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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken 

och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budget-

propositionen för 2023. 

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, 

dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en bedömning av den 

makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning 

och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en 

bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet. 

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringens förslag: 

1. Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och 

budgetpolitiken (avsnitt 2). 

2. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter 

som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive 

utgiftsområde 21 Energi (avsnitt 11.1). 

3. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter 

som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive 

utgiftsområde 21 Energi (avsnitt 11.2).
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2 Riktlinjer för den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken 

2.1 Inledning 

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har drastiskt försämrats. Rysslands invasion av 

Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Aggressionen är mer än en attack på 

Ukraina, den är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid och utgör 

ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen och internationell fred. EU och 

Sverige har svarat kraftfullt. Regeringens åtgärder omfattar tre områden: stöd till 

Ukraina, sanktioner mot Ryssland och att stärka Sverige. 

Sverige har gett både ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Stöd har också 

lämnats till Ukrainas väpnade styrkor i form av ekonomiska bidrag och 

försvarsmateriel. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep 

Finland 1939. Att stå upp för varje nations rätt till säkerhet och självbestämmande är 

en självklarhet. Att stötta Ukraina är även viktigt för Sveriges säkerhet. Ett försvar av 

Ukrainas gränser är ett försvar av alla länders gränser. Sverige har tillsammans med 

övriga medlemsstater i EU, genom historiska beslut, snabbt infört mycket omfattande 

sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. I en osäker tid står nu 

medlemsstaterna starkare tillsammans. 

Det ukrainska folket har drabbats hårt av Rysslands aggression och många, framför 

allt kvinnor och barn, har flytt landet. Sverige ska ta sin del av ansvaret för att ta emot 

människor på flykt. Samtidigt förväntar sig regeringen att andra länder tar sitt ansvar 

och att den solidaritet som nu uppvisas i EU och Europa består. Situationen från 

2015, när Sverige tog ett oproportionerligt stort ansvar, ska inte upprepas. 

Mottagandet ska ske genom en jämnare fördelning över hela landet. Kraftigt utökade 

medel tillförs för ett ordnat mottagande i hela Sverige. Syftet är att säkerställa att de 

som nu söker skydd får tillgång till det boende, den utbildning och den hälso- och 

sjukvård som de har rätt till. Regeringen föreslår även ett tillfälligt stöd till de 

kommuner som tar ansvar för mottagandet. 

Det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde understryker vikten av att stärka 

Sverige. Regeringen genomför sedan 2014, i bred politisk enighet, en kraftig 

förstärkning av vårt lands totalförsvar och nu ökar takten. Anslagen till det militära 

försvaret ska nå 2 procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt, det vill säga när det 

är möjligt att på ett effektivt sätt omsätta ökningarna i stärkt försvarsförmåga. Beslut 

har fattats om förstärkningar av det militära försvaret och regeringen lämnar nu 

förslag om förstärkningar av det civila försvaret, i syfte att stärka försvarsförmågan på 

kort sikt. 

Svenska folket har den senaste tiden drabbats av ökade priser, inte minst på livsmedel, 

drivmedel och energi. Ingen regering kan trovärdigt lova att kompensera dessa 

prisökningar fullt ut, men för att mildra de ökade prisernas effekter har regeringen 

presenterat ett åtgärdspaket med kompensation för höga priser på el och drivmedel 

samt sänkt skatt på drivmedel. För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi införs 

dessutom en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Utvecklingen visar 

också på behovet av att förbättra ekonomin för de pensionärer som har låg allmän 

pension. Priserna på jordbrukets insatsvaror har också ökat, och det försämrade 

säkerhetspolitiska läget understryker vikten av en robust svensk livsmedelsproduktion. 
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Regeringen föreslår därför att ett tillfälligt stöd till vissa sektorer inom jordbruket 

införs, samt tillfälligt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk. 

Regeringen håller fast vid den långsiktiga kampen mot samhällsproblemen och för ett 

Sverige som är tryggt för alla. Det starka samhället förutsätter stabila institutioner och 

en hög tillit mellan människor. Regeringen arbetar därför för att tränga tillbaka våld 

och kriminalitet och bryta segregationen, skapa jobb i hela landet genom att driva på 

klimatomställningen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. 

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats under 2021. Sysselsättningen har ökat och 

fler är sysselsatta nu än före pandemin. Men fler behöver komma i arbete för att 

minska segregationen och komma närmare målet om jämlika uppväxt- och levnads-

villkor och goda livschanser för alla. Alla som kan arbeta ska arbeta. Regeringen 

föreslår att medel tillförs Arbetsförmedlingen för att främja införandet av 

etableringsjobb. 

Sveriges beroende av fossila bränslen är i längden säkerhetspolitiskt och klimatmässigt 

ohållbart. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att skynda på klimat-

omställningen, bland annat en förstärkt miljökompensation för att stärka järnvägens 

konkurrenskraft och bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. 

Regeringen föreslår även mer medel för att bibehålla den höga omställningstakten i 

elektrifieringen av transportsektorn. 

I osäkra tider är det än viktigare att svenska folket vet att skola, äldreomsorg och 

sjukvård går att lita på. Regeringen arbetar för att stärka den demokratiska kontrollen 

över välfärden. Alla som jobbar och bygger Sverige ska ha trygga socialförsäkringar 

och framtida pensioner. För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det 

sämst ställt föreslår regeringen ett garantitillägg. Detta är särskilt viktigt när priserna 

stiger. 

Sveriges hantering av pandemin visar att kapaciteten finns för att möta stora 

samhällsutmaningar. Regeringens åtgärder har bidragit till att minska smittspridningen, 

rädda liv och minska de negativa konsekvenserna för jobb och företag. Den 

ekonomiska återhämtningen har varit snabb och Sverige har klarat den ekonomiska 

krisen väl jämfört med många andra länder. Regeringen föreslår att ytterligare resurser 

tillförs för att säkra svensk hälso- och sjukvård samt ytterligare medel för att 

säkerställa att alla, vid behov, ska kunna få en fjärde vaccindos. 

De senaste två åren har inneburit en betydande prövning för Sverige och det svenska 

folket. Nu möter samhället nya utmaningar. Det är även i denna situation avgörande 

att de åtgärder som vidtas är väl avvägda och hållbara över tid. Det är också viktigt att 

effekterna inte tillåts slå hårt mot dem som redan har en ekonomiskt svagare ställning 

i samhället. Sverige ska möta dessa utmaningar med samma kraft och beslutsamhet 

som hela samhället tillsammans mötte pandemin. 

I samband med denna proposition lämnas propositionen Vårändringsbudget för 2022 

(prop. 2021/22:99). Regeringen har dessförinnan vid sex tillfällen lämnat extra 

propositioner med förslag till ändringar i budgeten för 2022. Vidare har riksdagen vid 

två tillfällen beslutat om ändringar i statens budget för 2022 som har avsett 

ekonomiskt stöd och försvarsmateriel till Ukraina. Förslag i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022 och andra åtgärder för att stärka Sverige och stötta 

Ukraina redovisas i tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2022 och redan 
beslutade åtgärder för att stärka Sverige och stötta Ukraina 

Miljarder kronor 

  2022 

Förstärkning av Sveriges totalförsvar   

Förstärkning av det militära försvaret1, 2 2,0 

Förstärkning av det civila försvaret 0,8 

Stöd till Ukraina och insatser för ett ordnat flyktingmottagande i hela landet   

Stöd till Ukraina3 1,1 

Ökade kostnader för boende och ersättningar 9,8 

Extra stöd till kommuner som tar emot många flyktingar 0,5 

Tillskott till civilsamhällesorganisationer och övriga åtgärder för ett ordnat 

flyktingmottagande 0,2 

Lindra konsekvenser för svenska hushåll och företag   

Förlängd och modifierad elpriskompensation för södra och mellersta Sverige1 0,9 

Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer 0,5 

Stöd till jordbruket2 0,7 

Höjning av EKN:s garantiram för råvarugarantier   

Bryta segregationen, driva på klimatomställningen och ta tillbaka den 

demokratiska kontrollen av välfärden   

Främja införandet av etableringsjobb 0,1 

Ytterligare medel till klimatbonusen 3,9 

Förstärkt miljökompensation för godstransporter på järnväg 0,7 

Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster2 4,2 

Ökad kapacitet i sjukvården genom fler vårdplatser 0,5 

Fortsatt hantering av pandemin   

Ytterligare medel för vaccinering 1,2 

Ökade kostnader för höga sjuklönekostnader 5,8 

Ökade kostnader för tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning 1,1 

Övriga åtgärder för hantering av pandemin 0,1 

Övriga oundvikligheter 1,4 

Summa4 35,4 

1 Förslag i prop. Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till 
hushållen för höga elpriser (prop. 2021/22:199). 

2 Förstärkningen av försvaret, förslaget om tillfälligt höjd skattenedsättning för diesel i jord-, skogs- och 
vattenbruksverksamhet samt garantitillägget för pensionärer beräknas även ha effekt för 2023 med 4,7 miljarder 
kronor, 0,4 miljarder kronor respektive 9,3 miljarder kronor. 

3 Förslag i utskottsinitiativ Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina (bet. 
2021/22:FiU40) och Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel (bet. 
2021/22:FiU46). 

4 Förslagen i propositionen Vårändringsbudget för 2022 summerar till 31,4 miljarder kronor. 

Källa: Egna beräkningar. 

Åtgärder med anledning av Rysslands invasion av Ukraina 

Rysslands olagliga och oförsvarliga invasion av Ukraina har drabbat landet och dess 

folk hårt och innebär en allvarlig försämring av det säkerhetspolitiska läget. Med 

anledning av detta agerar regeringen på tre områden: stöd till Ukraina, sanktioner mot 

Ryssland och att stärka Sverige. 

Stöd till Ukraina 

För att stötta Ukraina och möta de växande humanitära behoven har regeringen 

utökat det humanitära biståndet. Därutöver har riksdagen beslutat att Sverige ska ge 

ett ekonomiskt bidrag till den ukrainska centralbankens fond till stöd för landets 
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väpnade styrkor samt skänka försvarsmateriel. På regeringens initiativ har dessutom 

resurser tillgängliggjorts i form av en lånegaranti till Internationella återuppbyggnads- 

och utvecklingsbanken, som är en del av Världsbanksgruppen. 

Många människor har tvingats fly från Ukraina. De flesta har rest till angränsande 

länder, men många har sökt skydd i Sverige. Det råder stor osäkerhet om hur många 

personer som kommer att komma till Sverige och hur länge de behöver stanna. 

Regeringen följer därför utvecklingen noga och arbetar brett med olika typer av 

åtgärder. På kort sikt är det viktigaste att säkerställa att människor får grundläggande 

trygghet och tak över huvudet. Kapaciteten i det svenska mottagningssystemet har 

därför på kort tid utökats kraftigt. Även kommunerna har tagit ansvar och skolor i 

hela landet har redan tagit emot eller förbereder sig för att ta emot de barn som 

kommer. Regeringen avsätter kraftigt utökade medel för att den nya situationen ska 

kunna hanteras, och föreslår även att de kommuner som tar ett ansvar ges ett extra 

stöd. I enlighet med befintligt regelverk och OECD:s riktlinjer kommer avsevärda 

delar av de utökade kostnaderna som presenteras i propositionen Vårändringsbudget 

för 2022 att avräknas från biståndet under 2022. Engagemanget i civilsamhället har 

varit stort. För att i än högre grad stötta de viktiga insatser som görs av de ideella 

organisationerna föreslås ytterligare medel. De som nu kommer från Ukraina och 

beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet 

(2001/55/EG) har rätt att arbeta och bedömningen är att många har goda möjligheter 

att få arbete i Sverige. Med ett arbete kan den som initialt behövt stöd själv återta 

ansvaret för sin försörjning och sitt boende. 

Sanktioner mot Ryssland 

Sverige har tillsammans med övriga medlemsstater i EU snabbt och beslutsamt infört 

breda och långtgående sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. Dessa 

riktar sig mot bland annat den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, 

produkter som kan användas för både civila och militära ändamål samt mot individer 

med koppling till den ryska ledningen. Sanktionerna har kraftigt begränsat Rysslands 

finansieringsmöjligheter och handel. 

Stärka Sverige 

Sveriges försvarsförmåga ska öka och upprustningen av totalförsvaret genomföras i 

snabbare takt. Anslagen till det militära försvaret ska nå två procent av BNP så snart 

det är praktiskt möjligt, det vill säga när det är möjligt att på ett effektivt sätt omsätta 

ökningarna i stärkt försvarsförmåga. Nya anvisningar till Försvarsberedningen har 

utarbetats, enligt vilka beredningen ska överlägga rörande anslagsökningar för det 

militära försvaret för att nå och sedan bibehålla en anslagsnivå som motsvarar två 

procent av BNP. Överläggningarna ska vara avslutade i maj 2022. Regeringens 

utgångspunkt är att en bred parlamentarisk överenskommelse ska inkludera en 

finansiering av försvarssatsningen. Regeringen har också tagit initiativ till 

partiöverläggningar om säkerhetspolitiken. 

I syfte att ytterligare stärka försvarsförmågan på kort sikt har anslagen till det militära 

försvaret ökats 2022. Även möjligheterna att ingå långsiktiga åtaganden för 

materielbeställningar har utökats. 

Det civila och militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. Sveriges förmåga att 

hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i 

det arbetet är att stärka det civila försvaret. Regeringen föreslår därför åtgärder för att 

stärka det civila försvarets förmåga under 2022. Åtgärderna syftar bland annat till att 

stärka kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, stärka den enskildes 
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beredskap, stärka befolkningsskyddet genom upprustning av skyddsrum och 

varningssystem samt förstärka samhällets robusthet och försörjningsberedskap. 

Invasionen av Ukraina har visat på vikten av en trygg tillgång på råvaror för svenska 

företag och en trygg livsmedelsförsörjning. För att bidra till att trygga tillgången på 

råvaror av nationell betydelse för Sverige föreslår regeringen ett bemyndigande att 

ställa ut kreditgarantier för att säkra tillgången till råvaror, en så kallad råvarugaranti. 

Den senaste tiden har även priser på viktiga insatsvaror i lantbruket stigit. Regeringen 

föreslår därför ett tillfälligt stöd, riktat till växthusodlingsföretag och gris- och 

fjäderfäsektorerna, samt en tillfällig skattesänkning på diesel inom jord-, skogs- och 

vattenbruk.  

Med anledning av Rysslands invasion har regeringen presenterat ett åtgärdspaket för 

att möta prisökningarna på bland annat el, diesel och bensin. Åtgärdspaketet innebär 

att drivmedelsskatterna sänks tillfälligt med 1 krona och 5 öre per liter. Tillsammans 

med den tidigare aviserade skattesänkningen på 40 öre per liter skulle det innebära att 

priset på bensin och diesel under perioden 1 maj–30 september 2022 blir cirka 1 krona 

och 80 öre lägre, inklusive mervärdesskatt. Reduktionsplikten samt BNP-indexeringen 

av drivmedelsskatterna avses pausas under 2023. I åtgärdspaketet ingår en ny 

drivmedelskompensation till privatpersoner på upp till 1 500 kronor per bilägare. 

Efter förslag från regeringen förlängs också en modifierad version av elpris-

kompensationen med ytterligare en månad för hushåll i södra och mellersta Sverige. 

För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar föreslås 

att ett tilläggsbidrag införs för barnfamiljer som har eller senare under 2022 kommer 

att ha rätt till bostadsbidrag. Tilläggsbidraget, som föreslås lämnas från och med juli 

till och med december 2022, kommer att motsvara 25 procent av det preliminära 

bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad. 

Tränga tillbaka våld och brottslighet och bryta segregationen 

I osäkra tider är det starka samhället, byggt på tillit och gemenskap, än viktigare. I det 

samhället har segregation, våld och brottslighet ingen plats. Regeringen vidtar därför 

kraftfulla åtgärder för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och 

brottsligheten. Fler människor ska komma i arbete och bli en del av samhälls-

gemenskapen. Regeringen ska vända på varje sten för att vidta de åtgärder som krävs. 

Tränga tillbaka våld och brottslighet 

Våld och brottslighet hotar samhällsgemenskapen, undergräver tilliten mellan 

människor och urholkar framtidstron. Regeringen har därför sedan 2014 lagt om 

svensk kriminalpolitik och påbörjat ett långsiktigt arbete för att bekämpa våld och 

brottslighet. Regeringens åtgärdsprogram mot gängkriminalitet syftar till att ge 

myndigheterna rätt verktyg i brottsbekämpningen, skärpa påföljderna för brott, bryta 

tystnadskulturen och utveckla det brottsförebyggande arbetet. 

Regeringen har genomfört omkring 60 straffskärpningar och ett 30-tal gärningar som 

tidigare inte var straffbara har kriminaliserats. Regeringen har också genomfört en 

historisk utbyggnad av svenskt rättsväsende med bland annat 6 000 fler anställda inom 

polisen sedan 2016 (se diagram 2.1). Sedan 2014 har antalet antagna till 

polisutbildningen mer än fördubblats, och utbildningen ges nu på fler universitet och 

högskolor. Målet är 10 000 fler polisanställda till 2024. Samtidigt har polisens tekniska 

förmåga stärkts genom nya och skarpare verktyg, som till exempel hemlig 

dataavläsning och utökade möjligheter till kamerabevakning. För att bryta 

tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott kommer regeringen att lämna 

förslag om en möjlighet till strafflindring för dem som medverkar i utredningen av 

någon annans brott, så kallade kronvittnen, och stärka skyddet för vittnen. 
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Regeringens satsning på brottsförebyggande åtgärder fortsätter, till exempel genom ett 

förstärkt arbete med avhoppare från kriminella gäng. 

Diagram 2.1 Antal anställda inom Polismyndigheten 

Antal anställda 2014–2021, prognos 2022–2024 

 
Källa: Polismyndigheten. 

Narkotikahandeln är en viktig inkomstkälla för kriminella nätverk och ofta en källa till 

konflikter. För att bekämpa gängen tar regeringen krafttag mot narkotika, exempelvis 

genom arbete med straffskärpningar för narkotikabrott. Regeringen har samtidigt tagit 

initiativ för att förebygga och begränsa narkotikans skadeverkningar bland annat 

genom den största översynen av narkotikapolitiken på decennier. 

Som ett led i kampen mot organiserad brottslighet förstärks regelverket mot 

penningtvätt. Bland annat har en ny penningtvättslag införts, med kraftigt utökade 

sanktionsmöjligheter, och flera myndigheter har fått resurstillskott för att stärka 

tillsynen. Regeringen avser också lämna förslag för att öka informationsutbytet mellan 

banker och rättsvårdande myndigheter. 

Arbetslivskriminalitet göder den organiserade brottsligheten och dränerar välfärden 

och trygghetssystemen på resurser. Regeringen har tillsatt en nationell delegation som 

bland annat ska öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning och stödja de 

aktörer som arbetar för att stoppa den. Vidare ska regionala center mot 

arbetslivskriminalitet inrättas under 2022 och 2023. Dessa center innebär en 

intensifiering av det myndighetsgemensamma arbete som regeringen initierade redan 

2017, och som har resulterat i att över 6 000 myndighetsgemensamma kontroller har 

genomförts. För att förbättra det myndighetsgemensamma arbetet ytterligare 

utvärderar regeringen också möjligheten till stärkt informationsutbyte mellan 

myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor. 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som måste synliggöras och 

bekämpas. I regeringens arbete ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

sexuellt våld, prostitution och människohandel samt stöd och skydd till utsatta. Flera 

straffskärpningar har skett på området och ett förebyggande åtgärdsprogram har tagits 

fram. 

Bryta segregationen 

Arbete och egen försörjning skapar delaktighet i samhället. Det är genom arbete som 

välfärden byggs och i arbetsgemenskapen kan tilltron till andra människor, framtiden 

och samhället växa. Långtidsarbetslösheten behöver tryckas tillbaka, särskilt i områden 

med socioekonomiska utmaningar. Tiden till det första jobbet i Sverige behöver vara 
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så kort som möjligt. Framför allt behöver fler utrikes födda kvinnor komma i arbete. 

Samhället erbjuder stöd, bland annat i form av utbildning och arbetsmarknadspolitiska 

insatser. Men varje individ har också ett eget ansvar att göra sitt bästa för att komma i 

jobb, skaffa sig en långsiktig försörjning och delta i samhället. 

Under det senaste decenniet har etableringsgraden för nyanlända successivt 

förbättrats. Regeringen arbetar för att införa etableringsjobb under första halvåret 

2022 för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska få ett jobb och etablera sig på 

arbetsmarknaden. För att främja införandet föreslår regeringen ett särskilt tillskott till 

Arbetsförmedlingen. 

Regeringen vill införa en aktivitetsplikt för arbetslösa med försörjningsstöd. Den som 

är arbetsförmögen ska möta lika tydliga krav på aktivitet oavsett vilken form av stöd 

som personen får. En sådan signal är viktig. Syftet är att bryta isoleringen genom 

meningsfull heltidssysselsättning, kontakt med arbetsmarknaden och aktiviteter i 

samhällets regi som bidrar till förbättrad hälsa och underlättar integrationen. 

Dessutom kommer regeringen utreda ökade drivkrafter till arbete för personer med 

försörjningsstöd. 

Regeringen arbetar långsiktigt, kunskapsbaserat och tvärsektoriellt för att bryta 

segregationen. Utöver åtgärder för att få fler i arbete, omfattar regeringens reformer 

på området bland annat förslag om att kommunerna aktivt ska erbjuda plats till barn 

som har behov av förskola för sin språkutveckling samt om att höja elevernas 

kunskapsresultat och öka likvärdigheten i skolan. Målsättningen är vidare att samhälls-

servicen ska stärkas och boendesegregationen minskas i hela landet. Regeringen har 

även lämnat förslag som ökar incitamenten att dela föräldrapenningen mer lika även 

för föräldrar med låga inkomster. Det kan snabba på etableringen på arbets-

marknaden, framför allt för utrikes födda kvinnor. 

Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen 

Sverige ligger långt fram i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och 

en tydlig politisk riktning. Koldioxidfri stålproduktion, nya batterifabriker och eldrivna 

tunga lastbilar skapar exportmöjligheter och tusentals nya arbetstillfällen i hela landet. 

Bara i Norrbottens län planeras gröna investeringar på upp till 700 miljarder kronor de 

kommande åren. Klimatomställningen bidrar även till att minska beroendet av att 

importera fossila bränslen, vilket gör Sverige säkrare. Men för att nå Parisavtalets mål 

om att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grad måste takten i 

omställningen öka. Sverige ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen och visa 

omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter. 

Minska utsläppen och skydda värdefull natur 

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Därför har ett klimatpolitiskt 

ramverk införts med ett ambitiöst klimatmål, en klimatlag och ett fristående 

klimatpolitiskt råd. Målet innebär att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären ska vara noll senast 2045. 

Sedan 2014 har budgeten för klimat- och miljöpolitik mer än fyrdubblats (se diagram 

2.2). Ett av regeringens viktigaste initiativ på området är Klimatklivet, som ger stöd till 

lokala och regionala klimatinvesteringar. Fram till och med den 27 december 2021 har 

drygt 4 000 ansökningar för totalt 9 miljarder kronor med en samlad 

investeringsvolym på cirka 22 miljarder kronor beviljats inom Klimatklivet, som 

sammanlagt förväntas bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 

1,8 miljoner ton. Det motsvarar ca 4 procent av Sveriges totala utsläpp under 2020. 
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Regeringen arbetar också aktivt, nationellt och internationellt, med att minska den 

negativa påverkan på klimatet, miljön och den biologiska mångfalden som följer av 

plast- och kemikalieanvändning samt avfallshantering. Det pågående arbetet för att 

stärka omställningen till en cirkulär ekonomi möjliggör ökad resurseffektivitet, vilket 

bidrar till både miljö- och klimatmål. Därutöver vidtar regeringen åtgärder för att 

formellt skydda värdefulla naturområden. Regeringen anser att skydd av värdefulla 

skogar ska göras i god samarbetsanda med skogsägarna. Frivilligt formellt skydd bör 

vara en grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för 

myndigheterna. Skogsägare ska få ekonomisk kompensation för skydd av värdefull 

natur som medför inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning 

som de har rätt till. 

Sverige ska vara pådrivande i det förebyggande arbetet mot klimatförändringarnas 

påverkan på säkerheten globalt. En ambassadör för klimat och säkerhet ska därför 

tillsättas. 

Diagram 2.2 Medel för klimat- och miljöpolitiken 

Utfall 2006–2021, anslagna medel 2022 

Miljoner kronor 

Anm.: Inkl. propositionen Vårändringsbudget för 2022. 

Källa: Egna beräkningar. 

Gröna jobb och investeringar 

Klimatomställningen innebär en grön industriell revolution, som kommer att skapa 

tusentals nya arbetstillfällen. Sveriges löntagare måste därför rustas med nya kunskaper 

och kompetenser. Regeringen gör historiska satsningar på kompetensutveckling och 

omställning mitt i yrkeslivet. Kunskapslyftet har inneburit en omfattande utbyggnad 

av utbildningsplatser i hela landet varav många platser är permanenta. Det görs även 

riktade satsningar på kompetensutveckling för att möjliggöra vidareutbildning och 

omställning som stödjer klimatomställningen. Regeringen genomför också ett 

omfattande omställningspaket i linje med partsöverenskommelsen om trygghet, 

omställning och anställningsskydd. I paketet ingår ett nytt offentligt omställnings-

studiestöd som stärker möjligheten till studier och kompetensutveckling, en ny 

offentlig omställningsorganisation och möjligheten för arbetsgivare som finansierar 

omställnings- och kompetensstöd att få ersättning för det. För att stärka kompetens-

försörjningen har regeringen också presenterat förslag för att utbildningsutbudet på 

gymnasial nivå bättre ska svara mot arbetsmarknadens behov, bland annat för att möta 

klimatomställningen. 

