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FÖRDJUPNING 

Konsumtion, försiktighetssparande 
och arbetslöshetsrisker 
Det förväntade inkomstbortfallet på grund av risk för arbetslös-

het har ökat trendmässigt under det senaste decenniet. I denna 

fördjupning undersöks hur utvecklingen har påverkat hushållens 

konsumtion och sparande. Genom att använda ett nytt mått på 

det förväntade inkomstbortfallet i en för övrigt konventionell 

konsumtionsfunktion visar analysen att utvecklingen ökat försik-

tighetssparandet och minskat konsumtionen. Hushållens spar-

kvot kan därmed ha ökat med så mycket som ca 3 pro-

centenheter under det senaste decenniet. Med det nya måttet 

kan konsumtionsfunktionen som helhet estimeras med större 

precision och variationer i konsumtion och sparande förklaras 

bättre. 

LIVSCYKELHYPOTESEN 

Hushållens35 totala konsumtionsutgifter utgör knappt hälften av 
BNP men varierar mindre än BNP och dess andra komponen-
ter. Den förhållandevis låga variationen förklaras i ekonomisk 
teori av livscykelhypotesen, som är den sedan länge dominerande 
teorin för att förklara hushållens konsumtion och sparande, det 
vill säga hur mycket som ska konsumeras idag och i framtiden. I 
teorin antas att hushållet fattar beslut om konsumtion och 
sparande idag för att maximera nyttan av konsumtionen över 
livscykeln. Eftersom marginalnyttan antas vara avtagande, det 
vill säga värdet av ytterligare konsumtion avtar med konsum-
tionsnivån, har hushållen drivkraften att jämna ut konsumtionen 
över tiden. Det innebär i sin tur att inkomsterna normalt varierar 
betydligt mer än konsumtionen och att man får stora variationer 
i sparandet.36

Forskningen har också visat att konsumtionen för enskilda 
individer över livscykeln är något ojämnare än vad teorin säger 
och mer liknar ett inverterat U, det vill säga är lägre i unga och 
sena år än vad livscykelhypotesen förutsäger.37 Att konsumtio-
nen är förhållandevis låg i unga år beror på att yngre personer 
mer än andra är likviditetsbegränsade och inte kan belåna sitt 
humankapital (framtida inkomster). Dessa hushåll kan alltså inte 

                                                      
35 Här behandlas hushåll och konsument synonymt. I praktiken påverkas dock 
individernas konsumtion av hushållets sammansättning, vilket bortses från här. 
Med konsumtion avses också vanligen konsumtionsutgifter. 

36 Se till exempel Deaton, A., Understanding Consumption, Clarendon Lectures in 
Economics, Oxford University Press, Oxford, 1992.  

 

37 Se exempelvis Browning, M. och T.F. Crossley, “The Life-Cycle Model of 
Consumption and Saving”, Journal of Economic Perspectives, 15, 2001, sid. 3–22.  
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utjämna konsumtionen som önskvärt och deras konsumtion blir 
då extra inkomstkänslig. 

FÖRSIKTIGHETSSPARANDE 

Det finns också ett allmänt motiv till att spara för att försäkra sig 
mot olika framtida inkomstrisker, som kan realiseras i det fall 
man själv eller någon i familjen drabbas av exempelvis ohälsa, 
oväntade utgifter eller arbetslöshet. Riskerna för att hamna i 
sådana tillstånd varierar över tiden och därför varierar även spa-
randet. Denna typ av sparande brukar kallas försiktighetssparan-
de. 

Den ekonomiska politiken i Sverige har bland annat syftat till 
att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten, under senare 
år bland annat genom införandet av jobbskatteavdrag och ge-
nom en sänkning av ersättningsnivåerna vid arbetslöshet. Tan-
ken med detta har varit att öka incitamenten för att söka och 
acceptera nya jobb och att minska arbetslöshetstiderna. Samti-
digt drabbades ekonomin av finanskrisen hösten 2008 och däref-
ter har arbetslösheten stigit med ca 1,5 procentenheter till 
7,5 procent. Kombinationen med ökad risk för arbetslöshet och 
sänkta ersättningar till arbetslösa kan ha medfört ett ökat försik-
tighetssparande. 

Syftet med denna fördjupning är framför allt att undersöka 
om förändringar i inkomstbortfall vid arbetslöshet har ökat för-
siktighetssparandet. 

