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FÖRDJUPNING 

Jämförelse mellan regeringens och 
Konjunkturinstitutets prognoser 

Konjunkturinstitutets offentligfinansiella prognos för 2019 och 

2020 utgår från statens budget. För prognosåret 2021 och 

scenarioåren 2022–2024 beräknas ett finanspolitiskt scenario 

med demografiskt betingade utgiftsåtgärder för offentlig kon-

sumtion och investeringar och en beräkningsteknisk överföring 

mellan offentlig sektor och hushållen. Konjunkturinstitutet be-

räknar även utvecklingen vid oförändrade regler.8 

Regeringens prognos för 2019 och 2020 utgår, liksom Kon-

junkturinstitutets prognos och beräkning vid oförändrade regler, 

från statens budget. För de kommande två åren utgår regeringen 

från de av dem föreslagna samt aviserade åtgärder. 

Konjunkturinstitutets beräkning av utvecklingen vid oföränd-

rade regler skiljer sig gentemot regeringens beräkningar eftersom 

Konjunkturinstitutets beräkningar inte har med de av regeringen 

aviserade eller förslagna åtgärder för åren efter budgetåret, vilket 

nu är 2020. 

I tabell 9 presenteras Konjunkturinstitutets beräknade ut-

veckling vid oförändrade regler, regeringens aviserade och före-

slagna åtgärder samt Konjunkturinstitutets finanspolitiska hu-

vudscenario. Tabellen tar sin utgångspunkt i Konjunkturinstitu-

tets beräkning av de offentliga finansernas utveckling under 

oförändrade regler, vilken visas i del ett. Del två visar hur offent-

lig sektors inkomster och utgifter skulle förändras om hänsyn 

togs till regeringens aviseringar, samt det finansiella sparandet 

som detta resulterar i. Del tre av tabellen redovisar hur offentlig 

sektors utgifter förändras i Konjunkturinstitutets finanspolitiska 

huvudscenario, samt det finansiella sparandet som då uppkom-

mer. 

I tabellen har beaktats att i budgetpropositionen för 2020 fö-

reslås bland annat skatt på plastbärkassar och ingångsavdraget. 

Dessa regeländringar träder i kraft 1 maj respektive 1 juli 2020 

och därmed finns det halvårseffekter som tillkommer 2021. 

Dessa halvårseffekter betraktas som beslutade och är beaktade i 

scenariot vid oförändrade regler och innebär därmed inte någon 

skillnad mellan oförändrade regler, regeringens aviserade åtgär-

der och Konjunkturinstitutets scenario. 

I regeringens aviseringar antas ingångsavdraget innebära yt-

terligare högre skatteutgifter 2022. Denna effekt tas med i den av 

regeringen aviserade finanspolitiken för 2022 men inte i 

 

8 En utförlig beskrivning av dessa begrepp och antaganden finns på 

https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/antaganden-gallande-

offentliga-finanser.html. 
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Konjunkturinstitutets beräkning av de offentliga finansernas ut-

veckling under oförändrade regler eller i det finanspolitiska sce-

nariot. 

Tabell 9 Jämförelse av offentliga finanser med en fyraårig horisont 

Miljarder kronor respektive procent av BNP, löpande priser 
 

 2019 2020 2021 2022 

Oförändrade regler1 

Inkomster (A) 2 453 2 508 2 571 2 660 

Procent av BNP  48,9 48,7 48,3 48,2 

Utgifter (B) 2 425 2 503 2 555 2 610 

Procent av BNP  48,4 48,5 48,0 47,3 

Finansiellt sparande vid oförändrade regler  (C=A-B) 28 6 16 51 

Procent av BNP  0,6 0,1 0,3 0,9 

Aviserade åtgärder2 

Inkomster (D) 0 0 0 4 

Utgifter (E) 0 0 8 6 

Finansiellt sparande vid oförändrade regler, med 

aviseringar 

(C+D-E) 28 6 8 49 

Procent av BNP  0,6 0,1 0,2 0,9 

Skillnad mellan KI:s huvudscenario och oförändrade regler3 

Inkomster utöver oförändrade regler (F) 0 0 0 0 

Utgifter utöver oförändrade regler (G) 0 0 28 54 

  varav demografiskt betingad efterfrågan  0 0 28 49 

  varav standardhöjning  - - - 5 

Överföring till hushållen4 (H) 0 0 –4 –7 

Finansiellt sparande i KI:s huvudscenario (C+F-G-H) 28 6 –8 4 

Procent av BNP  0,6 0,1 –0,1 0,1 

1 Framskrivning utifrån regeringens proposition om statens budget för 2020 (prop. 2019/20:1) samt gällande regler. I prognosen 

har även beaktas de aviserade anslagsförändringarna för Arbetsförmedlingen och Utgiftsområde 14 för 2020. 

2 Med aviserade åtgärder avses de i budgetpropositionen för 2020 omnämnda åtgärderna som ingår i beräknade preliminära ut-

gifts- och inkomstramarna och som ännu inte är beslutade av riksdagen. Finansiellt sparande vid oförändrade regler med aviserade 

åtgärder motsvarar regeringens metod för att redovisa det finansiella sparandet i offentlig sektor.  

3 Skillnaden mellan KI:s huvudscenario och oförändrade regler består till största del av offentlig konsumtion som följer av demo-

grafiskt betingad efterfrågan samt en standardhöjning i linje med historiskt mönster.  

4 Beräkningsteknisk överföring till hushållen genom ändrade skatter och/eller transfereringar. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

 