Tillgång till kapital är avgörande för att stödja klimatomställningen. Regeringen arbetar 

brett för att säkra gröna investeringar och en hållbar finansmarknad, bland annat 
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genom statliga kreditgarantier för gröna investeringar och statliga gröna obligationer. 

Dessutom har hållbarhetskraven ökat för pensionsfonder och de statliga AP-fonderna. 

Regeringen arbetar för att stödja projekt och investeringar som minskar utsläppen 

inom industrin. Redan 2018 lanserade regeringen Industriklivet i syfte att ge stöd till 

just sådana projekt. Sverige har som första land i världen avsatt medel för ett statligt 

stödsystem för infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor. 

Ny forskning behövs för att genomföra klimatomställningen. Regeringen har gjort 

omfattande satsningar på området, till exempel har de nationella forsknings-

programmen på klimat- och miljöområdet förstärkts. Regeringen fortsätter även 

satsningen på forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund och 

föreslår nu att ytterligare medel avsätts. Vidare vill regeringen möjliggöra ett utökat 

deltagande i viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) för att snabba 

på den gröna och digitala omställningen till ett hållbart samhälle. 

En trygg energiförsörjning för framtiden och mer hållbara transporter  

Beroende av råvaror som gas, olja och kol från Ryssland samt högre priser på energi 

innebär säkerhetspolitiska sårbarheter och risker för den energiintensiva industrin. 

Tillgång till fossilfri el är vidare nödvändigt för en hållbar omställning inom industrin, 

transportsektorn och resten av samhället. Det förutsätter en fortsatt snabb utbyggnad 

av kostnadseffektiv, förnybar energi. Framtidens energiförsörjning kräver nya 

lösningar för att Sverige fortsatt ska ha ett robust elsystem, med en hög leverans-

säkerhet och en låg miljöpåverkan, och el till konkurrenskraftiga priser. Regeringen har 

därför tagit fram en nationell strategi för elektrifiering som beslutades i februari 2022. 

Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering. 

Bland annat behöver elnätets överföringskapacitet öka betydligt för en förbättrad 

elförsörjning, samtidigt som ledtider för investeringar i elnäten behöver kortas för att 

möta industrins behov. En fortsatt snabb utbyggnad av vindkraft förväntas de 

närmaste åren, och kommunernas incitament för att tillåta etablering av vindkraft ska 

stärkas. 

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige, men har 

goda förutsättningar att ställa om till fossilfrihet. Regeringen avser att presentera en ny 

nationell plan för transportinfrastrukturen för 2022–2033. Som en del av detta gör 

regeringen den största järnvägssatsningen i modern tid. För att öka takten i 

klimatomställningen föreslår regeringen också en förstärkning av 

miljökompensationen för godstransporter på järnväg, i syfte att stärka järnvägens 

konkurrenskraft. 

Regeringen ökar även takten i arbetet med elektrifiering av transportsektorn. 

Laddinfrastrukturen byggs ut genom bland annat Klimatklivet, som har bidragit till 

finansieringen av 65 000 laddstolpar runt om i Sverige. Genom bonus–malus-systemet 

främjas bilar med lägre koldioxidutsläpp. Klimatpremier har införts för att ställa om de 

tunga fordonen. Elektrifieringen inom transportsektorn går snabbt, och försäljningen 

av antalet bilar som är berättigade till klimatbonus har ökat mer än vad som tidigare 

beräknats. För att bibehålla den höga omställningstakten föreslår regeringen att 

ytterligare medel skjuts till. För att minska utsläppen från arbetsresor har regeringen 

lämnat förslag om att dagens reseavdrag ska ersättas med en avståndsbaserad och 

färdmedelsneutral skattereduktion, där en högre avståndsgräns föreslås gälla i 

utpekade storstadskommuner, medan avståndsgränsen är lägre utanför dessa områden. 
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Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och 
säkerställa trygga försäkringar och pensioner 

En stark välfärd är avgörande för ett jämlikt Sverige som håller ihop. Sverige ska ha 

vård, skola och omsorg av hög kvalitet i hela landet, och de gemensamma 

skattepengarna ska gå till det de är avsedda för. Alla som jobbar och bygger upp 

Sverige ska ha trygga försäkringar och pensioner. 

Pandemin har tydliggjort allvarliga brister i välfärdssystemen. Underbemanning och 

fragmentering skapar revor i skyddsnäten. Redan före pandemin har regeringen årligen 

skjutit till stora resurser för att stärka välfärdssektorn. Sedan 2014 har antalet 

medarbetare i välfärden ökat med över 100 000 personer (se diagram 2.3). Fler 

kolleger till välfärdens medarbetare behövs. Samtidigt ska arbetsmiljön och 

arbetsvillkoren förbättras. 

Diagram 2.3 Antal anställda i välfärden 

Tusental personer 

 

Anm.: Uppgifterna bygger på antal anställda inom kommunsektorn, enligt nationalräkenskaperna, uppräknat med en 

skattning för antalet anställda i välfärden i privat sektor. Med kommunalt finansierad verksamhet avses här hela 
kommunsektorn, det vill säga både kommuner och regioner. Könsuppdelad statistik saknas. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Vård, skola och omsorg av hög kvalitet i hela landet 

Behovet och betydelsen av en stark välfärd har framhävts av pandemin. För att stärka 

välfärden ytterligare har regeringen sett till att stora tillskott av medel tillförts 

kommuner och regioner genom generella statsbidrag. Regionerna får också extra 

medel för att stärka särskilt viktiga områden inom hälso- och sjukvården, bland annat 

för att korta väntetiderna, stödja utvecklingen av den nära vården i hela landet, 

förstärka arbetet med psykisk hälsa samt för att förbättra och utveckla cancervården 

och förlossningsvården. Regeringen möjliggör fler platser för verksamhetsförlagd 

utbildning så att lärosätena kan utbilda fler sjuksköterskor och stödjer vidare-

utbildningen av sjuksköterskor. Regeringen föreslår dessutom ytterligare tillskott för 

att öka kapaciteten i hälso- och sjukvården, bland annat genom att öka antalet 

vårdplatser, anställa fler i vården, till exempel sjuksköterskor, och förbättra arbets-

miljön. Därutöver genomförs flera insatser för att stärka krisberedskap och det civila 

försvaret i hälso- och sjukvården. 

Välfärdskommissionen, som regeringen tillsatte 2019, har identifierat flera åtgärder för 

att stärka kommuners och regioners förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god 

kvalitet. Merparten av Välfärdskommissionens 29 förslag till åtgärder har genomförts 

eller påbörjats, bland annat en satsning på en gemensam digital infrastruktur för att 

den offentliga sektorn bättre ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 
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Alla barn, oavsett bostadsort eller föräldrarnas socioekonomiska förutsättningar, har 

rätt till en bra skolgång. Samhället har dock inte varit starkt nog att bryta med ojämlika 

förutsättningar och skolsegregation. Betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå och 

andra socioekonomiska förutsättningar för elevernas kunskapsresultat är fortsatt stor 

liksom spridningen i skolornas kunskapsresultat. Även kön har betydelse – pojkar har 

sämre skolresultat än flickor. Regeringen vill ändra detta och har gjort stora satsningar 

och reformer för att stärka kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Fler barn ska 

börja förskolan för att få bättre och mer jämlika förutsättningar för att lyckas i skolan. 

Antalet heltidstjänster i skolan har ökat med drygt 35 000 sedan läsåret 2014/15. 

Likvärdighetsbidraget har steg för steg byggts ut, och regeringen föreslår lagändringar 

för att skapa trygghet och studiero i alla skolor. För att ta tillbaka den demokratiska 

kontrollen över skolan har regeringen också presenterat förslag om bland annat 

tydligare och mer likvärdig resursfördelning till huvudmän, reglerade urvalsgrunder för 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt tydligare villkor för nyetablering av 

fristående skolor. 

Svensk äldreomsorg ska vara trygg och säker. Pandemin har synliggjort strukturella 

brister inom äldreomsorgen, vilket också Coronakommissionen har konstaterat (SOU 

2020:80 s. 246). Enligt kommissionen var verksamheterna dåligt rustade, bland annat 

på grund av otillräckliga regelverk, organisatoriska brister, för låg bemanning och 

bristande medicinsk kompetens. Regeringen gör ambitiösa satsningar för att långsiktigt 

stärka förutsättningarna för äldreomsorgen. Regeringen genomför bland annat ett 

äldreomsorgslyft, för att medarbetare inom äldreomsorgen ska ha bättre möjligheter 

att vidareutbilda sig. Yrket undersköterska blir en skyddad yrkestitel, den som har 

hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt och platserna på specialistunder-

sköterskeutbildningen har utökats. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska 

lämna förslag till en äldreomsorgslag, med målsättningen att få till stånd långsiktiga 

förutsättningar för äldreomsorgen och säkerställa tillgången till god hälso- och 

sjukvård och medicinsk kompetens. 

Trygga försäkringar och pensioner 

Samhället ska finnas där för den som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. De 

allmänna socialförsäkringarna är en central del i den svenska välfärdsmodellen som 

skapar trygghet och motverkar ekonomisk utsatthet. Regeringen arbetar för att stärka 

systemet. Lagändringar har genomförts för att öka möjligheterna att kunna återgå till 

ordinarie arbete för personer som har behov av en längre tids vård, behandling och 

rehabilitering. Åtgärder har också vidtagits för att skapa bättre möjligheter för den 

som kan att arbeta deltid under sin sjukskrivning. Skyddet vid sjukdom har förstärkts 

för behovsanställda och äldre. Dessutom har taket i sjukpenningen höjts med 

25 procent. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning har bostadstillägget och 

garantinivån höjts. Skattereduktionen har förstärkts för personer med sjuk- och 

aktivitetsersättning i syfte att ta bort skillnaden i beskattning av sådan ersättning och 

arbetsinkomster. 

Den som blir av med jobbet ska ha ekonomisk trygghet under omställning till ett nytt 

arbete. Fler behöver omfattas av den trygghet som a-kassan ger. För att uppmuntra till 

medlemsanslutning har regeringen föreslagit en skattelättnad på 25 procent av avgiften 

till arbetslöshetskassorna från och med den 1 juli 2022. 

Regeringen vill fortsätta att stärka pensionärers ekonomi. Under mandatperioden har 

bland annat garantipensionen höjts och bostadstillägget förstärkts. Regeringen har 

även lämnat förslag om att reformera premiepensionssystemet. För personer som 

arbetat ett långt yrkesliv, men med låg lön, infördes ett inkomstpensionstillägg 2021. 

Regeringen arbetar också för en trygghetspension så att den som är utsliten eller blir 
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sjuk nära pensionsåldern inte ska behöva tvingas ta ut sin ålderspension i förtid. 

Genom regeringens skattesänkningar för pensionärer kommer skillnaden i beskattning 

av pension och löneinkomst att vara borta 2023. För att möjliggöra en generell 

höjning av pensionsnivåerna vill regeringen dessutom höja avgiftsinbetalningarna till 

pensionssystemet. Målsättningen är att den som går i pension sammanlagt ska få minst 

70 procent av sin slutlön i allmän pension och tjänstepension. 

Regeringen vill fortsätta förbättra ekonomin för pensionärer med låg allmän pension. 

Därför föreslås en reform som innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 

1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt kommer drygt en miljon 

pensionärer få förstärkt ekonomi från och med augusti 2022. Det handlar ytterst om 

respekt för dem som varit med och byggt vårt land. 

Skattepengar ska gå till det de är avsedda för 

Det ska vara ordning och reda i välfärdssystemen. Den som har rätt till ersättning ska 

få det, men inte en krona ska gå till den som fuskar. Regeringen genomför därför en 

offensiv mot fusk och välfärdsbrott. Det handlar om att motverka felaktiga 

utbetalningar, skattebrott, bidragsbrott, arbetslivskriminalitet, penningtvätt och 

finansiering av terrorism. 

Regeringen inrättar Utbetalningsmyndigheten, som ska arbeta med 

systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Detta gör att 

arbetet mot brottslighet och felaktiga utbetalningar i välfärden kan bedrivas mer 

systematiskt och effektivt än tidigare. Arbetsförmedlingen, Centrala 

studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten 

har tillförts resurser för att förebygga, kontrollera och följa upp felaktiga utbetalningar 

och fusk med välfärdsmedel. Regeringen har dessutom föreslagit och genomfört flera 

lagskärpningar, bland annat för att stärka kvaliteten i folkbokföringen. Därtill har 

regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att lämna förslag om hur förmågan att 

förebygga och bekämpa bidragsbrott mot de utbetalande myndigheterna kan stärkas. 

Regeringen har också tillsatt en utredning som bland annat ska lämna förslag om hur 

ett särskilt straffrättsligt skydd kan införas för statliga stöd till företag och andra 

juridiska personer. 

Vidtagna åtgärder med anledning av pandemin 

Spridningen av covid-19 har inneburit en stor påfrestning och samhället har satts på 

prov. Sedan regeringen den 1 februari 2020 klassade covid-19 som en samhällsfarlig 

sjukdom har hela Sverige kraftsamlat. En ansvarsfull finanspolitik innebar att Sverige 

hade resurser att möta pandemin. Under förra mandatperioden investerades 

35 miljarder kronor i välfärden samtidigt som statsskulden betalades av. Det gjorde att 

Sverige mötte krisen med 100 000 fler medarbetare i välfärden jämfört med 2014 och 

den lägsta statsskulden som andel av BNP sedan 1977. 

Regeringen och riksdagen har vidtagit ett stort antal åtgärder för att hantera pandemin 

och dess konsekvenser. Totalt har nästan 600 miljarder kronor skjutits till för att bland 

annat värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig (se tabell 2.2). 

Stödåtgärderna har inneburit att konkurser kunnat förhindras, sysselsättningen har 

hållits uppe, och nedskärningar i välfärden kunnat undvikas. Detta är en skillnad 

jämfört med tidigare kriser, då sysselsättningen i välfärden har minskat. Regeringen 

föreslår också att ytterligare resurser tillförs för att pandemin och dess konsekvenser 

fortsatt ska kunna hanteras. 
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Tabell 2.2 Vidtagna åtgärder sedan pandemins utbrott 

Miljarder kronor 

  2020  
2021 varav 

BP21 
2021 varav  

ÄB 
2022 varav  

BP21 

2022 varav 
beslutad 

budget  
2022 varav  

ÄB 
Totalt 

2020–2022 

Mer resurser till välfärden och minskad 

smittspridning               

Generella statsbidrag till kommuner och regioner 21 10 13 5 3 13 64 

Kompensation för merkostnader inom vård och 

omsorg 10   11       21 

Uppskjuten vård och vård mot covid-19   4 2 4 2   12 

Testning och smittspårning m.m. 8 2 18   2 8 38 

Snabb och säker vaccinering     11   6 4 20 

Tryggare äldreomsorg   4   4     8 

Karensavdrag, sjukintyg, riskgrupper och 

smittbärarpenning m.m. 7 1 4   0 2 13 

Övriga tillskott till vård, skola och omsorg m.m. 1 4 1 4 9 0 19 

Krisstöd för att rädda svenska jobb och företag               

Korttidspermittering  35   8     2 45 

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, brutto 33           33 

Omställningsstöd, omsättningsstöd m.m. 6 4 12     4 26 

Sjuklöneansvar, hyresstöd m.m. 16 4 12     13 44 

Idrott, kultur, mediestöd  5 2 5 1 2 3 17 

Trygghet och omställning för den som blivit 

arbetslös               

Förstärkt a-kassa  5 6 1 5     17 

Aktiv arbetsmarknadspolitik och fler 

utbildningsplatser 7 8 6 7 5 0 34 

Övriga åtgärder för trygghet och omställning 1 0 1 0     2 

Reformer för att ta Sverige framåt               

Klimatomställningen ska gå snabbare 3 9 2 4 8   26 

Fler ska komma i arbete   24 3 21 8   56 

Hela landet ska växa   5 0 5 5 8 23 

Sverige ska vara ett tryggt land för alla   3 0 4 4   12 

Förstärkning av hushållens ekonomi   11   13 14   38 

Övriga åtgärder 4 5 5 8 7 2 30 

Totalt  161 105 114 85 75 58 599 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

Källa: Egna beräkningar. 

Åtgärder för att skydda liv och hälsa 

En fungerande hälso- och sjukvård är grundläggande för att skydda människors liv 

och hälsa, och för att skapa trygghet. Därför har betydande medel tillförts kommuner 

och regioner för de merkostnader som pandemin har medfört, men också för att 

stödja regionernas hantering av den uppskjutna vården. Tillskotten inkluderar stora 

resurser till regionerna för att möjliggöra en storskalig testning och smittspårning samt 

för att genomföra den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia. Den 7 april 

2022 hade cirka 85 procent av Sveriges befolkning som är 12 år eller äldre fått två 

doser och 63 procent av befolkningen som är 18 år och äldre fått tre doser. 

Regeringen föreslår nu att ytterligare medel tillförs för att säkerställa att alla, vid 

behov, ska kunna få en fjärde dos. 
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Medel har också avsatts för att stärka äldreomsorgen och höja personalens kompetens. 

I takt med pandemins utbredning har tillfälliga förändringar i socialförsäkringen gjorts. 

Det handlar bland annat om ersättning för karensavdrag för att begränsa smitt-

spridningen, riskgruppsersättning för att skydda riskgrupper och uppskjutet krav på 

läkarintyg för att minska belastningen på vården. 

Sammantaget har de generella statsbidragen till kommunsektorn höjts betydligt mer än 

skatteintäkterna har minskat jämfört med prognosen före pandemin. Det har varit 

viktigt för regeringen att ta höjd för att värna välfärden och dämpa det ekonomiska 

fallet (se diagram 2.4). 

Diagram 2.4 Skatterevidering och tillskott av generella statsbidrag sedan 
budgetpropositionen för 2020 

Miljarder kronor 

 

Anm.: I diagrammet jämförs prognoserna för 2020, 2021 och 2022 års kommunala skatteinkomster i 
budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) med det utfall för 2020 och den prognos för 2021 och 2022 som 
redovisas i denna proposition. Staplarna motsvarar således hur mycket prognoserna för kommunala skatteinkomster 
som gjordes före pandemin har reviderats. Staplarna visar även regeringens tillskott av generella statsbidrag till 
kommunsektorn sedan budgetpropositionen för 2020. Staplarna inkluderar inte riksdagsinitiativet på 2,5 miljarder 
kronor 2020 eftersom det inte var regeringens initiativ.  

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Åtgärder för att skydda jobb och inkomster 

Restriktioner till följd av pandemin, och de beteendeförändringar de gav upphov till, 

resulterade i en kraftig nedgång i ekonomin. Det har funnits ett stort behov av att 

mildra de ekonomiska konsekvenserna och rädda svenska jobb och företag. 

Finanspolitiken har spelat en större roll än i tidigare kriser. Utan regeringens insatser 

hade företag och löntagare behövt bära en större del av kostnaden för 

nedstängningarna genom konkurser och arbetslöshet. I Coronakommissionens 

slutbetänkande konstateras att regeringens snabba och kraftfulla åtgärder har bidragit 

till att dämpa fallet i ekonomin och påskynda den ekonomiska återhämtningen 

(SOU 2022:10 s. 595). 

Krisåtgärderna har gjort skillnad, men i en kraftig och snabb ekonomisk nedgång är 

det oundvikligt att människor blir arbetslösa. Regeringen har därför gjort tillfälliga 

förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, både för att den ska omfatta fler löntagare 

och för att ge medlemmarna större ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Sedan 

pandemins början har drygt 250 000 fler blivit medlemmar i a-kassan (se diagram 2.5).  
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Diagram 2.5 Medlemsantal i arbetslöshetskassorna 

Antal personer 

 
Anm.: Antalet för respektive år avser december månad. 

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Förstärkningen av arbetslöshetsersättningen och stödet vid korttidsarbete har varit 

viktigt för att hålla uppe hushållens konsumtion. Regeringen har vidtagit åtgärder för 

att skydda jobb och stärka inkomsttryggheten för dem som blivit av med jobbet. 

Under 2020 och 2021 minskade också antalet mottagare av ekonomiskt bistånd (se 

diagram 2.6). 

Diagram 2.6 Mottagare av ekonomiskt bistånd 18 år och äldre 

Antal personer 

Anm.: En helårsekvivalent motsvarar en person som under ett helt år mottagit ekonomiskt bistånd. Om två personer 
vardera mottagit ekonomiskt stöd under ett halvår räknas det som en helårsekvivalent, men som två mottagare.  
Antal biståndsmottagare 2021 är preliminära uppgifter. 

Källor: Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. 

Regeringen har också förstärkt sjukförsäkringen och ökat möjligheterna till 

omställning. Kunskapslyftet har också förstärkts under pandemin, med fler 

utbildningsplatser som bättre möter samhällets behov, vilket gett grupper som har 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden förbättrade möjligheter att utbilda sig för att 

få jobb. För att stötta människor som hamnat i en utsatt situation har bostadsbidraget 
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för barnfamiljer höjts tillfälligt och civilsamhället fått ökade resurser. Medel har även 

tillförts organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer 

och organisationer som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Stödåtgärderna har bidragit till att hålla uppe sysselsättningen. Sysselsättningsgraden i 

Sverige minskade under inledningen av pandemin, men har därefter stigit igen, och är 

i dag högre än 2014 och bland de högsta inom EU. Systemet med korttidsarbete har 

varit av avgörande betydelse för att rädda jobb. Totalt beviljades ca 600 000 individer 

korttidspermittering under krisen (se diagram 2.7). 

Diagram 2.7 Antal anställda som beviljats korttidspermittering 

Antal personer 

Anm.: Data är från 2022-03-29. Siffrorna är preliminära och kan komma att ändras. 

Källa: Tillväxtverket. 

Företag som har drabbats ekonomiskt har fått olika typer av stöd i syfte att övervintra 

krisen och undvika uppsägningar (se diagram 2.8). Åtgärderna har syftat till att minska 

kostnaderna, stärka likviditeten och förbättra finansieringsmöjligheterna. Medlen har 

huvudsakligen fördelats utifrån hur allvarligt företagen har drabbats ekonomiskt, men 

vissa stöd har riktats till specifika sektorer, som medier, kultur, idrott, kollektivtrafik, 

järnväg samt flyg- och sjöfart. Företag har även fått ersättning för höga 

sjuklönekostnader. För att underlätta företagens möjligheter att finansiera export-

affärer har Exportkreditnämndens kreditgarantiram för exportkrediter samt Svensk 

exportkredits låneram i Riksgäldskontoret höjts. Tillfälliga och tidigarelagda 

skattesänkningar för jobb och företag har också genomförts. Till exempel har 

kostnaden för att anställa sänkts genom tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter bland 

annat för 19–23-åringar. Sänkningen för 19–23 åringar har varit särskilt betydelsefull 

för företag inom branscher som anställer många unga, och som påverkats av 

restriktioner samt beteendeförändringar till följd av pandemin, till exempel hotell- och 

restaurangbranschen. 
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Diagram 2.8 Utbetalningar till vissa stöd samt beviljade anstånd och utställda 
garantier 

Miljarder kronor 

 

Anm.: Anstånd innebär att näringsidkare kan skjuta upp betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms 
och är därmed en likviditetshöjande åtgärd. Ersättning för sjuklönekostnader avser full kompensation för april–juli 2020 
och därefter ersätts sjuklönekostnader som kan antas vara utöver det normala. Den tillfälliga generella nedsättningen 
av arbetsgivaravgifterna gällde mars–juni 2020. Nedsättningen innebar att arbetsgivaren betalade 10,21 procent i 
arbetsgivaravgift i stället för 31,42 procent för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 
kronor per anställd och månad. Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga avser personer 19–23 år 
och gäller 1 januari 2020–31 mars 2023. Nedsättningen innebär att arbetsgivaren betalar 19,73 procent i stället för 
31,42 procent i arbetsgivaravgifter på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. Den 1 juni–31 augusti 2021 gällde 
en förstärkning av nedsättningen till 10,21 procent. Företagsakuten var ett garantiprogram där Riksgälden ställde ut 
kreditgarantier till i första hand små och medelstora bolag som drabbats ekonomiskt av pandemin. Alla uppgifter är per 
den 31 december 2021. 

Källor: Skatteverket, Tillväxtverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

Pandemin går in i en ny fas 

Sedan den 1 april 2022 klassificeras covid-19 inte längre som en samhällsfarlig 

sjukdom. Pandemin går således in i en ny fas, men det är fortsatt viktigt att följa 

smittspridningen, få fler att vaccinera sig och stärka hälso- och sjukvården. Samtidigt 

ställs Sverige inför nya utmaningar. Det osäkra läget understryker behovet av en 

fortsatt god beredskap. 

2.2 Fördelningseffekter 

Effekter på inkomstfördelningen 

Fördelningspolitiken bidrar till att tillväxt och välfärd kommer alla till del genom hela 

livet, så att livschanser och levnadsvillkor utjämnas. En del av utjämningen sker via 

skatter och transfereringar, som direkt påverkar den ekonomiska standarden. En 

annan, mer omfattande del, är den utjämning som sker genom offentligt finansierade 

välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. I riktlinjekapitlet används ett utökat 

inkomstbegrepp, som utöver ekonomisk standard även tar hänsyn till välfärdstjänster, 

för att bedöma politikens påverkan på inkomstfördelningen. Det ger en mer komplett 

bild av politikens effekter. Samtidigt är den utjämning av livschanser som sker genom 

välfärdstjänster, inte minst utbildning, svår att mäta och av en vidare betydelse än vad 

som framgår av de ekonomiska beräkningar som görs i denna proposition. 