KONSUMTIONSFUNKTIONEN 

Konsumtionsfunktionen är en ekvation som kan härledas ur 
livscykelhypotesen och som förklarar hushållens konsumtions-
beteende. I studier med aggregerade data är det vanligt att man 
skattar konsumtionsfunktioner som om de gällde för en enskild, 
representativ, konsument. En stor mängd sådana studier visar att 
hushållens konsumtion är en funktion av inkomst och förmö-
genhet och att funktionen verkar vara relativt stabil över tiden.38 
Den grundläggande konsumtionsfunktionen för en representativ 
konsument kan skrivas39

 
t tC T tWβ= ⋅    (1) 

 

                                                      
38 Se till exempel Eitrheim, O., E.S. Jansen och R. Nymoen, ”Progress from Forecast 
Failure – The Norwegian Consumption Function”, Econometrics Journal, 5, 2002, 
sid. 40–64. Det finns också studier som försöker särskilja ett särskilt beteende för 
de hushåll som är likviditetsbegränsade eller av andra skäl är mer kortsiktiga än 
vad livscykelhypotesen förutsäger, se exempelvis Campbell, J.Y. och N.G. Mankiw, 
”The Response of Consumption to Income: A Cross-Country Investigation”, 
European Economic Review, 35, 1991, sid. 723–756.  

39 Se exempelvis Hall, R.E. och F.S. Mishkin, ”The Sensitivity of Consumption to 
Transitory Income: Estimates from Panel Data on Households”, Econometrica, 50, 
1982, sid. 461–481, för en härledning. 
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där  är konsumtionen under en viss tidsperiod och  är 
konsumentens totala förmögenhet inklusive det diskonterade 
värdet på de framtida förväntade arbetsinkomsterna. 

tC tTW

t tTWβ ⋅  
kan därför ses som den inkomst som man skulle kunna konsu-
mera varje år under den förväntade återstoden av livstiden. Efter 
varje år som går får man ny information, gör en ny planering och 
konsumerar t tTWβ ⋅ .40

I praktiken är det svårt att få ett helt tillförlitligt mått på för-
mögenheten, speciellt på värdet av humankapitalet. Därför är det 
vanligt41 att man använder den aktuella inkomstnivån som mått 
på både aktuell och framtida inkomst och skattar en funktion 
med aktuell inkomst Y och ett nettoförmögenhetsbegrepp W 
som omfattar real förmögenhet i form av småhuskapital, finansi-
ell förmögenhet i form av aktier, fonder, pensionskapital, bo-
stadsrätter, etcetera, minus skulder. 

I litteraturen är det vanligt att man estimerar konsumtions-
funktionen i logaritmisk form. Det kan motiveras av både statis-
tiska och teoretiska skäl.42 Ett långsiktigt samband för svenska 
kvartalsdata för perioden 1996–2011 för konsumtionsutgifterna 
räknat per vuxen person (från 15 år) blir 

 
WYC ln24,0ln26,0konstantln

)04,0()09,0(
++=  (2) 

 
där siffrorna inom parentes är standardfel. De skattade paramet-
rarna är jämförbara med resultat för andra länder även om in-
komstkoefficienten verkar vara relativt låg.43 Det kan bland an-

                                                      
40 β kan tolkas på följande sätt. Genomsnittsåldern i Sverige är 41 år och den 
återstående förväntade livstiden är 42 år. Då kan man grovt räknat tro att 

1 0,024
42

β = = . Under vissa förutsättningar, bland annat att konsumenten har 

evigt liv, är β = realräntan. I ekonometriska skattningar med aggregerade data 
brukar β vara något lägre, bland annat på grund av arv till kommande 
generationer. 

41 Se till exempel Berg, L. och R. Bergström, ”Housing and Financial Wealth, 
Financial Deregulation and Consumption”, Scandinavian Journal of Economics, 97, 
1995, sid. 421–439, för svenska förhållanden. 

42 Variansen i konsumtionsnivån tenderar att öka med stigande konsumtion. Detta 
undviks om man använder relativ förändring genom logaritmiska differenser. En 
logaritmisk form brukar också motiveras teoretiskt av att nyttofunktionen 
kännetecknas av konstant relativ riskaversion, se till exempel Attanasio, O.P. och 
G. Weber, ”Intertemporal Substitution, Risk Aversion and the Euler Equation for 
Consumption”, Economic Journal, 99, 1989, sid. 59–73.  

