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der. 
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Förord 

I Konjunkturläget september 2022 presenteras en prognos för den ekonomiska utvecklingen 2022–

2023 i Sverige och i omvärlden. Därtill gör Konjunkturinstitutet ett scenario för utvecklingen 2024–

2030, varav 2024–2026 beskrivs i rapporten. Prognosen och scenariot för hela perioden 2022–2030, 

samt mer detaljerade prognoser, finns att hämta i Konjunkturinstitutets prognosdatabas. 

 

I ett särskilt avsnitt jämförs den nya prognosen med den prognos som presenterades i Konjunktur-

läget juni 2022. 

 

Arbetet med Konjunkturläget har letts av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. I beräkningarna har 

inkommande statistik beaktats till och med den 23 september 2022. 
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Albin Kainelainen 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Den höga inflationen slår hårt mot den globala och svenska eko-

nomin. För att stävja inflationen och förankra inflationsförvänt-

ningarna kring inflationsmålet har Riksbanken höjt styrräntan 

snabbt de senaste månaderna och fler höjningar är att vänta. 

Hög inflation och stigande bolåneräntor gröper ur hushållens 

köpkraft och hushållen ser generellt sett dystert på framtiden. 

Hushållen antas få viss kompensation av staten för de höga el-

priserna men de kommer ändå att dra ner på konsumtionen 

framöver. Till viss del eftersom det ännu är oklart hur stödet 

kommer att utformas och hur stort det kommer att bli samt när i 

tiden det betalas ut.  Samtidigt slår en vikande omvärldskon-

junktur mot den svenska exportnäringen. Den svaga efterfråge-

utvecklingen leder till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunk-

tur nästa år. Arbetsmarknaden är ännu så länge stark och anta-

let sysselsatta har ökat snabbt i år. Lågkonjunkturen nästa år in-

nebär att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten 

ökar. Sverige har starka offentliga finanser. Konjunkturinstitutet 

bedömer att det finns ett budgetutrymme om ca 130 miljarder 

kronor för den kommande mandatperioden, men det ska noteras 

att bedömningar av detta slag alltid är mycket osäkra. Konjunk-

turinstitutet räknar med att ca 50 miljarder kronor av budgetut-

rymmet tas i anspråk i budgeten för 2023. 

BNP-tillväxten var relativt hög det andra kvartalet i år och kon-

junkturförstärkningen i Sverige tog fart igen (se diagram 1). Slo-

pade pandemirelaterade restriktioner i Sverige och i omvärlden 

och ett uppdämt konsumtionsbehov bidrog till att de svenska 

hushållen ökade konsumtionen rejält. Det på många håll höga 

kapacitetsutnyttjandet i produktionen bidrog samtidigt till att in-

vesteringarna i näringslivet som helhet ökade kraftigt. Konjunk-

turförstärkningen syntes även på arbetsmarknaden där sysselsätt-

ningen fortsatte att öka snabbt. Många personer trädde samtidigt 

in på arbetsmarknaden och arbetslösheten låg därför still på 

7,7 procent. 

SNABB KONJUNKTURAVMATTNING PÅ GÅNG 

Det mesta tyder nu på att högkonjunkturen började mattas av 

redan det tredje kvartalet i år. Enligt SCB:s BNP-indikator var 

BNP oförändrad i juli jämfört med i juni. Dessutom har flertalet 

enkätbaserade indikatorer försvagats den senaste tiden, även om 

en del indikatorer för företagen fortfarande ligger på jämförelse-

vis höga nivåer. Barometerindikatorn, som speglar stämningslä-

get i ekonomin som helhet, har minskat till en nivå som är be-

tydligt lägre än det historiska genomsnittet (se diagram 1). Ned-

gången i Barometerindikatorn drivs till stor del av hushållen som 

nu är historiskt pessimistiska (se diagram 2), trots att de är 

mindre oroliga än normalt för att bli arbetslösa. Det branta fallet 

i hushållens konfidensindikator ska ses i ljuset av den mycket 

Diagram 1 Barometerindikatorn och 
BNP 

Index medelvärde=100, månadsvärden 

respektive procentuell förändring, 

säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 3 Konsumentpriser 

Årlig procentuell förändring, månadsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 2 Hushållens 
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höga inflationen (se diagram 3), som gröper ur hushållens köp-

kraft, stigande bolåneräntor och fallande tillgångspriser. Dessu-

tom råder det stor osäkerhet om hur mycket priset på el kommer 

att stiga under hösten och vintern. Hushållen (och företagen) 

kan förvisso räkna med att delvis bli kompenserade av staten för 

de höga elpriserna åtminstone nästa år, men det är ännu oklart 

hur stödet kommer att utformas och hur stort det kommer att 

bli samt när i tiden det kommer. Sammantaget bidrar detta till att 

hushållen drar ner markant på konsumtionen det tredje och 

fjärde kvartalet i år (se diagram 2). Trots det kommer hushållen 

att behöva minska sitt sparande påtagligt för att finansiera kon-

sumtionsutgifterna. För att minska osäkerheten hos hushållen, 

och därmed undvika att de håller tillbaka konsumtion onödigt 

mycket, är det önskvärt att besked kring konstruktionen av even-

tuella elprisstöd kommer så snart som möjligt.  

ENERGIKRISEN SLÅR HÅRT MOT EUROPA 

Liksom i Sverige har de höga energipriserna i euroområdet bi-

dragit till den mycket höga inflationen och vikande förtroendein-

dikatorer, särskilt för konsumenterna (se diagram 4 och diagram 

5). För att stävja den höga inflationen har den europeiska 

centralbanken höjt styrräntan med 1,25 procentenheter de sen-

aste månaderna och fler höjningar är att vänta i närtid (se dia-

gram 6). Den förväntat svaga efterfrågeutvecklingen innebär att 

BNP i euroområdet minskar något det andra halvåret i år för att 

sedan öka långsamt nästa år.  

Tillväxtutsikterna är svaga även i USA. Arbetslösheten har i 

år minskat till en jämförelsevis låg nivå och lönerna fortsätter att 

öka i snabb takt. Den starka arbetsmarknaden och den höga in-

flationen har fått den amerikanska centralbanken att hastigt lägga 

om penningpolitiken i syfte att kyla av ekonomin (se diagram 6) 

och BNP-tillväxten blir dämpad framöver. 

DEN SVENSKA EXPORTEN VIKER MED FÖRDRÖJNING 

Konjunkturförsvagningen i omvärlden innebär att exportmark-

naden för svenska företag i det närmaste stagnerar det tredje och 

fjärde kvartalet i år. Detta avspeglas i exportorderingången som 

enligt Konjunkturbarometern har slutat att växa de senaste må-

naderna. Den svenska exportindustrin har dock fortfarande väl-

fyllda orderböcker att beta av (se diagram 7) och varuexporten 

ökar starkt det tredje kvartalet i år. Liksom i omvärlden utgör 

brist på insatsvaror och logistikproblem fortfarande ett hinder 

för produktionen, även om de värsta problemen verkar vara 

över. Sammantaget leder detta till att exporten i det närmaste 

stagnerar det fjärde kvartalet i år för att sedan öka svagt nästa år. 

LÅGKONJUNKTUREN STÅR FÖR DÖRREN 

Den vikande konjunkturen i omvärlden och de dystra utsikterna 

för de svenska hushållen bidrar till att produktionen i näringsli-

vet minskar det tredje och det fjärde kvartalet i år och bara ökar 

Diagram 4 Sammanvägt 
inköpschefsindex i valda länder och 
regioner 

Index, månadsvärden 

 
Källa: IHS Markit. 
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svagt nästa år. Offentlig konsumtion och produktion ökar för-

visso jämförelsevis snabbt, bland annat till följd av fler brukare i 

äldreomsorgen, fler elever i skolan och satsningar på försvaret, 

men BNP kommer trots det att utvecklas mycket svagt det andra 

halvåret i år och nästa år (se diagram 1). Nästa år går därför eko-

nomin in i en lågkonjunktur, vilket avspeglas i ett negativt BNP-

gap (se tabell 1). 

Tabell 1 Nyckeltal 

Procentuell förändring om inget annat anges 

 Utfall Prognos Scenario 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BNP till marknadspris 5,1 2,7 –0,1 2,0 2,5 3,0 

BNP per invånare 4,4 2,0 –0,7 1,5 2,0 2,5 

BNP, kalenderkorrigerad 4,9 2,7 0,1 2,0 2,7 2,8 

BNP, KIX-vägd1 5,2 2,7 1,0 2,3 2,3 2,2 

KPI, KIX-vägd1 3,1 8,3 5,8 2,2 2,3 2,3 

Bytesbalans2 5,3 3,6 4,4 4,4 3,8 3,3 

Arbetade timmar3 2,3 1,9 1,4 1,0 0,9 1,3 

Sysselsättning 0,9 3,0 0,1 0,4 0,8 1,4 

Arbetslöshet4 8,8 7,4 7,7 8,0 7,9 7,2 

Arbetsmarknadsgap5 –1,7 –0,8 –0,7 –0,9 –0,8 –0,1 

BNP-gap6 0,6 0,8 –1,3 –1,6 –1,0 –0,1 

Timlön7 2,6 2,7 3,3 3,1 3,3 3,5 

Arbetskostnad per timme3,8 3,4 3,2 3,5 3,1 3,3 3,5 

Produktivitet3 2,6 1,1 –1,2 1,1 1,7 1,5 

KPI 2,2 8,4 6,5 0,9 1,8 1,8 

KPIF 2,4 7,7 4,6 0,5 1,5 1,7 

Styrränta9,10 0,0 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 

Tioårig statsobligationsränta9 0,3 1,5 2,0 2,1 2,3 2,4 

Kronindex (KIX)11 114,3 121,2 123,6 120,1 116,5 112,9 

Offentligt finansiellt sparande2 –0,1 0,8 0,0 –0,4 –0,3 0,2 

Strukturellt sparande12 –0,8 1,0 1,0 0,5 0,3 0,3 

Maastrichtskuld2 36,2 30,0 28,3 28,7 28,9 28,6 

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens 

KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners. 2 Procent av BNP. 
3 Kalenderkorrigerad. 4 Procent av arbetskraften. 5 Skillnaden mellan faktiskt och 

potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar. 
6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP. 
7 Enligt konjunkturlönestatistiken. 8 Avser anställdas timmar. 9 Procent. 10 Vid årets 

slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari. 11 Index 1992–11–

18=100. 12 Procent av potentiell BNP. 

Anm. Utvecklingstalet för sysselsättning 2021 påverkas av SCB:s metodbyte för 

AKU.  

Anm. BNP per invånare baserat på befolkning exklusive ukrainska flyktingar. 

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunkturinstitutet. 

ARBETSMARKNADEN FÖRSVAGAS NÄSTA ÅR 

Sysselsättningen har ökat starkt hittills i år och det är fortsatt en 

hög andel företag som uppger att de har brist på personal (se di-

agram 8). Företagens anställningsplaner indikerar dock att en 

omsvängning är på väg, inte minst inom handeln och 

Diagram 7 Industrins omdöme om 
exportorderstocken 

Standardiserade avvikelser från medelvärde, 

säsongsrensade månadsvärden 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 9 Bidrag till 
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Anm. HIO avser hushållens icke-vinstdrivande 
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Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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byggbranschen. Den pågående konjunkturförsvagningen innebär 

att efterfrågan på arbetskraft utvecklas svagare framöver och 

nästa år minskar sysselsättningen på bred front i näringslivet (se 

diagram 9). Sysselsättningen fortsätter visserligen att öka i den 

offentliga sektorn men sammantaget blir resultatet ändå att den 

totala sysselsättningen minskar de tre första kvartalen nästa år 

och arbetslösheten stiger till nära 8 procent mot slutet av året. 

INFLATIONEN VÄNDER NEDÅT UNDER VINTERN 

Den höga inflationen innebär att den reala timlönen i ekonomin 

som helhet minskar med 5 procent i år. Samtidigt är vinstläget 

relativt starkt i stora delar av näringslivet, inte minst inom indu-

strin som sätter det så kallade märket i avtalsrörelsen. De nya lö-

neavtalen som ska slutas nästa år bedöms bidra till att lönerna 

ökar något snabbare nästa år jämfört med i år (se tabell 1). Trots 

de högre löneökningarna förblir vinstläget jämförelsevis starkt 

nästa år och sett till näringslivet som helhet blir behovet av att 

höja priserna dämpat. 

KPIF-inflationen har stigit snabbt i år och den fortsätter att 

öka i närtid (se diagram 10), mycket som en konsekvens av sti-

gande energipriser. Världsmarknadspriserna på många råvaror 

och olika jordbruksprodukter har dock vänt nedåt de senaste 

månaderna och terminspriserna indikerar att elpriserna kommer 

att falla snabbt efter vintern (se diagram 11). Sammantaget inne-

bär detta att KPIF-inflationen toppar kring årsskiftet för att se-

dan minska snabbt under loppet av nästa år. Mot slutet av 2023 

har KPIF-inflationen i det närmaste avstannat helt (se diagram 

3). 

I september höjde Riksbanken styrräntan med 1 procenten-

het i syfte att stävja den uppåtgående inflationen och förankra 

inflationsförväntningarna kring inflationsmålet (se diagram 12). 

I likhet med Riksbankens prognos räknar Konjunkturinstitutet 

med att styrräntan har höjts till 2,50 procent i början av nästa år. 

Den begynnande lågkonjunkturen och svagare inflationsutsikter 

innebär enligt Konjunkturinstitutets prognos att Riksbanken 

sänker räntan igen under hösten 2023 och 2024. 

DE OFFENTLIGA FINANSERNA ÄR STARKA 

Det strukturella offentligfinansiella sparandet förstärks kraftigt i 

år till 1,0 procent av potentiell BNP, bland annat som en följd av 

att olika pandemirelaterade åtgärder fasas ut (se tabell 1). Nästa 

år antas ofinansierade finanspolitiska åtgärder om ca 50 miljarder 

kronor genomföras, varav 20 miljarder kronor är en delfinansie-

ring av den antagna kompensationen för höga elpriser till hushåll 

och företag. Det strukturella sparandet ligger trots det kvar på ca 

1 procent av potentiell BNP, vilket indikerar att sparandet är 

högre än vad som krävs för att vara i linje med överskottsmålet. 

Maastrichtskulden befinner sig samtidigt i det nedre intervallet 

för skuldankaret. Sammantaget är därmed de offentliga finan-

serna starka.   

Diagram 11 Spotpris på el i Sverige 

Öre per kilowattimme (kWh), månadsvärden 

 
Anm. Priser för fyra prisområden har vägts 

samman av Konjunkturinstitutet på basis av den 

geografiska fördelningen av hushållens 

elanvändning. 

Källor: Nordpool, Macrobond och Konjunktur-

institutet. 
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Diagram 12 Styrränta 

Procent, månads- respektive kvartalsvärden 

 
Anm. RIBA är terminskontrakt baserade på 

framtida styrräntor. Riksbankens prognos avser 
kvartalsvärden.  

Källor: Nasdaq OMX, Riksbanken, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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Fel! Hittar inte referenskälla. 

Diagram 10 Bidrag till KPIF-inflationen 

Procentenheter respektive årlig procentuell 

förändring, kvartalsvärden 

 
Anm. Beräkningen av bidragen är approximativ. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Prognosrevideringar 2022–2023 

Nedan beskrivs kortfattat några av de mer betydelsefulla revide-

ringarna jämfört med Konjunkturläget juni 2022 (se tabell 2). 

 

• Inflationen i euroområdet har blivit högre än vad som förut-

sågs i juniprognosen. Den europeiska centralbanken har sva-

rat genom att höja refiräntan (en styrränta) mer än väntat. 

Den nuvarande prognosen innebär att refiräntan har revide-

rats upp med 1 procentenhet både vid slutet av 2022 och 

slutet av 2023. 

 

• BNP-tillväxten i euroområdet revideras ner med 1,6 procen-

tenheter för 2023. De viktigaste anledningarna är energikri-

sen, högre inflation och det högre ränteläget. 

 

• I Sverige har KPIF-inflationen ökat betydligt mer under 

sommaren än vad som förutsågs i juniprognosen och när-

mar sig 10 procent det fjärde kvartalet (se diagram 13). Pre-

cis som i juni förutses inflationen falla tillbaka snabbt under 

loppet av 2023. Detta innebär att KPIF-inflationen revideras 

upp med 0,9 respektive 1,4 procentenheter 2022 och 2023. 

 

• Den oväntat höga inflationen har bidragit till att Riksbanken 

höjde styrräntan med 1 procentenhet i september och att de 

i närtid fortsätter att höja styrräntan mer än vad som förut-

sågs i juniprognosen (se diagram 14). Det innebär att styr-

räntan vid slutet av 2022 är uppreviderad med 0,75 procent-

enheter. 

 

• De svenska hushållen ökade konsumtionen med 1,6 procent 

det andra kvartalet i år, vilket var betydligt mer än vad som 

förutsågs i juniprognosen. Samtidigt bidrar den högre inflat-

ionen och det högre ränteläget till att hushållens konsumtion 

utvecklas betydligt svagare framöver än vad som förutsågs i 

juni. Tillväxten i hushållens konsumtion revideras därför 

upp med 0,4 procentenheter för helåret 2022 och revideras 

ner något mer än så för 2023. 

 

• Högre inflation, ett högre ränteläge och svag hushållskon-

sumtion bidrar till att BNP-tillväxten revideras ner det andra 

halvåret i år och nästa år. Det innebär att lågkonjunkturen 

blir djupare 2023 än vad som förutsågs i juniprognosen och 

BNP-gapet revideras ner med 0,5 procentenheter. 

 

• Den djupare lågkonjunkturen 2023 slår igenom på arbets-

marknaden och arbetslösheten ökar successivt under året, 

till skillnad från i juniprognosen (se diagram 15). 

 

Diagram 13 KPIF 

Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 15 Arbetslöshet 

Procent av arbetskraften, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 14 Styrränta 

Procent, månadsvärden 

 
Källor: Nasdaq OMX, Riksbanken, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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Tabell 2 Prognos och revideringar jämfört med prognosen i juni 2022 

Procentuell förändring respektive procentenheter om inget annat anges 

  2022   2023  

 Sep Jun Diff Sep Jun Diff 

Internationellt       

BNP i världen 2,8 3,0 –0,2 2,4 2,8 –0,4 

BNP, KIX-vägd1  2,7 2,9 –0,2 1,0 2,1 –1,2 

BNP i euroområdet 3,1 2,8 0,3 0,1 1,9 –1,8 

BNP i USA 1,7 2,5 –0,8 0,8 1,5 –0,7 

BNP i Kina 3,1 4,3 –1,2 5,0 5,2 –0,2 

Federal funds target rate2,3 4,3 3,5 0,8 4,3 3,5 0,8 

ECB:s refiränta2,3 2,3 1,3 1,0 2,5 1,5 1,0 

Oljepris4 101,2 111,4 –10,2 85,7 103,2 –17,5 

KPI, KIX-vägd1  8,3 7,5 0,8 5,8 4,1 1,8 

Försörjningsbalans       

BNP, kalenderkorrigerad 2,7 2,0 0,7 0,1 1,4 –1,3 

BNP 2,7 1,9 0,7 –0,1 1,2 –1,3 

Hushållens konsumtionsutgifter 3,0 2,6 0,4 –0,6 0,1 –0,7 

Offentliga konsumtionsutgifter 0,1 0,8 –0,7 2,1 1,6 0,4 

Fasta bruttoinvesteringar 5,2 0,4 4,8 –2,2 0,9 –3,1 

Lagerinvesteringar5 0,9 0,3 0,6 –0,8 –0,2 –0,6 

Export 5,3 4,1 1,2 1,4 3,6 –2,2 

Import 8,1 4,1 4,0 –0,7 2,4 –3,1 

Arbetsmarknad, inflation, räntor, med mera       

Arbetade timmar6  1,9 1,8 0,2 1,4 2,1 –0,7 

Sysselsättning 3,0 2,4 0,6 0,1 0,5 –0,4 

Arbetslöshet7  7,4 7,6 –0,1 7,7 7,4 0,2 

Arbetsmarknadsgap8 –0,8 –1,7 1,0 –0,7 –0,6 –0,1 

BNP-gap9 0,8 –0,6 1,4 –1,3 –0,8 –0,5 

Produktivitet6 1,1 0,3 0,8 –1,2 –0,6 –0,6 

Timlön10 2,7 2,4 0,2 3,3 3,0 0,3 

KPI 8,4 7,4 1,0 6,5 4,6 1,9 

KPIF 7,7 6,8 0,9 4,6 3,2 1,3 

Styrränta2,3 2,25 1,50 0,75 2,25 1,50 0,75 

Tioårig statsobligationsränta2 1,5 1,5 0,0 2,0 1,9 0,1 

Kronindex (KIX)11 121,2 120,5 0,8 123,6 120,4 3,2 

Bytesbalans12 3,6 4,6 –1,0 4,3 4,9 –0,6 

Offentligt finansiellt sparande12 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 –0,1 

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste 
handelspartners 2 Procent. 3 Vid årets slut. 4 Brent, dollar per fat, årsgenomsnitt. 5 Förändring i procent av BNP föregående år. 6 Ka-

lenderkorrigerade värden. 7 Procent av arbetskraften. 8 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent 

av potentiellt arbetade timmar. 9 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP. 10 Enligt konjunk-

turlönestatistiken. 11 Index 1992–11–18=100. 12 Procent av BNP. 

Anm. Differensen avser skillnaden mellan nuvarande prognos och prognosen i juni 2022. Ett positivt värde innebär en upprevide-

ring. Utvecklingstalet för sysselsättning 2021 påverkas av SCB:s metodbyte för AKU. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Internationell konjunkturutveckling 

Tillväxten i Sveriges viktigaste handelspartners har bromsat in 

de senaste kvartalen. Aktiviteten i den globala ekonomin påver-

kas negativt av hög inflation för främst energi, räntehöjningar 

och fortsatta störningar i leverantörskedjorna. Osäkerheten 

kring hur stor påverkan dessa chocker får är fortsatt stor. Fram-

åtblickande indikatorer tyder på en svag utveckling i världseko-

nomin i närtid och den globala tillväxten bromsar in 2022 och 

2023. Inflationen har stigit snabbt i världen. I prognosen faller 

inflationen nästa år då energipriserna förväntas bli lägre, proble-

men med leverantörskedjorna mindre och tillväxten mer däm-

pad. Trots det kommer inflationen över lag att vara högre än 

centralbankernas målnivåer i slutet av 2023. 

Prognos 2022–2023 

Tillväxten blev svag i USA och Kina det andra kvartalet 2022, 

medan euroområdet växte i relativt snabb takt. Framåtblickande 

indikatorer tyder på att utsikterna för den globala tillväxten har 

försämrats den senaste tiden. Försämringen har skett till följd av 

hög inflation, räntehöjningar i de flesta länder, den ryska invas-

ionen av Ukraina och Kinas utmaningar främst vad gäller nollto-

leransen mot covid. Konsumentförtroendet har fallit kraftigt se-

dan årsskiftet i såväl euroområdet som i USA (se diagram 16) 

och är nu mycket lägre än normalt. Även för företagen har till-

försikten försämrats, om än i mindre utsträckning än för hushål-

len. För såväl USA och euroområdet som världen i stort har in-

köpschefsindex vänt ner till en nivå under 50, vilket är gränsen 

för när läget anses sämre än föregående månad (se diagram 17). 

För Kina är dock indexet över 50 till följd av borttagna restrikt-

ioner, i vissa regioner, efter tidigare nedstängningar på grund av 

covid-smittspridning. 

BNP-tillväxten i Sveriges viktigaste handelspartners fortsätter 

att vara dämpad framöver. Det beror i stor utsträckning på en 

svag utveckling av hushållens konsumtion. Ökade levnadskost-

nader, dämpade eller fallande bostadspriser och stigande räntor 

förklarar till stor del utvecklingen. I Europa tynger kraftigt höjda 

energipriser och störningar i gasutbudet tillväxten, även om 

många europeiska länder har eller är på väg att införa stödåtgär-

der för att dämpa de negativa effekterna för hushållen. Däremot 

är läget på arbetsmarknaden fortsatt mycket gynnsamt i de stora 

ekonomierna och sysselsättningen stiger, vilket dämpar ned-

gången i konsumtionen. 

Det finns tydliga tecken på att problemen med de globala le-

verenskedjorna har avtagit, men att de fortfarande är förhöjda 

(se diagram 18). Covid-19-restriktionerna har mestadels tagits 

bort, den globala efterfrågan har skiftat mot mer tjänster, leve-

ranstiderna har börjat gå ner och de globala insatspriserna har 

Diagram 16 Konsumentförtroende 

Standardiserade avvikelser från medelvärde, 

månadsvärden 

 
Källor: DG Ecfin, Conference Board och 

Macrobond. 
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Diagram 17 Sammanvägt 
inköpschefsindex i valda länder och 
regioner 

Index, månadsvärden 

 
Källa: IHS Markit. 
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Diagram 18 Stress av globala 
leveranskedjor 

Standardiserade avvikelser från medelvärde, 

månadsvärden 

 
Källor: Federal Reserve Bank of New York och 

Macrobond. 
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dämpats. Vidare har de flesta transportkostnader minskat. Pro-

blemen på utbudssidan bedöms minska ytterligare framöver. 

Styrräntorna i många länder har höjts i snabb takt till följd av 

väldigt hög inflation och för att minska risken att inflationen bi-

ter sig fast på höga nivåer. De högre räntorna dämpar efterfrå-

gan vilket i sin tur håller tillbaka inflationen. Många råvarupriser 

har fallit den senaste tiden (se diagram 19) och de förväntas 

sjunka ytterligare och bli lägre 2023. Tillsammans med förväntat 

lägre energipriser och minskade problem med leveranskedjor 

dämpas inflationen 2023.  