De reformer i propositioner om ändringar i statens budget som presenterats sedan 

budgetpropositionen för 2022 samt förslag i propositionen Vårändringsbudget för 

2022 som bedöms ha en direkt inverkan på individernas ekonomiska standard och 

som är beräkningsbara är förslagen om garantitillägg till pensionärer, höjt 

bostadsbidrag för barnfamiljer samt elpriskompensation. Till detta kommer förslag om 
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förstärkning av resurser till välfärdstjänster. Reformerna har olika fördelningsprofil, 

men sammantaget ökar den utökade inkomsten till följd av reformerna mest i 

inkomstgrupper med lägst ekonomisk standard. I inkomstgruppen med högst 

ekonomisk standard ökar inte den utökade inkomsten lika mycket som i övriga 

inkomstgrupper. Det är främst förslaget om garantitillägg till pensionärer som bidrar 

till den utjämnande fördelningsprofilen (se diagram 2.9). 

Diagram 2.9 Genomsnittlig förändring av utökad inkomst i olika inkomstgrupper 

Procent 

Anm.: Hela befolkningen har delats in i tio olika inkomstgrupper efter ekonomisk standard. Beräkningarna inkluderar 
effekter 2022 av åtgärder i propositioner om ändringar i statens budget sedan budgetpropositionen för 2022 och 
förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2022. Effekterna beräknas i förhållande till gällande regler (för ekonomisk 
standard) och senast beslutade anslagsnivå (för välfärdstjänster). Hur regeringens reformer påverkar kvinnors och 
mäns utökade individuella inkomst redovisas i diagram 2.10. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Effekter på ekonomisk jämställdhet 

Sverige är i dag ett av världens mest jämställda länder, även om mycket återstår innan 

jämställdhet är uppnådd. Den ekonomiska politiken ska utformas så att den bidrar till 

jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Sammantaget bedöms reformerna i propositioner om ändringar i statens budget som 

presenterats sedan budgetpropositionen för 2022 samt i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022 tillfalla kvinnor i större utsträckning än män. Den 

utökade individuella inkomsten, som består av individuell disponibel inkomst och 

välfärdstjänster, beräknas öka med 0,9 procent för kvinnor och med 0,6 procent för 

män till följd av de föreslagna reformerna. Både reformerna som påverkar den 

individuella disponibla inkomsten och satsningarna på välfärdstjänster ökar den 

utökade individuella inkomsten mer för kvinnor än för män, vilket får till följd att 

reformerna bidrar till att öka den ekonomiska jämställdheten (se diagram 2.10). 
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Diagram 2.10 Genomsnittlig förändring av kvinnors och mäns utökade individuella 
inkomster 

Procent 

 
Anm.: Statistiken avser åldersgruppen 20 år och äldre. Beräkningarna inkluderar effekter 2022 av åtgärder i 
propositioner om ändringar i statens budget sedan budgetpropositionen för 2022 och förslag i propositionen 
Vårändringsbudget för 2022. Bidrag från förändrad ekonomisk standard och bidrag från satsningar på välfärdstjänster 
avser förändringen i ekonomisk standard respektive satsningar på välfärdstjänster som andel av den utökade 
inkomsten före reformerna. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

2.3 Utsikter för svensk ekonomi 

Fortsatt tillväxt i världsekonomin 

Världsekonomin växte snabbt 2021, främst till följd av omfattande vaccinering, som 

möjliggjorde lättade restriktioner, och av en expansiv ekonomisk politik. I både 

euroområdet och USA har BNP uppnått en högre nivå än före pandemin. Under 

slutet av 2021 och inledningen av 2022 gick tillväxten in i en lugnare fas, när 

smittspridningen återigen ökade. Effekterna av denna smittspridningsvåg blev dock 

förhållandevis kortvariga. Tillväxten i omvärlden bedöms dämpas 2022 efter den 

snabba återhämtningen 2021. BNP i länder som är viktiga för svensk export bedöms 

växa ungefär i linje med ett historiskt genomsnitt för 2000–2021. Hushållen har 

fortsatt ett högt sparande, vilket möjliggör ökad konsumtion, inte minst av tjänster, 

när restriktioner har lyfts. Hushållens köpkraft antas dock dämpas något till följd av 

hög inflation. Därtill antas de ekonomiska effekterna av Rysslands invasion av Ukraina 

dämpa tillväxten. I takt med att resursutnyttjandet i ekonomin ökar bedöms tillväxten i 

den globala ekonomin sakta in ytterligare 2023. Osäkerheterna är dock mycket stora, 

och nära sammankopplade med hur Rysslands invasion av Ukraina och dess följder 

utvecklas. 

Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina väntas framför allt dämpa 

tillväxtutsikterna i Europa. Det beror på att rysk gas utgör en betydande andel av 

Europas totala energianvändning. Många länder, framför allt i Östeuropa, har därtill 

en relativt omfattande handel med Ryssland. Den ekonomiska utvecklingen bedöms 

påverkas främst genom ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel. Ryssland och 

Ukraina producerar en fjärdedel av världens vete. Ukraina är också en stor majs-

exportör och Ryssland exporterar mycket stora mängder gödningsmedel. Även en 

ökad oro på de finansiella marknaderna väntas dämpa konsumtions- och 

investeringsviljan i Europa. Störningar i produktionskedjor till följd av sanktioner och 

bojkott samt störningar i transportsektorn väntas också dämpa tillväxten. Effekterna 

antas delvis motverkas av en mer expansiv finanspolitik i euroområdet än i tidigare 

bedömningar, bland annat till följd av ett ökat flyktingmottagande från Ukraina och 

ökade försvarsutgifter. 
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Även i USA och Kina bedöms tillväxten dämpas framöver. I USA, där inflationen är 

särskilt hög, bidrar en penningpolitisk åtstramning och en ansträngd arbetsmarknad till 

att dämpa den ekonomiska utvecklingen. I USA väntas också finanspolitiken bli 

mindre stödjande framöver efter att ha varit kraftigt expansiv under pandemin. I Kina 

väntas tillväxten växla ned 2022 till följd av en sämre utveckling av fastighetssektorn, 

lägre efterfrågan från omvärlden samt en ökad smittspridning med restriktioner och 

beteendeförändringar som följd under första delen av året. 

Inflationen har stigit tydligt i både euroområdet och USA. I euroområdet är det 

framför allt energipriserna som har stigit, men även livsmedelspriserna har ökat. 

I USA började inflationen stiga tidigare och prisuppgången har också varit bredare än i 

euroområdet. Inflationsförväntningarna har stigit både i euroområdet och i USA, men 

de långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt förankrade kring inflationsmålen. 

Den globala inflationen väntas dämpas 2023, främst till följd av att energipriserna inte 

väntas öka 2023. Inflationen dämpas även av att penningpolitiken väntas bli mindre 

expansiv jämfört med 2022. 

Tillväxten fortsätter i svensk ekonomi  

Svensk ekonomi har klarat sig väl genom pandemin. Tillväxten tilltog under andra 

halvåret 2021 och BNP är nu över den nivå som förutspåddes före pandemin. BNP 

växte med nära 5 procent 2021 (se tabell 2.3). Tillväxten bromsade dock in i slutet av 

2021 och inledningen av 2022 till följd av beteendeförändringar med anledning av 

ökad smittspridning och restriktioner. Även sjukfrånvaron var hög, vilket innebar 

sämre ekonomiska förutsättningar och möjligheter för konsumtion. 

Tillverkningsindustrin påverkades fortsatt av leveransproblem och utbudsstörningar, 

vilket även väntas återspeglas i en svag industriproduktion och dämpad export under 

inledningen av 2022. 

Svensk ekonomi påverkas även av Rysslands invasion av Ukraina, men effekterna är 

mycket osäkra och bedöms vara mindre än för många andra europeiska länder. 

Invasionen förväntas leda till höga energi- och livsmedelspriser, störningar i de globala 

värdekedjorna och stor finansiell osäkerhet som bedöms dämpa både konsumtions- 

och investeringsviljan. Störningar i produktionen och leveranser av dessa varor antas 

leda till högre importpriser och i förlängningen högre livsmedelspriser i Sverige. 

Energikonsumtionen i Sverige är mindre beroende av rysk gas än i andra europeiska 

länder, men svenska energipriser påverkas ändå i stor utsträckning genom den 

europeiska marknaden. De stigande energipriserna och livsmedelspriserna väntas hålla 

tillbaka hushållens konsumtion. Sveriges direkta handel med Ryssland och Ukraina är 

liten, men en lägre tillväxt i framför allt Europa påverkar även den svenska 

utrikeshandeln. 

Finanspolitiken bidrar till att upprätthålla offentlig konsumtion och offentliga 

investeringar, och därmed den svenska BNP-tillväxten. Tillväxten bedöms tillta under 

andra och tredje kvartalen 2022 jämfört med det första kvartalet, men den höga 

tillväxttakten under återhämtningsfasen bedöms vara förbi och svensk ekonomi väntas 

gå in i en lugnare tillväxtfas. Bedömningen stöds av framåtblickande indikatorer, som 

barometerindikatorn och inköpschefsindex. Tillväxttakten 2023 bedöms dämpas 

ytterligare. 

Hushållens konsumtion bedöms ha utvecklats jämförelsevis svagt under inledningen 

av 2022 till följd av hög smittspridning samt att hushållens köpkraft påverkats negativt 

av de höga energipriserna. Produktionsdata visar att även om den totala tjänste-

produktionen har ökat sedan andra halvåret 2021, och befinner sig över nivån före 

pandemin, återstår viss återhämtning inom de hårdast drabbade branscherna. 

Framöver väntas hushållen konsumera mer tjänster i takt med att beteenden 
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normaliseras efter att restriktionerna lyfts. Priserna på främst drivmedel och el väntas 

vara på fortsatt höga nivåer, men sjunka under andra kvartalet 2022. Den höga 

inflationen medför att hushållens köpkraft dämpas. Regeringen har föreslagit stöd för 

att kompensera hushållen för höga energipriser. Ett uppdämt konsumtionsbehov, 

högt sparande och en gynnsam utveckling på arbetsmarknaden talar ändå för en 

jämförelsevis snabb tillväxttakt av hushållens konsumtion under 2022. Under 2023 

väntas tillväxttakten dämpas något, men den är fortsatt starkare än ett historiskt 

genomsnitt. 

Den offentliga konsumtionen bedöms fortsatt utvecklas starkt, delvis till följd av 

statens ökade utgifter med anledning av ökad migration. Under 2021 skedde en snabb 

återhämtning efter den svaga utvecklingen 2020, bland annat till följd av utökade 

utgifter för vaccinationer mot covid-19. Ett återupptagande av offentlig verksamhet 

som prioriterades ned under pandemin, samt ett ökat flyktingmottagande, väntas bidra 

till att antalet arbetade timmar, sysselsättningen och konsumtionsutgifterna fortsätter 

att öka i den offentliga sektorn under 2022. Den starka konsumtionsutvecklingen 

möjliggörs bland annat av en fortsatt stark utveckling av inkomsterna i 

kommunsektorn. Eftersom endast beslutade och aviserade förändringar av 

skatteregler och statens utgifter beaktas i regeringens prognoser, antas de offentliga 

konsumtionsutgifterna minska 2023. 

Ett högt kapacitetsutnyttjande inom industrin efter en hög tillväxt 2021 pekar på ett 

fortsatt investeringsbehov framöver. Därtill väntas offentliga investeringar utvecklas 

starkt, samtidigt som det sker allt fler initiativ inom industrin för att ställa om till en 

cirkulär och fossilfri ekonomi. Antalet påbörjade bostäder och beviljade bygglov 

indikerar en hög byggtakt även 2022, och bostadsinvesteringarna väntas stabiliseras på 

en hög nivå innan de sjunker något 2023. Ökad oro på finansiella marknader, stigande 

marknadsräntor och högre inflation dämpar dock investeringsviljan något. 

Sammantaget bedöms investeringarna fortsätta växa ungefär i takt med ett historiskt 

genomsnitt under 2022, men tillväxten dämpas under 2023 när efterfrågan mattas av. 

Exporten bedöms ha utvecklats svagt under inledningen av 2022, bland annat till följd 

av fortsatta utbudsstörningar. Ett begränsat utbud av till exempel frakttjänster och 

halvledare har medfört att det inte varit fullt möjligt att möta den höga efterfrågan. 

Detta märks bland annat på de långa leveranstiderna. Efterfrågan i omvärlden bedöms 

vara fortsatt hög 2022, trots den stora geopolitiska oron som Rysslands invasion av 

Ukraina innebär. Under 2023 väntas exporttillväxten dämpas ytterligare när tillväxten 

går in i en lugnare fas i de länder som är viktiga för svensk export. Sammantaget 

innebär detta att både exporten och importen bedöms fortsätta växa i relativt snabb 

takt 2022, för att sedan dämpas 2023. Nettoexporten väntas bli något negativ 2022, 

men svagt positiv 2023. 

Läget på arbetsmarknaden förbättrades andra halvåret 2021. Sysselsättningsgraden 

ökade bland både kvinnor och män. Såväl sysselsättningsgrad som 

arbetskraftsdeltagande är nu på högre nivåer än före pandemin. Arbetslösheten 

minskade också påtagligt. Även antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen har minskat 

tydligt, men antalet långtidsarbetslösa är kvar på höga nivåer. Utvecklingen på 

arbetsmarknaden under inledningen av 2022 har varit fortsatt positiv, med stark 

sysselsättningstillväxt och minskande arbetslöshet. 

Framåtblickande indikatorer pekar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Enligt 

Konjunkturbarometern är företagens anställningsplaner på höga nivåer inom samtliga 

branscher. Vidare ökade antalet nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen 

under 2021, och är kvar på höga nivåer, samtidigt som antalet varsel om uppsägning 

och antalet konkurser är på låga nivåer. Under 2022 och 2023 väntas 

sysselsättningsgraden öka ytterligare. I takt med att sysselsättningsgraden ökar 



Prop. 2021/22:100 

28 

fortsätter arbetslösheten att sjunka. Även arbetskraftsdeltagandet väntas fortsätta vara 

på historiskt höga nivåer både 2022 och 2023. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi, mätt med BNP-gapet, det vill säga BNP:s 

avvikelse från den BNP-nivå som är förenlig med ekonomisk balans, bedöms vara i 

det närmaste balanserat 2022 och 2023. Efterverkningarna av Rysslands invasion av 

Ukraina bedöms dämpa den ekonomiska aktiviteten och därmed även resurs-

utnyttjandet i ekonomin. Inflationen, mätt med konsumentprisindex med fast 

bostadsränta (KPIF), ökade jämförelsevis snabbt under 2021. Energipriserna ökade 

tydligt under i synnerhet det andra halvåret 2021 och gav ett stort bidrag till 

inflationen. Inflationen väntas bli än högre 2022. Effekterna av Rysslands invasion av 

Ukraina och tillhörande sanktioner från omvärlden har drivit på energipriserna 

ytterligare, liksom priset på andra råvaror såsom vete och majs. Utöver detta väntas 

även globala utbudsstörningar och en svag krona driva upp inflationen. Detta bedöms 

sammantaget resultera i en inflation, mätt med KPIF, som uppgår till 4,6 procent 

2022. Under 2023 väntas inflationen falla tillbaka nära 2 procent. 

Löneökningstakten bedöms bli marginellt lägre 2022 än 2021. När nya kollektivavtal 

tecknas 2023 väntas konjunkturläget i svensk ekonomi vara bättre, arbetslösheten 

lägre och inflationen högre än när avtalen slöts under 2020. Tillsammans med ett 

bättre ekonomiskt läge även i omvärlden väntas detta bidra till en högre löneöknings-

takt 2023. Reallöneökningen, det vill säga den nominella löneökningstakten enligt 

konjunkturlönestatistiken korrigerad för konsumentprisindex (KPI), väntas dock vara 

negativ 2022 och lägre än det historiska genomsnittet även 2023 till följd av hög 

inflation. 

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit ökat oro på de finansiella marknaderna. 

Utsikter om ett mer bestående inflationstryck väntas medföra att penningpolitiken blir 

mindre expansiv än vad som tidigare antagits. Riksbanken bedöms påbörja 

räntehöjningar under andra halvåret 2022. 
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Tabell 2.3 Makroekonomiska nyckeltal 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP1 4,8 3,1 1,6 1,6 1,7 

BNP, kalenderkorrigerat1 4,7 3,1 1,8 1,6 1,9 

BNP-gap2 -0,9 0,3 0,3 0,0 0,0 

Produktivitet3 2,4 0,8 0,3 1,4 1,3 

Arbetade timmar3, 4 2,3 2,3 1,5 0,3 0,6 

Sysselsatta, 15–74 år 1,1 2,1 1,0 0,4 0,6 

Sysselsättningsgrad, 15–74 år5 67,3 68,7 69,2 69,3 69,4 

Sysselsättningsgrad, 20–64 år5 80,7 82,5 83,1 83,3 83,5 

Arbetslöshet, 15–74 år6 8,8 7,6 7,0 7,0 7,0 

Timlön enligt KL7 2,7 2,6 3,1 3,1 3,1 

KPI8 2,2 4,8 2,5 2,7 2,4 

KPIF9 2,4 4,6 1,8 2,0 2,0 

Styrränta10 0,00 0,03 0,64 0,75 0,75 

BNP i världen, KIX-vägd11 5,1 2,9 2,3 2,3 2,1 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. 

1 Fasta priser. 

2 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 

3 Avser kalenderkorrigerade data. 

4 Enligt nationalräkenskaperna. 

5 Procent av befolkningen. 

6 Procent av arbetskraften. 

7 Nominell löneutveckling enligt konjunkturlönestatistiken. År 2021 avser prognos. 

8 Konsumentprisindex. 

9 Konsumentprisindex med fast ränta. 

10 Procent, årsgenomsnitt. 

11 BNP sammanviktad med KIX-vikter, ett mått på respektive lands betydelse för svensk utrikeshandel. De senast 
beräknade vikterna används för 2022 och därefter skrivs de fram med trenden från de föregående fem åren. 

Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet, Macrobond och egna beräkningar. 

Fördjupning 2.1 Svensk ekonomi har klarat sig väl genom 
pandemin 

Sverige är bland de länder där BNP ökat mest jämfört med nivån före pandemin (se 

diagram 2.11). Många länder och euroområdet som helhet har nu återhämtat sig till 

nivån före pandemin. Skillnaden i återhämtning är dock stor och BNP-nivån i 

exempelvis Tyskland är alltjämt lägre än före krisen. 

Faktorer som graden av smittspridning, restriktionernas omfattning och näringslivets 

struktur har betydelse för utvecklingen. I Sverige, liksom i övriga nordiska länder, är 

tillverkningsindustrin en viktig del av ekonomin. För länderna i södra Europa är i 

stället tjänstesektorn och besöksnäringen, som drabbats hårt under pandemin, 

viktigare. Industrin drabbades inledningsvis hårt, men utvecklingen vände snabbt och 

industrin har därefter bidragit starkt till återhämtningen. Produktionen inom 

tjänstesektorn, som i varierande omfattning varit påverkad av beteendeförändringar 

och restriktioner under pandemin, är i många fall ännu inte återhämtad. 

Restriktionerna i Sverige har också varit mindre omfattande, till exempel har skolorna 

generellt varit öppna vilket inneburit att fler har kunnat arbeta. Länder har också i 

olika omfattning och vid olika tidpunkter påverkats av den senaste vågen av 

smittspridning. Smittspridningen tog fart senare i Sverige jämfört med många andra 

länder, vilket innebär att effekten på ekonomin väntas ha blivit mindre under det 

fjärde kvartalet 2021 och i stället komma något senare. 
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Diagram 2.11 BNP-nivå fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2019 

Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden 

 

Källa: Macrobond. 

Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden bland både kvinnor och män är 

höga i Sverige i ett internationellt perspektiv (se diagram 2.12). Det är många faktorer 

som har betydelse för pandemins effekter på arbetsmarknaden, till exempel skillnader i 

systemen för korttidsarbete samt näringslivets och arbetsmarknadens struktur. Ett 

högt arbetskraftsdeltagande är en förutsättning för en hög sysselsättningsgrad och 

arbetskraftsdeltagandet i Sverige har varit högt under pandemin i förhållande till 

många andra länder. Sverige och många andra länder har också i olika omfattning haft 

en finanspolitik som har stöttat företag och hållit uppe sysselsättningen, såsom stöd 

vid korttidsarbete. I Sverige har antalet sysselsatta återhämtat sig till samma nivå som 

före pandemin. Så ser det också ut i EU i genomsnitt. Men även här är skillnaderna 

mellan länderna i Europa stora. I till exempel Nederländerna och Norge har antalet 

sysselsatta tydligt passerat nivån före pandemin. Samtidigt har länder som Italien och 

Spanien, men också Tyskland, färre sysselsatta än före pandemin. 

Diagram 2.12 Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad 

Procent av befolkningen 20–64 år, säsongsrensade kvartalsvärden tredje kvartalet 2021 

 

Källa: Eurostat. 

De nordiska länderna har uppvisat förhållandevis stabila offentliga finanser under 

pandemin (se diagram 2.13). Den offentliga skuldsättningen i Sverige är lägst i 

Norden, och också en av de lägsta i hela Europa. 
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Diagram 2.13 Förändring av finansiellt sparande 2019–2020 och offentlig 
bruttoskuld 2020 

 

Anm.: Maastrichtskulden avser ställningsvärde enligt kvartal 3 2020. 

Källa: Eurostat. 

Den offentliga sektorns finanser 

Den offentliga sektorns finanser omfattar sektorns totala inkomster och utgifter, 

liksom bruttoskulden för staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet. De 

offentliga finanserna förstärktes kraftigt mellan 2020 och 2021, men uppvisade ändå 

ett underskott även 2021 (se tabell 2.4). Utvecklingen är en följd av den starka 

konjunkturåterhämtningen, som framför allt medfört att skatteintäkterna förstärkt de 

offentliga finanserna. 

År 2022 beräknas underskottet i de offentliga finanserna kvarstå, främst beroende på 

de finanspolitiska åtgärder som vidtagits för att hålla uppe den ekonomiska tillväxten. 

Från och med 2023 förstärks de offentliga finanserna, till stor del beroende på 

avsaknaden av ny finanspolitik för åren efter 2022. Regeringens prognosprinciper 

innebär att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens 

utgifter beaktas. Eftersom konjunkturnedgången bedöms vara tillfällig påverkas det 

strukturella sparandet mindre än det finansiella sparandet. Det strukturella sparandet 

bedöms dock uppvisa underskott till och med 2022. 

Bruttoskulden beräknas 2022 minska till 33,5 procent som andel av BNP, i huvudsak 

till följd av att Riksbanken betalar tillbaka delar av valutareserven. Från och med 2023 

fasas tillfälliga finanspolitiska åtgärder ut, vilket ytterligare minskar bruttoskulden. 

Kommunsektorn hade ett fortsatt högt finansiellt sparande 2021. De stora statliga 

tillskotten medförde att kommuners och regioners inkomster fortsatte att öka kraftigt 

2021. Även konsumtionsutgifterna utvecklades starkt, vilket förklaras av att 

kommunsektorn återupptog många verksamheter, främst på grund av vaccinationerna 

mot covid-19. År 2022 väntas kommunsektorns konsumtion fortsätta att öka, i takt 

med att allt fler verksamheter återupptas. Inkomstnivån hålls fortsatt uppe av statliga 

tillskott. Det finansiella sparandet beräknas därför bli fortsatt högt 2022 jämfört med 

genomsnittet de senaste tio åren. 

Tabell 2.4 Den offentliga sektorns finanser 

Procent av BNP om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansiellt sparande -13 -30 40 51 88 

Procent av BNP -0,2 -0,5 0,7 0,8 1,4 
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 2021 2022 2023 2024 2025 

varav staten -0,9 -0,6 0,9 1,0 1,4 

varav 

ålderspensionssystemet 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 

varav kommunsektorn 0,6 -0,1 -0,5 -0,5 -0,4 

Strukturellt sparande, 

procent av BNP -0,2 -0,4 0,5 0,9 1,5 

Konsoliderad 

bruttoskuld 

1 974 1 926 1 826 1 772 1 682 

Procent av BNP 36,7 33,5 30,7 28,9 26,4 

Anm.: Förstärkningen som kan ses i slutet av perioden är främst en följd av att den finanspolitik som hittills aviserats i 
mindre utsträckning omfattar 2023–2025. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Flera osäkerheter i prognosen 

Rysslands invasion av Ukraina skapar en betydande osäkerhet för den ekonomiska 

utvecklingen. Svensk ekonomi väntas påverkas negativt av invasionen, 

konsekvenserna kan dock bli större än vad som antagits i prognosen. Energipriserna 

kan stiga ytterligare eller kvarstå på en hög nivå under en längre tid, till följd av 

osäkerheter kring handeln med gas och olja från Ryssland. Även priset på andra 

råvaror och livsmedel kan öka ytterligare. Ökade priser kan i sin tur leda till ännu 

högre inflation, högre räntor, ett minskat konsumtionsutrymme för hushåll och en 

minskad investeringsvilja hos företagen jämfört med i huvudscenariot. Det finns också 

risker kopplade till att Ryssland är en stor exportör av vissa råvaror, till exempel 

palladium vilket är en viktig insatsvara inom produktionen av motorfordon. Om 

exporten begränsas kan det påverka produktionen i Europa mer negativt än vad som 

har antagits i huvudscenariot. 