43 Jämför exempelvis för Norge i Erlandsen, S. och R. Nymoen, ”Consumption and 
Population Age Structure”, Journal of Population Economics, 21, 2008, sid. 505–
520, där inkomstkoefficienten är 0,68 respektive 0,75 och 
förmögenhetskoefficienten 0,22 respektive 0,15 för tidsperioderna 1968–1998 
respektive 1968–2004.  
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nat bero på att inkomsten dåligt avspeglar de framtida förvänta-
de arbetsinkomsterna.44

KONSUMTION, ARBETSLÖSHETSRISK OCH 

INKOMSTBORTFALL 

Osäkerheten om framtida inkomster påverkar hur stor del av 
inkomsten som sparas. Högre osäkerhet bör öka försiktighets-
sparandet. Enligt konsumtionsteorin kan det förväntade in-
komstbortfallet vid arbetslöshet påverka konsumtion och försik-
tighetssparande. Detta inkomstbortfall realiseras för vissa indivi-
der men risken finns givetvis för många fler individer och påver-
kar även deras försiktighetssparande. Om förväntade inkomst-
bortfall förändras över tiden, genom att risken för arbetslöshet 
och/eller ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen föränd-
ras, kan försiktighetssparandet också förändras. I konsumtions-
funktionen ger risken för inkomstbortfallen negativ effekt på 
konsumtionen. 

I denna fördjupning används en metod för att beräkna risken 
för att bli arbetslös som i sin tur används för att beräkna det 
riskerade inkomstbortfallet om man skulle bli arbetslös.45 Ut-
gångspunkten är att inkomsten minskar om man blir arbetslös 
och att hushållen, i genomsnitt, kommer att gardera sig för den-
na risk med en minskad konsumtion, ett försiktighetssparande. 

Sannolikheten för att bli av med jobbet beräknas från ekva-
tionen 1t tI S E+ t= , där I 1t +  är inflödet i arbetslöshet i period 
t+1,  är sannolikheten för att bli av med jobbet i period t och tS

tE  är antalet sysselsatta i period t.46 Om perioden är lång ökar 
risken för att samma person kan ha varit i olika tillstånd under 
perioden. Därför har månadsdata valts för beräkningen av san-
nolikheterna medan övriga data är på kvartal. Data för inkoms-
terna saknas på kvartalsfrekvens och har därför interpolerats 
från årsdata. Hänsyn har tagits till att sannolikheten för att bli av 

                                                      
44 Sifforna inom parentes anger de beräknade standardfelen. Inkomst och 
förmögenhet har en statistiskt signifikant effekt på konsumtionen på alla rimliga 
signifikansnivåer. Det finns många tekniska problem med en sådan skattning. 
Skattningen baseras här på en metod utvecklad av Pesaran, M.H., Y. Shin och R.J. 
Smith, ”Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal 
of Applied Econometrics, 16, 2001, sid. 289–326. Den fullständiga specifikationen 
varur (2) har härletts är  

1
)07,0(

1
)04,0(

1
)08,0()03,0()09,0(

ln07,0ln07,0ln27,0ln)10,034,0ln −−− ++−Δ+=Δ ttttt WYCWC  och skattades för 

perioden 1996kv2–2011kv4. R  för denna ekvation är 0,35. 2

45 Metoden för att beräkna risken för att en sysselsatt blir arbetslös föreslogs av 
Shimer, R., ”Reassessing the Ins and Outs of Unemployment”, Review of Economic 
Dynamics, 15, 2012, sid. 127–148.  

46 Man kan också härleda sannolikheten för att en arbetslös ska hitta ett jobb, , 

ur ekvationen 
tF

+ += − +1 (1 )t t t 1tU I

t

U F , där U är arbetslösheten samt sannolikheten för 

att bli av med jobbet ur ekvationen . Se referens i fotnot 45. + = + −1 (1 )t t t tU S E F U
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med jobbet ökar under ett kvartal.47 Risken för att bli av med 
jobbet samvarierar med konjunkturen, vilket framgår av diagram 
127 som också visar Konjunkturinstitutets arbetsmarknadsgap. 

Diagram 127 Risken för att bli av med 
jobbet och Konjunkturinstitutets ar-
betsmarknadsgap 
Procent 

Den andra delen av beräkningen gäller inkomstbortfallet om 
man skulle bli arbetslös. För de sysselsatta beräknas inkomsten 
helt enkelt som den genomsnittliga löneinkomsten per anställd, 
w. Uppgifter saknas om transfereringar och skatter för enbart de 
sysselsatta respektive arbetslösa och därför används bruttolönen. 
På liknande sätt beräknas bruttoinkomsten för arbetslösa som 
den genomsnittliga arbetslöshetsersättningen samt ersättningen 
(aktivitetsstöd) för personer i arbetsmarknadsutbildning, även 
här räknat brutto. Denna ersättning betecknas b, och det förvän-
tade inkomstbortfallet blir därmed 

 
(tS w b− )t
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Här är det alltså beräknat som den förväntade faktiska skillnaden 
i genomsnittlig bruttoinkomst mellan sysselsatta och arbetslösa 
multiplicerat med sannolikheten för att förlora jobbet. Det för-
väntade inkomstbortfallet har ökat kraftigt under perioden 
1993–2011 (se diagram 128). Utvecklingen av de arbetslösas 
genomsnittliga ersättningar i förhållande till löneinkomsterna 
visas i diagram 129. Där ser man att den genomsnittliga ersätt-
ningsgraden beräknad på detta sätt har minskat från ca 60 till 
20 procent mellan 1993 och 2011. Frågan är hur denna utveck-
ling ska förklaras och om det beräknade måttet kan förklara 
försiktighetssparandet i en konsumtionsfunktion. 

