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Paus i återhämtningen 
En markant stegring av smittspridningen i Sve-
rige och globalt har den senaste månaden sänkt 
konjunkturutsikterna på den korta sikten. Sam- 
tidigt stärks utsikterna längre fram av den sen-
aste tidens hoppingivande besked om vaccin mot 
covid-19. 

Vi höjer vår BNP-prognos något för 2021, dock 
inte lika mycket som prognosen för 2020. BNP-
tillväxten nästa år bedöms därmed bli lägre än i 
föregående prognos; uppgången 2021 blir alltså 
inte lika stark. Delar av denna förväntade åter-
hämtning har skett redan i år; alltså blev 2020 
inte fullt lika svagt som tidigare befarat. 

Däremot har uppgången för antalet arbetade 
timmar hittills visat sig svagare än prognosen. Vi 
räknar nu också med en period av försvagad ar-
betsmarknad på kort sikt; den höga smittsprid-
ningen samt åtstramade restriktioner pekar mot 
en svag utveckling kring årsskiftet 2020/2021. 
Arbetsmarknaden 2021 bedöms därför bli sva-
gare än tidigare beräknat; en fas av snabbare 
återhämtning antas nu ligga längre fram. 

Prognosen över det kommunala skatteunderla-
get är något nedskriven för 2020, men upprevide-
rad åren därefter; under nästa år genom i första 
hand förväntat högre löneökningar och för 2022 
genom en snabbare uppgång i antalet arbetade 
timmar. 

Smittspridning och restriktioner sätter 
avtryck i samhällsekonomin 
Medan handel med varor liksom industriprodukt-
ionen globalt syns vara på god väg att återhämta 
merparten av vårens branta fall (se diagram 1), 
kvarstår restriktionerna, liksom coronaviruset 
självt, som det stora hindret för att hårt drabbade 
tjänstesektorer ska återhämta sig. En betydande 
tudelning syns därmed, där stora delar av vad som 
ofta är sysselsättningsintensiv inhemsk produktion 
endast har hämtat igen en mindre del av det stora 
ras som skedde i våras (framförallt under mars och 
april i Sverige). Utsikterna för återhämtning för 

dessa tjänstebranscher är uppenbart avhängiga de 
restriktioner som i många fall är det största hindret 
för företagens verksamhet. Sannolikt kommer en 
tudelning alltså att bestå 2021. Restriktionerna är 
avgörande på flera sätt; för hushållens konsum-
tionsmöjligheter och inte minst för utsikterna för 
arbetsmarknaden i stort. 

Diagram 1 • Rapp återhämtning för industrin 
Index 

 
Sedan vår senaste prognos (i oktober) är det i hu-
vudsak två saker som tillkommit: dels den oväntat 
skarpa uppgång i smittspridningen i Sverige och 
globalt, dels de något oväntade snabba nyheterna 
om framsteg, godkännande för samt produktion av 
vaccin mot covid-19. 

På kort sikt försvagas konjunkturen entydigt av 
den stigande smittspridningen som skett under 
hösten. Det är vår bedömning, inte minst utifrån 
de skärpta restriktioner som synts såväl i Sverige 
som i omvärlden de senaste månaderna. Enligt en 
analys som görs av Oxford University bekräftas bil-
den av hur restriktioner den senaste tiden skärpts i 
det stora flertalet av länder. På flera håll beskriver 
denna data att den senaste tidens åtgärder är nära 
på lika ”hårda” som när restriktionerna var som 
mest långtgående under våren. Diagram 2 visar det 
index (”covid stringency index”) som avser Sverige 
samt ett beräknat globalt index: en sammanväg-
ning av samtliga tillgängliga landsindex exklusive 
Kina. 
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Det tycks nu visserligen som om vissa hårt drab-
bade länder i Europa har vänt utvecklingen i det 
som ibland beskrivs som ”den andra vågen”. Det är 
därmed inte helt osannolikt att lättnader, snarare 
än ännu skarpare åtgärder, kan vänta i åtminstone 
vissa av dessa länder. På flera håll kvarstår dock en 
hög vårdbelastning liksom höga nivåer av dödstal 
från covid-19. Att bekämpa och begränsa smitt-
spridningen till dess att en betryggande andel av 
befolkningen är vaccinerad lär därmed kvarstå 
högt upp på agendan för politiker och smittskydds-
myndigheter. I mellantiden går det således ej att 
utesluta att restriktioner också kan komma att 
skärpas ytterligare, i regioner/länder. 