Tabell 3 BNP och KPI i världen 

Procent av köpkraftskorrigerad global BNP respektive procentuell 
förändring 

 

Vikt1 

2020 

BNP2 

2021 2022 2023 

KPI3  

2021 2022 2023 

Världen 100 6,1 2,8 2,4 … … … 

KIX-vägd4 75,3 5,2 2,7 1,0 3,1 8,3 5,8 

 USA 15,7 5,7 1,7 0,8 4,7 8,1 3,9 

 Euroområdet 13,8 5,2 3,1 0,1 2,6 8,3 6,2 

 Japan 3,8 1,7 1,5 1,2 –0,2 2,1 1,6 

 Storbritannien 2,3 7,4 3,4 –0,2 2,5 8,5 7,3 

 Sverige 0,4 4,9 2,7 0,1 2,7 8,0 4,9 

 Norge 0,3 4,0 2,2 1,4 3,9 5,9 3,9 

 Danmark 0,3 4,9 2,5 0,0 1,9 8,4 4,9 

 Kina 18,6 8,6 3,1 5,0 1,0 2,2 2,6 

Svensk 

exportmarknad5  8,6 6,6 2,1 … … … 

1 Vikterna anger varje lands eller regions köpkraftskorrigerade andel av världens 

BNP. 2 BNP-siffrorna avser den kalenderkorrigerade utvecklingen uttryckt i fasta 

priser. Världsaggregatet beräknas med hjälp av tidsvarierande köpkraftsjusterade 

BNP-vikter från IMF. 3 Aggregatet för euroområdet är vägt med konsumtionsvikter 

från Eurostat. Sveriges siffra avser KPIF. 4 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som 

vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktig-
aste handelspartners. 5 Den svenska exportmarknaden avser den samlade import-

efterfrågan i de 32 länder som är Sveriges viktigaste handelspartners. Respektive 

lands vikt utgörs av dess andel i svensk varuexport. 

Källor: Eurostat, IMF, OECD, Macrobond och Konjunkturinstitutet. 

TILLVÄXTEN I EUROOMRÅDET BROMSAR IN 

Euroområdets BNP steg relativt snabbt med 0,8 procent det 

andra kvartalet. Återhämtningen i tjänstesektorn i södra Europa 

var en viktig drivkraft. I Italien och Spanien uppgick tillväxten 

till över 1 procent medan Tysklands BNP endast steg med 

0,1 procent (se diagram 20). Indikatorer som speglar stämnings-

läget i ekonomin i euroområdet har fortsatt att vika nedåt under 

sommaren. I augusti och september befann sig inköpschefsindex 

för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn på nivåer som 

indikerar negativ tillväxt (se diagram 21).  

Rysslands minskade gasleveranser har i kombination med 

bland annat sommartorkan i Europa inneburit kraftiga 

Diagram 20 BNP i euroområdet 

Index 2019 kvartal 4=100, fasta priser, 

säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: Eurostat och Macrobond. 
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Diagram 21 Inköpschefsindex i 
euroområdet 

Index, månadsvärden 

 
Källor: IHS Markit och Macrobond. 

 

Diagram 19 Internationella 
råvarupriser 

USD, index 2016=100, månadsvärden 

 

Källor: IMF och Macrobond. 
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prisuppgångar på el och naturgas (se diagram 22). Från att innan 

kriget ha utgjort omkring 40 procent av EU:s totala naturgasim-

port har Rysslands andel sjunkit under året och föll ner till under 

10 procent efter det att flödet via Nordstream 1 upphörde helt i 

slutet av augusti. Många länder har trots Rysslands minskade 

gasleveranser framgångsrikt lyckats fylla sina gaslagernivåer ge-

nom energibesparingar och ökad import av främst flytande na-

turgas från bland annat USA. Därmed väntas omfattande ranso-

neringsåtgärder kunna undvikas i vinter även om vissa ransone-

ringsåtgärder kan komma att bli nödvändiga i de länder som är 

mest beroende av rysk naturgas. 

Inflationen uppgick i augusti till drygt 9 procent i euroområ-

det och drygt 10 procent i närmare hälften av euroländerna. 

Uppgången förklaras främst av stigande energipriser men även 

andra priser stiger snabbt (se diagram 23). Värst drabbat är de 

baltiska länderna och i synnerhet Estland där inflationstakten var 

25 procent i augusti (se diagram 24). Den höga inflationen har 

fått ECB att höja styrräntan med 1,25 procentenheter de senaste 

månaderna1 (se diagram 25). 

Stämningsläget bland euroområdets hushåll är mycket dystert 

trots att en rad olika åtgärder har genomförts av regeringar runt 

om i Europa för att skydda hushållen från de kraftiga energipris-

ökningarna. Konsumentförtroendet är under den nivå som note-

rades vid pandemins utbrott och en rekordstor andel hushåll tror 

dessutom att den egna ekonomiska situationen kommer att för-

sämras ytterligare under det kommande året.  

Utbudsproblemen har lättat något inom industrin men 

många företag anser fortfarande att bristen på insatsvaror be-

gränsar produktionen. Höga priser på naturgas och el innebär 

dessutom ett ökat kostnadstryck för många företag. 

Arbetsmarknadsutfallen är än så länge starka även om anställ-

ningsplanerna har blivit mindre expansiva. I juli sjönk euroområ-

dets arbetslöshet till 6,6 procent vilket är en historiskt låg nivå. 

Utvecklingen skiljer sig dock fortfarande en hel del åt mellan län-

derna (se diagram 26). Såväl den avtalade löneökningstakten som 

den faktiska timlönen har stigit i inledningen av året och väntas 

fortsätta stiga framöver till följd av bland annat höjda tyska mini-

milöner och växande brist på arbetskraft. Reallöneutvecklingen 

väntas dock förbli negativ de närmaste kvartalen. I genomsnitt 

bedöms inflationen uppgå till drygt 8 procent i år för att sedan 

sjunka till nära 6 procent 2023 (se tabell 3). ECB förväntas fort-

sätta höja sina styrräntor fram till och med första kvartalet 2023. 

Den positiva BNP-utvecklingen under årets första halva gör att 

tillväxten för helåret 2022 blir relativt hög trots en svag utveckl-

ing under senare delen av året. Den svaga avslutningen på 2022 

tynger framför allt tillväxten för helåret 2023 (se tabell 3).  

 

1 ECB har höjt refiräntan samt räntorna på de stående faciliteterna för in- och utlå-

ning med 1,25 procentenheter. Dagslåneräntan i euroområdet mätt med estr och 
tidigare eonia har legat nära ECB:s ränta på den stående faciliteten för inlåning se-

dan 2015. Före finanskrisen 2008 låg dagslåneräntan i euroområdet i stället nära 

ECB:s refiränta. 

Diagram 22 Terminspris på naturgas i 
Europa 

Euro per MWh, dagsvärden 

 
Anm. Priset avser terminspriset för 

nästkommande månad på nederländska TTF. 

Källor: Intercontinental Exchange (ICE) och 

Macrobond. 
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Diagram 24 Konsumentpriser i 
euroområdet 

Årlig procentuell förändring, månadsvärden 

 
Anm. Avser harmoniserad KPI (HIKP). 

Källor: Eurostat och Macrobond. 
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Diagram 23 Bidrag till inflationen i 
euroområdet 

Årlig procentuell förändring respektive bidrag, 

månadsvärden 

 
Källor: Eurostat och Macrobond. 
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BNP I USA SJÖNK DET FÖRSTA HALVÅRET 

BNP i USA sjönk oväntat det andra kvartalet, delvis beroende 
på minskade investeringar och offentlig konsumtion. Det var det 
andra kvartalet i rad med fallande BNP.  

De räntekänsliga delarna av ekonomin har påverkats av rän-

tehöjningarna och bostadsmarknaden har fortsatt att kylas ner. 

Stora uppgångar i bolåneräntorna har bidragit till att prisökning-

arna på bostäder har dämpats. Bostadsinvesteringarna minskade 

det andra kvartalet. Även för det tredje kvartalet ser utsikterna 

för bostadsbyggandet svaga ut.  

Arbetsmarknaden har fortsatt att utvecklas starkt. Sysselsätt-

ningen har ökat snabbt och sysselsättningsnivån är nu högre än 

den var före pandemin (se diagram 27). Arbetslösheten steg nå-

got i augusti (se diagram 27), men är fortfarande låg i ett histo-

riskt perspektiv. Arbetskraftsdeltagandet är fortsatt ungefär 

1 procentenhet lägre än det var före pandemin. Däremot är ar-

betskraftsdeltagandet för personer i åldern 25–54 år bara margi-

nellt svagare än före pandemin (se diagram 28). Ökad sysselsätt-

ning medför att hushållens konsumtion till viss del står emot de 

negativa effekter hög inflation och stigande räntor har på hushål-

lens disponibelinkomst. Dessutom har det gynnsamma läget på 

arbetsmarknaden bidragit till att de nominella lönerna stiger 

snabbt (se diagram 29).   

Priserna har stigit snabbt i USA, men inflationstakten be-

döms nu ha nått sin topp. Inflationsuppgången är bred (se dia-

gram 30). Lägre råvarupriser, en stark US-dollar och minskade 

problem med leveranskedjor tyder på att varuinflationen kom-

mer att dämpas. Sammantaget blir inflationen dock fortsatt hög i 

år och nästa år (se tabell 3).  

Federal Reserve har höjt intervallet för styrräntan till 3,00–

3,25 procent och förväntas fortsätta höja det till 4,00–4,25 pro-

cent i slutet av året. Därefter förväntas intervallet lämnas oför-

ändrat 2023. Räntehöjningarna bidrar till en konjunkturavmatt-

ning och att resursutnyttjandet faller under prognosperioden. 

Detta bidrar till att driva upp arbetslösheten och pressa ner in-

flationen mot målet. 

MYCKET SVAG UTVECKLING I KINA DET ANDRA KVARTALET 

Det andra kvartalet föll Kinas BNP, vilket under de senaste 30 

åren endast skett när pandemin slog till första kvartalet 2020. 

Bakom den svaga utvecklingen låg främst strikta nedstängningar 

i flera stora städer till följd av en ökad smittspridning av covid-

19. Kinas nolltolerans mot spridning av covid-19 fortsätter att 

skapa en ekonomisk motvind. I september infördes nya restrikt-

ioner i exempelvis de befolkningstäta områdena Chengdu och 

Shenzhen. Även nedgången i fastighetssektorn, med fallande bo-

stadsinvesteringar, har bidragit till den svaga utvecklingen i Kina. 

Många kinesiska fastighetsbolag har fortsatta problem till följd 

av en hög skuldsättning och en svagare efterfrågan vilket 

Diagram 25 Styrräntor 

Procent, dags- respektive månadsvärden 

 
Anm. Styrräntan i USA avser den övre gränsen i 

Federal Reserves styrränteintervall. 

Källor: Bank of England, Bank of Japan, ECB, 

Federal Reserve, Norges Bank, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 26 Arbetslöshet i euroområdet 

Procent av arbetskraften, säsongsrensade 

månadssvärden 

 
Källor: Eurostat och Macrobond. 
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Diagram 27 Arbetsmarknad i USA 

Procent av befolkningen respektive miljoner 

personer, säsongsrensade månadsvärden 

 
Källa: U.S Bureau of Labor Statistics. 
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fortsätter att tynga fastighetssektorn framöver, trots införda stat-

liga stimulanser.  

BNP-tillväxten förväntas dock ta fart igen det tredje kvartalet 

mot bakgrund av minskade restriktioner efter de stora nedstäng-

ningarna under andra kvartalet och ekonomisk stimulans från fi-

nans- och penningpolitiken. Dock gör det svaga utfallet det 

andra kvartalet att BNP-tillväxten ändå blir relativt svag för helå-

ret 2022. Ekonomiska stimulanser bidrar till att tillväxten tar fart 

2023 (se tabell 3). 

Scenario 2024–2026 

I Sveriges viktigaste handelspartners blir BNP-tillväxten under 

2024–2026 något starkare än genomsnittet sedan år 2000 som är 

ca 2 procent. En uppdämd efterfrågan till följd av energikrisen i 

euroområdet bidrar. Den svenska marknadstillväxten blir därför 

högre 2024–2026 jämfört med 2023 (se tabell 4). Den ameri-

kanska centralbanken inleder en gradvis sänkning av styrräntein-

tervallet i början av 2024 för att balansera inflationen kring Fe-

deral Reserves inflationsmål 2024–2026 (se diagram 25). Även 

ECB bedöms behöva sänka styrräntan under scenarioåren för att 

balansera inflationen kring målet. 

Tabell 4 Nyckeltal för internationell ekonomi 

Procentuell förändring respektive procent 

  Prognos Scenario 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BNP i världen 6,1 2,8 2,4 3,1 3,2 3,1 

BNP i KIX-länderna 5,2 2,7 1,0 2,3 2,3 2,2 

BNP i USA 5,7 1,7 0,8 1,8 2,1 2,1 

BNP i euroområdet 5,2 3,1 0,1 1,8 1,9 1,7 

Svensk exportmarknad 8,6 6,6 2,1 3,7 3,4 3,2 

KPI i KIX-länderna 3,1 8,3 5,8 2,2 2,3 2,3 

KPI i USA 4,7 8,1 3,9 2,4 2,3 2,3 

HIKP i euroområdet 2,6 8,3 6,2 1,6 2,0 2,0 

Styrränta i USA1,2 0,3 4,3 4,3 3,8 3,3 2,8 

Styrränta i euroområdet1,3 0,0 2,3 2,5 2,0 1,8 1,8 

Styrränta, KIX6-vägd1,4 –0,4 1,7 2,3 1,9 1,6 1,6 

1 I slutet av året. 2 Avser den övre gränsen i Federal Reserves styrränteintervall. 
3 Avser estrräntan. 4 Avser ett genomsnitt av dagslåneräntan estr för euroområdet 

samt styrräntor i USA, Norge, Storbritannien, Danmark och Japan.  

Anm. BNP-siffrorna avser den kalenderkorrigerade utvecklingen uttryckt i fasta pri-

ser. Aggregaten beräknas med hjälp av tidsvarierande köpkraftsjusterade BNP-vik-

ter från IMF. 

Källor: IMF, OECD, Macrobond och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 28 Arbetskraftsdeltagande i 
USA 

Personer i arbetskraften som andel av 

populationen, månadsvärden 

 
Källa: U.S Bureau of Labor Statistics. 
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Diagram 30 Bidrag till inflationen i USA 

Årlig procentuell förändring respektive bidrag, 

månadsvärden 

 
Källor: U.S Bureau of Labor Statistics och 

Macrobond. 
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Diagram 29 KPI och löner i USA 

Årlig procentuell förändring, månadsvärden 

 
Anm. Inflation avser KPI-inflation. Timlön avser 

medeltimlön i privat sektor. 

Källor: Bureau of Economic Analysis och 

Macrobond. 
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Konjunkturen i Sverige 

Stora prisökningar, främst på energi, och ökade räntekostnader 

pressar de svenska hushållen som drar ner på konsumtionen. 

Näringslivets investeringar befinner sig på en hög nivå men även 

de minskar framöver. Sammantaget betyder det att BNP-tillväx-

ten sjunker nästa år och Sverige går in i en lågkonjunktur. Den 

vikande konjunkturen gör att sysselsättningen utvecklas svagt 

från och med det fjärde kvartalet 2022. Arbetslösheten ökar suc-

cessivt under 2023 och stiger till nära 8 procent det fjärde kvar-

talet.  

Efterfrågan och produktion 2022–2023 

Efter det stora BNP-fallet det andra kvartalet 2020 har svensk 

ekonomi utvecklats starkt trots pandemi, restriktioner och ut-

budsbegränsningar. BNP ökade relativt snabbt, med 0,9 procent, 

det andra kvartalet i år. Näringslivets investeringar steg rejält och 

på bred front. Även exporten och hushållens konsumtion ökade 

i god takt. Däremot utvecklades den offentliga konsumtionen 

svagt. 

BNP-tillväxten växlar nu ner ordentligt (se diagram 31). En-

ligt SCB:s BNP-indikator var BNP oförändrad i juli jämfört med 

i juni. De flesta enkätbaserade indikatorer har fallit tillbaka den 

senaste tiden, även om de för företagen i många fall fortfarande 

ligger på jämförelsevis höga nivåer. Hushållen är dock historiskt 

pessimistiska (se diagram 32). Barometerindikatorn, som speglar 

stämningsläget hos både hushållen och företagen, har sjunkit i 

rask takt till en nivå som ligger under det historiska genomsnittet 

(se diagram 31). 

Liksom i resten av Europa har de svenska energipriserna sti-

git markant. Tillsammans med stora prisökningar även på många 

andra varor och tjänster gröper det ur hushållens köpkraft. Den 

höga inflationen har fått Riksbanken att höja styrräntan och yt-

terligare höjningar är att vänta. Det leder i sin tur till högre bolå-

neräntor och en svagare utveckling av olika tillgångspriser, bland 

annat på bostäder, vilket pressar hushållen ytterligare. Hushållen 

minskar därför sin konsumtion rejält det andra halvåret i år och 

ökningen under loppet av nästa år blir mycket måttlig.2 Bostads-

investeringarna pressas också av den svaga bostadsprisutveckl-

ingen och av höga produktionskostnader. Utsikterna för närings-

livets investeringar i övrigt är inte lika mörka men den höga in-

vesteringsnivån i utgångsläget tillsammans med det högre ränte-

läget bidrar till att investeringarna minskar framöver. Företagen 

ökade sina lager rejält både det första och det andra kvartalet i år. 

Eftersom produktionen och efterfrågan nu dämpas kommer inte 

 

2 Att helårssiffran är negativ beror på den svaga utvecklingen under det andra halv-

året i år. 

Diagram 31 Barometerindikatorn och 
BNP 

Index medelvärde=100, månadsvärden 

respektive procentuell förändring, 

säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 32 Näringslivets och 
hushållens konfidensindikatorer 

Index medelvärde=100, säsongsrensade 

månadsvärden 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Antaganden om åtgärder till följd 

av de höga elpriserna 

De europeiska elpriserna, inklusive de i elprisom-

råde 3 och 4 i Sverige, har det senaste året 

mångdubblats. Priserna förväntas vara höga un-

der en lång tid framöver. Ett flertal åtgärder har 

föreslagits, både i Sverige och inom EU, för att 
mildra konsekvenserna för hushåll och företag av 

dessa höga priser. 

I prognosen antas att den huvudsakliga åtgärden 

som påverkar svensk ekonomi blir en elpriskom-

pensation som betalas ut till svenska hushåll och 

företag. Kompensationen antas bestå av 80 mil-

jarder kronor år 2023, 40 miljarder 2024 och 20 

miljarder 2025. Av dessa finansieras 60, 30 re-
spektive 10 miljarder av de så kallade flaskhals-

intäkterna som inkommit till Svenska kraftnät, 

och resterande del genom statsbudgeten. Av stö-

det antas 60 procent fördelas till hushållen och 

40 procent till företag. Stödet betalas ut som en 

transferering, och har därmed ingen direkt inver-

kan på KPI. 

Utöver denna elpriskompensation görs inga kon-
kreta antaganden om åtgärder på nationell nivå 

eller EU-nivå. 
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företagen att öka lagren i en lika snabb takt framöver. Lagerinve-

steringarna ger därmed ett stort negativt bidrag till BNP-tillväx-

ten 2023. Investeringarna i den offentliga sektorn har utvecklats 

svagt sedan pandemin, vilket innebär att behovet nu är stort och 

investeringarna ökar i en snabb takt från det tredje kvartalet i år. 

Även offentlig konsumtion stiger och vid sidan av exporten är 

det den enda post i försörjningsbalansen som ger ett positivt bi-

drag till BNP-tillväxten nästa år (se diagram 33). 

Tabell 5 Försörjningsbalans 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procentuell förändring, fasta 
priser 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 

Hushållens konsumtionsutgifter 2 393 –3,2 6,0 3,0 –0,6 

Offentliga konsumtionsutgifter 1 411 –1,8 2,8 0,1 2,1 

Fasta bruttoinvesteringar 1 397 1,7 6,3 5,2 –2,2 

Inhemsk efterfrågan utom lager 5 201 –1,5 5,2 2,8 –0,3 

Lagerinvesteringar1 16 –0,7 0,4 0,9 –0,8 

Inhemsk efterfrågan  5 217 –2,3 5,6 3,8 –1,1 

Export 2 480 –5,5 7,9 5,3 1,4 

Total efterfrågan 7 698 –3,3 6,3 4,3 –0,3 

Import 2 246 –6,0 9,6 8,1 –0,7 

Nettoexport1 235 0,0 –0,3 –0,9 1,0 

BNP 5 452 –2,2 5,1 2,7 –0,1 

BNP, kalenderkorrigerad  –2,4 4,9 2,7 0,1 

BNP per invånare2 523 –2,9 4,4 2,0 –0,7 

Bytesbalans3 288 5,9 5,3 3,6 4,4 

1 Miljarder kronor respektive förändring i procent av BNP föregående år. 2 Tusental 

kronor, löpande priser respektive procentuell förändring, fasta priser. 3 Miljarder 

kronor respektive procent av BNP, löpande priser. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

VÄLFYLLDA ORDERBÖCKER HOS EXPORTFÖRETAGEN  

Exporten steg måttligt det andra kvartalet i år. Tjänsteexporten 

tog rejäl fart igen efter en svag inledning på året. Bland annat 

ökade utländsk konsumtion i Sverige snabbt. Varuexporten var 

oförändrad jämfört med det första kvartalet. Exporten av mo-

torfordon och råvaror sjönk medan exporten av läkemedel ut-

vecklades starkt. 

Den globala konjunkturen håller på att försvagas och tillväx-

ten i den svenska exportmarknaden bromsar in det tredje kvarta-

let i år. Detta avspeglas i exportorderingången som har stannat 

av på sistone (se diagram 34). De svenska exportföretagen har 

dock välfyllda orderböcker (se diagram 35) och exporten ökar i 

en hög takt det tredje kvartalet när varuexporten studsar tillbaka. 

Den bilden får stöd av utrikeshandelsstatistiken för juli. 

Brist på insatsvaror och logistikproblem utgör dock fortfa-

rande ett hinder för produktionen, även om de värsta problemen 

verkar vara över. Tillsammans med den svagare 

Diagram 35 Industrins omdöme om 
exportorderstocken 

Standardiserade avvikelser från medelvärde, 

säsongsrensade månadsvärden 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 34 Exportorderingång i 
tillverkningsindustrin 

Diffusionsindex, index 2005=100, fasta priser 

respektive nettotal, säsongsrensade 

månadsvärden 

 
Källor: Swedbank/SILF, SCB, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 33 Importjusterat bidrag till 
BNP-tillväxten 

Procentuell förändring respektive procentenheter 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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omvärldsefterfrågan innebär detta att exporten i det närmaste 

stagnerar det fjärde kvartalet i år. Exportmarknadstillväxten för 

helåret 2023 blir 2,1 procent, vilket kan jämföras med en tillväxt 

på 6,6 procent förra året och med en genomsnittlig tillväxt på 

5,4 procent under perioden 1993–2021. Även den svenska ex-

porttillväxten blir lägre nästa år. Dämpningen sker på bred front, 

men tjänsteexporten växlar ner mest. Det är bland annat utlän-

ningars konsumtion i Sverige som utvecklas svagt. Ökade för-

svarssatsningar, och infrastrukturinvesteringar för att minska be-

roendet av rysk energi samt för att klara klimatmålen, i Europa 

gynnar emellertid många svenska varuproducenter och håller 

uppe exporttillväxten. Sammantaget betyder detta att den 

svenska exporten ökar med ca 1,5 procent 2023, efter att ha 

vuxit med drygt 5 procent i år. 

SVAG INVESTERINGSUTVECKLING FRAMÖVER 

Ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans med en god efterfrå-

gan på företagens varor bidrog till att investeringarna i industrin 

ökade snabbt det andra kvartalet i år. Framöver väntas även an-

passningar hos företagen med anledning av den förda klimatpo-

litiken understödja investeringarna. Energikrisen i Europa väntas 

leda till ökade investeringar även inom energisektorn i Sverige. 

En hög nivå på investeringarna i utgångsläget tillsammans med 

höga insatsvarupriser och dyrare finansiering dämpar dock ut-

vecklingen framöver. Sammantaget innebär detta att investering-

arna i industrin minskar något under prognosperioden.  

Inom tjänstebranscherna har investeringstillväxten varit hög 

efter den stora nedgången i början av pandemin. Svaga konjunk-

turutsikter tillsammans med en historiskt hög nivå för tjänste-

branschernas investeringar leder till att näringslivets investe-

ringar exklusive bostäder som andel av BNP kommer att minska 

något 2023 (se diagram 36). Bostadsinvesteringarna ökade det 

andra kvartalet, vilket drevs av nybyggnation av bostäder. Ett 

stort antal lägenheter påbörjades i fjol vilket håller uppe investe-

ringstillväxten i år. Höga priser på råvaror och material i kombi-

nation med stigande marknadsräntor och lägre bostadspriser för-

sämrar lönsamheten för nybyggnation och antalet påbörjade lä-

genheter minskar i år och nästa år (se diagram 37). Detta bidrar 

till att de totala bostadsinvesteringarna minskar med drygt 9 pro-

cent 2023. 

De offentliga investeringarna har fortsatt att utvecklas svagt 

det första halvåret 2022 (se diagram 38). Stora kostnadsökningar 

har bidragit till att hålla nere investeringarna i bland annat infra-

struktur, maskiner och inventarier. Framöver väntas investering-

arna öka igen om än långsamt. Inom staten drivs investeringstill-

växten av forskning och utveckling samt olika infrastrukturpro-

jekt och satsningar på försvaret. Inom kommunsektorn finns ett 

stort investeringsbehov i VA-system, sjukhus och vårdcentraler, 

bland annat eftersom investeringarna har hållits tillbaka under 

pandemin. 

Diagram 37 Påbörjade lägenheter 

Tusental 

 
Anm. Bostäder i såväl flerbostadshus som 

småhus definieras som lägenheter. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 38 Offentliga investeringar 

Miljarder kronor, fasta priser respektive 

procentuell förändring, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 36 Fasta bruttoinvesteringar 

Procent av BNP, löpande priser 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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HÖGA PRISER MINSKAR HUSHÅLLENS KONSUMTION 

Hushållens konsumtion växte kraftigt det andra kvartalet i år. 

Bland annat medförde slopade restriktioner i utlandet och en 

uppdämd efterfrågan på utlandsresande ett stort uppsving för de 

svenska hushållens konsumtion utomlands. Förutsättningarna 

för hushållen har dock snabbt försämrats. Snabba prisökningar i 

synnerhet på el, stigande bolåneräntor och sjunkande tillgångs-

priser har gjort hushållens konfidensindikator fallit till den lägsta 

nivån sedan början på 1990-talet (se diagram 40). Det är framför 

allt förväntningarna på den egna ekonomin och inställningen till 

kapitalvaruinköp som drar ner hushållens konfidensindikator. 