Diagram 128 Förväntat inkomstbortfall 
vid arbetslöshetsrisk 
1000-tal kronor per månad 

11090705030199979593

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Under senare år har en mängd förändringar gjorts i arbets-
löshetsförsäkringen som påverkat ersättningsgraden. Det är dock 
mycket svårt att fånga in konsekvenserna av detta i ett enda mått 
på ersättningsgrad. De viktigaste förändringarna som påverkat 
ersättningsgradens utveckling över tiden är: Anm. Beräknat enligt ekvation (3). 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 129 Ersättningsgrad, genom-
snittlig ersättning för arbetslös som 
andel av genomsnittlig löneinkomst 
Procent 

 
• sänkta ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen 
• slopat förhöjt inkomsttak de första 100 dagarna 
• fler individer hamnar över inkomsttaket som varit 

oförändrat sedan 2002 
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• arbetslöshetsperiodens längd 
• färre medlemmar i a-kassorna 
• jobbskatteavdraget. 

 
De flesta av dessa förändringar kommer att registreras i (3) men 
det är några faktorer som inte inkluderas i måttet. Eftersom 

 
47 I de kvartalsdata som används beräknas sannolikheten för att man ska bli av 
med jobbet under ett kvartal med utgångspunkt i de sannolikheter som beräknats 
för månadsdata. Kvartalsobservationen är beräknad från den sista månaden i 
kvartalet och framåt som , det vill säga att 
för varje månad inom kvartalet beror sannolikheten på om man tidigare blivit 
arbetslös eller inte. 

tttttt SSSSSS )1)(1()1( 12122 −−−−− −−+−+

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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bruttoinkomster används kommer effekten av jobbskatteavdra-
get inte med. Det torde underskatta inkomstbortfallet enligt 
ekvation (3), eftersom jobbskatteavdraget specifikt gynnar de 
sysselsatta. Men samtidigt är skatterna högre för sysselsatta än 
för arbetslösa vilket överskattar inkomstbortfallet här. Effekten 
av att allt fler personer står utanför a-kassan och därför inte får 
någon ersättning fångas dock av (3) eftersom de utbetalda er-
sättningarna fördelas på alla arbetslösa. Under perioden 2005 till 
2010 ökade andelen arbetslösa som stod utanför a-kassan från 
30 till drygt 50 procent. En motverkande faktor skulle kunna 
vara att många arbetslösa har andra inkomster än arbetslöshets-
ersättning och aktivitetsstöd. Enligt Finanspolitiska rådets rap-
port 2010 bestod dock inkomsterna år 2010 för öppet arbetslösa 
över 26 år till 77 procent av arbetslöshetsersättning eller aktivi-
tetsstöd. 48 För deltagare i arbetsmarknadsutbildning var denna 
siffra 90 procent. Övriga inkomster verkar alltså spela en under-
ordnad roll men bidrar troligen ändå till en överskattning av 
inkomstbortfallet i (3). Sammantaget är det oklart om måttet i 
ekvation (3) över- eller underskattar inkomstbortfallet. 

I andra undersökningar har man också kommit fram till att 
ersättningsgraden minskat under senare år, om än inte riktigt lika 
mycket som här. I en fördjupning i Konjunkturläget, mars 2009 
beräknades den effektiva ersättningsgraden för en medelin-
komsttagare under förutsättning att denne är berättigad till den 
inkomstrelaterade delen i arbetslöshetsförsäkringen. Med sådana 
beräkningar missar man dock de som får lägre ersättningar, till 
exempel de numera ca två tredjedelar som ligger över ersätt-
ningstaket och givetvis även de som står utanför a-kassan och 
enbart får ett grundbelopp. Genom att beräkna inkomstbortfal-
let från de faktiska utbetalningarna är det troligt att det här be-
räknade måttet (3) täcker in större olikheter mellan individerna.49 
Dessa två mått visas i diagram 130 och verkar följa en gemen-
sam trend. 

Diagram 130 Olika mått på ersätt-
ningsgrad 
Procent 
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Till syvende och sist gäller dock frågan här hur det förvänta-
de inkomstbortfallet påverkar konsumtion och sparande. 