Diagram 2 • Globala restriktioner nära vårens högstanivåer 
Stringency Index, The Oxford COVID-19 Government Response Tracker 

 

Snabba steg mot massvaccinering lyfter 
utsikterna först en bit in i 2021 
Visserligen förutspåddes i föregående prognos inte 
den senaste tidens eskalerande smittspridning. 
Samtidigt var bakslag något som vi såg överhäng-
ande risker för under de kommande 12 månaderna. 

På basis av denna riskbild hölls den fortsatta 
konjunkturåterhämtningen tillbaka i föregående 
prognos, efter vad som med säkerhet skulle bli en 
exceptionell BNP-rekyl under kvartal tre. Den 
nedrevidering av den makroekonomiska utveckl-
ingen som görs i den nya prognosen – framförallt 
utvecklingen i slutet av 2020 och början av 2021 – 
ändrar därmed inte bilden dramatiskt. Såväl att re-
striktioner skulle finnas kvar efter nästa sommar, 
som att vaccinationer skulle komma att inledas un-
der 2021 var antaganden i föregående prognos. 
Bägge dessa saker kvarstår därmed – men förlopp 
och tidpunkter förskjuts nu. 

Utifrån tillgänglig information pekar allt i nulä-
get mot att en massvaccinering kan komma att in-
ledas tidigare än vad vi förutsatte i föregående pro-
gnos. Frågetecken kvarstår dock när det gäller hur 
massvaccineringen ska genomföras respektive 
lyckas, såväl i Sverige som i andra länder. Den mil-
stolpe som många förmodligen drömmer om – att i 
princip hela befolkningen är vaccinerad – går inte 
med säkerhet att sätta datum för. En stigande an-
del av vaccinerade personer kommer inte desto 
mindre att gradvis underlätta en normalisering av 
samhälle och ekonomi nästa år. Prognosen bygger 
nu på antagandet att en betydande andel av vacci-
neringsprogram världen över kommer att ha hun-
nits med till halvårsskiftet 2021. 

Revideringen av vår konjunktursyn – utifrån till-
kommande information om smittspridning och 
vaccin – kan därmed sammanfattas som att utsik-
terna för inledningen av 2021 har dämpats, men 
att utsikterna istället har ljusnat för 2022, samt i 
viss grad även för det andra halvåret 2021. 

Oväntat stark BNP-rekyl under kvartal tre 
följs av svag avslutning på 2020 
Återhämningen för BNP blev betydligt starkare un-
der det tredje kvartalet än vad vi tidigare räknade 
med. I slutfasen av arbetet med föregående pro-
gnos, men framförallt efter publicering, tillkom allt 
fler indikationer om en uppgång starkare än beräk-
nat. Inte desto mindre var utfallet från Nationalrä-
kenskaperna (NR) överraskande starkt (vilket pub-
licerades den 27 november). BNP steg med hela 4,9 
procent (säsongrensat, jämfört med kvartalet in-
nan) medan vår prognos byggde på en uppgång om 
3,2 procent.  

Vid publiceringen av kvartal tre reviderades sam-
tidigt BNP-nivån upp för kvartal två (med 0,6 pro-
cent; även årets första kvartal skruvades upp nå-
got). En högre ”ingångsnivå” inför årets sista kvar-
tal, liksom en högre genomsnittlig för BNP under 
årets första tre kvartal lyfter därför vår prognos för 
BNP helåret 2020. Trots att vi nu räknar med en 
nedgång i kvartal fyra (se diagram 3) revideras års-
prognosen upp; från –4,2 procent tidigare till –3,3 
procent (kalenderkorrigerat, jämfört med 2019). 

