider” –mer 
permanenta personalneddragningar eller avveckl-
ingar/konkurser. 

Korttidspermitteringarna specifikt, men även 
andra krisåtgärder, gör inkommande statistik för 
näringslivet ovanligt svåranalyserad: något ordina-
rie konjunkturförlopp går knappast att pussla ihop 
med dessa förutsättningar. Inte minst gäller det 
när vi ska tolka de månatliga uppgifterna över un-
derlaget för arbetsgivaravgifter 4 (från Skattever-
ket). Även läget med de uppskjutna avtalsförhand-
lingarna utgör en osäkerhetsfaktor för våra beräk-
ningar av lönesumman (och skatteunderlaget). 

För analysen av lönesummans utveckling brukar 
en dekomponering göras i volym (timmar) och pris 
(lön). I nuläget, med de uppskjutna avtalsförhand-
lingarna samt en uppmätt stor nedgång i medelar-
betstiden, försvåras denna dekomponering, och 
analys- och prognosmöjligheterna inte minst för 
löneutvecklingen. Att nedgången för antalet perso-
ner i arbete mellan årets två första kvartal är klart 
mindre (–4,5 procent) än vår uppskattning av den 
nedgång som varit för antalet arbetade timmar 
(–7,3 procent) bottnar i den stora nedgången för 
medelarbetstiden (antal arbetade timmar per per-
son). Detta följer av såväl hög sjukfrånvaro som 
minskad arbetstid inom ramen för korttidspermit-
teringarna. Förändringen (ökningen) av den NR-

                                                             
3 Den enda statistik som är tillgänglig visar ackumulerade tal för 

antalet personer som omfattas, summabeloppen för ansök-

ningar och beviljanden samt antal ansökningar. 

mässiga timlönen – det vill säga lönesumman divi-
derat med antal arbetade timmar – blir därmed ex-
ceptionellt hög i år (samt, omvänt, blir ovanligt låg 
nästa år, se tabell 1). Dessa omslag i löneöknings-
takten (i NR-termer) följer av de stora förändring-
arna i medelarbetstiden men påverkar i mindre 
grad månadslönerna. Statistiken över Konjunktur-
lönerna (KL) kommer därmed att visa mer ”nor-
mala” löneökningar, ungefär i paritet med de före-
gående åren. För näringslivet kommer dock kort-
tidspermitteringarna sammantaget att dämpa KL-
måttet i år. 

Tabell 1 • Nyckeltal för svensk ekonomi 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP, fasta 
priser* 2,1 1,2 –4,9 1,7 3,8 3,8 

Arbetade 
timmar* 1,8 –0,3 –5,5 1,6 2,3 1,6 

Timlön, 
NR* 2,7 3,9 6,3 0,2 2,3 2,5 

Skatteun-
derlaget 3,7 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 

  ” ” under-
liggande 4,4 3,5 2,9 1,3 3,9 4,0 

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

KPIF 2,1 1,7 0,5 0,8 1,6 2,0 

KPI 2,0 1,8 0,5 0,7 1,8 2,4 

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

* Kalenderkorrigerad utveckling. 
** Procent. 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Nedskriven prognos för 2020 tynger 2021  

Trots att en rad månadsutfall har tillkommit efter 
sommaren (för flertalet aggregat avseende måna-
derna juni och juli) står sig vårt budskap från i vå-
ras sammanfattningsvis rätt väl, att mycket kom-
mer att vara ovisst även efter sommaren, samt att 
konjunkturutsikterna är osäkra. 

Några månadsutfall, liksom framåtblickande in-
dikatorer, sträcker sig nu in i det andra halvåret. 
Dessa uppgifter ger stöd för vårt scenario om åter-
hämtning framöver. Men samtidigt visar denna 
data knappast någon entydig bild för den typ av 
snabbare uppgång som vi antog före sommaren. 
Det finns frågetecken, både globalt och i Sverige, 
kring pandemin och ekonomin framöver. 

Denna uppdatering av kalkylerna, för samhällse-
konomin och skatteunderlaget, bygger i första 

4 Dessa uppgifter används som indikator för lönesummor i de 

olika sektorerna (näringsliv, kommuner, regioner och stat). 
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hand på nya bedömningar av förloppen under 
2020, och endast i mindre grad på justeringar av 
nästa år. Den svagare utveckling som nu beräknas 
för kvartal 1–3 i år sätter dock tydliga avtryck i års-
genomsnitten för 2021: den BNP-uppgång som be-
räknas för helåret 2021 revideras ned, till 1,7 pro-
cent, från 3,3 procent tidigare. Skillnaden är bety-
dande, men förloppsmässigt liknar BNP-banan i 
denna prognos det förlopp som antogs i föregående 
prognos. Skillnaden ligger alltså i att den fas av 
återhämtning som antas fortgå under 2021 nu in-
leds på en lägre nivå (i år) och antas gå lite lång-
sammare. Detsamma gäller för framskrivningen av 
antalet arbetade timmar: revideringen av 2021 föl-
jer framförallt det svagare förlopp vi nu beräknar 
för 2020. 