INKOMSTOSÄKERHET I KONSUMTIONSFUNKTIONEN 

När man utökar den konventionella konsumtionsfunktionen (2) 
med en arbetslöshetsvariabel är den inte signifikant, varken på 
kort eller på lång sikt. Det beror förmodligen på att arbetslöshe-
ten i sig inte fångar upp det mer relevanta inkomstbortfallet. 

                                                      
48 Se kapitel 11 i Svensk finanspolitik 2010, Finanspolitiska rådets. Finanspolitiska 
rådet räknar med olika typfall och beräknar ersättningsgraden för åren 2006 och 
2010 för olika inkomstnivåer och arbetslöshetslängder. 

49 Se fördjupningen ”Ersättning vid arbetslöshet” i Konjunkturläget, mars 2009. Där 
beräknades ersättningsgraden vid en genomsnittlig lön och under förutsättning att 
denne är berättigad till den inkomstrelaterade delen i arbetslöshetsförsäkringen. 
Ekonometriska beräkningar visar att även detta mått fungerar bra för att förklara 
försiktighetssparandet. 

 
Källor: Arbetsförmedlingen, Medlingsinstitutet, 
SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Konsumtionsfunktionen utvidgas nu i stället med variabeln 
 och ett nytt långsiktigt samband skattas till:(tS w b− )t

                                                     

50
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tt bwSWYC −−++=  (4) 

 
Beräkningen visar att effekten av ett förväntat inkomstbortfall 
på grund av arbetslöshetsrisk är statistiskt signifikant och ökar 
försiktighetssparandet. Precisionen i beräkningen av både in-
komsteffekten och förmögenhetseffekten är nu också större än 
för standardfunktionen, inkomstkoefficienten är mer realistisk 
och förklaringsgraden ökar markant.51 Resultaten visar också, 
som förväntat, att det är risk för inkomstbortfall och inte arbets-
löshet i sig som är den relevanta variabeln här. Eftersom det 
förväntade inkomstbortfallet på grund av arbetslöshetsrisk har 
ökat under det senaste decenniet har också försiktighetssparan-
det ökat. 

Diagram 131 visar hur den del av sparkvoten som beror på 
det förväntade inkomstbortfallet vid arbetslöshet ökat från om-
kring 2,5 procent i slutet av 1990-talet till omkring 5 procent av 
den disponibla inkomsten de senaste åren. Försiktighetssparan-
det har därmed, enligt denna analys, svarat för en stor del av 
ökningen i sparkvoten det senaste decenniet. 

Diagram 131 Försiktighetssparande på 
grund av arbetslöshetsrisk 
Procent av disponibel inkomst 
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Man ser också att förändringar i arbetslöshetsrisken kan för-
stärka konjunkturcykeln via konsumtionen. I lågkonjunkturer 
ökar arbetslöshetsrisken, och därmed det förväntade inkomst-
bortfallet, vilket ökar försiktighetssparandet. Sannolikheten för 
att en arbetslös ska finna ett jobb minskar också i lågkonjunktu-
ren. Resultaten visar alltså att konjunkturberoende arbetslöshets-
försäkringar skulle kunna motverka konjunktursvängningarna 
via försiktighetssparandet. 

Sammanfattningsvis pekar beräkningarna i denna fördjup-
ning på att både riskerna för och konsekvenserna av att bli av 
med jobbet ökat kraftigt i Sverige det senaste decenniet. Detta 
påverkar hushållens totala konsumtion och försiktighetssparan-
de. 

 

 
50 Ekvation (4) härleds från den estimerade ekvationen  
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2R =0,41 för denna ekvation. 

51 Den estimerade ekvationen klarar alla konventionella felspecifikations- och 
stabilitetstest och förbättrar på marginalen förklaringen av variationen i 
konsumtionen med ca 6 procentenheter. Konfidensintervallen för de skattade 
parametrarna minskar också. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

 

Fördjupning i Konjunkturläget juni 2012 (Konjunkturinstitutet)


	 
	Sammanfattning
	KONJUNKTUREN VÄNDER NER UNDER 2012
	FORTFARANDE INGEN LÖSNING PÅ SKULDKRISEN
	MEST TROLIGT ATT EURON ÖVERLEVER
	SVERIGE KLARAR SIG HYGGLIGT
	INHEMSK EFTERFRÅGAN VIKTIG DRIVKRAFT I ÅTERHÄMTNINGEN
	FÖRETAGEN BEHÅLLER ARBETSKRAFT I VÄNTAN PÅ BÄTTRE TIDER
	AVTALSRÖRELSEN SNART I HAMN
	NEUTRAL INRIKTNING PÅ FINANSPOLITIKEN 2013
	RIKSBANKEN LÅTER REPORÄNTAN VARA OFÖRÄNDRAD