Oron för att själv bli arbetslös är lägre än normalt men har ökat 

den senaste tiden. Vidare har hushållens faktiska konsumtion 

visserligen dämpats jämfört med under våren men inte i samma 

utsträckning som konfidensindikatorn fallit. Det innebär att stor-

leken på fallet i hushållens konfidensindikator ska tolkas med 

viss försiktighet. Sammantaget är dock prognosen att hushållens 

konsumtion minskar resten av innevarande år (se diagram 40).  

Också nästa år utvecklas hushållens konsumtion svagt. Trots 

att hushållen drar ner på sin konsumtion av exempelvis sällan-

köpsvaror, vissa tjänster och energi 2023 ökar dessa konsumt-

ionsutgifter i löpande priser jämfört med 2022 eftersom priserna 

ökar snabbt (se diagram 39).  

Trots en relativt stark nominell tillväxt i lönesumman innebär 

den höga inflationen och ökade ränteutgifter att den reala dispo-

nibelinkomsten sjunker 2022 (se diagram 413). Att den reala dis-

ponibelinkomsten minskar är ovanligt och bortsett från pan-

demiåret 2020 har det inte hänt sedan 1997. Ränteutgifterna vän-

tas fortsätta stiga kraftigt under 2023. Detta till trots stiger den 

reala disponibelinkomsten något nästkommande år. Den främsta 

anledningen till detta är att staten väntas delvis kompensera hus-

hållen för de höga elpriserna (se marginalrutan ”Antaganden om 

åtgärder till följd av de höga elpriserna”). 

Den reala disponibla inkomsten utvecklas bättre än reallönen 

2022 och 2023 (se diagram 42). En viktig förklaring till differen-

sen 2022 är att lönesumman, som går in i disponibelinkomsten, 

nominellt växer mer än konjunkturlönen till följd av en stark till-

växt i arbetade timmar och timlönen enligt NR (se grårutan 

”Sjukfrånvaron påverkar NR-timlönen” för en diskussion om 

NR- och KL-löner). År 2023 beror skillnaden framför allt på att 

andra inkomster än löneinkomster, och då särskilt transfere-

ringar, håller uppe disponibelinkomsterna.4 

 
3 Sparande i diagrammet definieras som hushållens totala sparande inkl. sparande i 

premie- och tjänstepension. Eget finansiellt sparande definieras som hushållens 

sparande exkl. realt sparande och sparande i premie- och tjänstepension. Båda 
måtten sätts i relation till hushållens disponibla inkomst plus sparande i premie- 

och tjänstepension. 

4 Att den historiska utvecklingen i den reala disponibla inkomsten skiljer sig åt 

gentemot utvecklingen i reallönen har en rad orsaker. Viktiga förklaringar är att lö-
nesumman i disponibelinkomsten utöver timlön även beror på arbetade timmar, 

samt att andra inkomster än löner, såsom transfereringar och kapitalinkomster, in-

kluderas i disponibelinkomsten.  

Diagram 40 Hushållens 
konfidensindikator och hushållens 
konsumtion 

Index medelvärde=100, säsongsrensade 

månadsvärden respektive procentuell förändring, 

säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 39 Bidrag till hushållens 
konsumtionstillväxt 

Löpande respektive fasta priser 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Elpriskompensationens utformning är än så länge oklar, vil-

ket antas påverka hushållens konsumtionsvilja negativt. För att 

dämpa effekten av prisökningarna och någorlunda jämna ut sin 

konsumtion minskar hushållen sitt sparande i år (se diagram 41). 

I löpande priser ökar hushållens konsumtion med drygt 10 pro-

cent i år och med 4 procent nästa år. 

 

Fallande bostadspriser och konsekvenser för den 

svenska ekonomin 

Bostadspriserna har stigit relativt snabbt under lång tid, 

både i Sverige och utomlands (se diagram 43). Enbart un-

der pandemiåren 2020–2021 ökade villapriserna i Sverige 

med runt 30 procent och bostadsrättspriserna med runt 

15 procent (se diagram 44). Sedan våren 2022 har dock bo-

stadspriserna fallit och det sammantagna HOX-bostads-

prisindexet har sjunkit med runt 8 procent sedan toppen i 

mars. Nedgången har varit bred och index för både bo-

stadsrätter och småhus har fallit i hela landet. Avmatt-

ningen på bostadsmarknaden syns även i hushållens för-

väntningar på den framtida prisutvecklingen (se diagram 

45). 

Det finns en rad fundamentala faktorer som påverkar 

bostadspriserna på lång sikt genom efterfrågan och utbud. 

Till exempel har hushållens reala disponibla inkomster och 

hushållens finansiella nettoförmögenhet en positiv påver-

kan på hushållens betalningsvilja och därmed på bostads-

priserna. Även befolkningstillväxten och den relativa ök-

ningen av befolkningen i familjebildningsåren höjer efter-

frågan.5 Stigande brukarkostnader, det vill säga kostnaderna 

kopplade till bostadsägandet, påverkar hushållens betal-

ningsförmåga negativt. Brukarkostnaderna består av kapital-

kostnader för husägandet, såsom räntor, skatter och förvän-

tade kapitalvinster, samt drifts- och underhållskostnader såsom 

kostnader för energi, vatten och avlopp. Även förändrade 

preferenser hos hushållen kan påverka efterfrågan efter en 

viss typ av bostad, vilket i viss utsträckning var fallet under 

covid-19-pandemin. Bland utbudsfaktorer som påverkar 

bostadspriserna räknas byggkostnaderna, tillgången till och 

priset på mark och kostnaderna för finansiering av bostads-

byggandet. Den höga inflationen innebär att hushållens re-

ala disponibla inkomster minskar 2022 bland annat på 

grund av att bolåneräntorna har stigit markant. Även elpri-

serna har drivits upp till rekordnivåer till följd av kriget i 

Ukraina. Dessa faktorer har pressat ner bostadspriserna 

och priserna kommer att fortsätta sjunka under 2023. 

Bostadsmarknaden påverkar ekonomin genom olika ka-

naler. Till exempel påverkas hushållens konsumtion av 

 

5 Se Geng, N. ”Fundamental Drivers of House Prices in Advanced Economies”, IMF, 

2018, Working Paper WP/18/164. 

Diagram 41 Hushållens konsumtion, 
real disponibel inkomst och sparande 

Procentuell förändring respektive procent av 

disponibel inkomst plus kollektivt sparande 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 43 Reala bostadspriser i valda 
OECD-länder 

Index, 2001 kvartal 1=100, kvartalsvärden 

 
Källor: OECD och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 42 Real disponibelinkomst och 
reallön 

Procentuell förändring 

 
Anm. Real disponibelinkomst är deflaterad med 

hushållens konsumtionsdeflator och 

Konjunkturlönen deflaterad med KPIF. 

Källor: SCB, Medlingsinstitutet och Konjunktur-

institutet. 
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bostadsprisutvecklingen genom den så kallade förmögen-

hetskanalen.6 Fallande bostadspriser krymper dessutom 

hushållens låneutrymme eftersom värdet på bostaden som 

säkerhet minskar. När bostadspriserna däremot ökar, blir 

det mer lönsamt att bygga nya bostäder och byggandet 

ökar. 

Konjunkturinstitutet har i en tidigare undersökning fun-

nit att en nedgång i de reala bostadspriserna på 20 procent 

under ett år innebär en minskning av hushållens konsumt-

ion med som mest 2 procent efter fem kvartal.7 Konsumt-

ionen förväntas sedan långsamt återgå till normal nivå. 

Nedgången skulle kunna bli större om bostadsprisfallet 

sammanfaller med en internationell konjunkturnedgång 

och oro på de finansiella marknaderna. Man måste även ha 

i åtanke att det nuvarande prisfallet kommer efter en kort 

period med en kraftig bostadsprisökning och effekten på 

hushållens konsumtion kan då bli mindre. 

DÄMPAD OFFENTLIG KONSUMTION I ÅR 

Offentlig konsumtion minskade det andra kvartalet i år, främst 

till följd av en svag utveckling i regionerna där både antalet co-

vidvaccinationer och patienter med covid var färre jämfört med 

första kvartalet. Det stora behovet av covidrelaterad vård förra 

året bidrog till en rekordhög konsumtionstillväxt i regionerna. 

När det behovet nu avtagit kraftigt, samtidigt som sjukfrånvaron 

var högre än normalt i början av året, minskar regionernas kon-

sumtion 2022. Statlig konsumtion utvecklas också svagt i år, 

främst till följd av hög sjukfrånvaro i början av året. Inom kom-

munerna ökar dock konsumtionen. Främsta drivkrafterna är 

högt flyktingmottagande från Ukraina och allt fler inom äldre-

omsorgen.8 Sammantaget är den offentliga konsumtionen i det 

närmaste oförändrad 2022 jämfört med 2021 (se diagram 46). 

Nästa år växer återigen den offentliga konsumtionen. Ett 

ökat antal äldre över 80 år samt fler elever i skolan bidrar till 

ökad konsumtion och sysselsättning inom kommuner och reg-

ioner. Inom staten bidrar utbyggnaden av försvaret till att of-

fentlig konsumtion ökar något mer än det som följer av den de-

mografiska utvecklingen. Konjunkturinstitutet antar att försvars-

utgifterna uppgår till 2 procent av BNP 2028.9 

 

6 Se gråruta ”Hushållens förmögenhet och konsumtionen”, Konjunkturläget, mars 

2022. 

7 Se Konjunkturinstitutet, ”Makroekonomiska effekter av ett bostadsprisfall i Sve-

rige”, Specialstudie, Nr. 41, 2014. 

8 Konjunkturinstitutet antar att 50 000 ukrainska flyktingar kommer till Sverige i år 

och ytterligare 5 000 nästa år. Huvuddelen antas ordna med eget boende vilket in-

nebär att statens kostnader för anläggningsboenden blir små. 

9 Dettaär i linje med Försvarsmaktens bedömning. 

Diagram 46 Offentlig konsumtion 

Miljarder kronor, fasta priser respektive 

procentuell förändring, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 44 HOX bostadspriser i 
Sverige 

HOX prisindex, januari 2005=100, 

säsongsrensade månadsvärden 

 
Källor: Valueguard och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 45 SEB:s boprisindikator 

Nettotal, månadsvärden 

 
Anm. Andelen som tror på prisökning minus 

andelen som tror på prissänkning. 

Källa: SEB. 
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VIKANDE EFTERFRÅGAN HÅLLER TILLBAKA 

NÄRINGSLIVETS PRODUKTION 

Produktionen i näringslivet har trots fortsatta leveransproblem10 

utvecklats starkt de två första kvartalen i år. Vikande efterfrågan 

från hushållen och stigande räntor leder till en inbromsning un-

der det andra halvåret i år och näringslivets produktion sjunker 

de två sista kvartalen av 2022 (se diagram 47). 

Produktionen i industrin ökade årets två första kvartal. Stäm-

ningsläget har över lag varit optimistiskt, men många branscher 

upplever problem med att få tag på insatsvaror och med höga 

kostnader. Enligt Konjunkturbarometern har indikatorn för pro-

duktionsplanerna i industrin fallit under tredje kvartalet och den 

är nu nere på sitt historiska medelvärde (se diagram 48). Många 

företag har samtidigt välfyllda orderböcker (se diagram 35). 

Även om orderingången avtar (se diagram 34) finns det alltså en 

orderstock att arbeta av och den vikande orderingången slår ige-

nom med viss fördröjning på produktionen. Produktionsvärde-

index för juli indikerar att produktionen i industrin ökade kraf-

tigt11. Det bidrar till en stark utveckling för industriproduktionen 

i det tredje kvartalet, som följs av en nedgång i det fjärde kvarta-

let. 

Återhämtningen av produktionen i de kontaktnära tjänste-

branscherna fortsatte under det andra kvartalet, det första på 

länge utan covidrestriktioner. Det andra halvåret i år kommer 

produktionen att mattas av på grund av minskad hushållskon-

sumtion. Produktionen sjunker i handeln redan det tredje kvarta-

let och för andra tjänstebranscher12 från och med det fjärde kvar-

talet (se diagram 49). För de mer företagsnära tjänstebranscherna 

blir nedgången mindre.  

Byggföretagen har under våren och sommaren börjat se mer 

negativt på framtiden för byggmarknaden. Efter pandemin har 

byggandet kommit upp till historiskt höga nivåer men på grund 

av fallande bostadspriser, ökade kostnader för insatsvaror och 

ökade finansieringskostnader börjar bostadsbyggandet att sjunka. 

Det drar med sig byggproduktionen nedåt och byggandet mins-

kar under både andra halvåret i år och 2023 (se diagram 50). 

 

10 För mer information om leveransproblemen, se fördjupningen ”Konsekvenser av 

brist på insatsvaror” i Konjunkturläget juli 2022. 

11 Normalt minskar produktionen i juli på grund av semestrar. I år var nivån för 

produktionen i juli klart högre än normalt för några branscher som varit påverkade 

av leveransproblemen. Det påverkar den säsongsrensade nivån positivt. 

12 Hotell- och restaurangtjänster, transport- och magasineringstjänster samt  

kultur-, nöje- och fritidstjänster.  

 

Diagram 49 Produktion i 
tjänstebranscherna 

Index 2019 kvartal 4=100, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 48 Produktionsplaner i 
tillverkningsindustrin och privata 
tjänstenäringar 

Nettotal, säsongsrensade månadsvärden 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 47 Produktion i näringslivet 

Index 2010=100, fasta priser, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell 6 Produktion 

Miljarder kronor respektive procentuell förändring, kalenderkorrigerade 
värden 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 

Näringsliv 3 800 –2,4 5,7 3,7 –0,5 

 Varubranscher 1 301 –0,9 5,3 1,5 –0,3 

    Industri 740 –5,7 8,3 0,9 0,2 

   Byggverksamhet 324 2,3 0,8 2,6 –2,2 

 Tjänstebranscher 2 499 –3,1 5,9 4,8 –0,6 

Offentliga myndigheter 967 –4,3 2,0 0,6 2,9 

Hela ekonomin1      

 BNP till baspris 4 826 –2,8 4,9 3,1 0,2 

 BNP till marknadspris 5 440 –2,4 4,9 2,7 0,1 

1 Inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer. 

Anm. Med produktion avses förädlingsvärde.  

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Arbetsmarknad och resursutnyttjande 2022–
2023 

STARK ÅTERHÄMTNING SEDAN NEDGÅNGEN UNDER 

PANDEMIN 

Det första halvåret 2022 har det skett en bred uppgång i arbets-

kraftsefterfrågan på svensk arbetsmarknad. Det första och andra 

kvartalet växte sysselsättningen snabbt (se diagram 51) och 

sysselsättningsgraden uppgick till 69 procent i säsongsrensad 

kvartalstakt det andra kvartalet. Bilden av en stark utveckling för 

sysselsättningen hittills i år från Arbetskraftsundersökningarna 

(AKU) bekräftas av SCB:s nya arbetsmarknadsstatistik Befolk-

ningens arbetsmarknadsstatus (BAS).13 

Personer i åldersgruppen 15–24 år (se diagram 52) har bidra-

git mycket till uppgången i år, trots att gruppen utgör en relativt 

liten del av arbetskraften. Heltidsstuderande utanför arbetskraf-

ten som andel av befolkningen har minskat stadigt sedan topp-

noteringarna 2020 och är nu strax under den nivå som rådde un-

der högkonjunkturen 2018. Vidare ökade sysselsättningen både 

bland in- och utrikes födda det första halvåret 2022 och kvinnor 

bidrog något mer till uppgången än män. Andelen tidsbegränsat 

anställda av samtliga sysselsatta ökar, men är ännu inte på 

samma nivå som före pandemin. Sett till branscher är det främst 

tjänstebranscherna som har drivit utvecklingen (se diagram 53). 

Samtidigt som sysselsättningen är tydligt över den låga nivån i 

samband med att pandemin bröt ut har återhämtningen för 

 

13 BAS är registerbaserad statistik och klassificerar individer som sysselsatta base-

rat bland annat på månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå från Skatte-

verket. För mer information om BAS och hur statistiken till exempel förhåller sig till 

AKU, se Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) (scb.se). 

Diagram 52 Bidrag till 
sysselsättningstillväxten  

Procentuell förändring respektive procentenheter, 

säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 50 Produktion i 
byggbranschen 

Miljarder kronor, fasta priser respektive 

procentuell förändring, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
Anm. SNI-kod F41-43. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 51 Sysselsatta och arbetade 
timmar 

Procentuell förändring respektive index 

2015=100, säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

98

100

102

104

106

108

110

112

-7,5

-6,0

-4,5

-3,0

-1,5

0,0

1,5

3,0

_

Sysselsättningstillväxt Timtillväxt

Sysselsättning (höger) Arbetade timmar (höger)

232221201918171615

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/befolkningens-arbetsmarknadsstatus/


Konjunkturläget september 2022   26 

 

antalet arbetade timmar gått långsammare. Det beror till stor del 

på den höga sjukfrånvaron under pandemin som, tillsammans 

med den starka sysselsättningsutvecklingen, har lett till att me-

delarbetstiden är på en låg nivå. 

ARBETSMARKANDEN FÖRSVAGAS REDAN I ÅR  

AKU för juli och augusti visar att sysselsättningen fortsätter att 

växa i god takt under det tredje kvartalet i år. Det fjärde kvartalet 

bedöms tillväxten bromsa in. Detta stöds också av försvag-

ningen av företagens anställningsplaner de kommande tre måna-

derna i Konjunkturbarometern som har dämpats inom samtliga 

branscher (se diagram 52). Sammantaget ökar sysselsättningen 

med 3,0 procent helåret 2022. Eftersom sysselsättningen växer 

snabbare än arbetskraften sjunker arbetslösheten till 7,4 procent 

för 2022 (se tabell 7).  

Den pågående konjunkturförsvagningen innebär att efterfrå-

gan på arbetskraft utvecklas svagare framöver och nästa år mins-

kar sysselsättningen på bred front i näringslivet (se diagram 54). 

Sysselsättningen fortsätter visserligen att öka i den offentliga sek-

torn men sammantaget blir resultatet ändå att den totala syssel-

sättningen minskar de tre första kvartalen nästa år och arbetslös-

heten stiger till nära 8 procent mot slutet av året (se tabell 7). 

Det innebär också att sysselsättningsgraden minskar även om 

den befinner sig på en högre nivå än före pandemin (se diagram 

54). 

Även arbetade timmar påverkas negativt av den försämrade 

konjunkturen. Den negativa påverkan från konjunkturen mot-

verkas till viss del av att sjukfrånvaron gradvis minskar i takt 

med att beteendeeffekter orsakade av pandemin klingar av. An-

talet arbetade timmar växer därför snabbare än antalet sysselsatta 

och medelarbetstiden stiger relativt snabbt under 2022 och 2023. 

Diagram 54 Bidrag till 
sysselsättningstillväxten  

Procentuell förändring respektive procentenheter, 

kvartalsvärden 

 
Anm. HIO avser hushållens icke-vinstdrivande 

organisationer. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 55 Arbetsmarknadssituation 

Procent av befolkningen respektive arbetskraft 

15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

62

64

66

68

70

72

74

76

_

Arbetskraftsdeltagande Sysselsättningsgrad

Arbetslöshet (höger)

23211917151311090705

Diagram 53 Anställningsplaner 

Nettotal, säsongsrensade månadsvärden 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Tabell 7 Arbetsmarknad och resursutnyttjande 

Tusental personer respektive procentuell förändring, om inget annat 
anges  

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 

BNP till baspris1 4 826 –2,8 4,9 3,1 0,2 

Produktivitet i hela ekonomin2 599 1,0 2,6 1,1 –1,2 

Produktivitet i näringslivet2 670 2,7 2,5 0,9 –1,3 

Arbetade timmar3 8 052 –3,8 2,3 1,9 1,4 

Medelarbetstid för sysselsatta4 30,6 –2,4 1,3 –1,0 1,3 

Sysselsättning 5 059 –1,4 0,9 3,0 0,1 

Sysselsättningsgrad5  66,7 67,3 69,1 68,9 

Arbetskraft 5 547 0,3 1,3 1,4 0,4 

Arbetskraftsdeltagande6  73,0 73,8 74,7 74,6 

Arbetslöshet7 489 8,5 8,8 7,4 7,7 

Befolkning 15–74 år8 7 512 0,4 0,0 0,3 0,4 

Produktivitetsgap i näringslivet  2,2 3,0 2,2 –0,6 

Arbetsmarknadsgap9  –3,4 –1,7 –0,8 –0,7 

BNP-gap10  –2,0 0,6 0,8 –1,3 

1 Miljarder kronor, kalenderkorrigerade värden. 2 Kronor per timme, kalenderkorri-

gerade värden. 3 Miljoner timmar, kalenderkorrigerade värden. 4 Timmar per vecka, 

kalenderkorrigerade värden. 5 Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år, pro-
cent. 6 Andelen personer i arbetskraften av befolkningen 15–74 år, procent. 7 Pro-

cent av arbetskraften. 8 Enligt AKU:s definition av befolkningen. 9 Skillnaden mellan 

faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade 

timmar 10 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potenti-

ell BNP. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.  

EKONOMIN GÅR IN I EN LÅGKONJUNKTUR 2023 

Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden, mätt med det så kallade 

arbetsmarknadsgapet, har ökat kraftigt sedan nedgången i sam-

band med att pandemin bröt ut och var balanserat det andra och 

tredje kvartalet 2022 (se diagram 56). Medelarbetstiden är, delvis 

på grund av hög sjukfrånvaro, fortfarande nedtryckt sedan pan-

demin började. Arbetslösheten fortsätter att minska i närtid och 

bottnar andra halvan av2022 på den bedömda jämviktsnivån (se 

diagram 57). 

Resursutnyttjandet i ekonomin som helhet, mätt med det så 

kallade BNP-gapet, har ökat snabbt sedan nedgången i samband 

med att pandemin bröt ut och bedöms ha varit relativt högt det 

senaste året (se diagram 56). Från och med det fjärde kvartalet 

2022 sjunker dock resursutnyttjandet snabbt och ekonomin går 

in i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen syns även på arbets-

marknaden och arbetslösheten stiger gradvis under 2023 (se dia-

gram 57). 

Diagram 57 Arbetslöshet och 
jämviktsarbetslöshet 

Procent av arbetskraften, säsongsrensade 

kvartalsvärden  

 
Anm. Data före 2001 är länkade av Konjunktur-

institutet. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 56 BNP-gap, 
arbetsmarknadsgap 

Procent av potentiell BNP respektive potentiellt 

arbetade timmar, säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Löner och inflation 2022–2023 

KRAFTIGT NEGATIV REALLÖNEUTVECKLING I ÅR 

Lönerna i ekonomin som helhet ökar med 2,7 procent i år, vilket 

är betydligt högre än industrimärket på 1,8 procent per år (om-

räknat till en 36-månadsperiod). Detta innebär att löneglid-

ningen, det vill säga löneökningar utöver de centralt avtalade lö-

neökningarna, blir relativt stor i år (se diagram 58). Det är främst 

näringslivet som bidrar till en stor löneglidning i år, däribland 

branscherna kreditinstitut och företagstjänster.  

Vinstandelen i näringslivet som helhet har varit relativt hög 

under det första halvåret i år. Förutsättningarna för hur vinstan-

delen i näringslivet utvecklas under resten av året skiljer sig mel-

lan olika branscher. Till exempel så gynnas viss basindustrin av 

höga priser på råvaror, medan det för företag inom många andra 

branscher, såsom hotell- och restaurangbranschen, endast leder 

till ökade kostnader. Höga vinstandelar bidrar, tillsammans med 

en stor efterfrågan på personal inom många branscher, till 

snabbare lönetillväxt inom bland annat industrin jämfört med 

delar av tjänstebranschen i år.  

Nästa års avtalsrörelse är omfattande när drygt 500 av totalt 

700 avtal ska förhandlas om. Både fackens och arbetsgivarnas in-

flations- och löneförväntningar på ett och två års sikt är högre 

än tidigare år. Däremot bidrar den försämrade konjunkturbilden 

till att löneglidningen kommer att bli lägre 2023 än i år. Löneut-

vecklingen i näringslivet uppgår till 3,3 procent 2023 (se diagram 

59).  

Inom staten har löneökningarna varit nedpressade under 

2021, vilket delvis beror på ett lönerevisionsglapp för vissa grup-

per. Till exempel blev förhandlingarna om polislöner klara i de-

cember 2021, vilket bidrog till att de statliga lönerna steg mycket 

i början på 2022. Brist på vårdpersonal under pandemin har varit 

en drivande faktor till den relativt höga löneutvecklingen inom 

den kommunala sektorn. En fortsatt stor efterfråga på vårdper-

sonal tillsammans med särskilda satsningar för sjuksköterskor 

och lärare bidrar till högre lönetillväxt i år och nästa år. Samman-

taget stiger lönerna i ekonomin som helhet med 3,3 procent 

nästa år. Trots en jämförelsevis snabb löneutveckling faller real-

lönerna kraftigt i år och i början av 2023 som en konsekvens av 

den höga inflationen (se diagram 60).  

ARBETSKOSTNADERNA STIGER FRAMÖVER 

Arbetskostnaden per timme i näringslivet som helhet är oför-

ändrad i år men stiger 2023. Ökningen i arbetskostnad per 

timme blir lägre än timlöneutvecklingen enligt nationalräken-

skaperna i år, men högre nästa år (se tabell 8). Det förklaras dels 

av att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften för 

unga upphör att gälla efter mars 2023, dels av en lägre timlöneut-

veckling 2023 (se gråruta ”Sjukfrånvaron påverkar NR-timlö-

nen” på nästa sida).  

Diagram 58 Timlön i hela ekonomin 

Procentuell förändring 

 
Anm. Konjunkturinstitutet gör inte prognos på 

centrala avtal.  

Källor: Medlingsinstitutet och Konjunktur-

institutet. 
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Diagram 60 Reallön 

Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden 

 
Anm. Konjunkturlön deflaterad med KPIF. 

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Konjunktur-

institutet. 
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Diagram 59 Timlön 

Procentuell förändring 

 
Källor: SCB, Medlingsinstitutet och Konjunktur-

institutet. 
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Enhetsarbetskostnaden i näringslivet som helhet var ungefär 

oförändrad 2021 tack vare kraftiga produktivitetsökningar under 

året (se diagram 61). I år blir tillväxten i produktiviteten lägre 

och enhetsarbetskostnaden stiger i en mer genomsnittlig takt. 