Som tidigare antas i scenariot att lågkonjunktu-
ren består till 2023. Ett ihållande lågt resursutnytt-
jande i den svenska ekonomin antas således bli 
följden av den krisartade utvecklingen 2020. Mot 
slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill 
säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar 
och den beräknade timpotentialen. Potentialen för 
antalet arbetade timmar beräknas från demografin 
och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet 
sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då var-
ken hög- eller lågkonjunktur råder. 

Diagram 3. Lönesumman och underliggande skatteun-
derlag 

Årlig procentuell förändring 

 
Källa: Skatteverket, SKR. 

Uppreviderad skatteunderlagsprognos 
2020 

Det senaste preliminära beskattningsutfall som 
Skatteverket publicerat indikerar att skatteun-
derlaget 2019 växte betydligt mer än enligt den be-
dömning vi presenterade i april. Sannolikt har en-
skilda näringsidkare inte utnyttjat den tillfälliga 
möjligheten att avsätta hela vinsten (upp till en 
miljon kronor) till periodiseringsfond i så hög ut-
sträckning som vi (liksom finansdepartementet) 
antog i beräkningarna från i våras. Trots detta 

ökade skatteunderlaget 2019 nästan en procenten-
het långsammare än 2018. Det var främst en effekt 
av omsvängningen på arbetsmarknaden; från en 
kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2018 till 
en minskning 2019. 

För 2020 räknar vi med ytterligare inbromsning 
av skatteunderlagstillväxten. En stor nedgång i lö-
nesummans tillväxt ligger bakom, drivet av en stor 
minskning av antalet arbetade timmar. Minsk-
ningen av arbetsinsatsen (antalet arbetade timmar) 
är så kraftig att lönesumman nästan inte ökar alls i 
år. 

Visserligen höjs den genomsnittliga lönen per ar-
betad timme rejält i år – inte minst på grund av de 
omfattande utbetalningarna av permitteringslöner 
som förknippas med arbetstidsminskningar (vilket 
leder till en stor nedgång av medelarbetstiden, se 
ovan). Denna höga timlöneökningen (i NR-termer) 
2020 innebär dock inte någon hög löneöknings-
takt; det är den kalkylmässiga konsekvensen av 
den stora nedgången i medelarbetstiden på makro-
nivå.  

Samtidigt med nedväxlingen i löneinkomsterna 
stiger i år inkomsterna från en rad beskattnings-
bara sociala ersättningar mycket kraftigt, till följd 
av högre arbetslöshet och ökad sjukfrånvaro men 
även som följd av krisåtgärder som vidtagits för att 
stötta ekonomin. Detta bidrar till att stärka skatte-
underlaget som i år beräknas stiga med 2,4 pro-
cent. Att den inte blir ännu lägre förklaras alltså av 
en mycket kraftig ökning av inkomsterna från en 
rad beskattningsbara transfereringar. 

Nästa år väntas konjunkturåterhämtningen med-
föra en stadig uppgång för antalet arbetade tim-
mar. Lönesumman utvecklas då mer gynnsamt än 
2020, med stigande sysselsättning. Samtidigt hålls 
skatteunderlagstillväxten tillbaka av att uppräk-
ningen av pensionsinkomsterna sjunker 2021 samt 
att beskattningsbara sociala ersättningar antas avta 
i takt med att ”coronaåtgärderna” upphör. Sam-
mantagna blir skatteunderlagstillväxten lika låg 
som finanskrisens värsta år, 2009. Den underlig-
gande ökningstakten är faktiskt den lägsta sedan 
1993. Att det svagaste året för skatteunderlaget 
tycks bli 2021, snarare än 2020, beror främst på att 
de krisåtgärder som i år gynnar inkomsterna inte 
förväntas finnas kvar nästa år. 

Skatteunderlagets totala ökning under åren 2019 
–2021 är nästan densamma som i vår förra bedöm-
ning men förloppet ser helt annorlunda ut, med 
starkare ökning 2019 och 2020 och ett svagare 
2021. Upprevideringen av 2019 följer dock av en 
tillfällig ändring i skattelagstiftningen. Den under-
liggande utvecklingen – rensad för effekter av såd-
ana ändringar som neutraliseras via generella 
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statsbidrag – ger en bättre bild av konsekvenserna 
för kommunernas och regionernas totala intäkter. 
Den underliggande utvecklingen visar nu på en 
svagare ökning av skatteunderlaget 2019–2021, 
jämfört med vår föregående prognos. 

I vårt scenario innebär vägen mot konjunkturell 
balans stark sysselsättningstillväxt, tilltagande lö-
neökningar och ett skatteunderlag som växer i hi-
storiskt genomsnittlig takt åren 2022–2023. 
 

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 

 