Givet de revideringar som beskrivits ovan – an-
gående smittspridning, vaccinationer och utsik-
terna för nästa år – skrivs BNP-prognosen upp för 
2021, dock betydligt mindre än upprevideringen av 
2020. Den beräknade BNP-tillväxten blir därmed 
lägre nästa år än tidigare beräknat: 2021 års ”re-
kyl” blir svagare då 2020 års ”ras” blev mindre än 
väntat. 
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Svaga utsikter för större jobblyft 2021 
Någon motsvarande stor underskattning, som vi 
gjorde för BNP (kvartal tre), syns inte för arbets-
marknaden – utvecklingen har legat mer i linje 
med vår föregående bedömning. Antalet sysselsatta 
enligt AKU har visserligen återhämtat sig något 
snabbare än vår senaste prognos, men NR-statisti-
ken över antalet arbetade timmar visar istället en 
svagare uppgång än prognosen. Den starka åter-
hämtningen för produktionen hittills har uppnåtts 
med en långt mer modest uppgång för arbetsinsat-
sen, ”timmarna” (se diagram 3). Därtill räknar vi 
nu med att en period av försvagad arbetsmarknad 
väntar (enligt ovan). Den höga smittspridningen 
samt åtstramade restriktioner pekar mot en blek 
avslutning av 2020, och en svag inledning av 2021, 
när det gäller arbetsmarknaden. Prognosen för an-
talet arbetade timmar helåret 2020 revideras nu 
ner, från –3,7 procent till –4,1 procent. 

Diagram 3 • BNP i kvartal 3 långt starkare än prognosen  
Index för säsongrensad BNP samt arbetade timmar; kvartal 2019 = 100 

 
Den oväntat svaga återhämtningen för antalet ar-
betade timmar i förhållande till produktionen 
(BNP) väcker möjligen frågan om inte ett större 
lyft för sysselsättningen snart väntar. Vi håller inte 
detta för särskilt troligt. Till och med reviderar vi 
ner prognosen för antalet arbetade timmar 2021. 
Vad som ligger bakom den starka rekylen för BNP 
hittills är bland annat varuproduktion med relativt 
liten inhemsk arbetsinsats. En skarp uppgång i den 
totala arbetsproduktiviteten följer vidare av sam-
mansättningseffekter: flera branscher som nu lig-
ger bäst till i förhållande till läget före pandemin 
har ett relativt högt förädlingsvärde per arbetad 
timme (nivån för arbetsproduktiviteten). Båda 
dessa faktorer, som ligger bakom BNP-uppgången, 
pekar nödvändigtvis inte mot en nära förestående 
snabb uppgång i sysselsättningen. 

Stora delar av näringslivets produktion och syssel-
sättning vilar i någon mån på en ovanligt bräcklig 
grund. Samtidigt som krisåtgärder som reducerar 
företagens kostnader eller skjuter upp deras skatte-
betalningar har varit och är oerhört viktiga för att 
hålla näringslivet under armarna kan dessa typer 
av insatser aldrig kompensera för en reell åter-
hämtning i efterfrågan av företagens produkter och 
tjänster. 

Tabell 1 • Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP, fasta 
priser* 1,4 –3,3 2,5 3,3 2,7 2,0 

Arbetade 
timmar* –0,3 –4,1 0,7 2,2 2,1 0,7 

Timlön, 
NR* 3,8 4,6 1,9 2,2 2,3 2,4 

Löne-
summa 3,7 0,4 2,6 4,5 4,4 3,2 

Timlön, 
KL* 2,6 2,1 2,5 2,2 2,3 2,4 

Skatteun-
derlaget 2,8 1,7 2,5 4,0 4,1 3,1 

  ” ” under-
liggande 2,9 2,3 2,8 4,0 3,7 3,1 

Arbetslös-
het*** 6,8 8,5 9,2 8,8 8,0 7,5 

KPIF 1,7 0,4 1,1 1,6 1,8 2,0 

KPI 1,8 0,5 0,9 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. 

Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Medlingsinstitutet, Macro-

bond samt Sveriges Kommuner och Regioner. 