Det spända säkerhetspolitiska läget riskerar även att leda till fortsatt turbulens på de 

finansiella marknaderna, med fallande tillgångspriser och en försvagad krona. I 

anslutning till de ökade geopolitiska spänningarna finns även relaterade risker för 

cyberattacker. Sådana attacker riskerar att drabba både enskilda företag och samhället i 

stort, och kan därmed medföra negativa konsekvenser för den samlade ekonomiska 

aktiviteten i landet. 

En annan osäkerhet är att flera centralbanker kan tvingas höja räntan snabbare än 

väntat för att få tillbaka inflationen mot inflationsmålen. En för snabb åtstramning av 

penningpolitiken skulle kunna leda till en svagare konjunkturutveckling än vad som 

antagits i regeringens prognos. Stigande räntor riskerar också leda till stora och snabba 

valutautflöden och fallande tillgångspriser, med svåröverblickbara effekter på 

världsekonomin. 

Därutöver utgör pandemin fortfarande en osäkerhet för den ekonomiska 

utvecklingen. Den höga vaccinationstäckningen och omikronvariantens utbredda 

spridning bedöms ha medfört ett bättre grundskydd mot framtida infektioner, både i 

Sverige och globalt, men hur länge skyddet varar är osäkert. Nya svårkontrollerade 

mutationer kan uppstå, vilket kan leda till nya beteendeförändringar och restriktioner. 

Rådande utbudsstörningar kan förvärras. Den globala bristen på bland annat vissa 

insatsvaror riskerar att begränsa produktionskapaciteten inom industrin. Bristen 

förklaras av ett begränsat utbud och transportstörningar, i kombination med en 

oväntat hög efterfrågan. 

Det finns även andra osäkerhetsfaktorer som riskerar att påverka ekonomin. Klimat-

förändringar, extrema väderhändelser och förlust av biologisk mångfald utgör risker 
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för den globala ekonomin, eftersom de kan medföra stora kostnader för såväl enskilda 

och företag som samhället som helhet. 

BNP-tillväxten kan också bli starkare än vad som bedöms i prognosen. Migrationen 

kan till exempel öka mer än väntat, vilket kan innebära att offentlig konsumtion 

utvecklas starkare än i huvudscenariot i både Europa och Sverige. Det nya säkerhets-

politiska läget kan också innebära starkare offentlig konsumtion och investeringar i 

Europa. Därtill kan invasionen av Ukraina ta en oväntad vändning som innebär att 

sanktionerna lättas tidigare än väntat och att oron på marknaderna minskar och 

därmed medför en starkare ekonomisk utveckling än huvudscenariot. 

2.4 Det finanspolitiska ramverket 

Det finanspolitiska ramverket är ett viktigt verktyg för att utforma en långsiktigt 

hållbar finanspolitik. Ramverket ger samtidigt handlingsfrihet att bedriva en aktiv 

finanspolitik i stabiliseringspolitiskt syfte vid allvarliga ekonomiska nedgångar. De 

budgetpolitiska målen är en del av det finanspolitiska ramverket och skapar 

förutsättningar för att uppnå de politiska målen på ett sätt som är offentlig-finansiellt 

hållbart. De budgetpolitiska målen består av ett överskottsmål och ett skuldankare för 

den offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten samt det kommunala balanskravet. 

Överskottsmålet 

Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Det 

finansiella sparandet ska, i genomsnitt över en konjunkturcykel, uppgå till en tredjedels 

procent av BNP. Målet följs främst upp med det strukturella sparandet. 

Regeringen bedömer att det strukturella sparandet 2022 kommer att avvika från den 

målsatta nivån på överskottsmålet, och att avvikelsen är motiverad av pandemin och 

av stabiliseringspolitiska skäl. Det finanspolitiska ramverket anger uttryckligen att det 

kan vara motiverat att bedriva en aktiv finanspolitik som försvagar sparandet av 

stabiliseringspolitiska skäl. Det betyder att även om finanspolitiken leder till en tydlig 

avvikelse från överskottsmålet innevarande år bedöms den förda finanspolitiken vara 

förenlig med det finanspolitiska ramverket. Pandemin har vidare medfört ökade 

direkta kostnader för till exempel hälso- och sjukvård, smittspårning, testning och 

vaccinering, vilket också försvagat det strukturella sparandet. Dessutom har pandemin 

inneburit att stora finanspolitiska åtgärder behövt vidtas för att dämpa de akuta 

ekonomiska effekterna för hushåll och företag. Under det innevarande året bedöms 

resursutnyttjandet normaliseras och det strukturella sparandet stärkas. Behoven av 

finanspolitiskt stöd för hälso- och sjukvård och vaccinering, samt för att dämpa de 

akuta ekonomiska effekterna av pandemin, förväntas minska 2022 jämfört med 2021. 

Samtidigt pekar externa bedömare, som till exempel Europeiska kommissionen, 

Internationella valutafonden och OECD, på vikten av att inte dra tillbaka stimulanser 

för snabbt, givet den djupa lågkonjunktur som följt av pandemin. 

Den aktuella prognosen, som bygger på beslutade och aviserade reformer, visar på ett 

sparande över den målsatta nivån 2023. Prognoser för konjunkturlägets utveckling är i 

allmänhet mycket svåra att göra. Pandemin och den ökade ekonomiska och 

geopolitiska osäkerheten till följd av den ryska invasionen av Ukraina medför att 

prognosen är ovanligt osäker. Utvecklingen av den geopolitiska och säkerhetspolitiska 

situationen kommande år kan också behöva hanteras genom finanspolitiska insatser 

riktade mot till exempel försvar och migration. Finanspolitiken kan alltså framöver 

behöva anpassas till ett ekonomiskt läge som avviker från det som prognostiseras i 

denna proposition. 
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Skuldankaret och bruttoskulden 

Enligt det finanspolitiska ramverket ska regeringen i den ekonomiska 

vårpropositionen årligen redogöra för utvecklingen av den offentliga sektorns 

konsoliderade bruttoskuld. Om denna skuld avviker från skuldankaret, det vill säga 

35 procent av BNP, med mer än 5 procent av BNP, enligt utfallet i national-

räkenskaperna för det föregående året eller enligt prognoserna för det innevarande 

året eller det följande budgetåret i den ekonomiska vårpropositionen, ska regeringen 

lämna en skrivelse till riksdagen samtidigt som den ekonomiska vårpropositionen 

lämnas. I skrivelsen ska regeringen redogöra för vad som orsakat avvikelsen och hur 

regeringen avser att hantera denna. 

Bruttoskuldens andel av BNP bedöms ligga inom skuldankarets toleransintervall. 

Skuldkvoten bedöms minska från och med 2021. En viktig orsak till detta, utöver den 

ekonomiska utvecklingen, är att Riksbanken då inledde en övergång till en helt egen-

finansierad valutareserv, efter att tidigare finansierat en del av sin valutareserv genom 

Riksgäldskontoret. Övergången ska ske gradvis till och med 2023 och bidrar till att 

statens lånebehov minskar. I nuvarande prognos, som endast bygger på den finans-

politik som aviserats eller beslutats fram till och med denna proposition, väntas 

bruttoskulden minska senare under prognosperioden och uppgå till strax över 

30 procent av BNP 2023. 

Utgiftstaket 

Utgiftstaket utgör en övre gräns för utgiftsnivån i statens budget och beslutas för tre 

år framåt. För att utgiftstaket ska främja en kontrollerad utgiftsutveckling, och vara ett 

stöd för att uppnå överskottsmålet och långsiktigt hållbara finanser, är det en grund-

läggande förutsättning att takets nivå i normalfallet inte ändras. Det finns dock inte 

några formella hinder för riksdagen att besluta om att ändra en tidigare fastställd nivå 

på utgiftstaket. Nivån kan exempelvis ändras om finanspolitiken behöver anpassas till 

betydande nya yttre förutsättningar, men detta bör endast ske i väldigt speciella 

undantagssituationer. Nivån kan även justeras efter ett val för att inte begränsa en ny 

regerings möjligheter att ändra den förda finanspolitiken. 

Den nuvarande prognosen för de takbegränsade utgifterna 2023 innebär att de 

takbegränsade utgifterna överstiger det av riksdagen beslutade utgiftstaket med 

7 miljarder kronor. När det finns risk för att ett beslutat utgiftstak kommer att 

överskridas ska regeringen enligt budgetlagen (2011:203) vidta sådana åtgärder som 

den har befogenhet till eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder. Givet det osäkra 

läget i omvärlden har regeringen valt att inte vidta eller föreslå några sådana åtgärder i 

nuläget. Regeringen har påbörjat ett arbete för att kunna återkomma i 

budgetpropositionen för 2023 med förslag till utgiftsbegränsande åtgärder. Enligt 

nuvarande prognos är även budgeteringsmarginalen för 2024 mindre än regeringens 

riktlinje för hur stor budgeteringsmarginalen minst bör vara, vilket innebär att 

utrymmet för reformer som ökar de takbegränsade utgifterna 2024 är mycket 

begränsat. 

En första bedömning av utgiftstakets nivå för 2025 

I denna proposition görs för första gången en bedömning av nivån på utgiftstaket 

2025. I enlighet med budgetlagens bestämmelser, kommer regeringen att återkomma 

med förslag till nivå på utgiftstaket 2025 i budgetpropositionen för 2023. Regeringen 

bedömer att utgiftstakets nivå för 2025 bör uppgå till 1 720 miljarder kronor (se tabell 

2.5) Det innebär att nivån på utgiftstaket 2025 ökar med 125 miljarder kronor jämfört 

med 2024. I förhållande till potentiell BNP uppgår takets nivå till 27,0 procent, vilket 

är högre än takets nivå för 2024. 
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Tabell 2.5 Utgiftstakets nivåer 

Miljarder kronor om inte annat anges 

 2022 2023 2024 2025 

Av riksdagen beslutade nivåer på utgiftstaket 1 634 1 539 1 595  

Regeringens bedömning av nivå på utgiftstaket    1 720 

Utgiftstak, procent av potentiell BNP 28,6 26,0 26,0 27,0 

Utgiftstak, procent av BNP 28,5 25,9 26,0 27,0 

Takbegränsade utgifter 1 593 1 546 1 575 1 590 

Budgeteringsmarginal 41 -7 20 130 

Källa: Egna beräkningar. 
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3 Den makroekonomiska 
utvecklingen 

I detta avsnitt redovisas prognosen för den makroekonomiska utvecklingen i Sverige 

och i övriga världen 2022–2025. Tyngdpunkten i avsnittet ligger på utvecklingen 2022 

och 2023. Prognosen är baserad på tidigare beslutade, föreslagna och aviserade utgifts-

reformer samt de som föreslås eller aviseras i propositionen Vårändringsbudget för 

2022 (prop. 2021/22:99). Prognosen baseras inte på några framtida finanspolitiska 

regel- eller anslagsändringar därutöver. I prognosen har information som fanns 

tillgänglig fram till den 21 mars 2022 beaktats. Tabeller med prognosens innehåll i 

detalj redovisas i bilaga 1. 

Sammanfattning 

– Världsekonomin växte snabbt 2021, främst till följd av omfattande vaccinering, 

som möjliggjorde lättade restriktioner, och av en expansiv ekonomisk politik. 

Under slutet av 2021 gick tillväxten dock in i en lugnare fas till följd av ökad 

smittspridning och höga energipriser. 

– Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet, med bl.a. hög volatilitet på 

aktiemarknaderna, höga energi- och råvarupriser samt fortsatta störningar i de 

globala värdekedjorna. Effekterna på ekonomierna i euroområdet antas bli större 

än i andra avancerade ekonomier till följd av ett stort importberoende av gas från 

Ryssland samt en relativt sett mer omfattande handel. För världsekonomin som 

helhet exklusive Ryssland och Ukraina antas effekterna på BNP bli relativt 

måttliga, medan effekterna på inflationen antas bli signifikanta. 

– Svensk ekonomi har klarat sig väl genom pandemin. BNP är nu över den nivå 

som förutspåddes innan pandemin bröt ut. Under 2021 växte BNP starkt med ca 

5 procent. Tillväxten bromsade dock in mot slutet av 2021 och inledningen av 

2022, bl.a. till följd av den ökade smittspridningen. 

– Förtroendeindikatorer, såsom barometerindikatorn och inköpschefsindex, är på 

höga nivåer men pekar på att svensk ekonomi går in i en lugnare tillväxtfas. 

Effekterna av invasionen av Ukraina antas få en dämpande effekt på tillväxten. 

Konjunkturläget bedöms vara i det närmaste balanserat 2022 och 2023. 

– Läget på arbetsmarknaden förbättrades under 2021. Sysselsättningen har fortsatt 

att öka under inledningen av 2022. Fler är nu sysselsatta än före pandemin och 

sysselsättningsgraden är högre. Arbetslösheten är dock fortfarande högre än före 

pandemin. 

– Inflationen, mätt med konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF), ökade 

relativt snabbt 2021, till följd av stigande priser på drivmedel och el. Inflationen 

väntas stiga ytterligare 2022 bl.a. till följd av stigande varu- och livsmedelspriser. 

– Prognosen är behäftad med stor osäkerhet som främst hänger samman med 

Rysslands invasion av Ukraina. Osäkerheten kring effekterna är mycket stor och 

beror på den framtida utvecklingen. Denna osäkerhet belyses med två alternativa 

scenarier. 
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3.1 Utsikterna i omvärlden 2022 och 2023 

Fortsatt tillväxt i världsekonomin 

Världsekonomin växte snabbt 2021, främst till följd av omfattande vaccinering, som 

möjliggjorde lättade restriktioner, och en expansiv ekonomisk politik. I både euro-

området och USA har BNP uppnått en högre nivå än före pandemin. Under slutet av 

2021 och inledningen av 2022 gick tillväxten in i en lugnare fas när smittspridningen 

återigen ökade. Effekterna av denna smittspridningsvåg blev dock förhållandevis 

kortvariga. 

Tillväxtutsikterna i omvärlden bedöms dämpas efter den snabba återhämtningen 2021. 

BNP i länder som är viktiga för svensk export bedöms växa ungefär i linje med ett 

historiskt genomsnitt (2000–2021). Hushållen har fortsatt högt sparande, vilket 

möjliggör ökad konsumtion, inte minst av tjänster, när restriktionerna har lyfts. 

Hushållens köpkraft antas dock dämpas något till följd av hög inflation. De 

ekonomiska effekterna av Rysslands invasion av Ukraina väntas dämpa tillväxten, 

framför allt i Europa. I takt med att resursutnyttjandet i ekonomin ökar bedöms 

tillväxten i den globala ekonomin sakta in ytterligare 2023. Osäkerheterna är dock 

mycket stora och nära sammankopplade med hur Rysslands invasion av Ukraina och 

dess följdeffekter utvecklas. 

Rysslands invasion av Ukraina innebär att tillväxtutsikterna i Europa tydligt dämpas. 

I flera europeiska länder utgör rysk gas en betydande andel av den totala energi-

användningen. Många länder, framför allt i Östeuropa, har därtill en relativt om-

fattande handel med Ryssland. Den ekonomiska utvecklingen bedöms påverkas främst 

genom ökade kostnader för el- och drivmedel samt livsmedel. Ryssland och Ukraina 

producerar en fjärdedel av världens vete. Ukraina är också en stor majsexportör. 

Ryssland exporterar dessutom mycket stora mängder gödningsmedel. Även en ökad 

oro på de finansiella marknaderna väntas dämpa konsumtions- och investeringsviljan. 

Störningar i produktionskedjor till följd av sanktioner och bojkott samt störningar i 

transportsektorn bedöms också dämpa tillväxten. Effekterna antas delvis motverkas 

av en mer expansiv finanspolitik i euroområdet än i tidigare bedömningar, bl.a. till 

följd av ett ökat flyktingmottagande från Ukraina, stöd för höga energipriser till 

hushåll och företag, samt försvarsutgifter.  

I både USA och Kina bedöms tillväxten också dämpas framöver. I USA, där 

inflationen är särskilt hög, bidrar en penningpolitisk åtstramning och en ansträngd 

arbetsmarknad till att dämpa den ekonomiska utvecklingen. I USA väntas också 

finanspolitiken bli tydligt åtstramande framöver efter att ha varit kraftigt expansiv 

under pandemin. I Kina väntas tillväxten växla ned 2022 till följd av en sämre 

utveckling av fastighetssektorn, lägre efterfrågan från omvärlden och en ökad 

smittspridning av covid-19 under början av året. 

Inflationen har stigit tydligt i både euroområdet och USA (se tabell 3.1). I euro-

området är det framför allt energipriserna som har stigit, men även livsmedelspriserna 

har ökat. I USA är uppgången bred med tydliga prisökningar på flera varor och 

tjänster i konsumtionskorgen. Inflationsförväntningarna har stigit både i euroområdet 

och i USA, men de långsiktiga förväntningarna är fortsatt förankrade kring inflations-

målen. Den globala inflationen väntas dämpas 2023, främst till följd av ett lägre bidrag 

från energipriserna samt av att penningpolitiken väntas bli mindre expansiv jämfört 

med 2022.  
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Tabell 3.1 Nyckeltal internationella variabler 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 

BNP, euroområdet 5,3 3,0 2,2 2,0 1,5 

BNP, USA 5,7 3,4 2,2 1,7 1,5 

BNP, Kina 8,1 4,7 5,0 5,0 5,0 

BNP i världen, PPP-vägd1 5,9 3,5 3,4 3,6 3,6 

BNP i världen, KIX-vägd2 5,1 2,9 2,3 2,3 2,1 

Svensk exportmarknad3 8,5 5,5 3,5 3,5 3,2 

Inflation, euroområdet4 2,6 5,3 2,1 1,8 1,9 

Inflation, USA5 4,7 6,9 3,1 2,5 2,3 

Dagslåneränta, euroområdet6 -0,6 -0,5 0,1 0,4 0,6 

Styrränta, USA6 0,3 1,0 2,5 3,0 2,8 

Råoljepris7 70,7 99,2 88,1 81,8 77,8 

1 BNP sammanviktad med köpkraftsjusterade (PPP) BNP-vikter enligt Internationella valutafonden. 

2 BNP sammanviktad med KIX-vikter, ett mått på respektive lands betydelse för svensk utrikeshandel. De senast 
beräknade vikterna används för 2022 och därefter skrivs de fram med trenden från de föregående fem åren. 

3 Den sammanviktade importen i de länder som Sverige exporterar till. Respektive lands vikt utgörs av dess andel i 
svensk varuexport. 

4 Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). 

5 Konsumentprisindex (KPI). 

6 Årsgenomsnitt, procent. Avser estr, dvs. den referensränta som ska återspegla kostnader mellan banker i 
euroområdet för osäkrade lån från en bankdag till nästa, och Federal funds ränta för USA. 

7 Brent, US-dollar per fat. Prognos avser 10-dagars genomsnitt för terminsprissättningen 2022-03-16. 

Källor: Macrobond och egna beräkningar. 

3.2 Utsikterna för Sverige 2022 och 2023 

Tillväxten fortsätter i svensk ekonomi 

Svensk ekonomi har klarat sig väl genom pandemin. Tillväxten tilltog under andra 

halvåret 2021 och BNP är nu över den nivå som förutspåddes innan pandemin. BNP 

växte med nära 5 procent 2021. Tillväxten bromsade dock in i slutet av 2021 och 

inledningen av 2022 till följd av beteendeförändringar med anledning av ökad smitt-

spridning och restriktioner. Även sjukfrånvaron var hög, vilket innebar sämre 

ekonomiska förutsättningar och möjligheter för konsumtion. Samtidigt påverkas 

tillverkningsindustrin fortsatt av leveransproblem och utbudsstörningar, vilket 

återspeglas i en svag industriproduktion och dämpad export under inledningen av 

2022. 

Svensk ekonomi påverkas även av Rysslands invasion av Ukraina, men effekterna är 

mycket osäkra och bedöms vara mindre än för många andra europeiska länder. 

Invasionen förväntas leda till höga energi- och livsmedelspriser, störningar i de globala 

värdekedjorna och stor finansiell osäkerhet som bedöms dämpa både konsumtions- 

och investeringsviljan. Störningar i produktion och leverans av dessa varor antas leda 

till högre importpriser och i förlängningen högre livsmedelspriser i Sverige. Energi-

konsumtionen i Sverige är mindre beroende av rysk gas än i andra europeiska länder, 

men svenska energipriser påverkas ändå i stor utsträckning av den europeiska 

marknaden. Stigande energipriser och livsmedelspriser väntas hålla tillbaka hushållens 

konsumtion. Sveriges direkta handel med Ryssland och Ukraina är liten, men en lägre 

tillväxt i framför allt Europa påverkar även den svenska utrikeshandeln. Finans-

politiken bidrar till att upprätthålla offentlig konsumtion och offentliga investeringar, 

och därmed svensk BNP-tillväxt. 

BNP-tillväxten bedöms tillta under andra och tredje kvartalet 2022, men de starka 

tillväxttakterna kopplade till återhämtningsfasen anses vara förbi och svensk ekonomi 
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väntas gå in i en lugnare tillväxtfas (se tabell 3.2). Bedömningen stöds av framåt-

blickande indikatorer, som barometerindikatorn och inköpschefsindex (se diagram 

3.1). Tillväxttakten 2023 bedöms dämpas ytterligare. 

Diagram 3.1 Barometerindikatorn och PMI 

Standardiserade värden 

 

Källor: Konjunkturinstitutet, Silf och Swedbank. 

Hushållens konsumtion dämpas till följd av högre energi- och 
livsmedelspriser 

Hushållens konsumtion bedöms ha utvecklats svagt under inledningen av 2022 till 

följd av hög smittspridning och höga priser på energi. Högfrekventa data, såsom 

korttransaktioner, pekar på en dämpad konsumtion i synnerhet i besöksnära 

branscher. Produktionsdata visar att även om den totala tjänsteproduktionen har ökat 

sedan andra halvåret 2021 och befinner sig över nivån före pandemin återstår viss 

återhämtning inom de hårdast drabbade branscherna. Framöver väntas hushållen 

konsumera mer tjänster i takt med att beteenden normaliseras efter att restriktionerna 

lyfts. Priserna på främst drivmedel och el väntas fortsatt vara på höga nivåer men 

sjunker något under andra kvartalet. De höga nivåerna medför att hushållens köpkraft 

dämpas. Regeringen har aviserat stöd för att kompensera hushållen för höga energi-

priser. Ett uppdämt konsumtionsbehov, högt sparande och en gynnsam utveckling på 

arbetsmarknaden talar ändå för en jämförelsevis snabb utveckling av hushållens 

konsumtion under 2022. År 2023 väntas tillväxttakten dämpas något men är fortsatt 

starkare än det historiska genomsnittet (2000–2021). 

Offentlig konsumtion fortsätter att återhämta sig 

Den offentliga konsumtionen bedöms fortsatt utvecklas starkt, delvis till följd av 

statens ökade utgifter med anledning av ökad migration. Under 2021 skedde en snabb 

återhämtning efter den svaga utvecklingen 2020, bl.a. till följd av ökade utgifter för 

vaccinationer mot covid-19. Ett återupptagande av verksamheter som prioriterades 

ned under pandemin och ett ökat flyktingmottagande väntas bidra till att arbetade 

timmar, sysselsättning och konsumtionsutgifter i offentlig sektor fortsätter att öka 

under 2022. Den starka konsumtionsutvecklingen möjliggörs bl.a. av en fortsatt stark 

utveckling av inkomsterna i kommunsektorn. De offentliga konsumtionsutgifterna 

antas minska 2023. Det är en följd av regeringens principer för prognoser, vilket 

innebär att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens 

utgifter beaktas. 
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Fortsatt god investeringstakt 

Ett högt kapacitetsutnyttjande inom industrin pekar på ett fortsatt investeringsbehov 

framöver efter en hög tillväxt 2021. Därtill väntas offentliga investeringar utvecklas 

starkt samtidigt som det sker allt fler initiativ inom industrin för att ställa om till en 

cirkulär och fossilfri ekonomi. Antalet påbörjade bostäder och beviljade bygglov 

indikerar en hög byggtakt även 2022 och bostadsinvesteringarna väntas stabiliseras på 

en hög nivå innan de sjunker något 2023. Ökad oro på finansiella marknader, stigande 

marknadsräntor och högre inflation dämpar dock investeringsviljan något. Samman-

taget väntas investeringarna växa i ungefär genomsnittlig takt under 2022, men 

dämpas under 2023 när efterfrågan mattas av. 

Något svagare export under inledningen av året 

Exporten bedöms ha utvecklats svagt under inledningen av 2022, bl.a. till följd av 

fortsatta utbudsstörningar. Begränsad kapacitet av t.ex. frakttjänster och halvledare har 

medfört att det inte varit fullt möjligt att möta den höga efterfrågan. Det syns t.ex. i 

långa leveranstider. Efterfrågan i omvärlden bedöms fortsatt vara jämförelsevis hög 

2022, trots den stora geopolitiska oron som Rysslands invasion av Ukraina innebär. 

Under 2023 väntas exporttillväxten dämpas ytterligare när tillväxten går in i en lugnare 

fas i de länder som är viktiga för svensk export. Sammantaget innebär detta att både 

export och import bedöms fortsätta växa i relativt snabb takt 2022 för att sedan 

dämpas 2023. Nettoexporten väntas bli något negativ 2022 men svagt positiv 2023. 