När ekonomin går in i en lågkonjunktur nästa år faller produkti-

viteten, vilket bidrar till kraftigt ökande enhetsarbetskostnader i 

näringslivet som helhet. Enhetsarbetskostnaden stiger då betyd-

ligt mer än vad som på sikt är förenligt med en inflation på 

2 procent. Vinstandelen i näringslivet som helhet är jämförelse-

vis hög 2022 och innebär att kostnadstrycket i företagen förblir 

relativt dämpat 2023 (se tabell 8). 

Tabell 8 Timlön och arbetskostnad 

Procentuell förändring respektive procent, kalenderkorrigerade värden 

 2020 2021 2022 2023 

Timlön, KL, hela ekonomin 2,1 2,6 2,7 3,3 

Timlön, KL, i näringslivet 2,0 2,8 2,8 3,3 

Timlön, KL, offentlig sektor 2,3 2,4 2,3 3,2 

Timlön, NR, i näringslivet 5,3 2,1 3,6 2,7 

Arbetsgivaravgifter1 (i procent av 

lönen), näringslivet 41,4 42,7 41,9 43,1 

Arbetskostnad per timme, 

näringslivet2 4,5 3,0 3,0 3,6 

Produktivitet, näringslivet3, 4 2,8 2,7 1,0 –1,3 

Justerad enhetsarbetskostnad, 

näringslivet4 1,6 0,2 2,0 5,0 

Justerad vinstandel, procent av 

förädlingsvärde, näringslivet4 37,5 38,9 40,9 39,9 

1 Lagstadgade och avtalade kollektiva avgifter samt löneskatter. 2 NR-lön och ar-
betsgivaravgifter. 3 Förädlingsvärdet delat med arbetade timmar. 4 Exklusive små- 

och fritidshus samt justerad för antalet timmar utförda av egenföretagare, ej kalen-

derkorrigerad.  

Anm. Konjunkturlönestatistiken (KL) respektive nationalräkenskaperna (NR). Timlö-

nen enligt nationalräkenskaperna mäts som lönesumman dividerat med anställdas 

arbetade timmar.  

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Sjukfrånvaron påverkar NR-timlönen 

Det finns två huvudsakliga lönemått i den ekonomiska sta-

tistiken: timlön enligt Konjunkturlönestatistiken (KL) och 

timlön enligt nationalräkenskaperna (NR). Historiskt följer 

lönemåtten varandra relativt väl, men under pandemin har 

NR-timlönen i genomsnitt ökat betydligt snabbare än KL-

timlönen (se diagram 62). KL-timlönen motsvarar överens-

kommen lön, medan NR-timlönen motsvarar det som fak-

tiskt betalas ut (inklusive sjuklön, bonusar och övertid). 

KL-timlönen i näringslivet baseras på ett representativt ur-

val av företag, medan NR-timlönen beräknas som löne-

summan dividerat på antalet arbetade timmar. Det gör att 

NR-timlönen är känslig för variationer i antalet arbetade 

timmar. Under pandemin har det i genomsnitt varit högre 

Diagram 61 Justerad 
enhetsarbetskostnad i näringslivet 

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade 

värden 

 
Anm. Enhetsarbetskostnaden är justerad för 

egenföretagares arbetsinsats och exkluderar 

små- och fritidshus. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 62 Timlön enligt KL och NR 

Procentuell förändring 

 
Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Konjunktur-

institutet. 
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sjukfrånvaro än normalt och därmed har också antalet ar-

betade timmar varit lägre än normalt, vilket har lett till att 

NR-timlönen stigit i förhållande till KL-timlönen. Sjukfrån-

varon väntas successivt återgå till normala nivåer fram till 

slutet av 2023. När sjukfrånvaron återgått till normala ni-

våer kommer lönetillväxten enligt NR att bli lägre än löne-

utvecklingen enligt KL.  

INFLATIONEN AVTAR 2023 

I augusti var KPIF-inflationen 9,0 procent. Inflationen förblir 

hög under kommande höst och vinter, och väntas toppa på 

drygt 11 procent i januari 2023. Därefter faller inflationen snabbt 

tillbaka (se diagram 63). Exklusive energi blir inflationen drygt 2 

procent i december 2023. Fallande energipriser bidrar dock till 

att KPIF-inflationen närmar sig 0 procent mot slutet av 2023 (se 

diagram 64).  

Världsmarknadspriserna på många råvaror och jordbrukspro-

dukter har sjunkit sedan våren 2022. Det europeiska terminspri-

set på kvarnvete för leverans i december var i slutet av septem-

ber ca 350 euro per ton, jämfört med nivåer på över 400 euro 

per ton i maj 2022. Även priserna på andra jordbruksvaror har 

sjunkit de senaste månaderna. Detta förväntas leda till att de 

svenska butikspriserna på livsmedel sjunker något framöver. 

Prisnivån i slutet av 2023 är dock fortsatt avsevärt högre än den 

var före den kraftiga uppgången i år (se diagram 65). 

EXTREMA ELPRISER 

Elpriserna i södra Sverige har stigit mycket kraftigt och har tidvis 

överstigit 7 kronor per kWh, exklusive handelspåslag och moms. 

Det kan jämföras med priser kring 30 – 40 öre för bara några år 

sedan. Terminsmarknaden visar att fortsatt höga priser väntas 

under resten av året. Konjunkturinstitutets prognoser för pri-

serna på bland annat el och råolja baseras till stor del på termins-

priserna.14 I Sverige som helhet väntas priset på elbörsen i ge-

nomsnitt bli ungefär 4 kronor per kWh mellan december och 

mars (se diagram 66).15 Regeringen har gett Svenska kraftnät i 

uppdrag att ansöka om att genomföra nödåtgärder med anled-

ning av de höga prisskillnaderna inom landet.16 Hur de eventu-

ella åtgärderna kommer att utformas är ännu osäkert (se margi-

nalrutan ”Antaganden om åtgärder till följd av de höga elpri-

serna” ovan). Huruvida ett eventuellt stöd kommer att påverka 

 

14 Terminer är avtal om leverans av någon vara i framtiden. Priserna på termins-

marknaden speglar därmed förväntningarna om framtida priser. Vissa terminer är 

dock utformade så att ingen fysisk leverans sker. I stället görs en ekvivalent finan-

siell avräkning mot priserna på den fysiska marknaden. Även i dessa fall speglar 

terminerna förväntningarna om framtida priser. 

15 Priserna i de fyra elprisområdena har vägts samman av Konjunkturinstitutet på 

basis av den geografiska fördelningen av hushållens elanvändning. 

16 Se ”Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att fi-

nansiera nödåtgärder för konsumenter och företag” Regeringsbeslut 18 augusti 

2022. 

Diagram 63 Konsumentpriser 

Årlig procentuell förändring, månadsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 64 Bidrag till KPIF-inflationen 

Procentenheter respektive årlig procentuell 

förändring, kvartalsvärden 

 
Anm. Beräkningen av bidragen är approximativ. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 65 Livsmedelspris i KPI 

Index 1980=100, säsongsrensade månadsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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KPI direkt beror på hur stödet utformas. Om det till stor del blir 

retroaktivt och mer oberoende av priset, vilket var fallet med el-

prisstödet vintern 2021/2022, påverkas KPI sannolikt inte.17 

I denna prognos antas att stödet utformas på så sätt att det inte 

påverkar KPI direkt.  

Utöver de svenska stöden kan elpriserna också påverkas av 

politiska beslut som fattas på EU-nivå. Flera förslag har presen-

terats, varav en del kan leda till lägre elpriser, och andra till högre 

priser. Ingen särskild hänsyn har tagits till EU-förslagen i denna 

prognos, eftersom definitiva beslut i frågan fortfarande inte har 

fattats vid tidpunkten för fastställandet av prognosen.  

Tabell 9 Konsumentpriser  

Procent respektive procentuell förändring 

 

Vikt 

2022 2020 2021 2022 2023 

KPI 100 0,5 2,2 8,4 6,5 

 Räntekostnader, räntesats1  0,4 –6,5 18,9 49,1 

KPIF 100 0,5 2,4 7,7 4,6 

 Varor 46 0,8 0,3 6,6 3,7 

 Tjänster 27 1,5 2,3 4,7 5,2 

 Boende exkl. räntekostnader  

 och energi2 17 1,6 2,1 4,0 3,8 

 Energi3 6 –9,7 17,0 37,0 8,3 

 Räntekostnader, kapitalstock1 3 5,6 5,9 6,8 4,7 

KPIF exkl. energi 94 1,3 1,4 5,6 4,2 

HIKP  0,7 2,7 8,0 4,9 

1 Räntekostnader i KPI utgörs av produkten av kapitalstock och räntesats. 2 Avser 

hyror, reparationskostnader, avskrivningar (renoveringskostnader), tomträttsavgäld 
och fastighetskatt, försäkringskostnader, kostnader för vatten, avlopp, renhållning 

och sotning. 3 Energi avser kostnader för el, gas, uppvärmning och drivmedel. 

Anm. Den uppdelning i kategorierna varor, tjänster och boende som används här 

har ingen exakt motsvarighet i de aggregat som redovisas av SCB. HIKP avser det 

harmoniserade konsumentprisindex som används inom EU. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.  

KRAFTIGT HÖJDA TAXOR 2023 

Priserna på offentligt tillhandahållna tjänster, som kollektivtrafik, 

vårdtjänster, vatten, avlopp och renhållningstjänster med mera 

ändras relativt sällan, ofta vid årsskiften. Stigande kostnader för 

el, drivmedel och andra insatsvaror påverkar priserna på tjäns-

terna på lite olika sätt. Exempelvis bestäms taxan för vatten och 

avlopp enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att kostnads-

ökningen påverkar priset. De ökade driftskostnaderna, kombine-

rat med stora investeringbehov medför därför höjda taxor för 

vatten och avlopp 2023.18 Konjunkturinstitutet räknar med att 

 

17 Se ”Hantering av särskild kompensation för höga elpriser i KPI och relaterade 

mått”, information från SCB den 18 februari 2022. 

18 Se exempelvis ”Förslag till taxor för vatten och avfall 2023”, nyhet från Stock-

holm vatten och avfall. 

Diagram 67 Prisutveckling för vatten, 
avlopp, renhållning och sotning i KPI 

Procentuell förändring, månadsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 66 Spotpris på el i Sverige 

Öre per kilowattimme (KWh), månadsvärden 

 
Anm. Priser för fyra prisområden har vägts 

samman av Konjunkturinstitutet på basis av den 
geografiska fördelningen av hushållens 

elanvändning. 

Källor: Nordpool, Macrobond och Konjunktur-

institutet. 
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https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/taxor-for-vatten-och-avfall-2023/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/taxor-for-vatten-och-avfall-2023/
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taxorna för vatten, avlopp, renhållning och sotning sammantaget 

stiger med ungefär 12 procent 2023 (se diagram 67). Priserna för 

kollektivtrafiken beror däremot i högre grad på politiska beslut, 

eftersom subventionsandelen är större. Spårtrafikens elkostnader 

2022 och 2023 begränsas också av att en stor del av elinköpen 

redan har prissäkrats av Trafikverket.19  

Stigande räntor medför att KPI ökar snabbare än KPIF (se 

tabell 9 och diagram 68). Även om fokus i penningpolitiken är 

på KPIF, så är utvecklingen i KPI också viktig för samhällseko-

nomin. KPI påverkar nivån på många transfereringar via pris-

basbeloppet, och många affärskontrakt indexeras med KPI.  
 

 

19 Se Trafikverkets elprisrapporter på Trafikverket.se. 

Diagram 68 KPI och räntesatsindex i 
KPI 

Procentuell förändring, månadsvärden 

 
Anm. Utvecklingen av räntesatsindex i KPI 

speglar hur den genomsnittliga räntan i 

bolånestocken utvecklas. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/elabonnemang-och-elhandel/elprisrapporter/
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Scenario för svensk ekonomi 
och ekonomisk politik 

Svensk ekonomi går 2023 in i en lågkonjunktur. Detta är främst 

ett resultat av snabba prisökningar, inte minst på energi, men 

också av högre räntor och lägre efterfrågan från omvärlden. Re-

sursutnyttjandet är fortsatt svagt 2024, men återhämtar sig där-

efter successivt och blir konjunkturellt balanserat 2026. Arbets-

lösheten stiger något 2024 på grund av det sämre konjunkturlä-

get, men sjunker därefter tillbaka och ligger i linje med jämvikts-

arbetslösheten på lite över 7 procent från och med slutet av 

2026. Inflationen dämpas av det svagare efterfrågeläget och av-

tagande utbudsproblem, och ligger under Riksbankens inflat-

ionsmål till och med 2026. Riksbanken fortsätter att sänka styr-

räntan under 2024, mot bakgrund av den svaga konjunkturen 

och det låga inflationstrycket. Det strukturella offentligfinansi-

ella sparandet anpassas under scenarioåren 2024–2026 till att 

vara i linje med överskottsmålet. 

Scenario för svensk ekonomi 2024–2026 

LÅGKONJUNKTUR 2023  

Scenariot för åren 2024–2026 tar sin utgångspunkt i Konjunk-

turinstitutets prognos för 2022 och 2023. Höga priser, inte minst 

på energi, pressar tillsammans med högre räntor och en svagare 

efterfrågan från omvärlden ner efterfrågan i ekonomin och gör 

att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023. Läget på arbets-

marknaden svalnar därmed av under nästa år, och arbetslösheten 

stiger något. 

Under den senare delen av 2023 faller inflationen tillbaka 

från sin tidigare höga nivå, mot bakgrund av en svagare efterfrå-

gan samt minskande utbudsbegränsningar. 

BNP-TILLVÄXTEN ÅTERHÄMTAR SIG LÅNGSAMT 

Tillväxten i omvärldens BNP och importefterfrågan, som däm-

pas under 2023, återhämtar sig 2024. Detta innebär en högre 

marknadstillväxt för den svenska exportsektorn, vilket håller 

uppe svensk exporttillväxt (se diagram 69). 

I början av scenariot är hushållens konsumtionstillväxt fort-

satt låg. Detta beror till stor del på att hushållen möter ett ränte-

läge som är kvar på en högre nivå än det varit på länge, till skill-

nad från många tidigare lågkonjunkturer då stora räntesänk-

ningar har lindrat fallet i konsumtionsefterfrågan. Dessutom be-

gränsas konsumtionen av hushållens försvagade köpkraft som 

följer av fallet i reallöner 2022 och 2023. Hushållens konsumt-

ionstillväxt börjar dock återhämta sig under 2025 (se diagram 

70), efter att reallönerna återigen har börjat öka och räntorna 

Vad skiljer scenario från prognos? 

Prognos är Konjunkturinstitutets bedömning av 

den mest troliga utvecklingen för svensk ekonomi 

och omvärldsekonomin de allra närmaste åren, i 

nuläget till och med 2023. 

Scenariot baseras på att inga nya störningar 

drabbar ekonomin och att den vid avvikelser från 

ett normalt resursutnyttjande vid scenariots in-
ledning rör sig mot konjunkturell balans. När det 

uppnåtts är BNP-tillväxten utbudsbestämd och 

följer i huvudsak av hur produktivitetstillväxten 

och utbudet av arbetskraften utvecklas. Scena-

riot för svensk ekonomi bygger dessutom på föl-

jande specifika antaganden: 

• Penningpolitiken anpassas så att inflations-

målet nås på några års sikt.  

• Finanspolitiken anpassas så att överskotts-

målet nås på ett par års sikt. Som en del av 

detta antas att offentlig konsumtion och of-

fentliga investeringar utvecklas i linje med 

det demografiskt betingade behovet. Det in-

nebär bland annat oförändrad personaltäthet 

och konstanta kostnadsandelar för arbets-

kostnader respektive förbrukning av in-

satsvaror i offentligt finansierade verksam-

heter. Därmed sker en viss standardhöjning i 

verksamheterna eftersom prisutvecklingen i 

förbrukningen normalt är lägre än ökningen 

av arbetskostnaderna. 

Diagram 69 Importjusterat bidrag till 
BNP-tillväxten 

Procentuell förändring respektive procentenheter 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 70 Hushållens konsumtion och 
sparkvot 

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade 

värden, respektive procent av disponibel inkomst 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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sänkts under 2023 och 2024. Till skillnad från hushållens kon-

sumtion växer den offentliga konsumtionen relativt snabbt i bör-

jan av scenariot, till följd av bland annat en demografiskt be-

tingad efterfrågeökning på vård, skola och omsorg, samt stora 

satsningar på försvaret (se diagram 69). 

Investeringarna tyngs i inledningen av scenariot fortfarande 

av det högre ränteläget (se diagram 69). Investeringstillväxten är 

dock hög 2025, när penningpolitiken lättats och efterfrågan i 

ekonomin börjat återhämta sig. Ett behov av investeringar i kli-

matomställning, energiförsörjning, försvar och bostäder, tillsam-

mans med en fortsatt hög efterfrågan för den investeringstunga 

exportindustrin, gör att investeringstillväxten är relativt hög även 

2026. 

Sammantaget hålls BNP-tillväxten i början av scenariot 

främst uppe av en god efterfrågetillväxt för svensk export. 

Längre fram drivs den även av en relativt snabb tillväxttakt i 

fasta investeringar och i hushållens konsumtion.  

RESURSUTNYTTJANDET NORMALISERAS UNDER 

SCENARIOT 

Svensk ekonomi har fortfarande ett lågt resursutnyttjande 2024, 

mätt med BNP-gapet (se diagram 71), men närmar sig under de 

efterföljande åren konjunkturell balans, som nås 2026. Resursut-

nyttjandet på arbetsmarknaden, mätt med arbetsmarknadsgapet, 

försvagas något 2024 när konjunkturnedgången gör att efterfrå-

gan på arbetskraft minskar (se diagram 71). I takt med att BNP-

tillväxten stiger normaliseras läget på arbetsmarknaden i ungefär 

samma takt som BNP-gapet.  

Arbetslösheten fortsätter att stiga 2024 (se diagram 72). Den 

toppar dock på en lägre nivå än i många tidigare lågkonjunktu-

rer. Detta beror dels på att den kommande lågkonjunkturen blir 

mindre kraftig än många tidigare nedgångar, dels på att konjunk-

turförsvagningen framför allt kyler av den tidigare stora omät-

tade efterfrågan på arbetskraft snarare än att leda till stora varsel-

tal. År 2025 börjar arbetslösheten sjunka tillbaka mot jämviktsar-

betslösheten.  

LÅG INFLATION UNDER SCENARIOT 

Lönetillväxten i näringslivet är, trots lågkonjunktur, relativt hög i 

början av scenariot. Detta beror dels på att arbetsmarknaden inte 

försvagas lika mycket som konjunkturen överlag, dels på att pro-

duktivitetstillväxten i näringslivet stiger. År 2025 och 2026 är lö-

neökningarna ännu högre, till följd av återhämtningen i konjunk-

turen. 

Den högre lönetillväxten leder också till ökade arbetskostna-

der. År 2024 leder kombinationen av en stigande men relativt 

svag produktivitetstillväxt och relativt snabba löneökningar till 

att arbetskostnaden per producerad enhet (enhetsarbetskostna-

den) ökar något mer än vad som på lång sikt bedöms vara fören-

ligt med inflationsmålet på 2 procent. Men eftersom 

Diagram 71 BNP-gap och 
arbetsmarknadsgap 

Procent av potentiell BNP respektive potentiellt 

arbetade timmar 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 72 Arbetslöshet och 
jämviktsarbetslöshet 

Procent av arbetskraften 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 73 Inflation, KPIF 

Procent 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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vinstandelen i företagen trots detta är jämförelsevis hög får det 

ingen större effekt på inflationen. Enhetsarbetskostnaden växer 

sedan långsammare 2025 och 2026 i takt med att produktivitets-

tillväxten stiger. 

Inflationen är i scenariot låg på grund av det högre ränteläget 

samt avtagande utbudsproblem (se diagram 73). Mätt med KPIF 

ligger inflationen något under Riksbankens inflationsmål till och 

med 2026. 

Ekonomisk politik 2022–2026 

ÖVERSKOTTSMÅLET NÅS 2025  

Indikatorn för överskottsmålet, det strukturella offentligfinansi-

ella sparandet, ligger kring 1 procent av potentiell BNP både 

2022 och 2023 (se diagram 74). Det strukturella sparandet har 

stärkts kraftigt sedan 2020 till följd av nedtrappningar av pan-

demirelaterade åtgärder. Efter 2023 antas att finanspolitiken förs 

så att överskottsmålet nås, i alla fall på något års sikt. I scenariot 

minskar det strukturella sparandet till 0,3 procent av potentiell 

BNP 2025.  

RIKSBANKEN BÖRJAR SÄNKA STYRRÄNTAN UNDER ANDRA 

HALVAN AV 2023 

Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken höjer styrrän-

tan till 2,50 procent i början av 2023. Detta är i linje med Riks-

bankens egen prognos från i september. Under andra halvan av 

2023 inleds enligt Konjunkturinstitutets prognos en serie sänk-

ningar av styrräntan för att inflationen 2024–2025 inte ska falla 

långt under inflationsmålet samt för att motverka konjunktur-

nedgången (se Diagram 75). Dessa sänkningar ger lägre styrränta 

än i Riksbankens prognos.20  

Riksbanken möter, likt andra centralbanker, en svår balans-

gång. Riksbanken behöver förhindra att inflationsförväntning-

arna, som en följd av den höga inflationen 2022–2023, fortsätter 

att stiga och biter sig fast på en nivå över inflationsmålet. Samti-

digt finns risken att höga räntor i kombination med högre kon-

sumentpriser och fallande tillgångspriser hämmar efterfrågan 

och den ekonomiska utvecklingen mer än väntat framöver. Där-

för är utvecklingen av styrräntan under scenarioåren mycket osä-

ker. Styrräntan är trots höjningarna 2022 och 2023 fortsatt låg i 

ett historiskt perspektiv. Den reala styrräntan stiger över 0 pro-

cent 2024 men faller sedan tillbaka till ca 0 procent i slutet av 

2026 (se diagram 76). 

 

20 Konjunkturinstitutets prognos på styrräntan de kommande månaderna är enbart 

en prognos på Riksbankens kommande penningpolitiska beslut. Senare beror styr-

ränteprognosen på prognosen i Konjunkturläget för resten av ekonomin.   

Diagram 74 Strukturellt sparande i 
offentlig sektor 

Procent av potentiell BNP 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 76 Realränta, KPIF-inflation 
och BNP-gap 

Procent respektive årlig procentuell förändring, 

kvartalsvärden 

 
Anm. Realräntan är beräknad som styrräntan 

minus KPIF-inflationen. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

Diagram 75 Styrränta 

Procent, månads- respektive kvartalsvärden 

 
Anm. RIBA är terminskontrakt baserade på 

framtida styrräntor. Riksbankens prognos avser 
kvartalsvärden.  

Källor: Nasdaq OMX, Riksbanken, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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FORTSATT RELATIVT LÅG RÄNTA PÅ TIOÅRIGA 

STATSOBLIGATIONER 

Riksbankens fortsätter att trappa ner sitt innehav av obligationer 

och den högre styrräntenivån gör att den 10-åriga statsobligat-

ionsräntan är 2,4 procent i slutet av scenariot (se tabell 10).  Rän-

tenivån 2026 är ca 1,5 procentenheter lägre än genomsnittet för 

perioden 1993–2021. Den låga statsobligationsräntan beror 

bland annat på de historiskt sett låga statsobligationsräntorna i 

omvärlden, den historiskt låga nivån på styrräntan och att Riks-

banken inte helt avvecklar sitt innehav av statsobligationer.21 

KRONANS VÄRDE STÄRKS UNDER SCENARIOT 

Kronindexet KIX, som är ett konkurrentvägt växelkursindex 

mot Sveriges viktigaste handelspartners, har försvagats sedan 

början av november 2021 (se diagram 77). KIX är vid inled-

ningen av scenariot svagare än Konjunkturinstitutets bedömning 

av den jämviktsväxelkurs som råder i slutet av scenarioperioden. 

Detta bidrar till bedömningen att den effektiva växelkursen mätt 

med KIX gradvis förstärks under scenariot, både i nominella 

och reala termer (se tabell 10 och diagram 77). 

 

21 Se fördjupningen ”Effekter av centralbankers tillgångsköp” i Konjunkturläget, de-

cember 2017. 

Diagram 77 Kronans effektiva 
växelkurs (KIX) 

Index 1992-11-18=100, månadsvärden  

 
Anm. KIX är ett konkurrensvägt index baserat på 

valutor från samtliga OECD-länder samt Kina, 

Indien, Brasilien och Ryssland. Högre index 
motsvarar en svagare krona. 

Källor: Riksbanken, Macrobond och Konjunktur-

institutet. 
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Tabell 10 Scenario för svensk ekonomi 

Procentuell förändring om inget annat anges  

 
Utfall Prognos Scenario 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BNP1 4,9 2,7 0,1 2,0 2,7 2,8 

BNP per invånare1 4,3 2,1 –0,5 1,5 2,2 2,3 

Potentiell BNP 2,3 2,5 2,2 2,4 2,0 1,9 

BNP-gap2 0,6 0,8 –1,3 –1,6 –1,0 –0,1 

Arbetade timmar1 2,3 1,9 1,4 1,0 0,9 1,3 

Produktivitet1 2,6 1,1 –1,2 1,1 1,7 1,5 

Arbetskraft 1,3 1,4 0,4 0,8 0,6 0,6 

Sysselsättning 0,9 3,0 0,1 0,4 0,8 1,4 

Arbetslöshet3 8,8 7,4 7,7 8,0 7,9 7,2 

Timlön4 2,6 2,7 3,3 3,1 3,3 3,5 

Enhetsarbetskostnad1,5  1,7 2,2 4,8 2,0 1,6 2,0 

KPI 2,2 8,4 6,5 0,9 1,8 1,8 

KPIF 2,4 7,7 4,6 0,5 1,5 1,7 

Styrränta6 0,00 2,25 2,25 1,75 1,75 1,75 

Statsobligationsränta7 0,3 1,5 2,0 2,1 2,3 2,4 

Kronindex (KIX)8 114,3 121,2 123,6 120,1 116,5 112,9 

Offentligt finansiellt 

sparande9 –0,1 0,8 0,0 –0,4 –0,3 0,2 

Strukturellt sparande2 –0,8 1,0 1,1 0,5 0,3 0,3 

1 Kalenderkorrigerade värden. 2 Procent av potentiell BNP. 3 Procent av arbetskraf-

ten. 4 Enligt konjunkturlönestatistiken. 5 För hela ekonomin. 6 Vid slutet av året. 7 Tio 

års löptid, årsgenomsnitt. 8 Index 1992–11–18=100. 9 Procent av BNP. 