	Prognosrevideringar 2012–2013

	Makroekonomisk utveckling och ekonomisk politik 2012–2016
	Internationell utveckling
	LÅG TILLVÄXT OCH LÅGA RÄNTOR I OECD-LÄNDERNA 2012–2016

	Utvecklingen i Sverige
	STARK ÖKNING AV BNP FÖRSTA KVARTALET 2012
	PRODUKTIVITETEN UTVECKLAS MYCKET SVAGT I ÅR
	POTENTIELL BNP VÄXER LÅNGSAMT DE NÄRMASTE ÅREN
	SVERIGE VÄL RUSTAT FÖR ÅTERHÄMTNING
	EXPORTEN STAGNERAR
	HUSHÅLLENS KONSUMTION HÅLLS TILLBAKA AV EUROKRISEN
	IMPORTEN VÄXER PÅ SPARLÅGA
	NORMALLÄGE I KONJUNKTUREN NÅS 2015
	ARBETSLÖSHETEN MINSKAR INTE I ÅR
	LÖNERNA ÖKAR LÅNGSAMMARE NÄSTA ÅR
	LÅG KPIF-INFLATION UNDER LÅNG TID

	Penningpolitik, räntor och växelkurser
	RIKSBANKEN RÖR INTE RÄNTAN I ÅR
	LÄGRE REPORÄNTA OM EUROKRISEN FÖRVÄRRAS YTTERLIGARE
	GRADVIS HÖGRE REPORÄNTA 2014–2016
	REKORDLÅGA LÅNGRÄNTOR I MÅNGA LÄNDER
	ÖKAD ORO FÖRSVAGAR KRONAN TILLFÄLLIGT

	Finanspolitik
	FINANSPOLITISKA ÅTGÄRDER 2012 OCH 2013
	LITET UTRYMME FÖR OFINANSIERADE ÅTGÄRDER 2014–2016
	DEMOGRAFIN SÄTTER PRESS PÅ SKATTEHÖJNINGAR
	FINANSPOLITIKEN ÄR I DET NÄRMASTE NEUTRAL 2013 OCH ÅTSTRAMANDE 2014–2015
	BASSCENARIO: KI:S PROGNOS, JUNI 2012
	SCENARIO 1: KRAFTIGT FÖRSÄMRAD UTVECKLING I OMVÄRLDEN
	SCENARIO 2: KRAFTIGT FÖRSÄMRAD UTVECKLING I OMVÄRLDEN SAMT TEMPORÄRA FINANSPOLITISKA STIMULANSER
	EN KRAFTIG INTERNATIONELL KONJUNKTUR NEDGÅNG FÖRSÄMRAR DE OFFENTLIGA FINANSERNA I BEGRÄNSAD UTSTRÄCKNING
	SAMMANFATTANDE DISKUSSION
	SCB PROGNOSTISERAR SNABBARE ÖKNING AV BEFOLKNINGEN I ARBETSFÖR ÅLDER
	KONJUNKTURINSTITUTET REVIDERAR UPP POTENTIELL SYSSELSÄTTNING


	Internationell konjunkturutveckling
	Den globala utvecklingen
	AVGÖRANDE VÄGVAL I EUROKRISEN
	STORA STRUKTURELLA UTMANINGAR I EUROOMRÅDET
	TREVANDE UTVECKLING I TILLVÄXTLÄNDERNA
	BÖRSFALL OCH NEDGÅNG I FÖRTROENDEINDIKATORER I OECD-LÄNDERNA
	LÄGRE OLJEPRIS BIDRAR TILL LÄGRE INFLATION
	FORTSATT MYCKET LÅGA STYRRÄNTOR

	Euroområdet
	ÅTER ÖKAD TURBULENS I EUROOMRÅDET
	FLER KRISINSATSER BEHÖVS
	FÖRNYAD OSÄKERHET OCH FINANSPOLITISKA ÅTSTRAM NINGAR LEDER TILL NEGATIV TILLVÄXT
	INLEDNINGEN AV EN ÅTERSTÄLLNING AV KONKURRENSKRAFTEN I SYDEUROPA KAN SKÖNJAS
	ECB SÄNKER RÄNTAN I SOMMAR

	USA
	DEN AMERIKANSKA ÅTERHÄMTNINGEN TAR PAUS
	STORA LEDIGA RESURSER PÅ ARBETSMARKNADEN
	STRAMARE FINANSPOLITIK
	LÄGRE INFLATION

	Japan
	ÅTERUPPBYGGNADEN DRIVER JAPANS TILLVÄXT

	Kina
	KINAS BNP-TILLVÄXT MATTAS AV PÅ BRED FRONT

	Norden
	STARK NORSK TILLVÄXT STÅR UT I EUROPA
	DANMARK VÄXER IGEN, MEN DEN SPRUCKNA BOPRIS BUBBLAN PLÅGAR FORTSATT HUSHÅLL OCH BANKER