Tabell 3.2 Nyckeltal försörjningsbalansen 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,8 3,1 1,6 1,6 1,7 

BNP, kalenderkorrigerad 4,7 3,1 1,8 1,6 1,9 

Hushållens konsumtion 5,8 3,8 2,8 2,3 3,2 

Offentlig konsumtion 2,8 1,5 -0,8 -0,1 -0,8 

Fasta bruttoinvesteringar 6,1 3,4 1,3 1,8 1,5 

Lagerinvesteringar1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

Export 7,5 4,8 2,6 2,9 2,3 

Import 9,4 5,5 2,4 2,8 2,4 

BNP per invånare2 4,3 2,6 1,1 1,2 1,3 

BNP i löpande pris 7,9 6,7 3,5 3,4 3,6 

Anm.: Fasta priser, referensår 2020, inte kalenderkorrigerade värden, om inte annat anges. Prognosen är baserad på 
de anslagsnivåer och de regelverk för skatter och transfereringssystem som har beslutats av riksdagen, samt de som 
har föreslagits eller aviserats av regeringen. 

1 Bidrag till BNP-tillväxten, förändring i procent av BNP föregående år. 

2 BNP per person i totala befolkningen. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Fortsatt gynnsam utveckling på arbetsmarknaden 

Läget på arbetsmarknaden förbättrades andra halvåret 2021. Sysselsättningsgraden 

ökade bland både kvinnor och män. Såväl sysselsättningsgrad som arbetskrafts-

deltagande är nu på högre nivåer än före pandemin. Arbetslösheten minskade också 

påtagligt. Även antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen har minskat tydligt men 

antalet långtidsarbetslösa är fortsatt kvar på höga nivåer.  

Framåtblickande indikatorer pekar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Enligt 

Konjunkturbarometern är företagens anställningsplaner på höga nivåer inom samtliga 

branscher. Antalet nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen ökade dessutom 
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under 2021 och är kvar på höga nivåer, samtidigt som antalet varsel om uppsägning 

och antalet konkurser är på låga nivåer. 

Under 2022 och 2023 väntas sysselsättningsgraden öka (se diagram 3.2). Även arbets-

kraftsdeltagandet väntas fortsätta vara på historiskt höga nivåer både 2022 och 2023 

(se tabell 3.3). I takt med att sysselsättningsgraden ökar fortsätter arbetslösheten att 

sjunka. En stor mängd ukrainska medborgare väntas komma till Sverige under 2022 i 

samband med aktiveringen av det s.k. massflyktsdirektivet (2001/55/EG). Eftersom 

dessa personer som utgångspunkt inte folkbokförs antas effekterna på arbets-

marknadsstatistiken bli begränsade. Den sammantagna effekten på sysselsättnings-

tillväxten väntas bli marginell och likaså för arbetslösheten. 

Diagram 3.2 Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad 

Utfall 2006–2021, prognos 2022–2025 

Procent av befolkningen, 15–74 år 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Tabell 3.3 Nyckeltal produktivitet och arbetsmarknad 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Produktivitet1 2,4 0,8 0,3 1,4 1,3 

Arbetade timmar1, 2 2,3 2,3 1,5 0,3 0,6 

Medelarbetstid1, 3 1,1 0,2 0,5 -0,2 0,0 

Sysselsättning4 1,1 2,1 1,0 0,4 0,6 

Sysselsättningsgrad4, 5 67,3 68,7 69,2 69,3 69,4 

Arbetslöshet4, 6 8,8 7,6 7,0 7,0 7,0 

Arbetskraft4 1,4 0,8 0,3 0,5 0,5 

Arbetskraftsdeltagande4, 5 73,8 74,3 74,4 74,5 74,6 

Befolkning, total7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Befolkning, 15–74 år 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 

Anm.: Prognosen är baserad på de anslagsnivåer och de regelverk för skatter och transfereringssystem som har 
beslutats av riksdagen, samt de som har föreslagits eller aviserats av regeringen.  

1 Avser kalenderkorrigerad data. 

2 Enligt nationalräkenskaperna (NR). 

3 Avser antal arbetade timmar per år enligt NR (kalenderkorrigerat) dividerat med årsmedeltal för antal sysselsatta 
enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

4 Avser åldersgruppen 15–74 år. 

5 Procent av befolkningen. 

6 Procent av arbetskraften. 

7 Utfall för 2021 är ett beräknat årsmedelvärde. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Resursutnyttjandet i det närmaste balanserat 

Mängden lediga resurser i ekonomin, eller resursutnyttjandet, kan inte mätas exakt 

utan måste bedömas utifrån en rad indikatorer. Efter den kraftiga nedgången som 

inträffade 2020 steg aktiviteten i svensk ekonomi snabbt. Till exempel steg antalet 

företag som upplevde brist på arbetskraft under 2021. Vidare hade företagen en 

mycket positiv syn på efterfrågeläget. Detta indikerar ett stigande resursutnyttjande i 

svensk ekonomi. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi mätt med BNP-gapet, dvs. 

BNP:s avvikelse från den BNP-nivå som är förenlig med ekonomisk balans, bedöms 

vara i det närmaste balanserat 2022 och 2023. Efterverkningarna av Rysslands 

invasion av Ukraina bedöms dämpa den ekonomiska aktiviteten och därmed även 

resursutnyttjandet i ekonomin (se tabell 3.4). 

Tabell 3.4 Nyckeltal potentiella variabler 

Procentuell förändring om inte annat anges 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Potentiell BNP 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 

Potentiell produktivitet 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 

Potentiellt arbetade timmar 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 

Jämviktsarbetslöshet1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Potentiell BNP i löpande pris2 4,7 5,4 3,7 3,7 3,8 

BNP-gap3 -0,9 0,3 0,3 0,0 0,0 

Produktivitetsgap3 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 

Timgap3 -2,5 -0,7 0,3 0,0 0,0 

Anm.: Fasta priser, referensår 2020, kalenderkorrigerade värden, om inte annat anges. Med potentiell avses den nivå 
på respektive variabel som skulle uppnås vid ett balanserat konjunkturläge. Potentiella variabler är inte observerbara 
utan bedöms utifrån statistiska modeller och indikatorer. Prognosen är baserad på de anslagsnivåer och de regelverk 
för skatter och transfereringssystem som har beslutats av riksdagen, samt de som har föreslagits eller aviserats av 
regeringen. 

1 Andel av potentiell arbetskraft. 

2 Beräknad som potentiell BNP till marknadspris (fasta priser, referensår 2020) multiplicerad med BNP-deflatorn, som 
är ett prisindex för producerade varor och tjänster. 

3 Skillnaden mellan den faktiska och potentiella nivån i respektive variabel i procent av den potentiella nivån. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Hög inflation 2022 delvis på grund av energipriserna 

Inflationen, mätt med konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF), ökade 

jämförelsevis snabbt under 2021. Energipriser, som bidrog till en svag inflation under 

2020, ökade tydligt under i synnerhet det andra halvåret 2021 och gav ett stort bidrag 

till inflationen (se diagram 3.3). Inflationen väntas bli än högre 2022. Utfall under 

inledningen av året pekar på högre varupriser, inklusive livsmedelspriser. Därtill har 

Rysslands invasion av Ukraina och tillhörande sanktioner från omvärlden drivit på 

energipriserna ytterligare liksom priset på andra råvaror såsom vete och majs. Utöver 

detta väntas även globala utbudsstörningar och en svag krona driva upp inflationen. 

Detta bedöms sammantaget resultera i en KPIF-inflation som uppgår till 4,6 procent 

2022 (se tabell 3.5). Även om kärninflationen, dvs. KPIF exklusive energipriser, också 

väntas bli högre än inflationsmålet 2022 är de långsiktiga inflationsförväntningarna väl 

förankrade kring Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Under 2023 väntas 

inflationen falla tillbaka till nära 2 procent. 
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Diagram 3.3 KPIF-inflation och bidrag från energipriser 

Årlig procentuell förändring respektive procentenheter 

  

Anm.: KPIF är konsumentprisindex med fast bostadsränta. Bidrag från energipriser är beräknat som den årliga 
procentuella förändringen i energipriserna multiplicerat med energiprisernas vikt i KPIF. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Enligt konjunkturlönestatistikens preliminära siffror växlade löneökningstakten upp 

något 2021 efter att ha varit historiskt låg under 2020. Utvecklingen under såväl 2020 

som 2021 ska ses i ljuset av senareläggningen av avtalsrörelsen 2020 som resulterade i 

flera månader utan avtalsmässiga löneökningar för många anställda under 2020. Även 

under slutet av 2021 och början av 2022 dämpas löneökningstakten till följd av hur 

kollektivavtalen skrevs 2020. 

Löneökningstakten bedöms bli marginellt lägre 2022 än 2021 (se tabell 3.5). När nya 

kollektivavtal tecknas 2023 väntas konjunkturläget i svensk ekonomi vara bättre, 

arbetslösheten lägre och inflationen högre än när avtalen slöts under 2020. Till-

sammans med ett bättre ekonomiskt läge även i omvärlden väntas detta bidra till en 

högre löneökningstakt 2023. Reallöneökningen, dvs. den nominella löneökningstakten 

enligt konjunkturlönestatistiken korrigerad för konsumentprisindex (KPI), väntas 

dock vara negativ 2022 och lägre än det historiska genomsnittet även 2023 till följd av 

hög inflation. 

Tabell 3.5 Nyckeltal löner och priser 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Timlön enligt KL1 2,7 2,6 3,1 3,1 3,1 

Reallön2 0,5 -2,2 0,5 0,4 0,7 

KPI3 2,2 4,8 2,5 2,7 2,4 

KPIF4 2,4 4,6 1,8 2,0 2,0 

KPIF exkl. energi 1,4 3,7 2,1 2,0 2,0 

Anm.: Prognosen är baserad på de anslagsnivåer och de regelverk för skatter och transfereringssystem som har 
beslutats av riksdagen, samt de som har föreslagits eller aviserats av regeringen. 

1 Nominell löneutveckling. Konjunkturlönestatistiken (KL) för 2021 avser prognos. 

2 Reallön beräknas som timlön enligt KL korrigerad för prisförändringar enligt konsumentprisindex. 

3 Konsumentprisindex. 

4 KPI med fast ränta. 

Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Oro på de finansiella marknaderna 

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit ökad oro på de finansiella marknaderna, 

med ökad volatilitet på världens aktiemarknader, stigande olje- och gaspriser och en 
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svagare utveckling för både euron och den svenska kronan mot dollarn. Utsikter om 

ett mer bestående inflationstryck väntas medföra att penningpolitiken i flera länder blir 

mindre expansiv än vad som tidigare antagits. Federal Reserve har redan börjat höja 

sina styrräntor och ytterligare höjningar väntas under året och Europeiska central-

banken väntas höja räntan under andra halvåret 2022. Riksbanken bedöms nu inleda 

räntehöjningar under andra halvåret 2022 (se tabell 3.6). 

Den svenska kronan har försvagats mot Sveriges viktigaste handelspartners under 

inledningen av 2022. Kronan bedöms gradvis stärkas igen under 2022 och 2023. 

Tabell 3.6 Nyckeltal finansiella variabler 

Procent, årsgenomsnitt, om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Styrränta 0,00 0,03 0,64 0,75 0,75 

Statsobligationsränta 10 år 0,3 0,8 1,1 1,3 1,6 

Statsobligationsränta 5 år 0,0 0,5 0,8 1,1 1,4 

Växelkurs, kronindex KIX1 114,3 118,8 116,8 115,4 114,3 

Växelkurs, SEK per EUR 10,1 10,4 10,3 10,2 10,0 

1 18 november 1992 = 100. 

Källor: Riksbanken, Macrobond och egna beräkningar. 

3.3 Osäkerhet i prognosen 

Rysslands invasion av Ukraina skapar en betydande osäkerhet för den ekonomiska 

utvecklingen. Svensk ekonomi väntas påverkas negativt av invasionen. 

Konsekvenserna kan dock bli större än vad som antagits i prognosen. Energipriserna 

kan stiga ytterligare eller kvarstå på en hög nivå under en längre tid som en följd av 

osäkerheten kring handeln med gas och olja från Ryssland. Även priset på andra 

råvaror och livsmedelspriser kan öka ytterligare. Ökade priser kan i sin tur leda till 

ännu högre inflation, högre räntor, ett minskat konsumtionsutrymme för hushåll och 

en minskad investeringsvilja hos företagen jämfört med i huvudscenariot. Det finns 

också risker kopplade till att Ryssland är en stor exportör av vissa råvaror, t.ex. 

palladium vilket är en viktig insatsvara inom produktionen av motorfordon. Om 

exporten begränsas kan det påverka produktionen i Europa mer negativt än vad som 

har antagits i huvudscenariot. 

Det spända säkerhetspolitiska läget riskerar även att leda till fortsatt turbulens på de 

finansiella marknaderna med fallande tillgångspriser och en försvagad krona. I 

anslutning till de ökade geopolitiska spänningarna finns även relaterade risker för 

cyberattacker. Sådana attacker riskerar att drabba både enskilda företag och samhället i 

stort, och kan därmed medföra negativa konsekvenser för den samlade ekonomiska 

aktiviteten i det drabbade landet. 

Därutöver utgör pandemin fortfarande en osäkerhet för den ekonomiska utveck-

lingen. Den höga vaccinationstäckningen och omikronvariantens utbredda spridning 

bedöms ha medfört ett bättre grundskydd mot framtida infektioner, både i Sverige och 

globalt, men hur länge skyddet varar är osäkert. Nya svårkontrollerade mutationer kan 

uppstå, vilket kan medföra nya beteendeförändringar och restriktioner. Rådande ut-

budsstörningar kan förvärras. Den globala bristen på bl.a. vissa insatsvaror riskerar att 

begränsa produktionskapaciteten inom industrin. Bristen förklaras av ett begränsat 

utbud och transportstörningar i kombination med en oväntat hög efterfrågan. 

En annan osäkerhet är att flera centralbanker kan tvingas höja räntan snabbare än 

väntat för att få tillbaka inflationen mot inflationsmålen. Det skulle kunna leda till en 

svagare konjunkturutveckling än vad som antagits i regeringens prognos. Stigande 
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räntor riskerar också leda till valutarörelser och fallande tillgångspriser med potentiella 

effekter på världsekonomin. 

Det finns även andra osäkerhetsfaktorer som riskerar att påverka ekonomin. Klimat-

förändringar, extrema väderhändelser och förlust av biologisk mångfald utgör risker 

för den globala ekonomin, eftersom de kan medföra stora kostnader för såväl enskilda 

och företag som samhället som helhet. 

BNP-tillväxten kan också bli starkare än vad som bedöms i prognosen. Migrationen 

kan t.ex. öka mer än väntat, vilket kan innebära att offentlig konsumtion utvecklas 

starkare än i huvudscenariot i både Europa och Sverige. Det nya säkerhetspolitiska 

läget kan också innebära starkare offentlig konsumtion och investeringar i Europa. 

Därtill kan invasionen av Ukraina ta en oväntad vändning som innebär att sanktion-

erna lättas tidigare än väntat och att oron på marknaderna minskar och därmed 

medför en starkare ekonomisk utveckling än i huvudscenariot. 

3.4 Utvecklingen 2024 och 2025 

Svensk ekonomi 2024 och 2025 

I detta avsnitt (3.4) beskrivs ett scenario för svensk ekonomi 2024 och 2025 under 

förutsättningen att inga nya störningar påverkar ekonomin. En utgångspunkt för 

scenariot är att BNP-utvecklingen på längre sikt bestäms av ekonomins utbudssida, 

dvs. tillväxten i produktivitet och antalet arbetade timmar. Vidare innebär regeringens 

principer för prognoser att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler 

och statens utgifter beaktas. På några års sikt antas kommuner och regioner redovisa 

resultat i linje med god ekonomisk hushållning genom en anpassning av sina utgifter 

medan kommunalskattenivåerna antas vara oförändrade. 

BNP i Sverige väntas växa i lugnare takt 2024 och 2025 jämfört med 2022, men 

marginellt starkare jämfört med 2023 (se tabell 3.2). I de länder som är viktiga för 

Sveriges utrikeshandel väntas den ekonomiska aktiviteten också växa något lugnare 

framöver (se tabell 3.1). Efterfrågan på svensk export väntas öka och utrikeshandeln 

antas fortsatt lämna ett positivt bidrag till tillväxten i svensk ekonomi. Därtill antas 

även den inhemska efterfrågan bidra till tillväxten. Den offentliga konsumtionen antas 

dock minska 2024, vilket är en följd av antagandet om oförändrade regler. 

I Sverige väntas tillväxten i arbetsutbudet vara dämpad 2024 och 2025 (se tabell 3.3). 

Det beror på att befolkningstillväxten är dämpad samtidigt som andelen äldre i befolk-

ningen ökar. Både sysselsättningen och arbetskraften bedöms öka, medan arbetslös-

heten väntas vara oförändrad. Produktiviteten bedöms växa ungefär i linje med dess 

historiska genomsnitt. Sammantaget bedöms tillväxten i potentiell BNP uppgå till 

omkring 1,9 procent 2024 och 2025. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi bedöms 

vara balanserat 2024 och 2025 och BNP bedöms växa ungefär i linje med potentiell 

tillväxt. 

Inflationen, mätt med KPIF, antas uppgå till 2 procent 2024 och ligga kvar på 2 pro-

cent även 2025. För att understödja inflationsmålet antas Riksbanken höja räntan mot 

slutet av 2022 (se tabell 3.6). 

Tillkännagivande om sysselsättningseffekter 

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anfört om att regeringen 

bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer som föreslås och aviseras i budget-

propositionen (bet. 2016/17:FiU20 punkt 3, rskr. 2016/17:349). Regeringen har i 2016 

års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) redovisat principiella utgångs-

punkter för hur sysselsättningseffekter av regeringens politik bör redovisas och 
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beaktas i regeringens prognoser. Siffersatta bedömningar av långsiktiga syssel-

sättningseffekter är behäftade med mycket stor osäkerhet. En redovisning av sådana 

effekter riskerar att övertolkas och ges en alltför precis innebörd. Olika områden är 

vidare olika svåra att bedöma. I den mån bedömningar endast görs inom de områden 

där det finns mer omfattande forskning att tillgå, t.ex. av metodologiska skäl, kan 

redovisningen bli direkt missvisande. Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som 

är förknippad med beräkningar av långsiktiga sysselsättningseffekter har regeringen 

bedömt att det inte är ändamålsenligt att redovisa siffersatta effektberäkningar av 

enskilda reformer.  

Regeringen beskriver i stället i sina propositioner effekterna av enskilda reformer i 

kvalitativa ordalag och gör i de ekonomiska vårpropositionerna och budget-

propositionerna en samlad bedömning av reformernas långsiktiga effekter på 

makroekonomin. I budgetpropositionerna för 2020 (prop. 2019/20:1), 2021 

(prop. 2020/21:1) och 2022 (prop. 2021/22:1) redovisades även en bedömning av 

riktningen och storleksordningen på de långsiktiga effekterna på sysselsättning, 

arbetslöshet och arbetade timmar för de föreslagna och aviserade reformer som 

bedömdes ha sådana effekter. Det är ofta möjligt att uttala sig om riktningen på 

effekterna med relativt hög säkerhet baserat på tidigare forskningsresultat. I andra 

sammanhang, och i den mån det är lämpligt, kan regeringen göra fördjupade analyser 

av enskilda reformers långsiktiga sysselsättningseffekter. När regeringen bereder 

förslag beaktas givetvis det underlag som finns avseende långsiktiga 

sysselsättningseffekter.  

Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna, som innebär att den bedömda riktningen 

och storleksordningen på effekterna för enskilda reformer redovisas, samt regeringens 

bedömning att det inte är ändamålsenligt att redovisa siffersatta effektberäkningar av 

enskilda reformer, anser regeringen att tillkännagivandet härmed är slutbehandlat. 

3.5 Alternativa scenarier 

Rysslands invasion av Ukraina påverkar svensk ekonomi. Osäkerheten är dock stor 

om i vilken omfattning. I två alternativa scenarier belyses hur svensk ekonomi kan 

påverkas om effekterna av det försämrade geopolitiska läget blir andra än vad som 

förutsätts i prognosen. 

I scenario 1 antas att effekterna av det försämrade geopolitiska läget bli mer om-

fattande och mer långvariga än i prognosen. Den allmänna oron bland företag och 

hushåll antas bli större med minskad investerings- och konsumtionstillväxt i både 

Sverige och omvärlden som följd. Minskad efterfrågan från omvärlden medför att 

exportutvecklingen blir svagare i det alternativa scenariot. Sammantaget blir svensk 

BNP-tillväxt lägre 2022 och 2023 än i prognosen (se tabell 3.7). Resursutnyttjandet 

minskar och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Arbetslösheten stiger. 

Samtidigt bidrar än större begränsningar av utbudet av energi och råvaror till större 

inflationsuppgångar jämfört med i prognosen. Effekter till följd av högre kostnader i 

förädlingskedjor bidrar. En högre inflation medför högre mervärdesskatteintäkter, 

men nedgången i BNP-tillväxten bidrar till att offentliga sektorns inkomster totalt sett 

initialt blir mindre i det alternativa scenariot. Den högre inflationen och högre arbets-

löshet bidrar till högre utgifter. Sammantaget försämras offentliga sektorns finansiella 

sparande i det alternativa scenariot jämfört med i prognosen. I det alternativa scenariot 

antas en återhämtning av svensk ekonomi äga rum 2024 och 2025 med förstärkt 

finansiellt sparande som följd. 

I scenario 2 antas mindre effekter på svensk ekonomi av det försämrade geopolitiska 

läget än i prognosen. Hushåll och företag drivs av en större tillförsikt om den 
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ekonomiska utvecklingen vilket medför en högre tillväxt i konsumtion och investe-

ringar både i Sverige och i omvärlden. Högre ekonomisk aktivitet i omvärlden medför 

högre exporttillväxt. Sammantaget blir BNP-tillväxten högre 2022 och 2023 i alter-

nativscenariot jämfört med i prognosen. Därutöver antas prisuppgången på energi och 

råvaror blir mindre och inflationsuppgången 2022 därigenom mer återhållen. Den 

offentliga sektorns inkomster 2022 blir tillfälligt lägre till följd av en lägre inflation 

som medför lägre tillväxt i löpande priser. För efterföljande år blir inkomsterna högre 

samtidigt som utgifterna blir mindre. Sammantaget blir det finansiella sparandet  

2023–2025 högre i det alternativa scenariot jämfört med i prognosen. 

Tabell 3.7 Alternativa scenarier 

Procentuell förändring om inte annat anges. Prognos enligt huvudscenario i fet stil för respektive variabel 

utifrån tidigare beslutade och aviserade samt nu föreslagna och aviserade reformer1 
 

2022 2023 2024 2025 

BNP2 3,1 1,8 1,6 1,9 

Scenario 1: Lägre tillväxt och lågkonjunktur 1,3 0,2 3,2 3,5 

Scenario 2: Högre tillväxt 3,2 2,2 1,6 1,7 

BNP-gap3 0,3 0,3 0,0 0,0 

Scenario 1: Lägre tillväxt och lågkonjunktur -1,3 -3,0 -1,7 -0,1 

Scenario 2: Högre tillväxt 0,5 0,9 0,6 0,3 

Arbetslöshet4 7,6 7,0 7,0 7,0 

Scenario 1: Lägre tillväxt och lågkonjunktur 8,2 8,6 8,6 7,6 

Scenario 2: Högre tillväxt 7,3 6,7 6,7 6,9 

KPIF5 4,6 1,8 2,0 2,0 

Scenario 1: Lägre tillväxt och lågkonjunktur 6,6 3,8 2,5 2,0 

Scenario 2: Högre tillväxt 3,6 1,8 2,0 2,0 

Finansiellt sparande6 -0,5 0,7 0,8 1,4 

Scenario 1: Lägre tillväxt och lågkonjunktur -0,7 0,0 0,3 1,2 

Scenario 2: Högre tillväxt -0,6 0,8 1,0 1,5 

1 I alternativscenarierna har hänsyn även tagits till kompletterande penningpolitiska åtgärder. 

2 Kalenderkorrigerade värden. 

3 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 

4 Årsgenomsnitt i procent. 

5 KPI med fast ränta. 

6 Procent av BNP. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

3.6 Prognosrevideringar 

I detta avsnitt (3.6) redovisas de prognosrevideringar som gjorts jämfört med 

budgetpropositionen för 2022. Sedan den publicerades har bl.a. två kvartalssamman-

ställningar av nationalräkenskaperna och ett antal utfall för bl.a. arbetskraftsunder-

sökningarna AKU och KPI publicerats. 

Svensk ekonomi utvecklades starkare än väntat andra halvåret 2021. Jämfört med 

budgetpropositionen är BNP-tillväxten nedreviderad 2022, vilket till största delen 

förklaras av att tillväxten 2021 blev starkare än väntat (se tabell 3.8). Återhämtningen 

av svensk ekonomi gick snabbare än tidigare bedömning. Därtill bedöms effekterna av 

Rysslands invasion av Ukraina dämpa tillväxten 2022. Hushållens konsumtion har 

reviderats ned 2022, vilket också förklaras av starkare utfall 2021 än väntat. Även 

nedrevideringen av exporten förklaras av starkare utfall än väntat. En högre export 

samtidigt som importen är något starkare innebär att nettoexportbidraget är negativt 

jämfört med budgetpropositionen. Tillväxten i potentiell BNP har reviderats upp 
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något vilket förklaras av högre potentiell produktivitet. Offentlig konsumtion bedöms 

växa snabbare än i budgetpropositionen, vilket framför allt förklaras av ytterligare till-

förda medel. 