Källor: Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunkturinstitutet.
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Offentliga finanser 

De offentliga finanserna stärks kraftigt mellan 2021 och 2022 till 

följd av utfasningen av covid-relaterade åtgärder och det för-

stärkta konjunkturläget. År 2022 är det finansiella sparandet 

0,8 procent av BNP och det strukturella sparandet 1,0 procent av 

potentiell BNP. Det finansiella sparandet faller till 0 procent 

nästa år främst till följd av det försvagade konjunkturläget. Det 

strukturella sparandet är oförändrat jämfört med 2022 och där-

med fortsatt över den målsatta nivån för överskottsmålet. 

Maastrichtskulden når i år den nedre gränsen i intervallet för 

skuldankaret. Budgetutrymmet för den kommande mandatperi-

oden bedöms uppgå till ca 130 miljarder kronor, men det ska no-

teras att bedömningar av detta slag alltid är mycket osäkra. Kon-

junkturinstitutet antar att ofinansierade finanspolitiska åtgärder 

om ca 50 miljarder kronor kommer att vidtas för 2023, varav 

20 miljarder kronor är en delfinansiering av den antagna kom-

pensationen för höga elpriser. 

Offentliga finanser 2022–2023 

Det finansiella sparandet stärks kraftigt mellan 2021 och 2022 till 

följd av det förstärkta konjunkturläget och utfasningen av covid-

relaterade utgifter (se diagram 78). Både inkomster och utgifter 

stiger nominellt till följd av den höga inflationen. Inflationen på-

verkar utgifterna, bland annat genom prisökningar på de varor 

som används i den offentliga produktionen och genom att er-

sättningar inom socialförsäkringen räknas upp med prisbas-

beloppet. Samtidigt växer inkomsterna eftersom exempelvis 

momsintäkter stiger när det som konsumeras av hushållen blir 

dyrare. Utdelningarna från statliga bolag ökar kraftigt 2022 jäm-

fört med 2021 (se tabell 11). Inkomsterna som andel av BNP 

faller, men det gör även utgifterna (se diagram 79). 

Jämfört med föregående år stärks det finansiella sparandet i 

år med ungefär 50 miljarder eller 0,8 procent av BNP (se tabell 

11). Nästa år faller det finansiella sparandet tillbaka till 0 procent 

av BNP, vilket beror på att inkomsterna utvecklas svagare när 

konjunkturen vänder ner, samtidigt som inflationen och stora ut-

gifter för att beta av vårdskulden håller uppe de offentliga utgif-

terna.  

Maastrichtskulden når i år den nedre gränsen i intervallet för 

skuldankaret på 30 procent av BNP (se diagram 80). Nedgången 

förklaras delvis av det höga sparandet och den höga BNP-till-

växten i år, men framför allt av att statsskulden minskar till följd 

av Riksbankens amortering av lånet för valutareserven.22 Det 

 

22 Statsskulden minskar därtill i år eftersom kapacitetsavgifterna från affärsverket 

Svenska Kraftnät stärker statens budgetsaldo tillfälligt. Budgetsaldot minskar i sin 

tur nästa år när pengarna för högkostnadsskyddet betalas ut till hushåll och före-

tag. 

Diagram 78 Finansiellt och strukturellt 
sparande i offentlig sektor 

Procent av BNP respektive potentiell BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 80 Maastrichtskuld 

Miljarder kronor respektive procent av BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 79 Offentliga sektorns 
inkomster och utgifter 

Procent av BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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senare bidrar till att Maastrichtskulden sjunker ytterligare till 

drygt 28 procent nästa år.  

Tabell 11 Offentliga sektorns finanser 

Miljarder kronor respektive procent av BNP, löpande priser 

 2020 2021 2022 2023 

Inkomster1 2 430 2 640 2 819 2 959 

Procent av BNP 48,2 48,4 47,4 48,2 

 Skatter och avgifter2 2 132 2 323 2 434 2 519 

 Skattekvot  42,4 42,7 41,1 41,2 

 Kapitalinkomster 68 67 105 88 

 Övriga inkomster3 230 249 281 352 

Utgifter 2 569 2 645 2 770 2 933 

Procent av BNP 51,0 48,5 46,6 47,8 

 Konsumtion 1 332 1 411 1 493 1 587 

 Transfereringar2 967 960 965 1 032 

  Hushåll 711 725 755 793 

  Företag 163 138 120 145 

  Utland 93 97 90 94 

 Investeringar  246 252 273 286 

 Kapitalutgifter 23 22 38 29 

Överföring till hushållen4 0 0 0 25 

Finansiellt sparande –139 –5 49 0 

Procent av BNP –2,8 –0,1 0,8 0,0 

Primärt finansiellt sparande5 –184 –50 –17 –59 

Procent av BNP –3,7 –0,9 –0,3 –1,0 

Strukturellt sparande –105 –45 61 67 

Procent av potentiell BNP –2,0 –0,8 1,0 1,1 

Maastrichtskuld 1 977 1 974 1 785 1 733 

Procent av BNP 39,2 36,2 30,0 28,3 

1 Exklusive EU-skatter. Dessa ingår i skattekvoten men inte i den offentliga sektorns 
inkomster. 2 Prognoserna för skatter och avgifter samt transfereringar baseras på 

2020 års regelverk. 3 Bland annat transfereringar från utlandet och från a-kassorna 

samt inkomster av bokföringsteknisk karaktär såsom kapitalförslitning. 4 Beräk-

ningsteknisk överföring till hushåll i form av skatter eller transfereringar. Avser de 

belopp som under kommande år behöver överföras mellan hushåll och offentlig 

sektor för att uppnå prognostiserad bana för det strukturella sparandet. Ett negativt 
tal innebär ett åtstramningsbehov i offentlig sektor, det vill säga att åtgärder vidtas 

med negativ effekt på hushållens disponibla inkomster, och ett positivt tal innebär 

ett utrymme för expansiva åtgärder. 5 Finansiellt sparande exklusive kapitalinkoms-

ter och kapitalutgifter. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Det strukturella sparandet är liksom det finansiella sparandet re-

lativt högt i år (diagram 78). Konjunkturförsvagningen nästa år 

innebär att det finansiella sparandet sjunker medan det struktu-

rella sparandet ligger kvar på ca 1 procent av potentiell BNP. 

Skillnaden mellan det faktiska och det strukturella sparandet är 

Begrepp och antaganden 

Strukturellt sparande visar vad offentlig sek-

tors finansiella sparande skulle vara om ekono-

min var i konjunkturell balans. 

Budgetutrymmet visar utrymmet för nya ofi-

nansierade finanspolitiska åtgärder. Det beräknas 

enligt Konjunkturinstitutets definition som den 

del av det strukturella sparandet som vid oför-

ändrade regler överstiger en tredjedels procent 

av potentiell BNP. 

Oförändrade regler innebär frånvaro av nya fi-
nanspolitiska beslut av riksdag, regering, reg-

ioner, kommuner eller EU. 

Demografiskt betingad efterfrågan är det be-

hov av offentlig konsumtion och investeringar 

som uppkommer från antagandet om bibehållen 

standard utifrån befolkningens storlek och sam-

mansättning. 

Konjunkturinstitutets finanspolitiska scenario 

bygger på följande antaganden (se tabell 13): 

• Stat och kommunsektor beslutar om utgifts-

åtgärder inom offentlig konsumtion och inve-

steringar i linje med den demografiskt be-

tingade efterfrågan. Det innebär bland annat 

oförändrad personaltäthet och konstanta 

kostnadsandelar för arbetskostnader respek-

tive förbrukning av insatsvaror i offentligt fi-

nansierade verksamheter.  

• Stat och kommunsektor beslutar om åtgär-

der som ökar eller minskar hushållens dispo-

nibla inkomster så att det strukturella spa-

randet uppgår till en tredjedels procent av 

potentiell BNP. I scenariot sker detta genom 

en beräkningsteknisk överföring mellan of-

fentlig sektor och hushållen. Vid större avvi-

kelser sker vanligtvis en stegvis återgång till 

ett strukturellt sparande på en tredjedels 

procent av potentiell BNP. 

• Kommunsektorns skulder antas på sikt stabi-

liseras som andel av BNP. Givet nuvarande 

investeringsnivåer innebär antagandet att ett 

finansiellt sparande i kommunsektorn på 

– 0,3 procent av BNP nås på några års sikt. 

En utförligare beskrivning av dessa begrepp 

och antaganden finns på www.konj.se/var-verk-

samhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gall-

ande-offentliga-finanser. 

http://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-finanser
http://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-finanser
http://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-finanser
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dock ovanligt stort, vilket beror på den höga inflationen och 

BNP-deflatorn.23  

ANTAGANDE OM OFINANSIERADE FINANSPOLITISKA 

ÅTGÄRDER PÅ 50 MILJARDER KRONOR 2023 

Till följd av riksdagsvalet den 11 september har ännu inte någon 

budgetproposition för 2023 presenterats. Konjunkturinstitutet 

gör därför vissa övergripande antaganden om finanspolitiken för 

nästa år. Omfattningen av ofinansierade finanspolitiska åtgärder 

antas i prognosen vara 50 miljarder kronor 2023 (se marginalru-

tan ” Budgetutrymmet påverkas av osäkerhet i det strukturella 

sparandet” för hur aviserad och beslutad politik hanteras i pro-

gnosen). Cirka 10 miljarder kronor utgör åtgärder kopplade till 

försvaret för att försvarsutgifterna på sikt ska nå 2 procent av 

BNP. Hushållen antas få ett tillskott på 25 miljarder kronor. Av 

dessa är 20 miljarder kronor det som netto belastar det finansi-

ella sparandet av den antagna kompensationen för höga elpriser 

om totalt 80 miljarder kronor. Resterande 60 miljarder kronor 

antas finansieras av att de överföringsavgifter som ansamlats hos 

Svenska kraftnät förs över till staten (se marginalrutan ”Antagan-

den om åtgärder till följd av de höga elpriserna”).  

SKATTEKVOTEN FALLER I ÅR 

Skattekvoten, det vill säga skatter och avgifter som andel av 

BNP, faller i år till följd av skattesänkningar. Några av dessa 

skattesänkningar är temporära och är i stort sett utfasade 2023. 

De största av dessa temporära skattesänkningar är skatteredukt-

ion för investeringar och nedsättning av arbetsgivaravgiften för 

unga. Under pandemin har viktiga skattebaser så som lönesum-

man och hushållens konsumtion hållits uppe genom de finans-

politiska åtgärder som genomförts. Framöver kommer dock 

dessa skattebaser att minska som andel av BNP till följd av kon-

junkturnedgången och därmed stiger skattekvoten endast något 

när de temporära skattesänkningarna försvinner till nästa år (se 

diagram 81). 

Intäkterna från skatter på hushållens kapitalinkomster kom-

mer att utvecklas svagt framöver (se diagram 82). Omsättningen 

av småhus och bostadsrätter har minskat kraftigt och väntas 

ligga kvar på en lägre nivå, vilket i sin tur medför minskade ka-

pitalvinster för hushållen. Stigande räntor medför både att hus-

hållen får ökade ränteintäkter på insatta medel och ökade ränte-

utgifter på lån. Högre räntor medför även att det schablonbe-

lopp för investeringssparkonton som tas upp till beskattning blir 

 

23 Den totala konjunkturella effekten på det finansiella sparandet, och därmed skill-

naden mellan det strukturella och det finansiella sparandet, kan beskrivas utifrån 

effekten av BNP-gapet i löpande pris, arbetslöshetsgapet och skattebasernas sam-

mansättning. Den höga inflationen har påverkan på både effekten av BNP-gapet 

och skattebasernas sammansättning eftersom inflationen driver upp både faktisk 

BNP och potentiell BNP i löpande priser. BNP-gapet i löpande priser blir, på grund 

av den höga inflationen och BNP-deflatorn, nu betydligt större än BNP-gapet i fasta 
priser. Se Braconier, H. och T. Forsfält, “A new method for constructing a cyclically 

adjusted budget balance: the case of Sweden.”, Working Paper nr 90, Konjunktu-

rinstitutet, 2004. 

Diagram 81 Skatter och avgifter 

Procent av BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 82 Bolagsskatter och 
hushållens kapitalskatter 

Procent av BNP 

 
Källor: SCB, ESV och Konjunkturinstitutet. 
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högre. Individer som sammantaget har överskott av kapital beta-

lar kapitalskatt medan individer som sammantaget har under-

skott av kapital får en skattereduktion.24 Hushållen har högre 

räntebärande skulder än räntebärande tillgångar, vilket medför 

att statens skatteutgift i form av skattereduktion vid underskott 

av kapital växer snabbare än statens inkomster av hushållens ka-

pitalskatter. Den sammantagna nettoeffekten är lägre inbetalda 

kapitalskatter från hushållen jämfört med före pandemin. 

Bolagsskattesatsen sänktes 1 januari 2021 från 21,4 till 

20,6 procent. Trots det ökade skatteintäkterna som andel av 

BNP till följd av höga bolagsvinster och mindre nyttjande av av-

drag. Bolagsskatteintäkterna som andel av BNP faller dock till-

baka framöver (se diagram 81), dels för att avdragen blir mer i 

linje med vad de var 2020 när senaste ändringen av avdragsreg-

lerna gjordes, dels för att driftöverskottet i näringslivet minskar 

som andel av BNP från och med 2023. 

ÖKAD OFFENTLIG KONSUMTION 

Offentlig konsumtion stiger relativt snabbt framöver i både 

kommunsektorn och staten (se diagram 83).   

Kommunernas konsumtion förväntas öka till följd av motta-

gandet av flyktingar från Ukraina. Konjunkturinstitutet antar att 

ca 55 000 flyktingar kommer från Ukraina till Sverige i år och 

15 000 nästa år.25 I kommunerna finns dessutom ett demo-

grafiskt betingat behov av mer äldreomsorg samt grund- och 

gymnasieskolor som ytterligare driver på kostnaderna. 

Inom regionerna ökar kostnaderna relativt långsamt i år till 

följd av att covid-relaterad vård minskar kraftigt. Pandemin har 

byggt upp en stor vårdskuld när covid-relaterad vård prioritera-

des. När vårdskulden börjar betas av framöver tar även kon-

sumtionstillväxten i regionerna fart igen och växer relativt 

snabbt 2023. 

Även i staten ökar kostnaderna för konsumtion snabbt fram-

över. En starkt bidragande orsak är högre kostnader för försva-

ret. Enligt en parlamentarisk överenskommelse ska försvarsut-

gifterna på sikt nå 2 procent av BNP. Regeringen har föreslagit 

ett tillskott på ca 3 miljarder kronor i år. För nästa år bedömer 

Konjunkturinstitutet att ytterligare 10 miljarder tillförs försvaret. 

Sammantaget ökar försvarets utgifter med ca 50 miljarder kronor 

under de kommande fem åren. 

För åren efter 2022 där det ännu inte finns en budgetpropo-

sition görs ett antagande om att den offentliga konsumtionen ut-

vecklas i takt med befolkningssammansättningen. I kalkylen in-

går att kostnaderna för insatsvaror ökar i takt med arbetskostna-

derna, vilket vanligen medför en viss standardhöjning i 

 

24 Denna skattereduktion är det som i dagligt tal kallas ränteavdrag. 

25 Dessa antaganden baseras på Migrationsverkets juliprognos (migrationsver-

ket.se). 

Diagram 83 Offentliga 
konsumtionsutgifter 

Procentuell förändring, löpande priser respektive 

procent av BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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insatsförbrukningen.26 Detta antagande görs för att bidra till ett 

sannolikt scenario för realekonomin och är i linje med den histo-

riska utvecklingen.27 Efter 2023 växer därmed den offentliga 

konsumtionen i löpande priser med omkring 5 procent per år 

och med totalt ca 125 miljarder kronor 2026 jämfört med kost-

nadsutvecklingen i frånvaro av finanspolitiska beslut (se vidare i 

avsnittet ”Konjunkturinstitutets bedömning av  budgetutrymmet 

på längre sikt” och tabell 13). 

FÖRSVAR OCH FÖRSENADE BYGGINVESTERINGAR DRIVER 

DE OFFENTLIGA INVESTERINGARNA 

Statens investeringsutgifter ökade kraftigt som andel av BNP 

2020 och den högre investeringsnivån väntas bestå under de 

kommande åren (se diagram 84). Bakom investeringsuppgången 

ligger främst ökade försvarsinvesteringar. Dessa är fortsatt höga 

framöver, till följd av både tidigare beslutade investeringar och 

sådana som väntas till följd av ambitionerna att öka försvarsbud-

geten till 2 procent av BNP. Utöver detta pågår stora väg- och 

järnvägsprojekt i bland annat Göteborg och Stockholm. 

Kommunsektorns investeringar har stigit som andel av BNP 

under en längre tid. Huvuddelen av kommunsektorns investe-

ringar är byggnader och anläggningar. Under de senaste åren har 

det skett stora investeringar i sjukhus, skolor och äldreboenden 

vilket bidrog till att driva upp nivån som andel av BNP 2018–

2019. Investeringarna minskade därefter både 2020 och 2021. 

Inom framför allt regionerna tycks hanteringen av pandemin ha 

medfört att vissa bygginvesteringar blivit senarelagda. När dessa 

startas 2023 stiger investeringarna. Kommunsektorns investe-

ringar ligger sedan kvar en bit över 2 procent av BNP de efter-

följande åren. 

HISTORISK ÖKNING AV PRISBASBELOPPET OCH 

ELPRISKOMPENSATIONEN ÖKAR TRANSFERERINGARNA 

Tillfälliga regeländringar inom socialförsäkringen och arbetslös-

hetsförsäkringen på grund av covid-19-pandemin bidrog till att 

kostnaderna för arbetsmarknadsersättningar och sjukpenning 

ökade betydligt mer 2020 och 2021 än vad som annars hade varit 

fallet (se diagram 85). De tillfälliga regeländringarna löper ut un-

der 2022, vilket innebär att kostnaden för ovan nämnda ersätt-

ningar är fortsatt hög under innevarande år. Riksdagens beslut i 

juni om att höja garantipensionen innebär ökade kostnader för 

statliga ersättningar till pensionärer under hela prognosperioden. 

 

26 Standardhöjningen uppstår eftersom priset på arbetskraft vanligen ökar snabb-

bare än priset på förbrukningsvaror och visar sig genom att volymen förbruknings-

varor ökar i förhållande till antalet arbetade timmar. Den återspeglar en allmän tek-
nikutveckling och ökad kvalitet i de varor som används som insatsvaror. Historiskt 

sett växer den offentliga konsumtionen mer än vad en ren demografisk framskriv-

ningen skulle ge, vilket kan tolkas som en standardhöjning i de offentliga tjäns-

terna. För att fånga detta i prognos och scenario utgår Konjunkturinstitutet från ett 

antagande om bibehållen personaltäthet i de offentligt finansierade verksamhet-

erna. 

27 Se ”Ny metod för finanspolitiskt scenario”, Konjunkturläget, mars 2018. 

Diagram 84 Offentliga investeringar 

Procent av BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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År 2023 höjs också prisbasbeloppet kraftigt till följd av den höga 

inflationen 2022. De ersättningar som berörs och vars kostnader 

därmed ökar är statliga transfereringar som exempelvis garanti-

pension, föräldrapenning, sjukpenning och sjuk- och aktivitetser-

sättning samt studiemedel.  

Hushållens transfereringar påverkas också av att hushållen 

under 2023 antas kompenseras för de höga elpriserna genom en 

elpriskompensation från staten (se marginalrutan ”Antaganden 

om åtgärder till följd av de höga elpriserna”). Denna elpriskom-

pensation, tillsammans med prisbasbeloppets effekt, leder till att 

statens transfereringar till hushåll ökar som andel av BNP 2023 

(se diagram 86). Konjunkturinstitutet antar att elpriskompensat-

ionen till hushållen delvis finansieras genom en kapitaltransfere-

ring från det statliga affärsverket Svenska kraftnät till staten. 

Följaktligen ökar transfereringar från företag till stat kraftigt 

2023 (se diagram 86). 

På längre sikt, under 2024–2026, minskar statliga transfere-

ringar till hushåll som andel av BNP. Transfereringarna är an-

tingen nominellt satta eller kopplade till prisutvecklingen och 

minskar som andel av BNP eftersom tillväxttakten i BNP under 

dessa år är positiv och högre än prisutvecklingen. Dessutom an-

tas elpriskompensationen minska 2024 och 2025 för att vara helt 

utfasad 2026, vilket också bidrar till att statliga transfereringar till 

hushåll som andel av BNP minkar.      

UTGIFTSTAKET BEDÖMS REVIDERAS UPP 

De statliga utgifterna bedöms 2023 kraftigt överstiga utgiftstaket 

för staten. Även utan antagandet om att transfereringarna för att 

kompensera för höga elpriser påverkar statens takbegränsade ut-

gifter skulle utgifterna överskrida utgiftstaket. Vidare skulle bud-

geteringsmarginalen för 2023 och framåt bli långt under riktlin-

jerna28 även om inga nya finanspolitiska beslut tas (det vill säga 

vid oförändrade regler). Detta skulle kunna vara fallet vid en så 

kallad prolongering av statens budget. Utgiftstaket bedöms där-

för revideras upp i samband med nästa budgetproposition. Ut-

giftstaket är en central del av det finanspolitiska ramverket och 

det är viktigt att taket har en styrande funktion framöver.  

HÖGA UTDELNINGAR OCH STIGANDE RÄNTOR 

Offentlig sektors nettokapitalinkomster växer kraftigt i år till 

följd av stora utdelningar från statliga bolag, i synnerhet Vatten-

fall och LKAB. Kapitalutgifterna ökar samtidigt (se diagram 87). 

Den höga inflationen medför ökade kostnader för staten som 

betalar inflationskompensation för realobligationer. Nästa år går 

inflationen ner, men de höga energi- och järnmalmspriserna i år 

genererar stora utdelningar från statliga Vattenfall och LKAB 

under 2023, vilket bidrar till höga kapitalinkomster, om än lägre 

än rekordnivåerna 2022.  

 

28 Se Ramverket för finanspolitiken Skr. 2017/18:207. 

Diagram 85 Utvalda transfereringar till 
hushåll 

Procent av BNP 

 
Anm. I diagrammet ovan visas inte elpris-

kompensationen.  

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 87 Kapitalnetto 

Procent av BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 86 Transfereringar mellan 
stat, företag och hushåll 

Procent av BNP 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Det höga ränteläget ger framöver både högre ränteutgifter 

och ränteinkomster. Samtidigt minskar statsskulden, till följd av 

Riksbankens återbetalningar av lånet för valutareserven samt till-

fälligt av kapacitetsavgifterna från Svenska Kraftnät, vilket håller 

tillbaka ränteutgifterna.29 Sammantaget växer kapitalutgifterna 

något snabbare än kapitalinkomsterna, men kapitalnettot förblir 

positivt. 

Konjunkturinstitutets bedömning av 
budgetutrymmet på längre sikt 

I detta avsnitt redogörs för utvecklingen av de offentliga finan-

serna vid oförändrade regler för åren 2023–2026. Oförändrade 

regler innebär att inga nya beslut om finanspolitiska åtgärder tas 

utöver vad som finns med i statens budget för 2022 (se margi-

nalrutan ”Begrepp och antaganden”).30 Beräkningen vid oför-

ändrade regler är ett sätt att illustrera hur stort utrymme för ofi-

nansierade finanspolitiska åtgärder som finns för den kommande 

mandatperioden. 

AUTOMATISK BUDGETFÖRSTÄRKNING SKAPAR UTRYMME 

FÖR OFINANSIERADE ÅTGÄRDER 

I avsaknad av nya politiska beslut minskar de offentliga utgif-

terna som andel av potentiell BNP 2023–2026 medan inkoms-

terna är relativt stabila som andel av potentiell BNP (se diagram 

88). Skillnaden mellan hur intäkterna och utgifterna utvecklas i 

frånvaro av nya finanspolitiska beslut kallas för automatisk bud-

getförstärkning. Normalt sett innebär det att det strukturella spa-

randet successivt stärks i avsaknad av nya ofinansierade finans-

politiska åtgärder (se diagram 89). Storleken på den automatiska 

budgetförstärkningen kan av olika skäl variera kraftigt mellan 

olika år. 

Kommunsektorn, som består av kommuner och regioner, 

har under covid-19-pandemin haft ett sparande över den nivå 

som Konjunkturinstitutet bedömer är nödvändig för att uppnå 

god ekonomisk hushållning. Vid en framskrivning av offentliga 

inkomster och utgifter i frånvaro av nya finanspolitiska beslut 

kommer statsbidragen till kommunsektorn att vara nominellt 

oförändrade. Det medför att kommunsektorns inkomster sjun-

ker som andel av BNP. Vid antagande om oförändrade kommu-

nala skattesatser krävs det därför på sikt att utgifterna, som andel 

 

29 Kapacitetsavgifterna från Svenska kraftnät påverkar budgetsaldot och därmed 

statsskulden under 2022 medan kompensationen för höga elpriser börjar betalas ut 

till hushåll och företag under 2023. 

30 I beräkningen av nivån för utgifterna vid oförändrade regler beaktas att vissa ut-

gifter kan vara temporärt förhöjda efter 2022, bland annat som en följd av den be-

slutade politiken i statens budget för 2022. Även temporära skattesänkningar beak-

tas. EU har därtill beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att per-
soner från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom 

EU. Kostnaderna för flyktingmottagande ingår därför i konsumtions- och transfere-

ringsutgifter vid oförändrade regler. 

Diagram 88 Strukturella utgifter och 
inkomster i offentlig sektor vid 
oförändrade regler 

Procent av potentiell BNP 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 89 Strukturellt sparande i 
offentlig sektor vid oförändrade regler 

Procent av potentiell BNP 

 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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av BNP, hålls tillbaka för att god ekonomisk hushållning ska 

uppnås (se marginalrutan ”Offentlig konsumtion vid oföränd-

rade regler”). Vid en framskrivning enligt oförändrade regler an-

tas därför att de kommunala utgifterna minskar med 0,7 procent 

av BNP mellan 2022 och 2026. 

Budgetutrymmet, som visar utrymmet för ofinansierade åt-

gärder, beräknas som den del av det strukturella sparandet som i 

frånvaro av nya finanspolitiska beslut överstiger en tredjedels 

procent av potentiell BNP. Det strukturella sparandet ökar vid 

oförändrade regler till ungefär 2,3 procent av potentiell BNP 

2026 (se diagram 89). Detta ger ett budgetutrymme om ungefär 

130 miljarder kronor fram till 2026 (se tabell 12).  