	BNP och efterfrågan
	TILLFÄLLIGT STARK TILLVÄXT DET FÖRSTA KVARTALET
	BNP-TILLVÄXTEN FALLER TILLBAKA DET ANDRA KVARTALET 2012
	ÅTERHÅLLSAMMA HUSHÅLL ÄNNU EN TID
	ÅR 2013 ÖKAR TILLVÄXTEN

	Export
	SVAG EXPORT UNDER INLEDNINGEN AV 2012
	NÄRMAST OFÖRÄNDRAD EXPORTVOLYM ANDRA KVARTALET
	EXPORTMARKNADEN FÖRBÄTTRAS LÅNGSAMT FRÅN OCH MED ANDRA HALVÅRET
	OFÖRÄNDRADE EXPORTVOLYMER I ÅR FÖLJS AV EN DÄMPAD TILLVÄXT NÄSTA ÅR

	Hushållens konsumtionsutgifter
	ÖKNINGEN AV HUSHÅLLENS DISPONIBLA INKOMSTER DÄMPAS
	HUSHÅLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER ÖKADE KRAFTIGT FÖRSTA KVARTALET 2012
	SVAGARE TILLVÄXT RESTEN AV 2012
	LÄGRE TILLVÄXT I HUSPRISERNA
	FORTSATT HÖGT SPARANDE

	Offentlig konsumtion
	OFFENTLIG KONSUMTION VÄXER LÅNGSAMMARE

	Fasta bruttoinvesteringar
	INVESTERINGARNA ÖKADE STARKT FÖRSTA  KVARTALET I ÅR
	BLANDAD BILD AV UTVECKLINGEN INOM OLIKA BRANSCHER
	BOSTADSINVESTERINGARNA MINSKAR 2012
	STARKA INVESTERINGAR I KOMMUNSEKTORN

	Lager
	LAGERÖKNINGAR BIDROG STARKT TILL EFTERFRÅGANS UTVECKLING I FJOL
	I ÅR UTVECKLAS LAGERINVESTERINGARNA SVAGARE

	Import
	SVAG IMPORTUTVECKLING SEDAN ETT ÅR TILLBAKA
	OFÖRÄNDRAD IMPORT 2012
	ÅR 2013 VÄXER IMPORTEN IGEN
	LIVSCYKELHYPOTESEN
	FÖRSIKTIGHETSSPARANDE
	KONSUMTIONSFUNKTIONEN
	KONSUMTION, ARBETSLÖSHETSRISK OCH INKOMSTBORTFALL
	INKOMSTOSÄKERHET I KONSUMTIONSFUNKTIONEN


	Produktion och arbetsmarknad
	Produktion, produktivitet och efterfrågan på arbetskraft
	TILLFÄLLIG EFTERFRÅGAN BIDROG TILL STARK PRODUKTION I NÄRINGSLIVET FÖRSTA KVARTALET
	DÄMPAD UTVECKLING I ANTALET ARBETADE TIMMAR I NÄRINGSLIVET UNDER RESTEN AV ÅRET
	NÄRINGSLIVETS PRODUKTIVITET UTVECKLAS SVAGT
	INDUSTRIN HÄMTAR IGEN DELAR AV FÖRLORAD PRODUKTION UNDER SOMMAREN
	ÄR PRODUKTIONSPLANERNA INOM INDUSTRIN  I SVERIGE FÖR OPTIMISTISKA?
	EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT I INDUSTRIN FORTSÄTTER ATT MINSKA
	ÖKAT MISSNÖJE MED ORDERSTOCKEN  INOM BYGGBRANSCHEN
	TILLVÄXTEN I TJÄNSTEPRODUKTIONEN BROMSAR IN
	NORMALT RESURSUTNYTTJANDE INOM TJÄNSTEFÖRETAGEN
	SVAG ÖKNING AV ARBETADE TIMMAR  I OFFENTLIG SEKTOR

	Arbetsmarknaden
	STABIL ARBETSMARKNAD TROTS SVAG KONJUNKTUR
	SYSSELSÄTTNINGEN VÄXER I LÅNGSAM TAKT
	ARBETSKRAFTEN FORTSÄTTER ATT ÖKA
	ARBETSLÖSHETEN KRING 7,5 PROCENT