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats jämfört med budgetpropositionen. Arbets-

lösheten är nedreviderad och både sysselsättningen och arbetskraften är uppreviderade 

2022. Det beror främst på att utfallen var starkare än väntat. 

KPI- och KPIF-prognoserna har reviderats upp både 2022 och 2023 jämfört med 

budgetpropositionen. Detta till följd av bl.a. starkare utfall, särskilt för varor inklusive 

livsmedel, högre energipriser samt en svagare krona. Prognosen för reporäntan är 

uppreviderad eftersom högre inflation och stigande räntor i både USA och euro-

området väntas leda till att Riksbanken börjar höja räntan tidigare än vad som antogs i 

budgetpropositionen. 

Tabell 3.8 Jämförelse mellan regeringens prognoser 

Procentuell förändring om inte annat anges. Siffrorna inom parentes avser prognos från budgetpropositionen 

för 2022 

 2021 2022 2023 2024 

BNP 4,8 (4,4) 3,1 (3,5) 1,6 (1,4) 1,6 (1,5) 

Potentiell BNP 1,7 (1,8) 1,8 (1,7) 1,9 (1,7) 1,9 (1,7) 

BNP-gap1 -0,9 (-1,5) 0,3 (0,3) 0,3 (0,2) 0,0 (0,0) 

Arbetslöshet2, 3, 4 8,8 (8,8) 7,6 (7,7) 7,0 (7,0) 7,0 (7,0) 

Arbetskraft2, 4, 5 1,4 (0,4) 0,8 (0,5) 0,3 (0,3) 0,5 (0,3) 

Sysselsatta2, 4, 5 1,1 (-0,1) 2,1 (1,7) 1,0 (1,0) 0,4 (0,3) 

Arbetade timmar6, 7 2,3 (3,2) 2,3 (2,7) 1,5 (0,5) 0,3 (0,2) 

Timlön enligt KL8 2,7 (2,6) 2,6 (2,4) 3,1 (2,6) 3,1 (2,8) 

KPI9 2,2 (1,6) 4,8 (1,4) 2,5 (1,7) 2,7 (2,2) 

KPIF9 2,4 (1,8) 4,6 (1,5) 1,8 (1,7) 2,0 (2,0) 

Styrränta10 0,00 (0,00) 0,03 (0,00) 0,64 (0,00) 0,75 (0,00) 

Anm.: Prognosen är baserad på de anslagsnivåer och de regelverk för skatter och transfereringssystem som har 
beslutats av riksdagen, samt de som har föreslagits eller aviserats av regeringen. 

1 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP.  

2 Avser åldersgruppen 15–74 år.  

3 Procent av arbetskraften.  

4 Det tidsseriebrott som rådde för AKU-statistiken under 2021 har åtgärdats genom att de nya definitioner som gäller    
fr.o.m. 2021 numera även gäller historiskt. Denna s.k. länkning av statistiken resulterar i en högre tillväxttakt för såväl 
sysselsättningen som arbetskraften 2021. 

5 Procent av befolkningen.  

6 Sedan föregående prognos har SCB identifierat ett tidsseriebrott för arbetade timmar vilket har resulterat i en 
upprevidering av antalet arbetade timmar under 2021. 

7 Kalenderkorrigerad. 

8 Nominell löneutveckling enligt konjunkturlönestatistiken.  

9 Konsumentprisindex (KPI) resp. konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), årsgenomsnitt. 

10 Procent, årsgenomsnitt. 

Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet, Riksbanken och egna beräkningar. 

3.7 Utvecklingen enligt andra bedömare 

I detta avsnitt (3.7) jämförs regeringens prognoser för vissa centrala makro-

ekonomiska variabler med prognoser gjorda av Konjunkturinstitutet, Europeiska 

kommissionen, Riksbanken och Ekonomistyrningsverket (se tabell 3.9). Det är viktigt 

att notera att prognoser publiceras vid olika tidpunkter, vilket gör att prognosmakare 

inte alltid har tillgång till samma informationsmängd.  

Regeringens prognos för BNP-tillväxten 2022 är i linje med Ekonomistyrningsverkets 

prognos, men lägre än bedömningarna från Konjunkturinstitutet, Europeiska 



Prop. 2021/22:100 

50 

kommissionen och Riksbanken. En förklaring till skillnaden är att bedömningarna 

gjordes vid olika tidpunkter. Även för 2023 är regeringens prognos lägre än progno-

serna från Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen och Riksbanken, medan 

den är något högre än prognosen från Ekonomistyrningsverket.  

Regeringens prognos över arbetslösheten är något lägre än Riksbankens men något 

högre jämfört med prognoserna från övriga bedömare 2022. För 2023 bedömer 

regeringen att arbetslösheten sjunker till 7,0 procent, vilket är i linje med 

Ekonomistyrningsverkets prognos men lägre än Riksbankens. Jämfört med 

Konjunkturinstitutet och Europeiska kommissionen är regeringens bedömning något 

högre.  

Regeringens prognos över inflationen 2022 och 2023 är lägre än Konjunkturinstitutets 

prognos, både mätt med KPI och harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Övriga 

bedömares prognoser för inflationen 2022 är emellertid lägre än regeringens prognos.  

Regeringens bedömning av resursutnyttjandet mätt med BNP-gapet är i linje med 

Konjunkturinstitutets prognos 2022. Resursutnyttjandet är dock mer positivt än 

Europeiska kommissionens och Ekonomistyrningsverkets bedömningar. Regeringens 

prognos för 2022 är mer balanserad än Riksbankens. För 2023 är regeringens prognos 

över BNP-gapet mer balanserad, alltså lägre än både Konjunkturinstitutets och 

Riksbankens, medan regeringens prognos är högre än Europeiska kommissionens och 

Ekonomistyrningsverkets för samma år.  

Tabell 3.9 Jämförelse mellan olika bedömares prognoser 

Procentuell förändring om inte annat anges 
 

2022 2023 

BNP1   

Regeringen 3,1 1,6 

Konjunkturinstitutet 3,3 2,1 

Europeiska kommissionen 3,8 2,0 

Riksbanken 3,6 2,0 

Ekonomistyrningsverket 3,2 1,5 

Arbetslöshet2   

Regeringen 7,6 7,0 

Konjunkturinstitutet 7,3 6,7 

Europeiska kommissionen 7,1 6,7 

Riksbanken 7,7 7,2 

Ekonomistyrningsverket 7,5 7,0 

Inflation3   

Regeringen 4,8/4,6 2,5/1,5 

Konjunkturinstitutet 5,3/5,3 3,4/2,8 

Europeiska kommissionen /2,9 /1,2 

Riksbanken 2,9/3,0 2,0/1,7 

Ekonomistyrningsverket 3,9/ 0,9/ 

BNP-gap4   

Regeringen 0,3 0,3 

Konjunkturinstitutet 0,4 0,7 

Europeiska kommissionen -0,5 -0,7 

Riksbanken 1,2 1,8 

Ekonomistyrningsverket -0,2 0,0 
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Anm.: Publiceringsdatum är för regeringen 2022-04-19, Konjunkturinstitutet 2022-03-30, Europeiska kommissionen 
2021-11-11 för arbetslöshet och BNP-gap samt 2022-02-10 för BNP och HIKP, Riksbanken 2022-02-10 och 
Ekonomistyrningsverket 2022-03-25. 

1 Fasta priser, ej kalenderkorrigerade värden.  

2 Procent av arbetskraften, 15–74 år.  

3 Årsgenomsnitt, KPI/HIKP. 

4 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 

Källor: Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen, Riksbanken, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

3.8 Utvärdering av prognoser för den 
makroekonomiska utvecklingen 

I detta avsnitt (3.8) utvärderas regeringens prognoser för Sveriges BNP-tillväxt, 

inflation och arbetslöshet som redovisats i budgetpropositionerna och de ekonomiska 

vårpropositionerna 2020–2021 för prognosåren 2020 och 2021. Prognoserna 

utvärderas i förhållande till prognoser gjorda av andra bedömare.  

Ett prognosfel är i denna utvärdering definierat som utfallet minus prognosen. Ett 

positivt prognosfel beror därför på en underskattning av utfallet. Det mått som har 

använts för utvärderingen är prognosernas medelavvikelse gentemot utfall och kallas 

medelprognosfelet. Medelprognosfelet indikerar systematisk under- eller överskattning 

av variabelns förändringstakt. För systematiska prognosfel i form av genomsnittliga 

över- eller underskattningar används ofta den engelska termen bias. Genom att skatta 

en bedömares genomsnittliga prognosfel kan hypotesen att dess prognoser inte har 

någon bias testas. Medelprognosfelet skattas för enskilda bedömare som bedömarens 

genomsnittliga prognosfel för perioden 2000–2021, med ett särskilt undantag för 

arbetslösheten. Från och med 2021 har arbetslöshetsstatistiken anpassats till EU:s nya 

ramlag. I det här avsnittet redovisas prognosfel för tidigare definitioner av arbetslös-

het, vilket innebär att arbetslöshetsprognoser för 2021 utgår. 

I tabell 3.10 visas de olika bedömarnas medelprognosfel och uppgifter om antalet 

observationer för prognoser för BNP-tillväxten. Medelprognosfel som är statistiskt 

signifikanta är markerade med en asterisk. 

Tabell 3.10 Medelprognosfel för prognoser för BNP-tillväxt 

Medelprognosfel (MPF) för prognoser för BNP-tillväxten 2000–2021 och antal observationer (N) 

 Samma år som utfallet 
MPF 

Samma år som utfallet 
N 

Året före utfallet 
MPF 

Året före utfallet 
N 

Regeringen 0,17 44 -0,38 44 

Konjunkturinstitutet 0,14 98 -0,48 96 

Riksbanken 0,05 112 -0,45 111 

HUI Research AB 0,06 79 -0,41 83 

LO 0,07 46 -0,17 45 

Svenskt Näringsliv 0,33 70 0,05 71 

Handelsbanken 0,05 73 -0,46 73 

SEB 0,06 90 -0,25 90 

Nordea -0,04 77 -0,25 78 

Swedbank 0,13 70 -0,06 69 

Anm.: Värdena är avrundade till två decimaler. Prognosfelet är här definierat som utfallet minus prognosen. Ett positivt 
medelprognosfel relaterar därför till en underskattning. 

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, HUI Research AB, Landsorganisationen (LO), Svenskt Näringsliv, 
Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, Swedbank och egna beräkningar. 

Samtliga prognoser är uppdelade i prognoser gjorda samma år som utfallet respektive 

året före utfallet. För prognoser gjorda samma år som utfallet har nästan alla be-

dömare ett positivt skattat medelprognosfel. Regeringen har därmed, liksom de flesta 

övriga bedömare, i genomsnitt underskattat BNP-tillväxten för utvärderingsperioden. 
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För prognoser gjorda året före utfallet har regeringen i stället överskattat BNP-

tillväxten, vilket också är i linje med övriga bedömare. Regeringens medelprognosfel är 

dock inte statistiskt signifikanta, dvs. ingen bias kan säkerställas. 

Tabell 3.11 Medelprognosfel för prognoser för inflationen (KPI) 

Medelprognosfel (MPF) för prognoser för inflationen (KPI) 2000–2021 och antal observationer (N) 

 Samma år som utfallet 
MPF 

Samma år som utfallet 
N 

Året före utfallet 
MPF 

Året före utfallet 
N 

Regeringen -0,01 44 -0,28 44 

Konjunkturinstitutet -0,05* 98 -0,23 96 

Riksbanken -0,07* 112 -0,57* 111 

HUI Research AB -0,19* 79 -0,45* 83 

LO 0,00 46 -0,16 45 

Svenskt Näringsliv -0,10* 67 -0,48* 68 

Handelsbanken -0,13* 73 -0,61* 73 

SEB -0,09* 87 -0,39* 87 

Nordea -0,05 77 -0,37* 78 

Swedbank -0,11* 70 -0,60* 69 

Anm.: Värdena är avrundade till två decimaler. * indikerar signifikans på 10 procents nivå. Signifikansnivån 10 procent 
används för att värna om testets styrka, se Finansdepartementets promemoria Utvärdering av makroekonomiska 
prognoser 2014, som publicerats på regeringen.se i anslutning till VÅP14. Ett signifikant medelprognosfel kan tolkas 
som att det är 10 procents sannolikhet eller mindre (dvs. en förhållandevis liten sannolikhet) att få det erhållna 
medelprognosfelet om det inte skulle finnas någon bias. Prognosfelet är här definierat som utfallet minus prognosen. 
Ett positivt medelprognosfel relaterar därför till en underskattning. 

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, HUI Research AB, Landsorganisationen (LO), Svenskt Näringsliv, 
Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, Swedbank och egna beräkningar. 

Tabell 3.11 visar de olika bedömarnas medelprognosfel för inflationen. Tabellen 

påvisar att regeringens prognoser året före utfall i genomsnitt har överskattat 

inflationen under utvärderingsperioden, i likhet med övriga bedömare. Däremot 

påvisas ingen signifikant bias i regeringens prognoser, varken för prognoser gjorda 

samma år eller året före utfallet. I denna aspekt skiljer sig regeringens prognoser från 

huvuddelen av övriga bedömares, i vilka en signifikant bias återfinns.  

I tabell 3.12 visas de olika bedömarnas medelprognosfel och uppgifter om antalet 

observationer för prognoser för arbetslösheten 2000–2020, innan omläggningen av 

arbetslöshetsstatistiken 2021. Utvärderingen påvisar ingen signifikant bias hos 

regeringen eller någon annan bedömares arbetslösprognoser under utvärderings-

perioden. I likhet med huvuddelen av övriga bedömare har regeringen ett positivt 

medelprognosfel för prognoser gjorda året före utfall, dvs. en genomsnittlig under-

skattning av arbetslösheten. Underskattningen är dock inte statistiskt säkerställd på 

10 procent signifikansnivå.  

Tabell 3.12 Medelprognosfel för prognoser för arbetslösheten 

Medelprognosfel (MPF) för prognoser för arbetslösheten 2000–2020 och antal observationer (N) 

 Samma år som utfallet 
MPF 

Samma år som utfallet 
N 

Året före utfallet 
MPF 

Året före utfallet 
N 

Regeringen -0,02 41 0,20 39 

Konjunkturinstitutet -0,02 92 0,20 84 

Riksbanken -0,00 105 0,11 101 

HUI Research AB 0,00 78 0,09 78 

LO -0,02 44 0,11 37 

Svenskt Näringsliv -0,07 67 0,03 63 

Handelsbanken 0,01 68 0,11 65 

SEB -0,01 84 0,19 79 

Nordea 0,01 74 0,10 71 
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 Samma år som utfallet 
MPF 

Samma år som utfallet 
N 

Året före utfallet 
MPF 

Året före utfallet 
N 

Swedbank -0,10 65 -0,07 61 

Anm.: Värdena är avrundade till två decimaler. Prognosfelet är här definierat som utfallet minus prognosen. Ett positivt 
medelprognosfel relaterar därför till en underskattning. 

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken, HUI Research AB, Landsorganisationen (LO), Svenskt Näringsliv, 
Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Nordea, Swedbank och egna beräkningar. 

3.9 Regeringens mått på välstånd 

Välståndet har i huvudsak förbättrats 

Det är viktigt att följa den långsiktiga samhällsutvecklingen i bred bemärkelse. Sedan 

2017 redovisas därför indikatorer på välståndet i Sverige, uppdelat på ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt välstånd. 

De ekonomiska välståndsindikatorerna har till stor del förbättrats. Arbetslösheten och 

hushållssektorns låneskulder som andel av disponibel inkomst har dock ökat sedan 

den senaste mätningen. För de miljömässiga och sociala indikatorerna är den senaste 

tillgängliga statistiken från 2020, vilket innebär att pandemins kortsiktiga effekter för 

första gången speglas i dessa indikatorer. De flesta av de sociala indikatorerna var 

dock oförändrade under 2020 jämfört med 2019. Endast utbildningsnivån och 

andelen med låg ekonomisk standard ökade respektive minskade något. Däremot 

finns det skillnader mellan grupper i samhället för vissa av de sociala indikatorerna, 

t.ex. mellan män och kvinnor, mellan inrikes och utrikes födda och mellan grupper 

med olika utbildningsnivå. De miljömässiga indikatorerna har i huvudsak förbättrats 

eller saknar nytt mättillfälle. Det är enbart för indikatorn kemikaliebelastning som läget 

har försämrats gällande förekomsten av vissa miljögifter i blod. 

Tabell 3.1 Indikatorer på välstånd och deras utveckling 

Indikator 

Utveckling jmf. 
med senaste 
mättillfälle 

Period som 
förändring 
avser Beskrivning 

Ekonomiska  

 

 

 

BNP per capita Ökning 2020–2021 Det samlade värdet av alla varor och tjänster som 

produceras i Sverige per person i befolkningen. 

Sysselsättningsgrad Ökning 2020–2021 Andel av befolkningen 15–74 år som har ett 

arbete. 

Arbetslöshet Ökning 2020–2021 Andel arbetslösa i arbetskraften 15–74 år. 

Hushållens 

skuldsättning 

Ökning 

respektive 

minskning 

2020–2021 Hushållssektorns låneskulder i procent av 

disponibel inkomst och av hushållens finansiella 

tillgångar. 

Den offentliga 

sektorns 

konsoliderade 

bruttoskuld 

Minskning 2020–2021 Den konsoliderade statsskulden och 

kommunsektorns skulder på kapitalmarknaden, 

minus AP-fondernas innehav av statsobligationer. 

Kallas också för Maastrichtskulden. 

Miljömässiga 

 

 
 

Luftkvalitet Minskning 2019–2020 Halter av kvävedioxid (NO2) och små partiklar 

(PM2,5) i gatumiljö (årsmedelvärden). 

Vattenkvalitet Ej 

uppdaterad 

2010–2016 

– 2016–

20211 

Andelen ytvattenförekomster med hög eller god 

ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 

Rödlisteindex Ej 

uppdaterad 

2010–2015 

– 2015–

20201 

Förändringen i olika artgruppers livskraft, anger 

hur stor andel av artgruppen som förväntas finnas 

kvar inom den närmsta framtiden. 

Kemikaliebelastning Otydlig 

utveckling 

2017–2019 Förekomst av miljögifterna PCB, DDE, dioxiner 

och PBDE i modersmjölk samt PFOS, PFOA och 

långkedjiga PFAS i blod.2 
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Indikator 

Utveckling jmf. 
med senaste 
mättillfälle 

Period som 
förändring 
avser Beskrivning 

Utsläpp av 

växthusgaser 

Minskning 2019–2020 Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser 

(koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade 

gaser). 

Sociala 

 

 
 

Låg ekonomisk 

standard 

Minskning 2019–2020 Andel av befolkningen med ekonomisk standard 

lägre än 60 procent av medianinkomsten. 

Självskattad allmän 

hälsa 

Oförändrad 2019–2020 Andel i befolkningen 16 år och äldre som på 

frågan ”Hur tycker du din hälsa är i allmänhet?” 

svarat ”mycket bra” eller ”bra”. 

Utbildningsnivå Ökning 2019–2020 Högsta avklarade utbildning för befolkningen i 

åldern 16–74 år. 

Mellanmänsklig tillit Oförändrad 2019–2020 I vilken grad tillfrågade uppfattar att andra 

människor går att lita på. Mäts genom frågan 

”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att 

lita på människor i allmänhet?”. En svarssiffra över 

7 på en skala 0–10 anses utgöra hög tillit. 

Nöjd med livet Oförändrad 2019–2020 Mäter subjektivt välbefinnande med frågan ”Hur 

nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?”. 

Andelen avser de som svarat ”ganska nöjd” eller 

”mycket nöjd”. 

Hushållens 

kontantmarginal 

Oförändrad 2019–2020 Andel i befolkningen, 16 år och äldre, som svarat 

nej på frågan "Skulle du/ditt hushåll inom en 

månad klara av att betala en oväntad utgift på 

12 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?". 

Anm.: Respektive indikator använder den senast tillgängliga statistiken. Mer ingående beskrivningar och definitioner av 
indikatorerna redovisas nedan. 

1 Avser förändring mellan två genomsnitt av mätningar som pågått under längre perioder. 

2 PCB är en typ av industrikemikalier. DDE är en nedbrytningsprodukt av insektsgiftet DDT. Dioxiner bildas bl.a. vid 
tillverkning av kemikalier som innehåller klor samt vid förbränningsprocesser. PBDE är en grupp av bromerade 
flamskyddsmedel. PFOS, PFOA och långkedjiga PFAS är högfluorerade ämnen. 

Källor: Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket, SOM-institutet, VattenInformationsSystem Sverige, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket. 

Ekonomiska indikatorer 

BNP per capita 

BNP per capita, dvs. BNP per invånare, används ofta som en indikator på materiellt 

välstånd. Utvecklingen av ett lands BNP per capita ger med andra ord en fingervisning 

om vilka ekonomiska förutsättningar de som är invånare i landet har att konsumera 

varor och tjänster. Denna indikator säger dock inte något om hur möjligheterna till 

konsumtion är fördelade inom landet, hur konsumtionen matchar människors behov 

eller i vilken mån den ekonomiska aktiviteten sker på bekostnad av icke förnybara 

resurser.  

År 2021 ökade Sveriges BNP per capita med 4,3 procent. Ökningen var relativt stark i 

en historisk jämförelse och förklaras av att den ekonomiska aktiviteten återhämtade 

sig snabbt efter den ekonomiska nedgången i spåren av pandemin. BNP per capita har 

utvecklats svagt i Sverige sedan 2009 jämfört med den genomsnittliga utvecklingen 

2000–2009. En förklaring till det är att andelen personer i arbetsför ålder har minskat. 

Sysselsättningsgrad 

Sysselsättningsgraden mäter andelen av befolkningen i åldern 15–74 år som är syssel-

satta. En hög sysselsättningsgrad är grunden för den gemensamma välfärden eftersom 

arbetsinkomster är den viktigaste skattebasen i ekonomin. När fler försörjer sig genom 

arbete minskar dessutom den offentliga sektorns kostnader eftersom transfereringar 

generellt sett minskar.  
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I spåren av pandemin föll sysselsättningsgraden 2020 med 1,2 procentenheter jämfört 

med 2019 och uppgick till 66,6 procent. Trots pandemin förbättrades läget på arbets-

marknaden 2021 och sysselsättningsgraden uppgick till 67,3 procent, en ökning med 

0,7 procentenheter jämfört med 2020. Sysselsättningsgraden för män uppgick till 

70,1 procent och för kvinnor till 64,4 procent 2021, en skillnad på 5,7 procentenheter. 

Män har generellt sett en högre sysselsättningsgrad än kvinnor. Skillnaden i syssel-

sättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda uppgick under 2021 till 8,8 procent-

enheter. För inrikes och utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 69,4 procent 

respektive 60,6 procent. Dessutom är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes 

födda kvinnor och män större än skillnaden mellan kvinnor och män födda i Sverige. 

Arbetslöshet 

Arbetslöshet definieras som andelen arbetslösa av antalet personer i arbetskraften, där 

arbetskraften utgörs av antalet arbetslösa och sysselsatta i åldern 15–74 år. Indikatorn 

mäter hur stor andel av arbetskraften som inte har något arbete men som sökt eller 

försökt hitta och kan ta ett arbete. Arbete ger individen möjlighet till egen försörjning, 

bättre möjligheter att forma sitt liv samt gemenskap och tillhörighet. Arbetslösa 

drabbas också av ohälsa i större utsträckning än de individer som har ett arbete. Att 

arbetslösheten är låg är av central vikt både för individer och för samhället.  

I spåren av pandemin ökade arbetslösheten under 2020 och är fortsatt på en förhöjd 

nivå 2021. Till följd av att många sökte sig till arbetskraften utan att få ett jobb direkt 

minskade arbetslösheten inte i takt med att sysselsättningen ökade 2021. Trots att 

arbetslösheten minskade tydligt under andra halvåret var arbetslösheten i genomsnitt 

0,3 procentenheter högre 2021 jämfört med 2020. Arbetslösheten minskade mer för 

män än för kvinnor under loppet av 2021. Under 2021 uppgick skillnaden i arbets-

löshet mellan inrikes och utrikes födda till 14 procentenheter, samtidigt som skillna-

den i arbetslöshet mellan inrikes födda kvinnor och män var mindre än skillnaden 

mellan utrikes födda kvinnor och män.  

Hushållens skuldsättning 

Indikatorn redogör för hushållens skuldsättning uttryckt i hushållens låneskulder som 

andel av disponibel inkomst och som andel av finansiella tillgångar. Huvuddelen av 

skulderna är bostadslån. Med undantag för den översta tiondelen av inkomstför-

delningen är bolåneskulderna som andel av disponibel inkomst större ju högre upp i 

inkomstfördelningen hushållen befinner sig. Under 2021 har skulderna som andel av 

disponibel inkomst ökat, bl.a. till följd av stigande bostadspriser. År 2021 motsvarade 

låneskulden ca 199 procent av hushållens disponibla inkomst (se diagram 3.4). Skuld-

sättningen i förhållande till hushållens finansiella tillgångar har varit relativt konstant 

under hela 2000-talet. Under de senaste åren har kvoten sjunkit något, då hushållens 

finansiella tillgångar ökat relativt kraftigt. År 2021 motsvarade hushållens låneskulder i 

förhållande till finansiella tillgångar ca 24 procent. 
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Diagram 3.4 Hushållens låneskulder som andel av disponibel inkomst och av 
hushållens finansiella tillgångar 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som andel av BNP, ofta kallad 

Maastrichtskulden, är det mått på den offentliga sektorns skuld som används inom 

Europeiska unionen. För Sverige definieras skulden som den konsoliderade stats-

skulden och kommunsektorns samt ålderspensionssystemets skulder på kapital-

marknaden med avdrag för AP-fondernas innehav av statsobligationer. Maastricht-

skulden minskade kontinuerligt som andel av BNP mellan 2014 och 2019 med 

sammantaget 10 procent, men till följd av bl.a. regeringens finanspolitiska åtgärder för 

att bemöta pandemins effekter ökade skulden kraftigt mellan 2019 och 2020 och 

uppgick till ca 40 procent av BNP 2020. Till följd av den allmänna ekonomiska 

återhämtningen och av att Riksbanken amorterade på sitt valutalån minskade åter 

skulden 2021 som andel av BNP. Den offentliga skuldsättningen i Sverige tillhör en av 

de lägsta i Europeiska unionen och uppgick till 36,7 procent av BNP 2021. 