Det är i detta sammanhang viktigt att notera att strukturellt 

sparande är ett osäkert mått som inte heller i efterhand kan ob-

serveras.31 Bedömningen att det finns ett budgetutrymme om ca 

130 miljarder kronor fram till 2026 ska ses i ljuset av denna stora 

osäkerhet och kan komma att revideras i kommande prognoser 

(se marginalrutan ”Budgetutrymmet påverkas av osäkerhet i det 

strukturella sparandet”).   

Tabell 12 Budgetutrymme 2023–2026 

Miljarder kronor 

  2023 2024 2025 2026 

2023- 

2026 

Förändring av strukturella  

inkomster vid oförändrade 

regler (A) 194 64 86 108 452 

Förändring av strukturella 

utgifter vid oförändrade 

regler (B) 136 76 66 85 363 

Automatisk 

budgetförstärkning (C=A-B) 58 –11 19 23 89 

Förstärkning av strukturellt  

sparande för att nå 

1/3 procent av potentiell BNP (D) –40 1 1 1 –38 

Budgetutrymme1 (C-D) 98 –12 18 22 127 

Ackumulerat budgetutrymme  98 86 105 127  

1 Det nya budgetutrymme som genereras varje enskilt år redovisas för respektive år 
2023–2026. Det totala ackumulerade budgetutrymmet 2023–2026 visas i den sista 

kolumnen samt i raden ”Ackumulerat budgetutrymme”. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 

31 Se fördjupningen ”Strukturellt sparande – en osäker bedömning”, Konjunkturlä-

get, juni 2019. 

Konjunkturinstitutets definition 
av offentlig konsumtion vid oför-
ändrade regler 

För statlig konsumtion finns det regler och praxis 

för vad som händer i frånvaron av nya finanspoli-

tiska beslut. Det finns dock inte motsvarande 

regler för den kommunala konsumtionen. 

Statlig konsumtion skrivs fram med pris- och 

löneomräkning (PLO) av statliga myndigheters 

anslag vid oförändrade regler. 

Kommunsektorn antas uppnå god ekonomisk 
hushållning. Detta har Konjunkturinstitutet oper-

ationaliserat så som att kommunsektorns finansi-

ella sparande på sikt når –0,3 procent av BNP. I 

frånvaro av nya finanspolitiska beslut minskar 

kommunsektorns inkomster som andel av BNP. 

Detta eftersom statsbidragen är oförändrade om 
inte riksdagen fattar beslut om förändring. Om 

kommunsektorn vid fallande inkomster ska 

uppnå god ekonomisk hushållning och en viss 

nivå i sparandet behöver utgifterna minska. 

Kommunal konsumtion beräknas således resi-

dualt för att kommunsektorn ska nå god ekono-

misk hushållning vid oförändrade regler. 

Hur offentlig sektor utvecklas vid oförändrade 

regler beskrivs mer ingående i fördjupningen 

”Automatisk budgetförstärkning ger utrymme för 
ofinansierade reformer” i Konjunkturläget, okto-

ber 2019. 

Budgetutrymmet påverkas av osä-
kerhet i det strukturella sparan-
det 

Bedömningen om det strukturella sparandet änd-

ras ofta över tid. Det kan bero på ändrade meto-

der, reviderade utfallsdata eller ändrade progno-

ser. Det har utvecklats olika metoder för att be-

räkna strukturellt sparande och dessa är base-

rade på olika antaganden. 

Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet 
använder i grunden samma metod för att be-

räkna det strukturella sparandet, men bedöm-

ningarna av det strukturella sparandet och där-

med budgetutrymmet kan ändå skilja sig åt, till 

följd av dels vissa metodskillnader, dels olika be-

räkningsantaganden samt vad som ingår i avise-

rad politik.  
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Tabell 13 Finanspolitisk prognos och scenario 

Miljarder kronor 

 2023 2024 2025 2026 

2023- 

2026 

Budgetutrymme när överskottsmål 

nås från och med 2023 98 –12 18 22 127 

Sparat budgetutrymme från året 

innan1  46 10 -2  

Utgiftsåtgärder 27 34 30 32 123 

Staten 17 6 16 25 65 

 Konsumtion 23 11 12 22 68 

 Investeringar –6 –5 4 3 –4 

Finansiering av kommunsektorns 

utgifter 10 27 14 7 59 

Överföring till hushållen genom 

ändrade skatter och/eller 

transfereringar  25 –10 0 –12 3 

Strukturellt sparande2 1,1 0,5 0,3 0,3  

Anm. Beloppen avser förändring jämfört med föregående år. 

1 Om strukturellt sparande ett år ligger över överskottsmålet med den av Konjunk-

turinstitutet prognosticerade finanspolitiken finns det ett sparat budgetutrymme till 

nästkommande år (positivt tecken). Om strukturellt sparande i stället är under 

överskottsmålet tas av framtida budgetutrymme (negativt tecken). 2 Procent av po-

tentiell BNP. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Osäkerhet i prognosen 

I såväl Sverige som omvärlden har den närmaste tidens tillväxt-

utsikter försämrats som en följd av bland annat hög inflation och 

stigande räntor. För Europas del har bland annat Rysslands 

strypta gasleveranser i kombination med sommarens torka inne-

burit kraftiga energiprisökningar och en förhöjd osäkerhet kring 

vinterns energitillgång. Det finns vidare stora realekonomiska 

risker kopplade till hur inflationen och centralbankernas snabba 

räntehöjningar kommer att påverka hushåll och företag framö-

ver.  

OSÄKERT HUR OMFATTANDE EUROPAS ENERGIKRIS BLIR 

En stor osäkerhet i prognosen är hur omfattande Europas ener-

gikris kommer att bli och hur stor påverkan den kommer att få 

på svensk produktion, export och elpriser. Rysslands minskade 

gasleveranser har kraftigt drivit upp naturgaspriset (se diagram 

90) och EU-länderna förväntas enas om att dra ner på elkon-

sumtionen under hösten och vintern. Det är osäkert i vilken ut-

sträckning det kommer att krävas ytterligare ransonering av gas 

och el framöver och hur dessa åtgärder kan komma att utformas. 

Många länder har framgångsrikt lyckats fylla sina gaslager trots 

minskad export från Ryssland (se diagram 91). En ovanligt kall 

vinter skulle dock riskera att leda till att efterfrågan på naturgas 

blir högre än normalt samtidigt som flödet via flera ryska gasled-

ningar kan strypas helt. En sådan situation skulle kunna föran-

leda omfattande ransoneringsåtgärder och produktionsstör-

ningar inom industrin. Energikrisen riskerar även att skapa splitt-

ring inom EU och leda till ökad protektionism vilket skulle för-

svåra samarbetet mellan medlemsländerna.  

Det är dessutom delvis osäkert hur stödåtgärderna för att 

skydda hushåll och företag mot de höga energipriserna kommer 

att utformas och hur snabbt dessa åtgärder kan komma på plats. 

Det finns en risk att stöden driver upp efterfrågan på el och där-

med energipriserna ytterligare om de utformas så att de sänker 

användarnas marginalkostnad för energiförbrukning. Samtidigt 

kan stöden innebära att energiprisernas effekt på hushålls och 

företags konsumtion och investeringar blir mindre än vad som 

nu förutses.  

OSÄKERT HUR KRIGET I UKRAINA UTVECKLAS 

En annan osäkerhet är hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas 

framöver och vad det får för konsekvenser för internationell 

handel och storleken på det svenska flyktingmottagandet. Det är 

därmed osäkert hur svensk arbetsmarknad och offentlig kon-

sumtion kommer att påverkas. Det finns även risk för att Ukrai-

nas export av spannmål begränsas ytterligare vilket kan leda till 

en längre period av höga globala livsmedelspriser. Det skulle i så 

Diagram 90 Terminspris på naturgas i 
Europa 

Euro per MWh, dagsvärden 

 
Anm. Priset avser terminspriset för 

nästkommande månad på nederländska TTF. 

Källor: Intercontinental Exchange (ICE) och 

Macrobond. 
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Diagram 91 Fyllnadsgrad i europeiska 
gaslager 

Procent, dagsvärden 

 
Källor: Gas Infrastructure Europe och Macrobond. 
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fall kunna bidra till att den höga inflationen biter sig fast längre 

än vad som förutses i prognosen. 

SVÅRT ATT BEDÖMA HUR KINA UTVECKLAS FRAMÖVER 

I Kina finns det fortsatt osäkerhet kopplad till landets covidhan-

tering och inbromsningen i fastighetssektorn. Ökad smittsprid-

ning och nya nedstängningar riskerar att innebära svagare 

BNP-utveckling än i prognosen och att störningarna i de globala 

leverantörskedjorna blir mer långvariga än vad som förutsätts. 

Det finns dessutom risk att problemen i Kinas fastighetssektor 

får större spridningseffekter till andra delar av den kinesiska eko-

nomin än vad som förutses i prognosen. Tillväxten i Kina kan 

även bli högre än i prognosen om åtgärderna för att upprätthålla 

nolltoleransen mot covid-19 slopas eller om kraftigare ekono-

miska stimulanser genomförs. 

RISK FÖR NYA MUTATIONER AV CORONAVIRUSET 

Bortsett från i Kina har effekterna från pandemin minskat i bety-

delse i takt med att de flesta länderna har lättat på restriktionerna 

(se diagram 92). Det finns dock risk för att nya mutationer leder 

till ökad risk för allvarlig sjukdom, vilket i så fall kan leda till 

återinförda restriktioner och nya nedstängningar i andra delar av 

världen än Kina. I många låginkomstländer saknar stora delar av 

befolkningen fortfarande skydd från vaccin. Ökad smittsprid-

ning skulle även kunna innebära högre sjukfrånvaro i Sverige. 

OSÄKRA PROGNOSER PÅ RÄNTOR OCH INFLATION 

För Sverige finns osäkerheter kopplade till vad den rådande in-

flations- och räntemiljön kommer att innebära för aktörer i eko-

nomin med hög skuldsättning. Prognosen för hur hushållen rea-

gerar på de kraftiga prisökningarna på energi och livsmedel är 

osäker. Pristörningarna kan medföra att hushållens konsumtion 

utvecklas svagare än beräknat, vilket skulle leda till en högre ar-

betslöshet än prognosticerat. Stigande räntor riskerar även att in-

nebära problem för högt skuldsatta företag till exempel inom 

den kommersiella fastighetssektorn. Tydliga besked från den 

kommande regeringen om energiprisstödens utformning skulle 

däremot kunna innebära att svenska hushåll snabbt ändrar bete-

ende och att konsumtionen utvecklas starkare i närtid än vad 

som förutses.  

I prognosen lättar inflationstrycket i omvärlden successivt 

under nästa år när tillväxten i efterfrågan bromsar in och proble-

men i de globala leverantörskedjorna mildras. I Sverige sjunker 

inflationen i termer av KPIF ner mot Riksbankens mål somma-

ren 2023 och sjunker ytterligare till ungefär noll vid slutet av året 

(se diagram 93). Såväl inflationsprognoserna som ränteprogno-

serna är dock förknippade med stor osäkerhet och det finns risk 

att den höga inflationen blir mer långvarig än i prognosen. Om 

allmänhetens inflationsförväntningar på några års sikt skulle 

Diagram 94 Styrräntor 

Procent, i slutet av månaden, månadsvärden 

 

Anm. ECB:s styrränta avser refiräntan. Federal 

Reserves styrränta avser styrränteintervallets 

övre gräns. 

Källor: ECB, Federal Reserve, Riksbanken, 
Macrobond och Konjunkturinstitutet. 

Diagram 93 Konsumentpriser 

Årlig procentuell förändring, månadsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 92 Covid-19 stringency index 

Index, dagsvärden 

 
Källor: University of Oxford och Macrobond. 
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fortsätta att stiga och i större utsträckning påverka lönebild-

ningen eller om en ytterligare försvagning av växelkursen leder 

till mer importerad inflation kan Riksbanken behöva höja räntan 

mer än vad som nu prognosticeras (se diagram 94). Det skulle 

även kunna vara så att centralbankerna ändrar uppfattning om 

hur mycket de behöver höja räntorna givet den prognosticerade 

ekonomiska utvecklingen (se alternativscenario). Detta skulle på-

verka inhemsk efterfrågan negativt. Vidare skulle det kunna för-

anleda större prisnedgångar på aktie- och bostadsmarknaden än 

vad som ligger i prognosen.   

Prognosfelens storlek 

Prognoser är alltid behäftade med en osäkerhet. För att illustrera 

nivån på prognososäkerheten visar Konjunkturinstitutet osäker-

hetsintervall runt prognoserna för BNP-tillväxten och den rela-

tiva arbetslösheten.32 För att ta större hänsyn till rådande pro-

gnososäkerhet redovisas osäkerhetsintervallen med tidsvarie-

rande i stället för genomsnittlig prognososäkerhet. Den tidsvari-

erande prognososäkerheten beräknas genom att koppla osäker-

heten till storleken på prognosrevideringarna som sker mellan 

konjunkturlägesrapporterna.33 

Diagram 95 och diagram 96 visar osäkerhetsintervall beräk-

nade med tidsvarierande osäkerhet för BNP-tillväxten och den 

relativa arbetslösheten för de närmaste fyra prognoskvartalen. 

I tabell 14 visas en jämförelse mellan genomsnittlig och tidsvari-

erande prognososäkerhet.  

 

32 Se fördjupningen ”Osäkerheten i Konjunkturinstitutets prognoser”, Konjunkturlä-

get, december 2014.  

33 För mer information om metoden, se ”Prognososäkerhet i osäkra tider”, Konjunk-

turläget, juni 2020 och Ankargren, S., ”Time-Varying Macroeconomic Forecast 

Uncertainty: Sweden and the Covid-19 Pandemic”, Working Paper 153, Konjunktur-

institutet, 2020.  

Diagram 95 Osäkerhetsintervall för 
BNP-prognosen 

Procentuell förändring, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 96 Osäkerhetsintervall för 
arbetslöshetsprognosen 

Procent av arbetskraften, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell 14 90-procentigt osäkerhetsintervall kring prognosen 
för BNP-tillväxten och för arbetslösheten 

Procent respektive procentenheter 

   

2022 

kv. 3  

2022 

kv. 4 

2023 

kv. 1 

2023 

kv. 2 

BNP Huvudscenario 0,1 -0,6 -0,1 0,1 

 

Genomsnittlig 

prognososäkerhet  ±1,1 ±1,4 ±2,4 ±2,6 

  

Tidsvarierande 

prognososäkerhet  ±1,1 ±1,6 ±1,9 ±2,2 

Arbetslöshet Huvudscenario 7,1 7,2 7,4 7,6 

 

Genomsnittlig 

prognososäkerhet  ±0,4 ±0,7 ±1,1 ±1,5 

  

Tidsvarierande 

prognososäkerhet  ±0,4 ±0,8 ±1,2 ±1,7 

Anm. Arbetslöshet avser arbetslösa i åldern 15–74 i procent av 

arbetskraften. BNP avser procentuella kvartalsutvecklingen av 

säsongsrensad BNP i fasta priser. Osäkerhetsintervallets storlek anges i 

procentenheter och baseras på historiska prognosfel.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Alternativa scenarier: Penningpolitikens 
påverkan på den svenska ekonomin 

Efter mer än ett decennium med ett stabilt ränteläge på en låg 

nivå har centralbankerna börjat höja sina styrräntor för att be-

kämpa den höga inflationen och förankra inflationsförväntning-

arna. Att inflationen är den högsta sedan tidigt 1990-tal, leder till 

stor osäkerhet om hur snabbt och hur mycket räntorna behöver 

höjas för att stävja inflationen. Centralbankerna i både Sverige 

och i omvärlden står därför inför svåra avvägningar. Samtidigt 

som en hög inflation som biter sig fast kan orsaka stor skada, ris-

kerar för stora räntehöjningar leda till kostnader i termer av lägre 

BNP. Den kostnad som riskerar drabba svensk ekonomi illustre-

ras i detta avsnitt via två alternativa scenarier. I det första alter-

nativscenariot höjs styrräntan i omvärlden mer än i Konjunktur-

institutets huvudscenario. I ett andra alternativscenario höjs styr-

räntan i Sverige mer än i huvudscenariot. Scenarierna är gjorda 

med allmän-jämviktsmodellen SELMA. 

SCENARIOANTAGANDEN 

Svensk penningpolitik antas i scenarierna följa en penningpoli-

tisk regel där nivån på styrräntan beror på inflationens avvikelse 

från inflationsmålet och arbetslöshetens avvikelse från jämvikts-

arbetslösheten.34 Det sistnämnda är ett mått på resursutnyttjan-

det i ekonomin. Omvärldens centralbanker har en liknande pen-

ningpolitisk regel, men i omvärlden mäts resursutnyttjandet med 

BNP-gapet i stället för med arbetslösheten. 

I Konjunkturinstitutets huvudscenario antas att räntehöjning-

arna som görs räcker för att få ner inflationen mot mer historiskt 

normala nivåer i såväl Sverige som utlandet. I det första alterna-

tivscenariot antas dock att omvärldens centralbanker bedömer 

att ytterligare åtstramning krävs för att stävja inflationen och få 

ner inflationsförväntningarna, det vill säga att räntenivån blir 

högre än vad som i huvudscenariot behövs för att nå inflations-

målet. Antagandet är att styrräntan i omvärlden blir 0,5 procent-

enheter högre än i huvudscenariot det första kvartalet 2023, för 

att sedan gradvis återgå till huvudscenariots räntenivåer genom 

den penningpolitiska regeln (se diagram 97).  

I det andra scenariot är det i stället Riksbanken som höjer 

styrräntenivån med 0,5 procentenheter mer än i huvudscenariot 

det första kvartalet 2023. Efter den oväntade höjningen antas 

penningpolitiken i Sverige gradvis återgå till huvudscenariots 

räntenivåer genom den penningpolitiska regeln. 

HÖGRE STYRRÄNTA I OMVÄRLDEN  

En högre styrränta i omvärlden dämpar omvärldens konsumtion 

och investeringar, vilket gör att BNP-tillväxten i omvärlden blir 

 

34 Regeln är konstruerad så att chocker till styrräntan klingar av gradvis. 

Vad är ett alternativscenario? 

I detta avsnitt beskrivs alternativa utvecklingar 

av ekonomin jämfört med prognosen för åren 

2022–2023 samt det medelfristiga scenario som 

följer för de närmaste åren därpå. I avsnittet be-

skrivs ett exempel på hur de ekonomiska förut-
sättningarna kan skilja sig från prognosen och 

huvudscenariot, och vilka effekter dessa alterna-

tiva förutsättningar kan ha på den svenska eko-

nomin. 

Alternativscenarierna är framtaget med Konjunk-

turinstitutets allmän-jämviktsmodell SELMA. Ana-

lysen som presenteras är helt och hållet modell-

baserad och därmed en konsekvens av de anta-
ganden som gjorts i modellen. För mer informat-

ion om SELMA, se ”SELMA - Technical 

documentation” och ”SELMA – Icke teknisk be-

skrivning” på www.konj.se. 

Antaganden om finanspolitiken i 

scenarierna 

Den diskretionära finanspolitiken bedrivs i enlig-

het med huvudscenariot samt att transferering-
arna till hushållen justeras så att överskottsmålet 

(definierat som ett strukturellt sparande på en 

tredjedels procent av potentiell BNP) nås. Vidare 

tillåts de automatiska stabilisatorerna verka både 

via offentliga inkomster och utgifter. Inkomsterna 

varierar över konjunkturen genom att skattein-
täkterna varierar med den ekonomiska aktivite-

ten. Till exempel är inkomsterna från skatt på ar-

bete högre när sysselsättningen är högre och vice 

versa. Utgifterna varierar över konjunkturen via 

transfereringarna till hushållen. En arbetslöshet 

som är lägre än jämviktsarbetslösheten ger lägre 
transfereringar till hushållen, medan en arbets-

löshet som är högre än jämviktsarbetslösheten i 

stället ger högre transfereringar till hushållen. 

Diagram 97 Omvärldens styrränta 

Procent 

 
Anm. Omvärlden representeras av KIX6. 

Källor: Bank of England, Bank of Japan, ECB, 

Federal Reserve, Norges Bank, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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lägre än i huvudscenariot 2023 (se diagram 98). Även inflationen 

i omvärlden blir lägre än i huvudscenariot till följd av den högre 

styrräntan (se diagram 99). Den lägre inflationen tillsammans 

med det svagare resursutnyttjandet jämfört med huvudscenariot 

leder till att omvärldens centralbanker därefter sänker styrräntan 

gradvis så att den blir marginellt lägre än i huvudscenariot under 

några år från och med 2025.  

Den lägre efterfrågan i omvärlden leder till en lägre exporttill-

växt i Sverige jämfört med huvudscenariot. Den lägre efterfrågan 

i svensk ekonomi leder till att sysselsättningen, och därmed hus-

hållens inkomster, blir lägre, vilket gör att hushållens konsumt-

ion också växer långsammare. Därmed blir också BNP-tillväxten 

i Sverige 2023 lägre än i huvudscenariot (se diagram 100). 

Den höga räntan i omvärlden leder dessutom till att den 

svenska växelkursen blir svagare än i huvudscenariot (se diagram 

101). Detta medför i sin tur högre importpriser och tillsammans 

med en lägre efterfrågan på importerade konsumtionsvaror en 

lägre importefterfrågan. Den lägre importtillväxten tillsammans 

med en marginellt högre investeringstillväxt håller tillbaka 

minskningen i BNP-tillväxten något. Vidare leder de högre im-

portpriserna till en marginellt högre KPIF-inflation (se diagram 

102), samtidigt som den lägre efterfrågan på svensk export mins-

kar efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Därför minskar syssel-

sättningen, vilket gör att arbetslösheten blir högre än i huvudsce-

nariot (se diagram 103). Eftersom arbetslösheten blir högre och 

inflationen endast påverkas marginellt så bedriver Riksbanken en 

mindre åtstramande penningpolitik, med en något lägre styrränta 

än i huvudscenariot (se diagram 104). 

I offentlig sektor är skatteintäkterna i stort sett oförändrade i 

förhållande till huvudscenariot. Transfereringarna blir däremot 

högre till följd av den högre arbetslösheten. Därmed blir det fi-

nansiella sparandet i offentlig sektor lägre och den offentliga 

skulden som andel av BNP högre   

HÖGRE STYRRÄNTA I SVERIGE  

Den oväntade höjningen av styrräntan i Sverige påverkar inte ut-

vecklingen i omvärlden, som därmed är den samma som i hu-

vudscenariot (se diagram 97-diagram 99). Svensk exporttillväxt 

är därför också i stort sett opåverkad. 

Riksbankens höjning av styrräntan leder till en svagare ut-

veckling av hushållens konsumtion och lägre investeringar än i 

huvudscenariot. Räntehöjningen innebär också att kronan stärks 

jämfört med huvudscenariot (se diagram 101). Därmed blir im-

portpriserna lägre än i huvudscenariot. Detta motverkar delvis 

dämpningen av importtillväxten som sker till följd av den lägre 

efterfrågan på importerade konsumtions- och investeringsvaror. 

Sammantaget är BNP-tillväxten lägre än i huvudscenariot både 

2023 och 2024 (se diagram 100). 

Jämfört med huvudscenariot dämpas BNP tillväxten 2023 

ungefär lika mycket i båda alternativscenarierna. Dämpningen 

Diagram 98 Omvärldens BNP 

Procentuell förändring, fasta priser 

 
Anm. Omvärlden representeras av KIX6. 

Källor: OECD, Eurostat, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 100 Svensk BNP 

Procentuell förändring, fasta priser, 

kalenderkorrigerade värden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 99 KPI-inflation i omvärlden  

Procent 

 
Anm. Omvärlden representeras av KIX6. 

Källor: OECD, Eurostat, Macrobond och 

Konjunkturinstitutet. 
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sker dock av olika anledningar. I det första scenariot är BNP till-

växten lägre på grund av den svagare utveckling av svensk ex-

port. I det andra scenariot är det framför allt den lägre efterfrå-

gan på hushållskonsumtion och investeringar som ligger bakom 

den svagare utveckling av BNP. 

Den lägre efterfrågan på svenska produkter leder till en lägre 

efterfrågan på arbetskraft och därmed till en lägre sysselsättning 

än i huvudscenariot. Arbetslösheten blir därmed högre än i hu-

vudscenariot (se diagram 103). Den lägre efterfrågan på arbets-

kraft håller i sin tur ner löneutvecklingen och därmed inhemska 

priser. Eftersom importpriserna är lägre blir även inflationen 

lägre under hela scenarioperioden. Dock är skillnaden jämfört 

med huvudscenariot marginell eftersom den inhemska prissätt-

ningen är förhållandevis trögrörlig (se diagram 102). 

Arbetslösheten är högre än i huvudscenariot medan inflat-

ionen bara är marginellt lägre. Efter den oväntade höjningen i 

början av 2023 sänker Riksbanken styrräntan gradvis så att den 

återgår till huvudscenariots nivå (se diagram 104).   

Den högre arbetslösheten leder till högre transfereringar till 

hushållen och därmed till högre primära utgifter än i både hu-

vudscenariot och alternativscenariot med högre styrränta i om-

världen. Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir därmed 

lägre och den offentliga skulden som andel av BNP högre. 

ANTAGANDEN KRING TRÖGRÖRLIGHET I PRISSÄTTNINGEN 

PÅVERKAR RESULTATEN 

I de två scenarierna har de högre räntorna en negativ effekt på 

BNP-tillväxten men effekten på inflationen är mycket begränsad. 

Förklaringen till detta är att företagens prissättning i SELMA är 

trögrörlig, vilket innebär att det tar tid för priserna att anpassa 

sig till förändringar i den ekonomiska miljön. Trögrörligheten i 

prissättningen är baserat på skattningar av det historiska mönst-

ret.35 Dagens situation med höga energipriser och snabbt ökande 

inflation implicerar dock att trögrörligheten kan ha minskat be-

tydligt under 2022, bland annat eftersom högre priser på in-

satsvaror har gjort det mer nödvändigt för företagen att höja pri-

serna. Om det i alternativscenarierna i stället skulle antagits att 

prisernas trögrörlighet för tillfället är lägre än de varit historiskt 

hade en räntehöjning haft en större dämpande effekt på inflat-

ionen. Styrräntorna skulle då sänkas tillbaka snabbare till huvud-

scenariots nivå och de negativa effekterna på BNP skulle vara 

mer begränsade. 
 