En mer markant och bredare återhämtning måste 
inkludera de delar av tjänstesektorn som idag står 
längst från ett normalläge. Och för vissa branscher 
tycks något ljus i tunneln ännu som något mycket 
avlägset. Planerings- och marknadsförutsättning-
arna är exceptionellt svåra, vilket hämmar beslut 
om investeringar, produktion och bemanning. Be-
tydande oklarhet finns vad gäller vilka krisåtgärder 
som kommer att finnas kvar under 2021 ”hur 
länge”, samt hur dessa kommer att se ut. Vi ser be-
tydande risker för en ”andra våg” av konkurser och 
varsel under första halvåret 2021; inte minst inom 
rese-, hotell- och restaurangnäringarna samt delar 
av handeln. Många företag med säsongmässigt hög 
försäljning i december/kring helger och årsskiftet 
får det nu ytterst tufft, när restriktioner och hög 
smittspridning stryper försäljningen. Trots mycket 
omfattande krisåtgärder kan det visa sig att de 
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ändå varit otillräckliga för att rädda situationen för 
vissa företag; vissa företag tycks även ha haft svårt 
att i praktiken få tillgång till de olika stöden. 

Givet magnituden för det pågående globala kris-
förloppet ska dessa svåra förutsättningar inte en-
bart ses som en hämsko för inhemska tjänstenä-
ringar. Också delar av varuproduktionen hämmas, 
direkt eller indirekt, av uthålligt försvagad kon-
junktur världen över. Detta är den övergripande 
bilden, men verkligheten är komplex: visst är det 
så att några branscher, företag eller produkter ”gått 
som tåget” under pandemin. 

En mer markant återhämtning för sysselsätt-
ningen bedömer vi nu ligga längre bort i tiden 
(jämfört med tidigare bedömning). Antalet arbe-
tade timmar antas nu stiga med 0,7 procent 2021, 
jämfört med en uppgång om 1,5 procent tidigare1. 

Förutsättningarna för arbetsmarknaden på 
längre sikt stärks heller inte av de trender vi nu ser; 
såväl unga personer som utrikes födda uppvisar de 
största sysselsättningstappen. Tudelningen mellan 
”insiders” och ”outsiders” på den svenska arbets-
marknaden fördjupas därmed. Och flera av de hårt 
drabbade branscherna inom inhemsk tjänstesektor 
är centrala för dessa grupper, exempelvis står de 
för en stor andel av introduktionsjobben. 

Svårspådd statistik för lönesumman 
Löneinkomsterna, som utgör ungefär 80 procent 
av det kommunala skatteunderlaget2, är det som 
har störst betydelse för prognoserna. När ett kalen-
derår går mot sitt slut baseras prognoser över löne-
summan i allt högre grad på utfall över densamma, 
och i mindre grad på bedömningarna av arbetade 
timmar och löneutvecklingen, vilket för ”nästa år” 
samt åren därefter är desto mer centrala. 

Ett underlaget3 från Skatteverket utgör den indi-
kator som våra lönesummeprognoser vilar på (dia-
gram 4). De två senaste månadernas har dessa ”ut-
fall” legat nära det månadsförlopp som föregående 
prognos byggde på. Följaktligen revideras knappt 
helårsprognosen för lönesumman 2020 överhu-
vudtaget i denna prognos; däremot sker en omför-
delning mot lägre ”volym” (timmar) och högre ge-
nomsnittligt ”pris” (lön per arbetad timme). 

Prognosåret 2020 är exceptionellt på flera sätt, 
inte minst vad gäller lönesumman. Förutom den 
genuina osäkerheten kring konjunkturen har pro-
gnosen för innevarande år försvårats av två andra 

                                                             
1 Ställs kvartal 4 2021 mot kvartal 4 2020 visar nuvarande pro-

gnos en uppgång på 1,6 procent – att jämföra med 2,2 procent i 

föregående prognos. En nu beräknat svagare uppgång under 

andra halvåret 2020 bidrar till en genomsnittligt svagare nivå 

för timmarna under 2021. 

faktorer: dels kom de uppskjutna avtalsförhand-
lingarna (från i våras), och de prolongerade avta-
len, att sätta ett extra stort frågetecken kring löne-
utvecklingen; dels har systemet av kortidspermitte-
ringar kommit att innebära att nedgången av löne-
summan i privat sektor bromsats ”på konstgjord 
väg”. Svårigheten har legat i bristande statistik för 
dessa understöd (relevanta tidsserier har saknats). 
Dessa två faktorer kvarstår delvis som utmaningar 
även för prognosen för 2021. 