Motsvarande skuldkvot för EU var 90,1 procent av BNP (avser ställningsvärden för 

kvartal 3 2021). 

Miljöindikatorer 

Luftkvalitet 

Välståndsindikatorn för luft visar utvecklingen för två av de vanligaste luftföro-

reningarna i svenska städer: kvävedioxid (NO2) och små partiklar (PM2,5). Båda har 

negativ påverkan på såväl hälsa som miljö. Kväveoxider bildas vid all typ av för-

bränning. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. För de små partiklarna är 

avgaser från trafik, industriutsläpp, småskalig vedeldning och annan förbränning stora 

utsläppskällor. De små partiklarna transporteras i stor utsträckning till Sverige från 

kontinenten och är därför högre i södra än i norra Sverige.  

Halterna av både kvävedioxid och små partiklar visar en nedåtgående trend sedan 

mätningarna inleddes 2008 respektive 2006. Mellan 2019 och 2020 sjönk årsmedel-

värdet för halterna av både kvävedioxid och små partiklar (se diagram 3.5). Minsk-

ningen av kvävedioxid mellan 2019 och 2020 kan delvis vara en tillfällig pandemi-

effekt. Även om Sverige fortfarande har lokala problem med höga halter kvävedioxid 

och små partiklar är halterna av luftföroreningar förhållandevis låga vid en jämförelse 

med Europeiska unionen i övrigt. 
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Diagram 3.5 Halter av NO2 och PM2,5 i gatumiljö (årsmedelvärden) 

µg/m3 

 
Anm.: Kvävedioxid (NO2) mäts för svenska städer med över 50 000 invånare. Mätplatser som ingår i indikatorn små 
partiklar (PM2,5) är Burlöv, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. 

Källa: Naturvårdsverket. 

Vattenkvalitet 

En god vattenkvalitet är viktig för vattenlevande arter, dricksvatten, biologisk mång-

fald och friluftsliv. Indikatorn för vattenkvalitet uttrycks som ekologisk status i 

ytvatten och i den ingår påverkan från exempelvis övergödning och miljögifter samt 

fysisk påverkan. Överlag är den ekologiska statusen bättre i norra än i södra Sverige, 

där befolkningstätheten och jordbruksintensiteten är högre. Fysisk påverkan och 

övergödning är de främsta skälen till att god ekologisk status inte nås. Vid den senaste 

bedömningen av vattenkvaliteten (baserad på miljöövervakning, analys- och kart-

läggningsarbete perioden 2016–2021) hade 40 procent av ytvattenförekomsterna som 

minst god ekologisk status. Detta är samma resultat som vid föregående mätning.  

Rödlisteindex 

Rödlisteindexet mäter förändringar i artgruppers livskraft, och är ett exempel på en av 

flera indikatorer som ger en bild av tillståndet i svensk natur och hur förändringar sker 

över tid. Indexet baseras på förändringar i rödlistekategorisering för olika artgrupper. 

Rödlistekategorisering sker i femårscykler och den senaste kategoriseringen genom-

fördes 2020, vilket betyder att ingen ny mätning finns att tillgå i år. Under perioden 

2015–2020 har utvecklingen för däggdjur och groddjur varit positiv, medan den varit 

negativ för mossor och fåglar. Övriga gruppers utveckling är relativt jämn.  

Kemikaliebelastning 

Indikatorn kemikaliebelastning redovisar mätningar av ett antal långlivade miljögifter i 

modersmjölk och blod. Mätningarna från 2019 visar på samma trend som föregående 

mätning. Halterna av hårt reglerade miljögifter, såsom dioxiner (bildas bl.a. vid till-

verkning av kemikalier som innehåller klor samt vid förbränningsprocesser) och PCB 

(industrikemikalier), minskar, medan halterna av långkedjiga PFAS (högfluorerade 

ämnen) ökar (se diagram 3.6). Mätningarna av föroreningar i modersmjölk visar att 

halterna minskar långsamt trots att användning och spridning begränsats genom 

förbud i Sverige och internationellt. Det beror på att ämnena är långlivade i miljön, 

ansamlas i fettvävnad hos människor och djur och att de redan är spridda i varor, 

byggnader och miljö. Höga halter av dessa ämnen kan ge upphov till sjukdomar som 

cancer, påverka fortplantningsförmågan, skada arvsmassan och störa hormonsystemet.  
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Diagram 3.6 Exponering för vissa långlivade miljögifter i Sverige 

Miljöföroreningar i modersmjölk och blod 1996–2019, index 1996 = 100 

 
Anm.: Diagrammet visar halten av miljögifter i modersmjölk och blod från förstagångsmödrar i Uppsala. Det är en 
illustration av hur den samlade exponeringen för långlivade organiska miljögifter har förändrats över tid. Den kurva som 
ökar är de högfluorerade ämnena ”summa PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PDTrDA”. 

Källa: Livsmedelsverket. 

Utsläpp av växthusgaser 

Utsläpp av växthusgaser är den viktigaste faktorn bakom klimatförändringarna. 

Klimatförändringarna är ett av vår tids största hot och förväntas påverka samhället 

genom bl.a. havsnivåhöjningar, temperaturökningar och att extremväder blir allt 

vanligare. De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige uppgick 2020 till 46,3 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter. Det innebär en minskning med 8,9 procent jämfört med 

2019, vilket utgör en större minskning än under tidigare år. Den stora minskningen 

under 2020 beror delvis på den minskade aktiviteten i samhället till följd av pandemin 

och delvis på det fortsatta genomförandet av klimathandlingsplanen.  

Sedan 1990 har utsläppen minskat med 35 procent (se diagram 3.7). Minskningen 

beror på flera faktorer, bl.a. ökad användning av el och biodrivmedel i transport-

sektorn, att el- och fjärrvärme ersatt oljeeldade värmepannor och en ökad användning 

av biomassa inom industrin.  

Diagram 3.7 Sveriges territoriella växthusgasutsläpp och BNP, fasta priser 

Index 1993 = 100 

 
Anm.: Koldioxidekvivalenter visar utsläpp och upptag av växthusgaser som omfattas av klimatmålet (koldioxid, metan, 
dikväveoxid och fluorerade gaser) inom svenskt territorium. 

Källor: Naturvårdsverket och SCB. 
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Sociala indikatorer 

Låg ekonomisk standard 

Personer med låg ekonomisk standard riskerar att inte ha råd med sådant som anses 

vara en del av en godtagbar levnadsstandard. Till gruppen räknas den andel av befolk-

ningen som har en ekonomisk standard lägre än 60 procent av medianinkomsten. 

Andelen med låg ekonomisk standard minskade något 2020 jämfört med 2019 vilket 

främst förklaras av att inkomsterna för många äldre i befolkningen ökade i snabbare 

takt än medianinkomsten. Andelen med låg ekonomisk standard har ökat sedan 1995 

men andelen har stabiliserats runt 14–15 procent under de senaste tio åren. För 

ungefär hälften av personerna med låg ekonomisk standard är den ekonomiska 

utsattheten av mer långvarig karaktär och denna andel har ökat över tid.  

Självskattad allmän hälsa 

Indikatorn för självskattad allmän hälsa avser den andel i befolkningen, 16 år och 

äldre, som svarat ”mycket bra” eller ”bra” på frågan ”Hur tycker du att din hälsa är i 

allmänhet?”. År 2020 var denna andel 76 procent. Andelen har varit i princip oför-

ändrad sedan 2014. För 2020 var vidare andelen män som svarat att de har bra eller 

mycket bra hälsa högre än andelen kvinnor, 78 procent respektive 74 procent. Det 

finns även skillnader vid en jämförelse av utbildningsnivåer. Bland dem som har efter-

gymnasial utbildning anser 82 procent att de har en bra hälsa, vilket kan jämföras med 

drygt 70 procent bland dem som har gymnasial respektive förgymnasial utbildning. 

Ingen signifikant skillnad mellan inrikes och utrikes födda har uppmätts. Generellt 

anger yngre personer att de har bättre hälsa än äldre personer, en skillnad som i stort 

sett varit oförändrad sedan 2014. 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå påverkar bl.a. människors ekonomiska förutsättningar och hälsa. 

Under 2000-talet har befolkningens utbildningsnivå ökat stadigt. Andelen med efter-

gymnasial utbildning har ökat från 27 till 39 procent under perioden 2001–2020. 

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, och skillnaden har ökat mellan  

2001–2020. Skillnaden är störst sett till eftergymnasial utbildningsnivå, där drygt fyra 

av tio kvinnor har en eftergymnasial utbildning 2020 jämfört med tre av tio män. 

Andelen eftergymnasialt utbildade är ungefär lika stor bland inrikes och utrikes födda. 

Andelen med förgymnasial utbildning är dock större bland utrikes födda och skillna-

derna har ökat under 2000-talet.  

Mellanmänsklig tillit 

Mellanmänsklig tillit, eller social tillit, är ett mått på i vilken grad individer uppfattar att 

andra människor går att lita på. En hög nivå av mellanmänsklig tillit fungerar som ett 

sammanhållande kitt i samhället och underlättar beslutsprocesser och affärstrans-

aktioner. Andelen av befolkningen som upplevde en hög mellanmänsklig tillit var 

56 procent 2020 och har legat på ungefär samma nivå sedan 2001. Andelen med hög 

mellanmänsklig tillit är högre bland kvinnor, personer över 30 år, personer som vuxit 

upp i Sverige och personer med eftergymnasial utbildning. Störst skillnad i tillit inom 

en kategori uppmäts mellan personer med olika utbildningsnivå. Bland personer med 

förgymnasial utbildning har 45 procent hög tillit jämfört med 67 procent bland de 

med eftergymnasial utbildning. 

Nöjd med livet 

Det subjektiva välbefinnandet är generellt sett högt i rika, demokratiska och politiskt 

stabila samhällen med låg arbetslöshet. I Sverige har andelen som är nöjda med livet 
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legat på en hög och stabil nivå över tid och uppgick 2020 till 90 procent i genomsnitt. 

Samtliga samhällsgrupper som studerats anger en generellt hög nivå av nöjdhet, om-

kring 80–90 procent. Det finns samtidigt en negativ utveckling bland personer som är 

16–29 år, där andelen som är nöjda med livet minskar. Andelen unga som uppgav att 

de var nöjda med livet 2020 var 82 procent jämfört med 90 respektive 93 procent 

bland personer i åldrarna 30–64 år och 65–85 år. Skillnaden mellan dessa grupper har 

även ökat sedan 2016 (se diagram 3.8). Personer som vuxit upp utanför Sverige är 

något mindre nöjda än personer som vuxit upp i Sverige. Skillnaden har dock minskat 

från omkring tio procentenheter i början av 2000-talet till fyra procentenheter 2020. 

Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män har uppmätts 2020. 

Diagram 3.8 Andel som anser att de är mycket eller ganska nöjda med livet efter 
ålder 

Procent 

 
Källa: SOM-institutet (SOM-undersökningarna 2020). 

Hushållens kontantmarginal 

Andelen som saknar kontantmarginal definieras som den andel av befolkningen 16 år 

och äldre som inte skulle kunna hantera en oväntad utgift på 12 000 kronor utan att 

låna pengar eller be om hjälp. Att sakna kontantmarginal har en negativ påverkan på 

individens livskvalitet och självbestämmande.  

År 2020 uppgav var femte person att de saknar kontantmarginal för oförutsedda 

utgifter, vilket är samma nivå som året innan. Det är vanligare att yngre personer, 

utrikes födda och personer med högst förgymnasial utbildning saknar kontant-

marginal. Skillnaden är störst mellan utrikes och inrikes födda. Bland utrikes födda 

saknar 44 procent kontantmarginal jämfört med 13 procent bland inrikes födda. Sedan 

2008 har skillnader mellan män och kvinnor uppmätts. Under perioden 2008–2020 

har andelen kvinnor som saknar kontantmarginal varit högre än andelen män (se 

diagram 3.9). Skillnaden har dock minskat över tid, och 2020 var den inte längre 

statistiskt signifikant. 

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Samtliga 16–29 år 30–64 år 65–85 år



Prop. 2021/22:100 

61 

Diagram 3.9 Andel som saknar kontantmarginal 

Procent 

 
Anm.: Andel i befolkningen, 16 år och äldre, som svarat nej på frågan Skulle du/ditt hushåll inom en månad klara av att 
betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan att låna eller be om hjälp? 

Källa: Statistiska centralbyrån (Undersökningarna av levnadsförhållanden). 
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4 De budgetpolitiska målen 

I detta avsnitt följer regeringen upp de budgetpolitiska målen och bedömer en ny nivå 

på utgiftstaket för 2025. 

De budgetpolitiska målen består av ett mål för den offentliga sektorns finansiella 

sparande (överskottsmålet), ett utgiftstak för staten, ett kommunalt balanskrav och ett 

skuldankare. De budgetpolitiska målen skapar förutsättningar för att andra politiska 

mål ska uppnås på ett sätt som är offentligfinansiellt hållbart på både kort och lång 

sikt. Uppföljningen av målen sker enligt de metoder som anges i skrivelsen Ramverket 

för finanspolitiken (skr. 2017/18:207). 

Sammanfattning 

– Med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och den djupa lågkon-

junktur som den orsakade har finanspolitiken under 2020–2022 aktivt tillfört 

stora resurser till hälso- och sjukvården och genomfört finanspolitiska åtgärder 

för att dämpa de akuta ekonomiska effekterna av pandemin. Det finansiella 

sparandet förväntas därför ligga under den målsatta nivån för överskottsmålet 

under dessa år. 

– Regeringen bedömer att det strukturella sparandet innevarande år kommer att 

avvika från överskottsmålets nivå, och att avvikelsen är motiverad av spridningen 

av covid-19 och av stabiliseringspolitiska skäl. 

– Den aktuella prognosen, som bygger på beslutade och aviserade reformer, visar 

på ett sparande över den målsatta nivån 2023. Prognoser för ekonomins ut-

veckling är i allmänhet mycket svåra att göra. Den ökade ekonomiska och geo-

politiska osäkerheten till följd av den ryska invasionen av Ukraina och pandemin, 

medför att prognosen är ovanligt osäker. Finanspolitiken kan alltså framöver 

behöva anpassas till ett ekonomiskt läge som avviker från det som prognostiseras 

i denna proposition. 

– Bruttoskulden bedöms vara förenlig med skuldankarets riktmärke på 35 procent 

av BNP 2021–2023. 

– Den nuvarande prognosen för de takbegränsade utgifterna 2023 innebär att 

utgifterna överstiger utgiftstaket med 7 miljarder kronor. 

– Regeringen bedömer att utgiftstaket för 2025 bör uppgå till 1 720 miljarder 

kronor. Det är en ökning med 125 miljarder kronor jämfört med 2024. 

– Kommunsektorn som helhet bedöms klara balanskravet under prognosperioden. 

4.1 Uppföljning av målet för det finansiella 
sparandet 

Målnivån för det finansiella sparandet (överskottsmålet) anger att sparandet i den 

offentliga sektorn i genomsnitt ska motsvara en tredjedels procent av BNP över en 

konjunkturcykel. Det strukturella sparandet innevarande och nästkommande år 

används för att bedöma måluppfyllelsen i förhållande till överskottsmålet i ett framåt-

blickande perspektiv. För att i efterhand utvärdera om överskottsmålet uppnåtts och 

för att upptäcka systematiska avvikelser används ett bakåtblickande åttaårigt genom-

snitt av det faktiska finansiella sparandet. Det bakåtblickande genomsnittet ska dock 

inte styra finanspolitiken på kort sikt. 
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Det strukturella sparandet ligger i år under överskottsmålets nivå 

Regeringen bedömer att det strukturella sparandet innevarande år kommer att avvika 

från överskottsmålets nivå, men att avvikelsen är motiverad av spridningen av 

covid-19 och av stabiliseringspolitiska skäl. Det finanspolitiska ramverket anger 

uttryckligen att det kan vara motiverat att bedriva en aktiv finanspolitik som försvagar 

sparandet av stabiliseringspolitiska skäl. Det betyder att även om finanspolitiken leder 

till en tydlig avvikelse från överskottsmålet innevarande år bedöms den förda finans-

politiken vara förenlig med det finanspolitiska ramverket. Om en målavvikelse 

konstateras ska dock regeringen redogöra för varför avvikelsen uppstått och hur en 

återgång till målnivån ska ske. Även det bakåtblickande genomsnittet av det finansiella 

sparandet för 2014–2021 bedöms ligga under målnivån (se tabell 4.1). 

Avvikelsen är motiverad av pandemin och av 
stabiliseringspolitiska skäl 

Spridningen av covid-19 har medfört ökade direkta kostnader för t.ex. sjukvård, smitt-

spårning, testning och vaccinering, vilket har försvagat det strukturella sparandet. 

Dessutom har pandemin inneburit att stora finanspolitiska åtgärder behövt vidtas för 

att dämpa de akuta ekonomiska effekterna för hushåll och företag. Detta har medfört 

att sparandet avviker från den målsatta nivån för överskottsmålet. Det strukturella 

sparandet för 2022 bedöms bli -0,2 procent av potentiell BNP, vilket är lägre än över-

skottsmålets nivå (se tabell 4.1). Behoven av finanspolitiskt stöd för att dämpa de 

ekonomiska effekterna av pandemin förväntas minska under 2022. Externa bedömare, 

som t.ex. Europeiska kommissionen, Internationella valutafonden och OECD, pekar 

dock på vikten av att inte dra tillbaka stimulanser för snabbt, givet den djupa låg-

konjunktur som följde av pandemin. Till detta kommer risker kopplade till den ryska 

invasionen av Ukraina. Utvecklingen av den geopolitiska och säkerhetspolitiska 

situationen har inneburit ytterligare behov av finanspolitiska åtgärder. Åtgärderna har 

framför allt riktats mot att möta prisökningar på energi till följd av invasionen av 

Ukraina. 

Tabell 4.1 Finansiellt sparande i den offentliga sektorn samt indikatorer för 
avstämning mot överskottsmålet 

Procent av BNP om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansiellt sparande -0,2 -0,5 0,7 0,8 1,4 

Bakåtblickande åttaårigt genomsnitt -0,1 

    

Strukturellt sparande1 -0,2 -0,4 0,5 0,9 1,5 

1 Andel av potentiell BNP. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Prognosen visar på ett sparande över överskottsmålet 2023 

Den aktuella prognosen, som bygger på beslutade och aviserade reformer, visar på ett 

sparande över den målsatta nivån 2023. Prognoser för ekonomins utveckling är i 

allmänhet mycket svåra att göra. Den ökade ekonomiska och geopolitiska osäkerheten 

till följd av den ryska invasionen av Ukraina, men även till följd av pandemin, medför 

att prognosen är ovanligt osäker. Utvecklingen av den geopolitiska och 

säkerhetspolitiska situationen kommande år kan också behöva hanteras genom 

ytterligare finanspolitiska insatser inom områden som t.ex. försvar och migration. 

Finanspolitiken kan framöver behöva anpassas till ett läge som avviker från det som 

prognostiseras i denna proposition. 



Prop. 2021/22:100 

65 

4.2 Uppföljning av skuldankaret 

Enligt det finanspolitiska ramverket ska regeringen i den ekonomiska vårpropo-

sitionen årligen redogöra för utvecklingen av den offentliga sektorns konsoliderade 

bruttoskuld. Om denna skuld avviker från skuldankaret, dvs. 35 procent av BNP, med 

mer än 5 procent av BNP, enligt utfallet i nationalräkenskaperna för det föregående 

året eller enligt prognoserna för det innevarande året eller det följande budgetåret i 

den ekonomiska vårpropositionen, ska regeringen lämna en skrivelse till riksdagen 

samtidigt som den ekonomiska vårpropositionen lämnas. I skrivelsen ska regeringen 

redogöra för vad som orsakat avvikelsen och hur regeringen avser att hantera denna. 

Bruttoskuldens andel av BNP bedöms ligga inom skuldankarets toleransintervall (se 

diagram 4.1 och avsnitt 8.6). En viktig faktor, utöver den ekonomiska utvecklingen, 

bakom att skuldkvoten minskar fr.o.m. 2021 är att Riksbanken då inledde en övergång 

till en helt egenfinansierad valutareserv efter att tidigare ha finansierat en del av 

reserven genom lån i Riksgäldskontoret. Övergången sker gradvis t.o.m. 2023 och 

bidrar också till att skuldkvoten minskar under prognosperioden genom att statens 

lånebehov minskar (se avsnitt 7 och tabell 7.2). I nuvarande prognos, som endast 

inkluderar den finanspolitik som aviserats eller beslutats fram t.o.m. denna 

proposition, väntas bruttoskulden minska och uppgå till strax över 30 procent av BNP 

2023. 

Diagram 4.1 Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 

Procent av BNP 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

4.3 Uppföljning av utgiftstaket och bedömning av 
utgiftstakets nivå för 2025 

Uppföljning av utgiftstaket 

Utgiftstaket utgör en övre gräns för utgiftsnivån i statens budget och beslutas för tre 

år framåt. För att utgiftstaket ska främja en kontrollerad utgiftsutveckling och vara ett 

stöd för att uppnå överskottsmålet och långsiktigt hållbara finanser, är det en grund-

läggande förutsättning att takets nivå i normalfallet inte ändras. Det finns dock inte 

några formella hinder för riksdagen att besluta om att ändra en tidigare fastställd nivå 

på utgiftstaket. Nivån kan exempelvis ändras om finanspolitiken behöver anpassas till 

betydande nya yttre förutsättningar, men det bör endast ske i ytterst sällsynta fall. 

Regeringen har en riktlinje för hur stor budgeteringsmarginalen minst behöver vara i 

budgeteringsfasen för att hantera osäkerheter. Enligt riktlinjen bör utrymmet till ut-
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giftstaket uppgå till minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna för det inne-

varande året (t), minst 1,5 procent för det följande året (t + 1), minst 2 procent för det 

andra följande året (t + 2) och minst 3 procent för det tredje följande året (t + 3). 

Den nuvarande prognosen för de takbegränsade utgifterna 2023 innebär att de 

takbegränsade utgifterna överstiger det av riksdagen beslutade utgiftstaket med 

7 miljarder kronor (se tabell 4.2). När det finns risk för att ett beslutat utgiftstak 

kommer att överskridas ska regeringen enligt budgetlagen (2011:203) vidta sådana 

åtgärder som den har befogenhet till eller föreslå riksdagen nödvändiga åtgärder. Givet 

det osäkra läget i omvärlden har regeringen valt att inte vidta eller föreslå några sådana 

åtgärder i nuläget. Regeringen har påbörjat ett arbete för att kunna återkomma i 

budgetpropositionen för 2023 med förslag till utgiftsbegränsande åtgärder. Enligt 

nuvarande prognos är budgeteringsmarginalen för 2024 mindre än regeringens 

riktlinje för hur stor budgeteringsmarginalen minst bör vara, vilket innebär att 

utrymmet för reformer som ökar de takbegränsade utgifterna 2024 är mycket 

begränsat. Regeringen anser att budgeteringsmarginalen för 2022 är tillräcklig för att 

hantera den osäkerhet som finns i prognoserna. Jämfört med prognosen i den 

beslutade budgeten för 2022 beräknas budgeteringsmarginalen bli 63 miljarder kronor 

mindre 2022, 34 miljarder kronor mindre 2023 och 47 miljarder kronor mindre 2024. I 

avsnitt 6 görs en närmare genomgång av hur prognosen för de takbegränsade 

utgifterna förändrats sedan den beslutade budgeten för 2022. 

Tabell 4.2 Ursprungligt och faktiskt utgiftstak 

Miljarder kronor om inte annat anges 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ursprungligt beslutade nivåer 

på utgiftstaket 1 074 1 093 1 103 1 123 1 167 1 210 1 332 1 392 1 471 1 430 1 502 1 539 1 595 

Teknisk justering1 10 2 4 2 7 12 5 10 10 6 2   

Reell ändring2       33 41 52   -51 262 259 130   

Slutgiltiga nivåer på 

utgiftstaket3 1 084 1 095 1 107 1 158 1 215 1 274 1 337 1 351 1 743 1 695 1 634 1 539 1 595 

Årlig nominell förändring av 

utgiftstaket vid respektive 

riksdagsbeslut4 20 10 10 51 46 58 58 14 391 -48 -61 -95 56 

Takbegränsade utgifter 1 022 1 067 1 096 1 135 1 184 1 229 1 282 1 308 1 501 1 551 1 593 1 546 1 575 

Budgeteringsmarginal 62 28 11 23 31 45 55 43 242 144 41 -7 20 

Budgeteringsmarginal, procent 

av takbegränsade utgifter 6,0 2,6 1,0 2,0 2,6 3,6 4,3 3,3 16,1 9,3 2,6 -0,4 1,3 

1 De tekniska justeringar som redovisas här är de ackumulerade tekniska justeringarna för respektive år. 

2 Finanspolitiskt motiverade ändringar av utgiftstakets nivåer kan enligt praxis göras av en ny regering. Dessa ändringar medför en reell förändring av 
utgiftstakets begränsande effekt på de takbegränsade utgifterna. De reella ändringar som redovisas här är de ackumulerade reella ändringarna för 
respektive år. 