 
 
 
 

 

35 Att en räntehöjning har en relativt sett större effekt på realekonomin än på in-

flationen är ett vanligt resultat i allmän-jämviktsmodeller av samma typ som 

SELMA. 

Diagram 101 Växelkurs (KIX6) 

Index 

 
Anm. Högre index motsvarar en svagare krona. 

Källor: Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 102 KPIF-inflation 

Procent 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 103 Arbetslöshet 

Procent av arbetskraften 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 104 Riksbankens styrränta 

Procent, årsgenomsnitt 

 
Källor: Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 
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Internationell konjunktur 

Tabell A1 BNP i världen 

Procent av köpkraftsjusterad global BNP respektive procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade 
värden 

 

Vikt1 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Världen2 100,0 –3,1 6,1 2,8 2,4 3,1 3,2 3,1 

KIX-vägd3 75,3 –4,1 5,2 2,7 1,0 2,3 2,3 2,2 

 USA 15,7 –3,4 5,7 1,7 0,8 1,8 2,1 2,1 

 Euroområdet 13,8 –6,2 5,2 3,1 0,1 1,8 1,9 1,7 

 Japan 3,8 –4,6 1,7 1,5 1,2 1,1 0,8 0,7 

 Storbritannien 2,3 –9,3 7,4 3,4 –0,2 1,5 1,6 1,6 

 Sverige 0,4 –2,4 4,9 2,7 0,1 2,0 2,7 2,8 

 Norge 0,3 –1,3 4,0 2,2 1,4 1,9 1,8 1,8 

 Danmark 0,3 –2,0 4,9 2,5 0,0 1,8 2,0 1,7 

 Kina 18,6 1,8 8,6 3,1 5,0 5,3 5,2 5,0 

Svensk exportmarknad4 . –9,0 8,6 6,6 2,1 3,7 3,4 3,2 

1 Vikterna anger varje lands eller regions köpkraftskorrigerade andel av världens BNP. 2 I tabellen visas ett urval av de länder 
Konjunkturinstitutet gör prognoser för. Världsaggregatet beräknas med hjälp av tidsvarierande köpkraftsjusterade BNP-vikter 

från IMF. 3 KIX-vägd BNP är ett aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktig-

aste handelspartners (för information om vilka länder som ingår i KIX, se www.konj.se). 4 Den svenska exportmarknaden avser 

den samlade importefterfrågan i de 32 länder som är Sveriges viktigaste handelspartners. Respektive lands vikt utgörs av dess 

andel i svensk varuexport. 

Källor: Eurostat, IMF, OECD, Macrobond, Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A2 Konsumentpriser i världen 

Procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

USA 1,8 1,2 4,7 8,1 3,9 2,4 2,3 2,3 

Euroområdet 1,2 0,3 2,6 8,3 6,2 1,6 2,0 2,0 

Japan 0,5 0,0 –0,2 2,1 1,6 1,3 1,3 1,3 

Storbritannien 1,7 1,0 2,5 8,5 7,3 1,7 2,0 2,0 

Sverige 1,7 0,5 2,4 7,7 4,6 0,5 1,5 1,7 

Norge 2,3 1,2 3,9 5,9 3,9 1,9 2,0 2,0 

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

Kina 2,9 2,4 1,0 2,2 2,6 3,0 3,0 3,0 

Anm. För EU-länder och Norge avses harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP). För Storbritannien avses CPIH, vilket 
innefattar kostnader för egna hem. För Sverige avses KPIF. Aggregatet för euroområdet är vägt med konsumtionsvikter från 

Eurostat. 

Källor: OECD, Eurostat, Macrobond och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A3 Nyckeltal för euroområdet 

Procentuell förändring, fasta priser, procent respektive nivå  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BNP1 1,6 –6,2 5,2 3,1 0,1 1,8 1,9 1,7 

HIKP 1,2 0,3 2,6 8,3 6,2 1,6 2,0 2,0 

Styrränta2 0,00 0,00 0,00 2,25 2,50 2,00 1,75 1,75 

Dagslåneränta, euroområdet3 –0,5 –0,6 –0,6 1,8 2,0 1,5 1,3 1,3 

Tioårig statsobligationsränta4 –0,2 –0,5 –0,3 1,0 1,7 1,8 2,0 2,2 

Dollar per euro5 1,12 1,14 1,18 1,04 0,98 0,98 0,98 0,98 

1 Kalenderkorrigerade värden. 2 Procent, vid slutet av året. Avser refiräntan. 3 Procent, vid slutet av året. Avser €str. 4 Procent, 

årsgenomsnitt. Avser Tyskland.  5 Nivå. 

Källor: ECB, Eurostat, Macrobond och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A4 Nyckeltal för USA 

Procentuell förändring, fasta priser, procent respektive nivå  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BNP1 2,3 –3,4 5,7 1,7 0,8 1,8 2,1 2,1 

KPI 1,8 1,2 4,7 8,1 3,9 2,4 2,3 2,3 

Styrränta2 1,8 0,25 0,25 4,25 4,25 3,75 3,25 2,75 

Tioårig statsobligationsränta3 2,1 0,9 1,4 2,8 3,2 3,1 3,1 3,1 

Dollar per euro4 1,12 1,14 1,18 1,04 0,98 0,98 0,98 0,98 

1 Kalenderkorrigerade värden. 2 Procent, vid slutet av året. Avser övre gränsen i Federal Reserves styrräntespann. 3 Procent. 4 Nivå. 

Källor: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve, Macrobond och Konjunkturinstitutet. 

Räntor och växelkurser 

Tabell A5 Räntor och växelkurser 

Procent, index 1992–11–18=100 respektive kronor per valutaenhet 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vid slutet av året         

Riksbankens styrränta –0,25 0,00 0,00 2,25 2,25 1,75 1,75 1,75 

Styrränta i omvärlden, KIX6-

vägd1 –0,05 –0,38 –0,36 1,66 2,34 1,88 1,60 1,55 

Årsgenomsnitt         

Riksbankens styrränta –0,25 0,00 0,00 0,76 2,40 1,91 1,75 1,75 

5-årig svensk 

statsobligationsränta –0,4 –0,3 0,0 1,6 2,2 2,1 2,2 2,3 

10-årig svensk 

statsobligationsränta 0,1 0,0 0,3 1,5 2,0 2,1 2,3 2,4 

KIX 122,1 118,5 114,3 121,2 123,6 120,1 116,5 112,9 

Euro per krona 10,59 10,49 10,14 10,62 10,80 10,48 10,16 9,84 

Dollar per krona 9,46 9,21 8,58 10,19 10,97 10,65 10,32 9,99 

1 Avser ett genomsnitt av €str för euroområdet samt styrräntor i USA, Norge, Storbritannien, Danmark och Japan. Danmark be-

traktas i sammanvägningen som ett euroland. 

Källor: Riksbanken, Macrobond och Konjunkturinstitutet.   
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Konjunkturen i Sverige 

Tabell A6 Försörjningsbalans 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procentuell förändring, fasta priser 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Hushållens konsumtionsutgifter1 2 393 –3,2 6,0 3,0 –0,6 1,3 2,6 3,1 

 Varor 1 135 1,0 6,4 –0,3 –0,7 . . . 

 Tjänster exkl. bostadstjänster 725 –9,7 7,3 9,0 –1,7 . . . 

 Bostadstjänster 459 0,6 1,0 2,5 2,8 . . . 

Offentliga konsumtionsutgifter 1 411 –1,8 2,8 0,1 2,1 1,9 1,4 1,7 

 Staten  369 –0,1 2,9 –0,6 3,4 . . . 

 Kommunsektorn 1 042 –2,4 2,8 0,3 1,6 . . . 

Fasta bruttoinvesteringar2 1 397 1,7 6,3 5,2 –2,2 2,3 4,0 4,3 

 Näringslivet exkl. bostäder 856 1,4 7,6 6,3 –1,9 . . . 

  Industrin 192 –4,6 14,9 5,8 –2,1 . . . 

  Övriga varubranscher 144 6,7 –9,8 9,1 3,1 . . . 

  Tjänsterbranscher exkl. 

  bostäder 520 2,0 10,7 5,6 –3,2 . . . 

 Bostäder 290 1,6 10,4 8,5 –9,1 . . . 

 Offentliga myndigheter 244 2,0 –1,9 –2,2 5,9 . . . 

Inhemsk efterfrågan exkl. lager 5 201 –1,5 5,2 2,8 –0,3 1,8 2,6 3,1 

Lagerinvesteringar3 16 –0,7 0,4 0,9 –0,8 –0,1 0,0 0,0 

Total inhemsk efterfrågan 5 217 –2,3 5,6 3,8 –1,1 1,7 2,6 3,0 

Export 2 480 –5,5 7,9 5,3 1,4 3,4 3,1 3,6 

 Varor 1 784 –3,8 8,6 3,3 1,7 . . . 

  Bearbetade varor 1 378 –5,5 10,8 3,3 2,2 . . . 

  Råvaror 406 3,1 –0,2 3,5 0,2 . . . 

 Tjänster  696 –9,3 6,2 10,3 0,6 . . . 

Total efterfrågan 7 698 –3,3 6,3 4,3 –0,3 2,3 2,8 3,2 

Import 2 246 –6,0 9,6 8,1 –0,7 2,8 3,4 3,8 

 Varor 1 570 –4,3 10,5 3,2 –0,5 . . . 

  Bearbetade varor 1 172 –6,0 14,5 4,9 –1,3 . . . 

  Råvaror 398 0,5 0,1 –1,6 2,1 . . . 

 Tjänster 676 –9,8 7,6 19,4 –1,3 . . . 

Nettoexport3 235 0,0 –0,3 –0,9 1,0 0,4 0,0 0,1 

BNP 5 452 –2,2 5,1 2,7 –0,1 2,0 2,5 3,0 

BNP per invånare4 523 –2,9 4,4 2,0 –0,7 1,5 2,0 2,5 

1 Inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer samt nettot av hushållens konsumtion i utlandet och utländsk konsumt-

ion i Sverige. 2 Inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer. 3 Förändring i procent av BNP föregående år. 4 Tusental 

kronor, löpande priser respektive procentuell förändring, fasta priser. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A7 Hushållens inkomster, konsumtionsutgifter och sparande 

Miljarder kronor, löpande priser, respektive procentuell förändring 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Lönesumma, justerad för utland  2 138 0,8 5,8 5,7 4,0 4,1 4,3 4,9 

 Timlön enligt NR1,2 274 4,6 2,7 3,6 2,6 3,1 3,3 3,5 

 Arbetade timmar1,3 7 771 –3,7 3,1 2,0 1,4 1,0 0,9 1,3 

Transfereringar från offentlig 

sektor, netto 712 5,4 2,1 4,2 5,1 2,6 0,3 1,6 

Kapitalinkomster, netto 349 –15,7 26,3 2,0 –1,8 6,3 2,7 8,5 

Övriga inkomster, netto4 332 –3,5 2,0 6,3 10,7 1,5 5,2 2,8 

Inkomster före skatt5 3 531 –0,3 6,3 5,1 4,3 3,7 3,4 4,4 

Skatter och avgifter6 953 0,8 –1,3 1,2 0,6 –0,2 –0,1 –0,1 

Disponibel inkomst 2 579 0,5 5,0 6,3 4,9 3,6 3,3 4,2 

Konsumentpris7 . 0,8 1,9 7,0 4,6 0,5 1,6 1,8 

Real disponibel inkomst  2 579 –0,4 3,1 –0,7 0,2 3,1 1,7 2,4 

 per invånare8 248 –1,1 2,5 –1,3 –0,3 2,5 1,2 2,0 

Konsumtionsutgifter9 2 393 –3,2 6,0 3,0 –0,6 1,3 2,6 3,1 

Sparande10 438 17,0 15,5 11,2 12,4 13,8 13,1 12,4 

Nettosparande i avtals- och 

premiepensioner10 252 8,1 8,9 7,8 8,3 8,2 8,2 8,1 

Eget sparande10 185 8,9 6,5 3,4 4,2 5,6 4,9 4,3 

Finansiellt sparande10 312 13,0 11,0 5,8 8,0 9,5 8,6 7,9 

1 Kalenderkorrigerade värden. 2 Kronor per timme. 3 Avser anställdas timmar, miljontals. 4 I denna post ingår även beräknings-
teknisk överföring till hushållen genom ändrade skatter och/eller transfereringar, se tabell A20. 5 Tillväxten i inkomster före skatt 

är en vägd summa av tillväxttakterna för lönesumma, transfereringar, kapitalinkomster och övriga inkomster. 6 Skatter och av-

gifters bidrag till disponibelinkomstens förändring, uttryckt i procentenheter. I denna post ingår statlig och kommunal inkomst-

skatt, kapitalskatt, allmän pensionsavgift, skattereduktioner, fastighetsskatt och fastighetsavgift. 7 Implicitprisindex för hushål-

lens konsumtionsutgifter. 8 Tusental kronor. 9 Fasta priser. 10 Första kolumnen avser sparande i miljarder kronor, resterande ko-

lumner avser sparandet i procent av summan av disponibel inkomst och nettosparandet i avtals- och premiepensioner. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A8 Bytesbalans och finansiellt sparande 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procent 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nettoexport 211 226 235 155 212 230 223 216 

Varor 197 204 214 200 237 . . . 

Tjänster 14 22 21 –46 –25 . . . 

Löner, netto 10 11 9 11 12 12 11 11 

Kapitalavkastning, netto 134 160 145 139 140 138 123 113 

Transfereringar med mera, netto –89 –98 –97 –89 –96 –100 –104 –113 

Bytesbalans 263 296 288 216 268 280 253 227 

Procent av BNP 5,2 5,9 5,3 3,6 4,4 4,4 3,8 3,3 

Kapitaltransfereringar 0 2 8 –1 –1 –1 –1 –1 

Finansiellt sparande 263 298 296 215 268 279 252 226 

Procent av BNP 5,2 5,9 5,4 3,6 4,4 4,4 3,8 3,3 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A9 Bruttonationalinkomst (BNI) 

Miljarder kronor, löpande priser samt tusental respektive procentuell förändring 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BNI 5 608 0,3 7,6 8,7 3,1 2,8 3,8 4,6 

Deflator, inhemsk användning . 1,8 2,6 7,0 3,5 1,0 1,8 2,0 

Real BNI . –1,5 4,8 1,6 –0,3 1,8 2,0 2,5 

Befolkning1 10 416 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Real BNI per invånare2 538 –2,2 4,2 1,0 –0,9 1,2 1,5 2,1 

1 Tusentals personer. 2 Tusentals kronor. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A10 Produktion 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Varubranscher 1 301 –0,9 5,3 1,5 –0,3 . . . 

 varav industri 740 –5,7 8,3 0,9 0,2 . . . 

   byggverksamhet 324 2,3 0,8 2,6 –2,2 . . . 

Tjänstebranscher 2 499 –3,1 5,9 4,8 –0,6 . . . 

Näringsliv 3 800 –2,4 5,7 3,7 –0,5 2,2 3,1 3,3 

Offentliga myndigheter 967 –4,3 2,0 0,6 2,9 2,0 1,0 0,9 

BNP till baspris1 4 826 –2,8 4,9 3,1 0,2 2,1 2,7 2,8 

Produktskatter/subventioner 613 0,9 5,3 0,0 –0,8 1,3 2,7 2,8 

BNP till marknadspris 5 440 –2,4 4,9 2,7 0,1 2,0 2,7 2,8 

1 Inklusive produktion i hushållens icke-vinstdrivande organisationer. 

Anm. Med produktion avses förädlingsvärde. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A11 Arbetade timmar 

Miljoner timmar respektive procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Varubranscher 1 901 –3,9 2,0 1,8 –0,2 . . . 

 varav industri 959 –6,1 4,5 1,9 0,4 . . . 

   byggverksamhet 640 –3,0 1,8 1,5 –2,3 . . . 

Tjänstebranscher 3 772 –5,4 3,6 3,2 1,3 . . . 

Näringsliv 5 674 –4,9 3,1 2,7 0,8 0,8 1,0 1,5 

Offentliga myndigheter 2 203 –1,1 0,0 0,0 3,0 1,6 0,9 0,8 

Hela ekonomin1 8 052 –3,8 2,3 1,9 1,4 1,0 0,9 1,3 

1 Inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A12 Produktivitet 

Kronor per timme respektive procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Varubranscher 684 3,1 3,2 –0,4 –0,1 . . . 

 varav industri 771 0,4 3,7 –1,0 –0,2 . . . 

   byggverksamhet 507 5,5 –1,0 1,0 0,2 . . . 

Tjänstebranscher 662 2,5 2,1 1,6 –1,9 . . . 

Näringsliv 670 2,7 2,5 0,9 –1,3 1,4 2,2 1,8 

Offentliga myndigheter 439 –3,2 2,0 0,6 –0,1 0,4 0,1 0,1 

Hela ekonomin1 599 1,0 2,6 1,1 –1,2 1,1 1,7 1,5 

1 Inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer. 

Anm. Avser förädlingsvärdet beräknat till baspris per arbetad timme. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A13 Arbetsmarknad 

Tusental personer respektive procentuell förändring 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Arbetade timmar1 8 052 –3,8 2,3 1,9 1,4 1,0 0,9 1,3 

Medelarbetstid för sysselsatta2 30,6 –2,4 1,3 –1,0 1,3 0,6 0,1 0,0 

Sysselsatta 5 059 –1,4 0,9 3,0 0,1 0,4 0,8 1,4 

Sysselsättningsgrad3 . 66,7 67,3 69,1 68,9 68,9 69,2 69,8 

Arbetskraft 5 547 0,3 1,3 1,4 0,4 0,8 0,6 0,6 

Arbetskraftsdeltagande4 . 73,0 73,8 74,7 74,6 74,9 75,1 75,2 

Arbetslöshet5 489 8,5 8,8 7,4 7,7 8,0 7,9 7,2 

Befolkning 15–74 år6 7 512 0,4 0,0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

1 Miljoner timmar, kalenderkorrigerade värden. 2 Timmar per vecka, kalenderkorrigerade värden. 3 Andelen sysselsatta av be-
folkningen 15–74 år, procent. 4 Andelen personer i arbetskraften av befolkningen 15–74 år, procent. 5 Procent av arbetskraften. 
6 Enligt AKU:s definition av befolkningen, befolkningsprognos exklusive ukrainska flyktingar. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A14 Resursutnyttjande 

Procent respektive procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Arbetsmarknad         

Jämviktsarbetslöshet1 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,2 7,1 

Faktisk arbetslöshet2 7,0 8,5 8,8 7,4 7,7 8,0 7,9 7,2 

Potentiellt arbetade timmar 0,6 –0,3 0,5 1,0 1,3 1,2 0,8 0,6 

 varav potentiell sysselsättning 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 

Faktiskt arbetade timmar3 –0,2 –3,8 2,3 1,9 1,4 1,0 0,9 1,3 

Arbetsmarknadsgap4 0,1 –3,4 –1,7 –0,8 –0,7 –0,9 –0,8 –0,1 

Produktivitet         

Potentiell produktivitet 1,5 0,6 1,8 1,5 0,9 1,2 1,2 1,3 

 varav potentiell produktivitet,  

 näringslivet 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 1,4 1,5 1,6 

Faktisk produktivitet3 2,2 1,5 2,6 0,8 –1,3 1,0 1,7 1,5 

Produktivitetsgap5 0,7 1,5 2,3 1,6 –0,6 –0,7 –0,2 0,0 

BNP         

Potentiell BNP 2,2 0,3 2,3 2,5 2,2 2,4 2,0 1,9 

Faktisk BNP3 2,0 –2,4 4,9 2,7 0,1 2,0 2,7 2,8 

BNP-gap6 0,7 –2,0 0,6 0,8 –1,3 –1,6 –1,0 –0,1 

1 Nivå i procent av potentiell arbetskraft. 2 Nivå i procent av arbetskraften. 3 Kalenderkorrigerade värden. 4 Skillnaden mellan 

faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar. 5 Skillnaden mellan faktisk och potenti-
ell produktivitet uttryckt i procent av potentiell produktivitet. 6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av 

potentiell BNP. 

Anm. De potentiella variablerna är också kalenderkorrigerade, i bemärkelsen att de ska spegla den kalenderkorrigerade nivån 

som hade observerats vid ett balanserat konjunkturläge.  

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A15 Timlön enligt konjunkturlönestatistiken 

Procent respektive procentuell förändring 

 

Vikt 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Näringsliv 69 2,0 2,8 2,8 3,3 3,1 3,3 3,5 

Varubranscher 21 1,2 2,7 2,6 3,3 . . . 

  varav industri 14 1,1 2,7 2,7 3,5 . . . 

    byggverksamhet 7 1,5 2,5 2,2 3,0 . . . 

Tjänstebranscher 48 2,4 2,8 3,0 3,3 . . . 

Kommunal sektor 25 2,3 2,6 2,3 3,2 . . . 

Stat 6 2,3 1,7 2,5 3,2 . . . 

Totalt 100 2,1 2,6 2,7 3,3 3,1 3,3 3,5 

Real timlön (KPI)1 . 1,6 0,5 –5,7 –3,3 2,2 1,6 1,7 

Real timlön (KPIF)2 . 1,7 0,2 –5,0 –1,3 2,6 1,9 1,9 

1 Deflaterad med konsumentprisindex (KPI). 2 Deflaterad med konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF). 

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A16 Timlön och arbetskostnad i näringslivet enligt nationalräkenskaperna 

Kronor per timme, procent respektive procentuell förändring 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ej kalenderkorrigerade värden         

Timlön1 281 4,6 1,8 3,6 3,3 3,2 4,0 2,9 

Arbetsgivaravgifter2  

(i procent av lönen) . 41,4 42,7 41,9 43,1 44,0 43,7 44,0 

Arbetskostnad per timme3 402 3,8 2,7 3,1 4,2 3,8 3,8 3,1 

Produktivitet4 648 2,3 2,5 1,0 –1,0 . . . 

Justerad enhetsarbetskostnad5 . 1,4 0,1 2,1 5,2 . . . 

Kalenderkorrigerade värden         

Timlön1 283 5,3 2,1 3,6 2,7 3,1 3,3 3,5 

Arbetskostnad per timme3 404 4,5 3,0 3,0 3,6 3,7 3,3 3,5 

Produktivitet4 650 2,8 2,7 1,0 –1,3 . . . 

Justerad enhetsarbetskostnad5 . 1,6 0,2 2,0 5,0 . . . 

1 Beräknat med enbart anställdas arbetade timmar. 2 Kollektiva avgifter och löneskatter. 3 NR-lön och arbetsgivaravgifter. 4 Ex-

klusive små- och fritidshus. 5 Exklusive små- och fritidshus samt justerad för antalet timmar utförda av egenföretagare.  

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A17 Tillförsel- och användningspriser 

Procent respektive procentuell förändring 

 

Vikt 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BNP  70,8 2,0 3,0 6,2 3,3 0,8 1,6 1,7 

 Offentliga myndigheter1, 2 13,4 5,9 2,9 5,4 3,7 2,7 3,4 3,3 

 Näringsliv2 49,5 1,4 3,0 6,3 2,9 0,3 1,2 1,3 

 Skattenetto  8,0 –0,8 2,9 7,5 5,2 . . . 

Import  29,2 –4,2 3,3 17,9 –1,2 –1,7 –1,7 –1,9 

 Bearbetade varor  15,2 –1,1 0,6 15,0 –2,5 . . . 

 Råvaror  5,2 –16,3 20,8 45,5 –3,4 . . . 

 Tjänster 8,8 –1,7 –0,5 8,9 1,8 . . . 

Tillförsel/användning3 100,0 0,2 3,1 9,8 1,8 0,0 0,6 0,6 

Offentliga konsumtionsutgifter  18,3 4,3 3,0 5,7 4,1 2,9 3,0 3,0 

Hushållens konsumtionsutgifter  31,1 0,8 1,9 7,0 4,6 0,5 1,6 1,8 

Fasta investeringar  18,1 1,0 3,8 8,9 0,1 –0,1 1,0 1,2 

Export  32,2 –3,2 4,1 15,5 –1,3 –1,8 –1,8 –2,1 

 Bearbetade varor  17,9 –2,0 –0,4 14,5 –2,3 . . . 

 Råvaror  5,3 –12,4 32,5 32,0 –3,8 . . . 

 Tjänster 9,0 –0,7 0,3 8,5 2,3 . . . 

1 Inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer. 2 Förädlingsvärdepris beräknat till baspris. 3 Inklusive lagerinvesteringar. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A18 Priser, kostnader och vinster i näringslivet 

Miljarder kronor löpande priser, procentuell utveckling respektive procent 

 

Nivå 

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Förädlingsvärde1 3 842 0,8 8,2 9,5 2,6 2,4 4,1 4,9 

Arbetade timmar, anställda2 5 425 –4,3 4,7 2,8 0,2 0,8 0,4 2,2 

Arbetskostnad per timme3 402 3,8 2,7 3,1 4,2 3,8 3,8 3,1 

Total arbetskostnad4 2 178 –0,6 7,5 6,0 4,4 4,6 4,2 5,3 

Bruttoöverskott 1 663 2,7 9,1 14,0 0,5 . . . 

Vinstandel . 42,9 43,3 45,1 44,2 43,0 43,0 42,8 

Justerad vinstandel5 . 37,5 38,9 40,9 39,9 38,7 38,7 38,5 

1 Beräknat till faktorpris. 2 Miljoner timmar. 3 Kronor. 4 Inkluderar löneberoende övriga produktionsskatter för anställda. 5 Exklu-

sive små- och fritidshus och justerad för antalet arbetade timmar utförda av egenföretagare. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A19 Konsumentpriser 

Procent respektive procentuell utveckling 

 

Vikt 

2022 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

KPI 100,0 0,5 2,2 8,4 6,5 0,9 1,8 1,8 

 Räntekostnader, bostadsränta . 0,4 –6,5 18,9 49,1 5,5 3,6 2,2 

KPIF 100,0 0,5 2,4 7,7 4,6 0,5 1,5 1,7 

 Varor  46,4 0,8 0,3 6,6 3,7 . . . 

 Tjänster 27,3 1,5 2,3 4,7 5,2 . . . 

 Boende exkl. räntekostnader  

 och energi 17,0 1,6 2,1 4,0 3,8 . . . 

 Energi 5,9 –9,7 17,0 37,0 8,3 . . . 

 Räntekostnader, kapitalstock 3,4 5,6 5,9 6,8 4,7 3,5 3,4 3,4 

KPIF exkl. energi 94,1 1,3 1,4 5,6 4,2 . . . 

HIKP . 0,7 2,7 8,0 4,9 . . . 