Diagram 4 • Lönesumman under 2019 års nivå sedan maj 
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad 2019 

Källa: Skatteverket. 

 
Utifrån de nyligen tecknade löneavtalen gör vi be-
dömningen att lönesumman 2021 kommer att dri-
vas upp av något högre löneökningar (än i tidigare 
prognos). En utmaning blir här att tolka de månat-
liga ”utfallen” (egentligen underlaget från Skatte-
verket); de engångsbelopp som finns inom Kom-
munals avtalsområde kommer att ge viss skjuts på 
avslutningen av 2020, liksom att retroaktiva utbe-
talningar avseende 2020 kommer att kunna ligga 
på båda sidor om årsskiftet – dessa saker, vilket 
höjer utbetalda löner, ska ställas mot en underlig-
gande konjunkturförsvagning som vi räknar med 
kommer att dämpa löneutbetalningarna en tid.  

Tre år av svag skatteunderlagstillväxt 
Skatteunderlagsprognosen har ändrats relativt 
mycket jämfört med den vi presenterade i oktober. 
I cirkulär nr 20:57 och EkonomiNytt nr 11/2020 
finns redogörelser mer i detalj, liksom jämförelser 
mot aktuella prognoser från Ekonomistyrningsver-
ket och regeringen.  

2 70 procent av bruttoinkomsterna, 80 procent av det som åter-

står när man tagit hänsyn till avdragen (grundavdrag mm). 
3 Underlagen för arbetsgivaravgifter. 
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Tabell 2 • Skatteunderlag samt beräknad real utveckling 

Procentuell förändring 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

Underliggande 2,9 2,3 2,8 4,0 3,7 3,1 

Prisutveckling 2,4 1,4 2,3 1,6 1,9 2,4 

Realt 
skatteunderlag 0,6 0,9 0,5 2,3 1,7 0,7 

*Bidrag till förändring av faktiskt skatteunderlag, procentenheter. 

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner. 

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 kommuner och regioners 
kostnader kommande år. 

 
En kraftig minskning av antalet arbetade timmar 
2020 bromsar skatteunderlagstillväxten markant. 
Detta motverkas visserligen av de omfattande ut-
betalningarna av permitteringslön. Lönesumman 
ökar dock ytterst svagt i år. Skatteunderlagstillväx-
ten dämpas vidare av höjda grundavdrag för perso-
ner som fyllt 65 år (vilket dock kompenseras ge-
nom en höjning av det generella statsbidraget). 
Skatteunderlaget ökar mindre än två procent i år, 
trots mycket kraftiga ökningar av såväl arbetslös-
hetsersättning som sjukpenning, liksom en stark 
ökning av pensionsinkomsterna. 

År 2021 beräknas lönesumman öka snabbare än i 
år. En nylig avisering från regeringen lär innebära 
en förlängning av systemet med permitteringslöner 
(till och med 30 juni 2021), vilket stöttar inkoms-
terna. Förutom en bedömning om högre löneök-
ningar 2021 (jämfört med föregående prognos) lig-
ger detta bakom vår höjda lönesummeprognos för 
2021. Trots detta blir skatteunderlagstillväxten 
ändå tämligen måttlig. Att beskattningsbara in-
komster från sjukpenning återgår till mer normala 
nivåer, liksom samt av att uppräkningen av pens-
ionsinkomster blir lägre än 2020, håller tillbaka 
skatteunderlagstillväxten 2021.  

Sammanfattningsvis är prognosen för skatteun-
derlaget något nedreviderad 2020 men upprevide-
rat därefter (allt jämfört med vår föregående pro-
gnos); under nästa år genom i första hand förvän-
tat högre löneökningar och för 2022 genom en 
snabbare ökning av antalet arbetade timmar. I re-
ala termer överstiger skatteunderlagstillväxten 
2022 och 2023 genomsnittet för de båda senaste 
konjunkturcyklerna; dessa år utgör kalkylår (det 
vill säga de är inte prognoser) där stora steg i rikt-
ning mot konjunkturell balans antas ske. 

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 