	Resursutnyttjande
	LEDIGA RESURSER PÅ ARBETSMARKNADEN
	SÄMRE MATCHNINGSEFFEKTIVITET PÅ ARBETS-MARKNADEN HÖJER JÄMVIKTSARBETSLÖSHETEN
	NY BEFOLKNINGSPROGNOS FÅR EFFEKTER PÅ POTENTIELL ARBETSKRAFT OCH JÄMVIKTSARBETSLÖSHET
	DET FINNS LEDIGA RESURSER I FÖRETAGEN
	LÅGT RESURSUTNYTTJANDE I EKONOMIN 2012–2013
	HÖGA ARBETSLÖSHETSTAL MEN DET VANLIGASTE ÄR ATT UNGA ARBETAR ELLER STUDERAR
	FLER UNGA SOM STUDERAR OCH FLER ARBETSSÖKANDE
	INAKTIVA UNGA – DE SOM VARKEN ARBETAR  ELLER STUDERAR
	UNGAS ARBETSLÖSHET KARAKTÄRISERAS AV STORA FLÖDEN OCH KORTARE ARBETSLÖSHETSTIDER
	UNGDOMSARBETSLÖSHETEN I  ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
	HUR OROVÄCKANDE ÄR UNGAS HÖGA ARBETSLÖSHETSTAL?


	Löner, vinster och priser
	Löner och arbetskostnader
	ETT STORT ANTAL KOLLEKTIVAVTAL HAR OMFÖRHANDLATS UNDER VÅREN
	INDUSTRINS AVTAL HAR VARIT NORMERANDE
	LÖNEÖKNINGSTAKTEN STEG I NÄRINGSLIVET 2011
	HÖGRE AVTALADE OCH SLUTLIGA LÖNEÖKNINGAR I NÄRINGSLIVET 2012
	TIDIGARELAGDA LÖNEREVISIONER GER HÖG LÖNEÖKNINGSTAKT I INDUSTRIN 2012 OCH LÅG 2013
	LÖNEUTVECKLINGEN I ÖVRIGA  EKONOMIN MER DÄMPAD 2012
	ARBETSKOSTNADEN I NÄRINGSLIVET ÖKAR NÅGOT SNABBARE ÄN TIMLÖNEN 2012

	Kostnader, deflatorer och vinster
	SJUNKANDE LÖNSAMHET 2012
	EXPORT- OCH IMPORTPRISERNA FALLER
	HEMMAMARKNADSPRISERNA STIGER
	NORMAL LÖNSAMHETSNIVÅ 2013

	Konsumentpriser
	LÅG INFLATION I ÅR OCH NÄSTA ÅR
	ÖKAT KOSTNADSTRYCK SLÅR GRADVIS IGENOM PÅ PRISERNA PÅ VAROR OCH TJÄNSTER
	ENERGIPRISERNA ÖKAR LÅNGSAMT
	HYRORNA STIGER MER I ÅR
	LÄGRE RESTAURANGMOMS MEDFÖR LÄGRE KONSUMENTPRISER 2012
	ENHETSARBETSKOSTNAD I NÄRINGSLIVET OCH IMPORTPRISER VIKTIGA FÖR INFLATIONSUTVECKLINGEN


	Offentliga finanser
	Läget i de offentliga finanserna
	LITET UNDERSKOTT I DE OFFENTLIGA FINANSERNA BÅDE I ÅR OCH NÄSTA ÅR
	TILLFÄLLIGA PENGAR I ÅR LYFTER SPARANDET I KOMMUNSEKTORN
	STATSSKULDEN FORTSÄTTER FALLA SOM ANDEL AV BNP
	FÖRBÄTTRAD FINANSIELL STÄLLNING TROTS ÖKANDE SKULDER

	Offentliga sektorns inkomster
	HUSHÅLLENS DIREKTA SKATTER ÖKAR I ÅR
	INKOMSTER FRÅN FÖRETAGENS DIREKTA SKATTER MINSKAR I ÅR
	INKOMSTER FRÅN MERVÄRDESSKATTER UTVECKLAS SVAGT
	FORTSATT LÄGRE INKOMSTER FRÅN PUNKTSKATTER
	INKOMSTER FRÅN SOCIALAVGIFTERNA ÖKAR I ÅR

	Offentliga sektorns utgifter
	OFFENTLIG KONSUMTION STIGER SOM ANDEL AV BNP I ÅR
	TRANSFERERINGAR TILL HUSHÅLLEN ÖKAR ÅTERIGEN
	PENSIONERNA ÖKAR OCH DET FINANSIELLA SPARANDET FÖRSÄMRAS

	Budgetpolitiska mål
	SVAGT NEGATIVT FINANSIELLT SPARANDE FÖRENLIGT MED ÖVERSKOTTSMÅLET
	FORTSATT STORA MARGINALER TILL UTGIFTSTAKET
	TILLFÄLLIGA PENGAR LYFTER KOMMUNSEKTORNS RESULTAT I ÅR