Råolja (Brent)1 . 41,8 70,7 101,2 85,7 81,6 88,4 93,4 

1 Dollar per fat, årsgenomsnitt. 

Anm. Räntekostnader i KPI utgörs av produkten av kapitalstock och bostadsränta. 

Källor: U.S. Energy Information Administration, SCB, Macrobond och Konjunkturinstitutet. 
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Offentliga finanser  

Tabell A20 Offentliga sektorns finanser 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procent av BNP 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inkomster 2 454 2 430 2 640 2 819 2 959 3 034 3 138 3 274 

Procent av BNP 48,6 48,2 48,4 47,4 48,2 48,1 47,7 47,5 

 Skatter och avgifter 2 156 2 132 2 323 2 434 2 519 2 607 2 713 2 845 

 Procent av BNP 42,7 42,3 42,6 40,9 41,1 41,3 41,3 41,3 

 Skattekvot1 42,8 42,4 42,7 41,1 41,2 41,5 41,4 41,4 

 Kapitalinkomster 75 68 67 105 88 99 108 116 

 Övriga inkomster 223 230 249 281 352 328 317 313 

Utgifter 2 426 2 569 2 645 2 770 2 933 3 044 3 140 3 256 

Procent av BNP 48,0 51,0 48,5 46,6 47,8 48,2 47,8 47,2 

 Konsumtion 1 300 1 332 1 411 1 493 1 587 1 665 1 739 1 821 

 Transfereringar 850 967 960 965 1 032 1 041 1 043 1 058 

  Hushåll 673 711 725 755 793 813 816 830 

  Företag 96 163 138 120 145 129 125 122 

  Utland 81 93 97 90 94 98 102 106 

 Investeringar2 246 246 252 273 286 292 300 309 

 Kapitalutgifter 29 23 22 38 29 46 58 67 

Överföring till hushållen3 0 0 0 0 25 15 15 3 

Finansiellt sparande4 28 –139 –5 49 0 –24 –17 15 

Procent av BNP 0,6 –2,8 –0,1 0,8 0,0 –0,4 –0,3 0,2 

Primärt finansiellt sparande5 –18 –184 –50 –17 –59 –77 –67 –34 

Procent av BNP –0,3 –3,7 –0,9 –0,3 –1,0 –1,2 –1,0 –0,5 

Strukturellt sparande 20 –105 –45 61 67 32 21 23 

Procent av potentiell BNP 0,4 –2,0 –0,8 1,0 1,1 0,5 0,3 0,3 

Maastrichtskuld 1 762 1 977 1 974 1 785 1 733 1 810 1 895 1 968 

Procent av BNP 34,9 39,2 36,2 30,0 28,3 28,7 28,8 28,6 

BNP, löpande pris 5 050 5 039 5 452 5 946 6 135 6 311 6 574 6 890 

Potentiell BNP, löpande pris 5 012 5 139 5 420 5 898 6 215 6 415 6 639 6 896 

Finansiell nettoställning 1 424 1 342 1 675 1 511 1 664 1 706 1 754 1 834 

Procent av BNP 28,2 26,6 30,7 25,4 27,1 27,0 26,7 26,6 

1 Skattekvoten beräknas som totala skatter, inklusive EU-skatter, dividerat med BNP. 2 Fasta bruttoinvesteringar, lagerinveste-
ringar och anskaffning/avyttring av mark mm. 3 Beräkningsteknisk överföring till hushållen genom ändrade skatter och/eller 

transfereringar. Avser de belopp som under kommande år behöver överföras mellan hushåll och offentlig sektor för att uppnå 

prognostiserad bana för det strukturella sparandet. Ett negativt tal innebär ett åtstramningsbehov i offentlig sektor, det vill säga 

att åtgärder vidtas med negativ effekt på hushållens disponibla inkomster, och ett positivt tal innebär ett utrymme för expansiva 

åtgärder. 4 Finansiellt sparande beräknas som inkomster minus summan av utgifter och överföring till hushållen. 5 Primärt finan-

siellt sparande beräknas som finansiellt sparande minus kapitalnettot. Kapitalnettot är kapitalinkomster minus kapitalutgifter. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A21 Statens finanser 

Miljarder kronor respektive procent av BNP, löpande priser 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inkomster 1 290 1 253 1 392 1 491 1 577 1 585 1 624 1 690 

 Skatter och avgifter 1 123 1 078 1 211 1 263 1 299 1 336 1 391 1 462 

 Kapitalinkomster 27 31 27 56 39 37 35 37 

 Övriga inkomster 140 144 154 173 238 212 198 190 

Utgifter 1 222 1 394 1 440 1 483 1 534 1 563 1 590 1 637 

 Transfereringar 753 912 923 916 943 927 914 920 

  Ålderspensionssystemet1 23 26 27 26 26 28 28 29 

  Kommunsektorn 278 336 364 365 339 330 326 329 

  Hushåll 313 338 345 363 387 391 384 387 

  Företag 62 123 94 77 102 85 79 74 

  Utland 77 89 92 86 89 94 97 101 

 Konsumtion 333 338 366 390 419 449 478 507 

 Investeringar2 114 127 135 147 153 158 164 170 

 Kapitalutgifter 22 17 16 30 19 30 35 40 

  varav ränteutgifter 17 11 10 24 12 23 27 33 

Överföring till hushållen3 0 0 0 0 35 51 64 60 

Finansiellt sparande4 68 –141 –48 9 8 –28 –30 –6 

Procent av BNP 1,3 –2,8 –0,9 0,1 0,1 –0,4 –0,5 –0,1 

Statsskuld 1 054 1 218 1 145 942 846 889 941 973 

Procent av BNP 20,9 24,2 21,0 15,8 13,8 14,1 14,3 14,1 

Finansiell nettoställning –29 –221 –244 –96 –50 –50 –51 –27 

Procent av BNP –0,6 –4,4 –4,5 –1,6 –0,8 –0,8 –0,8 –0,4 

1 Statliga ålderspensionsavgifter. 2 Fasta bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och anskaffning/avyttring av mark mm. 3 Beräk-

ningsteknisk överföring till hushållen genom ändrade skatter och/eller transfereringar. I tabellen är statsbidragen till kommun-

sektorn beräknade enligt oförändrade regler. I den mån som statsbidragen till kommunerna ökas i förhållande till oförändrade 

regler kommer den beräkningstekniska överföringen från staten till hushållen minska i motsvarande grad, samtidigt som den 

beräkningstekniska överföringen från kommunerna till hushållen ökar i motsvarande grad genom mindre omfattande höjningar 

av det kommunala skatteuttaget (eller eventuellt ökat ekonomiskt bistånd). Den totala beräkningstekniska överföringen från 
offentlig sektor till hushållen, som redovisas i tabell A20, påverkas inte. 4 Finansiellt sparande beräknas som inkomster minus 

summan av utgifter och överföring till hushållen. 

Källor: Riksgälden, SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A22 Ålderspensionssystemets finanser 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procent av BNP 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inkomster 328 325 347 369 379 400 419 440 

 Socialförsäkringsavgifter 267 269 284 302 313 326 340 356 

 Statliga ålderspensionsavgifter 23 26 27 26 26 28 28 29 

 Kapitalinkomster 36 27 32 39 37 43 48 51 

 Övriga inkomster 2 3 3 3 4 4 4 4 

Utgifter 322 334 340 352 363 377 387 398 

 Inkomstpensioner 315 326 332 344 354 368 377 387 

 Kapitalutgifter 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Övriga utgifter 7 7 8 8 8 9 9 9 

Finansiellt sparande 6 –9 7 17 16 23 32 42 

Procent av BNP 0,1 –0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 

Finansiell nettoställning 1 617 1 718 2 036 1 691 1 813 1 867 1 930 2 005 

Procent av BNP 32,0 34,1 37,3 28,4 29,6 29,6 29,4 29,1 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A23 Kommunsektorns finanser 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procent av BNP 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inkomster 1 147 1 224 1 303 1 359 1 379 1 418 1 460 1 514 

 Skatter 748 766 807 848 885 923 959 1 002 

 Kommunal fastighetsavgift 19 19 21 21 22 23 24 25 

 Statsbidrag inkl. kompensation  

 för mervärdesskatt 276 333 361 362 336 327 323 326 

 Kapitalinkomster 12 10 9 10 12 19 26 28 

 Övriga inkomster 93 95 106 118 125 127 130 133 

Genomsnittlig  

kommunalskattesats1 32,19 32,28 32,27 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 

Utgifter 1 193 1 213 1 266 1 336 1 413 1 473 1 529 1 591 

 Transfereringar 90 98 102 103 107 111 113 115 

  Hushåll 47 49 49 50 53 56 56 56 

  Övriga transfereringar 43 49 53 53 54 55 57 59 

 Konsumtion 964 990 1 042 1 100 1 164 1 213 1 257 1 310 

 Investeringar2 132 119 116 126 133 134 136 139 

 Kapitalutgifter 7 6 6 7 9 15 23 26 

Överföring till hushållen3 0 0 0 0 –10 –36 –49 –56 

Finansiellt sparande4 –45 11 37 23 –24 –19 –20 –21 

Procent av BNP –0,9 0,2 0,7 0,4 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3 

Finansiell nettoställning –164 –155 –117 –84 –99 –111 –126 –144 

Procent av BNP –3,3 –3,1 –2,1 –1,4 –1,6 –1,8 –1,9 –2,1 

1 Procent. 2 Fasta bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och anskaffning/avyttring av mark mm. 3 Beräkningsteknisk överföring 
till hushållen genom ändrade skatter och/eller transfereringar. I tabellen är statsbidragen till kommunsektorn beräknade enligt 

oförändrade regler. I den mån som statsbidragen till kommunerna ökas i förhållande till oförändrade regler kommer den beräk-

ningstekniska överföringen från kommunsektorn till hushållen öka i motsvarande grad genom mindre omfattande höjningar av 

det kommunala skatteuttaget (eller eventuellt ökat ekonomiskt bistånd). Eftersom den beräkningstekniska överföringen från 

staten till hushållen minskar i motsvarande grad kommer den totala beräkningstekniska överföringen från offentlig sektor till 

hushållen, som redovisas i tabell A20, inte att påverkas. 4 Finansiellt sparande beräknas som inkomster minus summan av utgif-

ter och överföring till hushållen. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A24 Offentliga sektorns inkomster  

Procent av BNP 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Hushållens direkta skatter 14,9 15,1 15,0 14,0 13,9 14,1 14,0 14,0 

Företagens direkta skatter 3,2 3,0 3,4 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 

Arbetsgivaravgifter1 12,0 11,5 11,7 11,3 11,5 11,7 11,7 11,7 

Mervärdesskatt 9,1 9,2 9,2 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 

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

Övriga skatter 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Skattekvot2 42,8 42,4 42,7 41,1 41,2 41,5 41,4 41,4 

EU-skatter3 –0,1 –0,1 –0,1 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 

Övriga inkomster4 4,4 4,6 4,6 4,7 5,7 5,2 4,8 4,5 

Primära inkomster 47,1 46,9 47,2 45,7 46,8 46,5 46,1 45,8 

Kapitalinkomster 1,5 1,3 1,2 1,8 1,4 1,6 1,6 1,7 

Inkomster 48,6 48,2 48,4 47,4 48,2 48,1 47,7 47,5 

1 Arbetsgivar- och egenföretagaravgifter samt särskild löneskatt. 2 Skattekvoten beräknas som totala skatter, inklusive EU-skat-

ter, dividerat med BNP. 3 Skatter till EU, ingår i skattekvoten men inte i den offentliga sektorns inkomster. 4 Bland annat transfe-

reringar från utlandet och från a-kassorna. 

Anm. Avser offentliga sektorns inkomster vid oförändrade skatteregler, det vill säga utifrån regelverket i senaste budgetproposit-

ion. Eventuella urfasningar av temporära ändringar är beaktade. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A25 Offentliga sektorns utgifter 

Procent av BNP 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Konsumtion  25,8 26,4 25,9 25,1 25,9 26,4 26,5 26,4 

Transfereringar 16,8 19,2 17,6 16,2 16,8 16,5 15,9 15,4 

 Hushåll 13,3 14,1 13,3 12,7 12,9 12,9 12,4 12,0 

 Företag 1,9 3,2 2,5 2,0 2,4 2,0 1,9 1,8 

 Utland 1,6 1,8 1,8 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 

Investeringar1 4,9 4,9 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,5 

Primära utgifter 47,5 50,5 48,1 45,9 47,3 47,5 46,9 46,3 

Kapitalutgifter 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0 

Utgifter 48,0 51,0 48,5 46,6 47,8 48,2 47,8 47,2 

1 Fasta bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och anskaffning/avyttring av mark mm. 

Anm. Avser offentliga sektorns utgifter vid bibehållen personaltäthet inom offentligt finansierade verksamheter och en standard-

höjning i linje med historiskt mönster samt oförändrade regler för transfereringarna. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A26 Transfereringar från offentlig sektor till hushåll 

Procent av BNP 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Pensioner1 7,4 7,7 7,3 7,0 7,2 7,3 7,1 7,0 

 varav inkomstpension 6,2 6,4 6,1 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6 

Arbetsmarknad2 0,6 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ohälsa3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Familj och barn4 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 

Studier5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Ekonomiskt bistånd6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Övrigt7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,8 1,5 1,3 1,2 

Transfereringar till hushållen 13,3 14,1 13,3 12,7 12,9 12,9 12,4 12,0 

1 Inkomst- och tilläggspension, garantipension, efterlevandepension, pensionstillägg, offentliganställdas avtalspensioner och bo-

stadstillägg till pensionärer. 2 Ersättning vid arbetslöshet, aktivitetsstöd, etableringsersättning och lönegaranti. 3 Sjuk- och reha-

biliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, arbetsskadeersättning, handikappersättning, merkostnadsersättning. 4 Föräld-

rapenning, barnbidrag, vårdbidrag, bostadsbidrag. 5 Studiebidrag och övrig studiehjälp. 6 Socialbidrag. 7 Assistansersättning och 

äldreförsörjningsstöd samt övriga transfereringar till hushåll, så som elpriskompensationer. 

Anm. För prognosåren avses transfereringar från offentlig sektorn till hushåll vid oförändrade regler för transfereringarna. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A27 Basbelopp 

Tusental kronor, löpande priser 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Prisbasbelopp 46,5 47,3 47,6 48,3 52,5 55,7 56,2 57,2 

Förhöjt prisbasbelopp 47,4 48,3 48,6 49,3 53,5 56,9 57,4 58,4 

Inkomstbasbelopp 64,4 66,8 68,2 71,0 72,9 75,7 78,0 80,6 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A28 Inkomstindex, balansindex, inkomstpensioner och dämpat balanstal 

Procentuell förändring respektive nivå 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inkomstindex 3,1 3,8 2,2 4,1 2,6 3,9 3,1 3,3 

Balansindex 3,1 3,8 2,2 4,1 2,6 3,9 3,1 3,3 

Dämpat balanstal1 1,012 1,017 1,027 1,028 1,040 1,046 1,043 . 

Nominell inkomstpension2 1,4 2,1 0,5 2,5 1,0 2,2 1,5 1,7 

1 Nivå. 2 Följsamhetsindexering, det vill säga procentuell förändring av inkomstindex minus 1,6 procentenheter. 

Källor: Pensionsmyndigheten och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A29 Statens budgetsaldo och skuld 

Miljarder kronor, löpande priser respektive procent av BNP 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Budgetsaldo 112 –221 78 230 87 

Avgränsningar –62 35 –96 –147 –145 

 Försäljning av aktier med mera 0 0 0 –1 0 

 Extraordinära utdelningar –2 –3 –7 –7 0 

 Delar av Riksgäldens nettoutlåning –58 34 –86 –145 –116 

 Övriga avgränsningar –2 4 –3 6 –29 

Periodiseringar 20 49 –34 –73 6 

 varav skatteperiodiseringar 16 42 –24 –59 6 

   ränteperiodiseringar 6 7 –10 –14 –1 

Övrigt –2 –4 4 –1 59 

Finansiellt sparande i staten 68 –141 –48 9 8 

Statens lånebehov1 –112 221 –78 –230 –87 

Värdeförändringar i statsskulden –31 –57 5 27 –9 

Statsskuldens förändring –143 164 –73 –203 –96 

Statsskuld 1054 1218 1145 942 846 

Procent av BNP 20,9 24,2 21,0 15,8 13,8 

1 Statens lånebehov är lika med budgetsaldot med omvänt tecken. 

Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgälden, SCB och Konjunkturinstitutet. 

Tabell A30 Utgiftstak för staten  

Miljarder kronor, löpande priser 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Utgiftstak för staten 1 743 1 695 1 634 1 539 1 595 1 720 

Procent av potentiell BNP 33,9 31,3 27,7 24,8 24,9 25,9 

Takbegränsade utgifter 1 501 1 551 1 562 1 626 1 655 1 682 

Procent av potentiell BNP 29,2 28,6 26,5 26,2 25,8 25,3 

Budgeteringsmarginal 242 144 72 –87 –60 38 

Procent av takbegränsade utgifter 16,1 9,3 4,6 –5,4 –3,6 2,2 

Källor: Ekonomistyrningsverket, Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet. 
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Tabell A31 Finanspolitisk prognos och scenario i offentlig sektor 

Miljarder kronor 

 2023 2024 2025 2026 

2023- 

2026 

Budgetutrymme när överskotts-mål nås från och 

med 2023 98 –12 18 22 127 

Sparat budgetutrymme från året innan1  46 10 -2  

Utgiftsåtgärder 27 34 30 32 123 

Staten 17 6 16 25 65 

 Konsumtion 23 11 12 22 68 

 Investeringar –6 –5 4 3 –4 

Finansiering av kommunsektorns utgifter 10 27 14 7 59 

Överföring till hushållen genom ändrade skatter 

och/eller transfereringar  25 –10 0 –12 3 

Strukturellt sparande2 1,1 0,5 0,3 0,3  

Anm. Beloppen avser förändring jämfört med föregående år. 

1 Om strukturellt sparande ett år ligger över överskottsmålet med den av Konjunkturinstitutet prognosticerade finanspolitiken 

finns det ett sparat budgetutrymme till nästkommande år (positivt tecken). Om strukturellt sparande i stället är under över-

skottsmålet tas av framtida budgetutrymme (negativt tecken). 2 Procent av potentiell BNP. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Marginalrutor 

Antaganden om åtgärder till följd av de höga elpriserna 

De europeiska elpriserna, inklusive de i elprisområde 3 och 4 i Sverige, har det senaste året mångdubblats. Priserna förväntas 

vara höga under en lång tid framöver. Ett flertal åtgärder har föreslagits, både i Sverige och inom EU, för att mildra konsekven-

serna för hushåll och företag av dessa höga priser. 

I prognosen antas att den huvudsakliga åtgärden som påverkar svensk ekonomi blir en elpriskompensation som betalas ut till 
svenska hushåll och företag. Kompensationen antas bestå av 80 miljarder kronor år 2023, 40 miljarder 2024 och 20 miljarder 

2025. Av dessa finansieras 60, 30 respektive 10 miljarder av de så kallade flaskhalsintäkterna som inkommit till Svenska kraft-

nät, och resterande del genom statsbudgeten. Av stödet antas 60 procent fördelas till hushållen och 40 procent till företag. Stö-

det betalas ut som en transferering, och har därmed ingen direkt inverkan på KPI. 

Utöver denna elpriskompensation görs inga konkreta antaganden om åtgärder på nationell nivå eller EU-nivå. 

Vad skiljer scenario från prognos? 

Prognos är Konjunkturinstitutets bedömning av den mest troliga utvecklingen för svensk ekonomi och omvärldsekonomin de 

allra närmaste åren, i nuläget till och med 2023. 

Scenariot baseras på att inga nya störningar drabbar ekonomin och att den vid avvikelser från ett normalt resursutnyttjande vid 

scenariots inledning rör sig mot konjunkturell balans. När det uppnåtts är BNP-tillväxten utbudsbestämd och följer i huvudsak av 

hur produktivitetstillväxten och utbudet av arbetskraften utvecklas. Scenariot för svensk ekonomi bygger dessutom på följande 

specifika antaganden: 

• Penningpolitiken anpassas så att inflationsmålet nås på några års sikt.  

• Finanspolitiken anpassas så att överskottsmålet nås på ett par års sikt. Som en del av detta antas att offentlig konsumtion 

och offentliga investeringar utvecklas i linje med det demografiskt betingade behovet. Det innebär bland annat oförändrad 

personaltäthet och konstanta kostnadsandelar för arbetskostnader respektive förbrukning av insatsvaror i offentligt finansi-

erade verksamheter. Därmed sker en viss standardhöjning i verksamheterna eftersom prisutvecklingen i förbrukningen nor-

malt är lägre än ökningen av arbetskostnaderna. 

Begrepp och antaganden 

Strukturellt sparande visar vad offentlig sektors finansiella sparande skulle vara om ekonomin var i konjunkturell balans. 

Budgetutrymmet visar utrymmet för nya ofinansierade finanspolitiska åtgärder. Det beräknas enligt Konjunkturinstitutets defi-

nition som den del av det strukturella sparandet som vid oförändrade regler överstiger en tredjedels procent av potentiell BNP. 

Oförändrade regler innebär frånvaro av nya finanspolitiska beslut av riksdag, regering, regioner, kommuner eller EU. 

Demografiskt betingad efterfrågan är det behov av offentlig konsumtion och investeringar som uppkommer från antagandet 

om bibehållen standard utifrån befolkningens storlek och sammansättning. 

Konjunkturinstitutets finanspolitiska scenario bygger på följande antaganden (se tabell 13): 

• Stat och kommunsektor beslutar om utgiftsåtgärder inom offentlig konsumtion och investeringar i linje med den demo-

grafiskt betingade efterfrågan. Det innebär bland annat oförändrad personaltäthet och konstanta kostnadsandelar för arbets-

kostnader respektive förbrukning av insatsvaror i offentligt finansierade verksamheter.  

• Stat och kommunsektor beslutar om åtgärder som ökar eller minskar hushållens disponibla inkomster så att det strukturella 

sparandet uppgår till en tredjedels procent av potentiell BNP. I scenariot sker detta genom en beräkningsteknisk överföring 

mellan offentlig sektor och hushållen. Vid större avvikelser sker vanligtvis en stegvis återgång till ett strukturellt sparande 

på en tredjedels procent av potentiell BNP. 

• Kommunsektorns skulder antas på sikt stabiliseras som andel av BNP. Givet nuvarande investeringsnivåer innebär antagan-

det att ett finansiellt sparande i kommunsektorn på – 0,3 procent av BNP nås på några års sikt. 

En utförligare beskrivning av dessa begrepp och antaganden finns på www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/an-

taganden-gallande-offentliga-finanser. 

Konjunkturinstitutets definition av offentlig konsumtion vid 
oförändrade regler 

För statlig konsumtion finns det regler och praxis för vad som händer i frånvaron av nya finanspolitiska beslut. Det finns dock 

inte motsvarande regler för den kommunala konsumtionen. 

http://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-finanser
http://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-offentliga-finanser
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Statlig konsumtion skrivs fram med pris- och löneomräkning (PLO) av statliga myndigheters anslag vid oförändrade regler. 

Kommunsektorn antas uppnå god ekonomisk hushållning. Detta har Konjunkturinstitutet operationaliserat så som att kommun-

sektorns finansiella sparande på sikt når –0,3 procent av BNP. I frånvaro av nya finanspolitiska beslut minskar kommunsektorns 

inkomster som andel av BNP. Detta eftersom statsbidragen är oförändrade om inte riksdagen fattar beslut om förändring. Om 

kommunsektorn vid fallande inkomster ska uppnå god ekonomisk hushållning och en viss nivå i sparandet behöver utgifterna 

minska. 

Kommunal konsumtion beräknas således residualt för att kommunsektorn ska nå god ekonomisk hushållning vid oförändrade 

regler. 

Hur offentlig sektor utvecklas vid oförändrade regler beskrivs mer ingående i fördjupningen ”Automatisk budgetförstärkning ger 

utrymme för ofinansierade reformer” i Konjunkturläget, oktober 2019. 

Budgetutrymmet påverkas av osäkerhet i det strukturella sparandet 

Bedömningen om det strukturella sparandet ändras ofta över tid. Det kan bero på ändrade metoder, reviderade utfallsdata eller 
ändrade prognoser. Det har utvecklats olika metoder för att beräkna strukturellt sparande och dessa är baserade på olika anta-

ganden. 

Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet använder i grunden samma metod för att beräkna det strukturella sparandet, men 

bedömningarna av det strukturella sparandet och därmed budgetutrymmet kan ändå skilja sig åt, till följd av dels vissa metod-

skillnader, dels olika beräkningsantaganden samt vad som ingår i aviserad politik.  

 

Vad är ett alternativscenario? 

I detta avsnitt beskrivs alternativa utvecklingar av ekonomin jämfört med prognosen för åren 2022–2023 samt det medelfristiga 

scenario som följer för de närmaste åren därpå. I avsnittet beskrivs ett exempel på hur de ekonomiska förutsättningarna kan 

skilja sig från prognosen och huvudscenariot, och vilka effekter dessa alternativa förutsättningar kan ha på den svenska ekono-

min. 

Alternativscenarierna är framtaget med Konjunkturinstitutets allmän-jämviktsmodell SELMA. Analysen som presenteras är helt 

och hållet modellbaserad och därmed en konsekvens av de antaganden som gjorts i modellen. För mer information om SELMA, 

se ”SELMA - Technical documentation” och ”SELMA – Icke teknisk beskrivning” på www.konj.se. 

Antaganden om finanspolitiken i scenarierna 

Den diskretionära finanspolitiken bedrivs i enlighet med huvudscenariot samt att transfereringarna till hushållen justeras så att 

överskottsmålet (definierat som ett strukturellt sparande på en tredjedels procent av potentiell BNP) nås. Vidare tillåts de auto-

matiska stabilisatorerna verka både via offentliga inkomster och utgifter. Inkomsterna varierar över konjunkturen genom att 

skatteintäkterna varierar med den ekonomiska aktiviteten. Till exempel är inkomsterna från skatt på arbete högre när syssel-

sättningen är högre och vice versa. Utgifterna varierar över konjunkturen via transfereringarna till hushållen. En arbetslöshet 
som är lägre än jämviktsarbetslösheten ger lägre transfereringar till hushållen, medan en arbetslöshet som är högre än jäm-

viktsarbetslösheten i stället ger högre transfereringar till hushållen. 

https://www.konj.se/publikationer/ovriga-publikationer.html
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