3 Den slutgiltiga nivån på utgiftstaket är summan av den ursprungliga nivån och eventuella tekniska och reella justeringar. 

4 Förändring av utgiftstakets nivå jämfört med föregående år vid det tillfälle nivån för respektive år beslutades av riksdagen. Notera att beloppen i denna rad 
avviker från förändringen mellan åren för de ursprungligt beslutade nivåerna på utgiftstaket (rad 1) eftersom fastställda nivåer regelbundet justeras av 
tekniska skäl. 

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Bedömning av utgiftstakets nivå för 2025 

Regeringens bedömning: För 2025 bör utgiftstaket för staten, inklusive ålders-

pensionssystemet vid sidan av statens budget, uppgå till 1 720 miljarder kronor. 

Skälen för regeringens bedömning 

Enligt budgetlagen är det obligatoriskt för regeringen att i budgetpropositionen föreslå 

en nivå på utgiftstaket för det tredje tillkommande året. Det är samtidigt praxis att 

regeringen redan i den ekonomiska vårpropositionen redovisar sin bedömning av 



Prop. 2021/22:100 

67 

utgiftstakets nivå för detta år. Regeringen redovisar i det följande sin bedömning av 

utgiftstakets nivå för 2025. Bedömningen görs med utgångspunkt i de bestämnings-

faktorer som redovisas i skrivelsen Ramverket för finanspolitiken (skr. 2017/18:207). 

Utgiftstaket i förhållande till överskottsmålet 

De takbegränsade utgifterna beräknas uppgå till 1 590 miljarder kronor 2025 (se tabell 

4.3). I förhållande till den bedömda nivån på utgiftstaket för 2025 på 1 720 miljarder 

kronor kan de takbegränsade utgifterna öka med maximalt 130 miljarder kronor. 

Samtidigt bör ett utrymme motsvarande minst 24 miljarder kronor lämnas obudgeterat 

under utgiftstaket i budgetpropositionen för 2025 som en buffert för oförutsedda 

händelser under budgetåret, i enlighet med riktlinjen för budgeteringsmarginalens 

minsta storlek. I budgetpropositionen för 2025 bör därmed de takbegränsade ut-

gifterna för 2025 som mest uppgå till 1 696 miljarder kronor. Det betyder att den 

bedömda nivån på utgiftstaket för 2025 medger att de takbegränsade utgifterna för 

2025 t.o.m. budgetpropositionen för 2025 som mest kan bli 106 miljarder kronor 

högre än i nuvarande bedömning. Detta utrymme för möjliga utgiftsökningar mot-

svarar ca 1,7 procent av BNP. Att det finns ett ledigt utrymme under utgiftstaket 

betyder dock inte i sig att det finns ett utrymme för reformer som ökar de takbe-

gränsade utgifterna. Reformer på utgiftssidan kan genomföras efter avstämning mot 

överskottsmålet med hänsyn tagen till eventuella inkomstförändringar. 

De takbegränsade utgifterna kan av flera skäl komma att bli högre, och budgeterings-

marginalen i motsvarande utsträckning mindre än enligt den aktuella utgiftsprognosen, 

exempelvis till följd av makroekonomiska förändringar, såsom högre inflation, oförut-

sedda volymökningar i transfereringssystemen eller beslut om reformer. Om budgete-

ringsmarginalen delvis tas i anspråk för nya reformer, eller oförutsedda volymökningar 

i de statliga transfereringssystemen, försämras normalt det strukturella sparandet. Om 

budgeteringsmarginalen delvis tas i anspråk för utgiftsökningar till följd av makro-

ekonomiska förändringar påverkas i många fall inte möjligheten att uppnå överskotts-

målet. 

Tabell 4.3 Utgiftstak och takbegränsade utgifter 

Miljarder kronor om inte annat anges 

  2022 2023 2024 2025 

Av riksdagen beslutade nivåer på utgiftstaket 1 634 1 539 1 595   

Regeringens bedömning av nivå på utgiftstaket  

  

1 720 

Utgiftstak, procent av BNP 28,5 25,9 26,0 27,0 

Utgiftstak, procent av potentiell BNP 28,6 26,0 26,0 27,0 

Utgiftstak, fasta priser1 1 580 1 457 1 482 1 598 

Takbegränsade utgifter 1 593 1 546 1 575 1 590 

Takbegränsade utgifter, procent av BNP 27,7 26,0 25,6 25,0 

Takbegränsade utgifter, fasta priser2 1 540 1 464 1 463 1 477 

Budgeteringsmarginal 41 -7 20 130 

Budgeteringsmarginal, procent av takbegränsade utgifter 2,6 -0,4 1,3 8,2 

Budgeteringsmarginal, procent av BNP 0,7 -0,1 0,3 2,0 

Finansiellt sparande, procent av BNP -0,5 0,7 0,8 1,4 

Strukturellt sparande, procent av BNP -0,4 0,5 0,9 1,5 

Offentliga sektorns utgifter, procent av BNP 48,8 47,6 47,2 46,4 
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1 Beräkningen i fasta priser är utförd med en schabloniserad metod. Utgifter motsvarande andelen transfererings-
anslag (känsliga för förändringar i volymer och makroekonomiska förutsättningar) är omräknade med implicitprisindex 
för hushållens konsumtionsutgifter, utgifter motsvarande andelen förvaltningsanslag (pris- och löneomräknade anslag) 

är omräknade med implicitprisindex för statliga konsumtionsutgifter och utgifter motsvarande andelen anslag som inte 
är indexerade är omräknade med prisindex för BNP. Av de takbegränsade utgifterna har 1 procent, motsvarande 
riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek för innevarande år, behandlats som transfereringsanslag. 

2 Samma metod har använts som vid beräkningen av utgiftstaket (se not 1) med undantag för att 1 procent av de 
takbegränsade utgifterna inte behandlats som transfereringsanslag. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna och budgeteringsmarginalens storlek 

Bedömningen av utgiftstakets nivå för 2025 medför att nivån utgör 27,0 procent av 

potentiell BNP, vilket är högre än utgiftstakets nivå för 2024. Det innebär en högre 

årlig ökning av utgiftstaket än den genomsnittliga årliga ökningen av nivån sedan 

utgiftstaket infördes 1997 till det senaste utfallsåret 2021. Den genomsnittliga årliga 

ökningen i löpande priser mellan 1997 och 2021 uppgår till 3,7 procent, medan 

ökningen 2025 uppgår till 7,8 procent. 

Budgeteringsmarginalen 2025 uppgår till 8,2 procent av de takbegränsade utgifterna. 

Det är ett större utrymme än den säkerhetsmarginal på 3,0 procent som regeringen vill 

upprätthålla till utgiftstaket för det tredje tillkommande året i enlighet med riktlinjen 

för budgeteringsmarginalens minsta storlek. En budgeteringsmarginal som endast 

motsvarar säkerhetsmarginalen skulle kunna medföra att möjligheterna att genomföra 

prioriterade reformer på utgiftssidan under kommande år begränsades. Om det 

bedöms förenligt med överskottsmålet är det rimligt att reformer ska kunna genom-

föras på budgetens utgiftssida. 

Om det tillgängliga utrymmet under utgiftstaket t.o.m. budgetpropositionen för 2025, 

dvs. 106 miljarder kronor utöver bedömningen av de takbegränsade utgifterna i denna 

proposition, skulle tas i anspråk för högre utgifter ger det en genomsnittlig årlig 

ökningstakt för de takbegränsade utgifterna på ca 2,3 procent per år 2022–2025. 

Denna ökning kan jämföras med den genomsnittliga förändringen för de tak-

begränsade utgifterna enligt prognosen i denna proposition vilken uppgår till en 

ökning med 0,7 procent per år 2022–2025. Att utgifterna ökar så svagt under perioden 

beror på de tillfälliga åtgärder regeringen vidtagit 2022 med anledning av pandemin 

och Rysslands invasion av Ukraina. Den genomsnittliga ökningstakten under perioden 

1997–2021 uppgick till 3,4 procent per år. Bortser man från 2020 och 2021 som hade 

osedvanligt höga utgifter uppgick den genomsnittliga ökningstakten till 2,9 procent 

per år. Att det finns utrymme under utgiftstaket betyder dock inte i sig att det kommer 

att användas för att öka de faktiska takbegränsade utgifterna. 

Utgiftstaket i förhållande till potentiell BNP 

Utgiftstakets nivå uppgår till 28,6 procent av potentiell BNP 2022. För 2023 och 2024 

minskar andelen till 26,0 procent av potentiell BNP. Utgiftstaket 2022 höjdes i 

budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) för att regeringen skulle kunna vidta 

åtgärder med anledning av pandemin. För 2023 och 2024 har andelen av potentiell 

BNP minskat jämfört med den första bedömningen av taket för respektive år. Vid den 

första bedömningen av nivån för utgiftstaket 2023 och 2024 uppgick andelen till 27,0 

respektive 27,1 procent. Den bedömda nivån för 2025 uppgår till 27,0 procent av 

potentiell BNP. 

4.4 Uppföljning av det kommunala balanskravet 

I målet för den offentliga sektorns sparande ingår det finansiella sparandet i kommun-

sektorn, dvs. i kommuner och regioner. Det finns dock inte ett krav på visst finansiellt 

sparande för kommuner och regioner. För kommuner och regioner är det i stället det 

ekonomiska resultatet som är avgörande, och om det uppfyller kraven i kommunal-
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lagen (2017:725) på en balanserad budget. Kommuner och regioner ska upprätta en 

budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna, det s.k. 

balanskravet. Kommunernas och regionernas årsredovisning ska enligt lagen 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning bl.a. innehålla en upplysning om 

balanskravet har uppfyllts. Negativa balanskravsresultat ska enligt kommunallagen 

som huvudregel återställas inom tre år. 

Balanskravet anger en miniminivå, men för att uppnå kommunallagens krav på god 

ekonomisk hushållning behöver resultatet i regel vara högre. Varje kommun och 

region avgör själv vad en god ekonomisk hushållning innebär för dem.  

Starkt balanskravsresultat i kommunsektorn 2020 

Kommunernas och regionernas årsredovisningar ska innehålla en bedömning av om 

balanskravet har uppfyllts. Uppgifter för 2021 finns ännu inte tillgängliga. Regeringen 

återkommer i budgetpropositionen för 2023 med uppgifter för 2021.  

Balanskravsresultatet för 2020 uppgick för kommunsektorn som helhet till 

38 miljarder kronor, varav kommunerna svarade för 26 miljarder kronor. Differensen 

mellan balanskravsresultatet och årets resultat består främst av justeringar för 

realisationsvinster och förändring av resultatutjämningsreserven. Kommuner och 

regioner får reservera överskott till en resultatutjämningsreserv som kan användas för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Resultatutjämningsreserverna uppgick 

2020 till 31 miljarder kronor för sektorn som helhet, varav kommunerna stod för 

24 miljarder kronor. Nästan två tredjedelar av kommunerna (188 kommuner) och 

drygt hälften av regionerna (11 regioner) har avsatt medel till en resultatutjämnings-

reserv. 

Vid utgången av 2020 var det 20 kommuner och 2 regioner som hade ett negativt 

resultat kvar att återställa, totalt 361 miljoner kronor respektive knappt 683 miljoner 

kronor. 

Balanskravet 2021–2025 

De kommunala skatteintäkterna utvecklas relativt starkt 2022 och 2023 i jämförelse 

med de senaste tio årens genomsnitt. Det gör att kommunsektorns inkomster ut-

vecklas positivt, trots att statsbidragen till sektorn minskar samtliga prognosår efter de 

stora tillskotten som gjordes 2020 och 2021 till följd av pandemin. Kommunsektorns 

resultat förväntas uppgå till 69 miljarder kronor 2021 och 39 miljarder kronor 2022. 

År 2023–2025 väntas resultatet bli omkring 18–21 miljarder kronor per år. Regeringen 

bedömer att kommunsektorn som helhet kommer att redovisa ett positivt 

balanskravsresultat under 2021–2025. I avsnitt 8.5 beskrivs de antaganden och 

bedömningar som ligger till grund för prognosen. 
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5 Inkomster 

I detta avsnitt redovisas och analyseras utvecklingen av offentliga sektorns 

skatteintäkter och statens inkomster. Inledningsvis redovisas de offentligfinansiella 

effekterna av skatte- och avgiftsförändringarna i propositionen Vårändringsbudget för 

2022 (prop. 2021/22:99) och vissa övriga propositioner med förslag till ändringar i 

statens budget som har beslutats och aviserats för 2022, se avsnitt 5.1. Därefter 

redovisas utvecklingen av den offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna i 

statens budget. En jämförelse görs sedan med prognosen i den av riksdagen beslutade 

budgeten för 2022 (bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46). Avslutningsvis följs 

inkomsterna i statens budget för 2020 och 2021 upp. 

Sammanfattning 

– Skatteintäkterna, exklusive kommunal utdebitering, beräknas minska med 

sammanlagt 17 miljarder kronor 2022 till följd av beslutade och aviserade 

förändringar på skatteområdet. 

– Enligt preliminära utfall bedöms den offentliga sektorns skatteintäkter ha ökat 

med 8,5 procent 2021 jämfört med året innan. Den starka återhämtningen i 

ekonomin 2021 medförde att viktiga skattebaser såsom lönesumman och 

hushållens konsumtion växte mycket kraftigt. Preliminära utfall indikerar 

därutöver en stark utveckling för företagens vinster och mycket stora 

kapitalinkomster för hushållen 2021. 

– År 2022 förutspås tillväxten i svensk ekonomi bli lägre än 2021 och de totala 

skatteintäkterna väntas öka med 4,1 procent, vilket är i linje med genomsnittet 

under perioden 2010–2019. Kapitalskatterna bidrar särskilt till att tillväxten 

dämpas då dessa endast ökar marginellt från 2021 års nivå. 

– Under 2023–2025 väntas skatteintäkterna i genomsnitt öka i något lägre takt än 

2022. Intäkterna ökar snabbare än BNP 2023 till följd av att tillfälliga 

nedsättningar på skatt på arbete avslutas, men sett över hela perioden väntas 

intäkterna i genomsnitt växa i takt med BNP. 

– Prognosen för den offentliga sektorns skatteintäkter har reviderats upp med i 

genomsnitt 76 miljarder kronor per år för 2022–2024 i förhållande till den 

beslutade budgeten för 2022. 

5.1 Offentligfinansiella effekter av ändrade skatte- 
och avgiftsregler 

Offentligfinansiella effekter av ändringar i skatte- och 
avgiftsreglerna under våren 2022 

I tabell 5.1 redovisas offentligfinansiella effekter av ändringar i skatte- och 

avgiftsreglerna. I tabellen redovisas tre olika offentligfinansiella effekter. Effekterna 

redovisas i periodiserade termer och beräkningarna avser effekten på den 

konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande. Bruttoeffekten beskriver den 

direkta förändringen av intäkterna från den skatt som regeländringen avser. 

Referensalternativet vid tolkningen av bruttoeffekten är de förväntade skatteintäkterna 

i frånvaro av regeländringar. Utöver den direkta effekten kan en regeländring ge 

upphov till indirekta effekter på de offentliga finanserna av olika slag. Indirekta 

effekter uppstår om skatteändringen påverkar underlaget för andra skatter eller 

offentliga utgifter och därigenom påverkar de offentliga finanserna. Den 
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offentligfinansiella nettoeffekten utgörs av summan av bruttoeffekten och de indirekta 

effekterna. Den offentligfinansiella effekten av en regelförändring förväntas i vissa fall 

vara olika stor för olika år. Det kan bero på att åtgärden är tillfällig eller på att 

åtgärdens indirekta effekter inte uppkommer omedelbart. Den varaktiga effekten är ett 

mått på den bestående årliga effekten av en skatteändring och möjliggör jämförelser av 

regeländringar vars nettoeffekter fördelas olika över tiden. För en detaljerad 

beskrivning av metodfrågor kopplade till redovisningen av offentligfinansiella effekter 

hänvisas till Finansdepartementets publikation Beräkningskonventioner 2022, som 

publiceras på regeringen.se. 

Tabell 5.1 Offentligfinansiella effekter av ändringar i skatte- och avgiftsreglerna 

Miljarder kronor 

  Effekt från 

Brutto-
effekt 
2022 

Netto-
effekt 
2022 

Netto-
effekt 
2023 

Netto-
effekt 
2024 

Netto-
effekt 
2025 

Varaktig 
effekt 

Extra ändringsbudget för 2022 

– Fler åtgärder på 

skatteområdet med anledning 

av coronaviruset  -0,45 -0,45 -0,10 -0,05 -0,01 0,00 

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet 

för förmån av fri parkering 2022-01-01 -0,06 -0,06    0,00 

Tillfälliga anstånd med 

inbetalning av skatt  2022-02-08 -0,39 -0,39 -0,10 -0,05 -0,01 0,00 

Extra ändringsbudget för 2022 

– Slopad karenstid för stöd vid 

korttidsarbete, förstärkt 

evenemangsstöd och andra 

åtgärder med anledning av 

coronaviruset samt 

kompensation till hushållen för 

höga elpriser  0,00 0,00 -0,03 -0,07 -0,03 0,00 

En ytterligare förlängning av 

anståndstiden för att möjliggöra 

avbetalning av tillfälliga anstånd  2022-04-01 0,00 0,00 -0,03 -0,07 -0,03 0,00 

Justerade åldersgränser i 

pensionssystemet och i 

kringliggande system     1,20 1,20 1,20 1,20 

Avvikelse från tidigare avisering 

avseende vissa ändrade 

åldersgränser i skatte- och 

socialavgiftssystemet1  2023-01-01   1,20 1,20 1,20 1,20 

VÄB22  -0,44 -0,35 -0,44   0,00 

Sänkt skatt på diesel inom jord-, 

skogs- och vattenbruk 2022-07-01 -0,44 -0,35 -0,44   0,00 

Skattelättnad för arbetsresor – 

ett enklare och 

färdmedelsneutralt regelverk 2023-01-01   0,00 0,00 0,00 0,00 

Avskaffande av nuvarande 

avdrag för arbetsresor    5,50 5,50 5,50 5,50 

Införande av avståndsbaserad 

och regionalt differentierad 

skattereduktion för arbetsresor    -5,50 -5,50 -5,50 -5,50 

Summa  -0,89 -0,80 0,63 1,08 1,16 1,20 

1 I BP21 aviserades en offentligfinansiell effekt för 2023 för förslaget om vissa justerade åldersgränser i skatte- och 
socialavgiftssystemet (avsnitt 13.11). Utifrån propositionen Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i 
kringliggande system (prop. 2021/22:181) har effekten av förslaget justerats för perioden 2023–2025. 

Källa: Egna beräkningar. 

Riksdagen har beslutat att skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till 

arbetsplatsen förlängs till att gälla förmåner som lämnas under perioden 1 januari–
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30 juni 2022. Åtgärden bedöms minska skatteintäkterna med 60 miljoner kronor 2022 

(prop. 2021/22:89, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137). 

Riksdagen har också beslutat att dels utöka utrymmet för tillfälliga anstånd med 

inbetalning av skatt, dels förlänga återbetalningstiden med ytterligare 21 månader i 

förhållande till den förlängning som aviserades i budgetpropositionen för 2022 

(prop. 2021/22:1). Det ökade utrymmet för anstånd bedöms minska skatteintäkterna 

med 390 miljoner kronor 2022. Förlängningen av anståndstiden påverkar inte 

skatteintäkterna för 2022, men har effekter för de offentliga finanserna efterföljande år 

(prop. 2021/22:89, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137 respektive prop. 

2021/22:113, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169). 

I propositionen Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 

(prop. 2021/22:181) föreslår regeringen bl.a. att vissa åldersgränser i skatte- och 

avgiftssystemet ska höjas 2023 och 2026. Förslaget om vissa justerade åldersgränser i 

skatte- och socialavgiftssystemet aviserades i budgetpropositionen för 2021. I 

aviseringen bedömdes förslaget ha en offentligfinansiell nettoeffekt på 3,60 miljarder 

kronor för 2023 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 

13.11). Den offentligfinansiella nettoeffekten beräknas dock uppgå till 4,80 miljarder 

kronor 2023 i det slutliga förslaget.  

I propositionen Vårändringsbudget för 2022 föreslår regeringen att nedsättningen av 

koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och skepp samt vissa båtar i yrkesmässig 

jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska utökas under tiden den 1 juli 

2022–30 juni 2023. För dessa användningsområden ska det även under samma 

tidsperiod medges en nedsättning av energiskatten. Förslaget bedöms minska 

skatteintäkterna med 350 miljoner kronor 2022 och 440 miljoner kronor 2023.  

Regeringen kommer denna dag att besluta om propositionen Skattelättnad för 

arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228) med 

förslag om att det nuvarande avdraget för arbetsresor avskaffas och ersätts av en 

avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Sammantaget bedöms 

reformen bli offentligfinansiellt neutral, sett till hela den offentliga sektorn. Däremot 

påverkas olika delar av den offentliga sektorn av förslaget. Avskaffandet av 

reseavdraget beräknas öka de kommunala skatteintäkterna med 5,10 miljarder kronor. 

I enlighet med praxis avser regeringen att i budgetpropositionen för 2023 justera ned 

det generella statsbidraget till kommunsektorn med motsvarande belopp, för att 

förslaget ska förbli offentligfinansiellt neutralt. 

Offentligfinansiella effekter av samtliga ändrade skatte- och 
avgiftsregler 

De beräknade effekterna av samtliga regeländringar på skatteområdet 2022–2025 

redovisas i tabell 5.2. Tabellen visar alla regeländringar sammantaget som beslutats i 

tidigare propositioner och i propositionen Vårändringsbudget för 2022 samt i övriga 

propositioner med förslag till ändringar i statens budget som har beslutats och 

aviserats för 2022. Regeländringarna visas i förhållande till föregående år. 

Sammantaget bedöms regeländringar, exklusive kommunal utdebitering, minska 

skatteintäkterna med 17 miljarder kronor 2022 för att därefter öka skatteintäkterna 

med 27 miljarder kronor 2023 samt med ytterligare 5 miljarder kronor 2024. 

Tabell 5.2 Offentligfinansiella effekter av samtliga ändrade skatte- och avgiftsregler 

Miljarder kronor i förhållande till föregående år 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Skatt på arbete -42,3 3,5 -16,5 20,6 1,7 0,0 

Kommunalskatt -1,3 -2,6 -4,4 8,1 0,0 0,0 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

varav förändrad medelutdebitering 2,1 -0,2 -0,8    

varav vissa höjda åldersgränser i skatte- och 

socialavgiftssystemet    2,7   

varav avskaffande av nuvarande avdrag för 

arbetsresor    5,1   

varav sänkt skatt för personer över 65 år, ändring av 

grundavdrag -4,3 -2,4 -3,9 0,1 0,0 -4,3 

varav övrigt, kommunal skatt -0,3 0,0 0,2 0,2 -0,1 0,0 

Statlig skatt -6,2 0,0 -0,1 0,9 0,1 0,0 

varav avskaffad övre skiktgräns för statlig 

inkomstskatt (s.k. värnskatt) -6,1      

varav övrigt, statlig skatt -0,1 0,0 -0,1 0,9 0,1 0,0 

Skattereduktioner -0,7 -13,9 -11,4 -1,6 0,0 0,0 

varav skattereduktion arbetsresor    -5,5   

varav skattereduktion för förvärvsinkomst  -8,5     

varav skattereduktion för a-kasseavgift   -0,8 -0,8   

varav förstärkt skattereduktion för sjuk- och 

aktivitetsersättning   -2,6    

varav skattereduktion för arbetsinkomster för att 

hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin  -5,0  5,0   

varav husavdrag -0,2 -0,3     

varav jobbskatteavdrag   -8,0 -0,3   

varav övriga skattereduktioner -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socialavgifter -34,0 20,0 -0,6 13,3 1,7 0,0 

varav vissa höjda åldersgränser i skatte- och 

socialavgiftssystemet     2,5   

varav utvidgad nedsättning för den först anställde  0,0 -0,2 -0,1   

varav tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för  

19–23-åringar  -12,2 -0,1 10,6 1,7 0,0 

varav justerade förmånsvärden för personbilar  0,1 0,2 0,2   

varav nedsättning för den först anställda -0,2 0,0 -0,3    

varav särskild löneskatt för äldre -1,4      

varav tillfälligt nedsatta socialavgifter m.m. -32,5 32,2 -0,3    

Skatt på kapital 0,8 -7,8 1,0 5,8 1,5 0,1 

Inkomstskatt, företag 2,8 -5,5 -5,4 4,5 1,3 0,1 

varav nya skatteregler företagssektorn 2,8 -6,6 0,1 0,4   

varav skattereduktion för investeringar   -5,5 4,1 1,3 0,1 

varav övriga inkomstskatter, företag  1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsskatt -1,0      

Övriga skatter på kapital -1,0 -2,3 6,3 1,3 0,2 0,0 

varav riskskatt för kreditinstitut   6,3 1,3   

varav avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp   -1,7     

varav övrigt, övriga skatter på kapital -1,0 -0,6 0,0  0,2 0,0 

Skatt på konsumtion 3,1 1,8 -2,5 0,2 1,8 0,0 

Mervärdesskatt -0,2 1,0 -0,1 -0,3 0,0 0,0 

Punktskatter 3,3 0,8 -2,4 0,5 1,8 0,0 

varav skatt på alkohol och tobak 0,0 0,1 0,0 0,8 0,9 0,0 

varav energiskatt -0,5 -0,7 -3,3 -1,3 0,6 0,0 

varav skatt på vägtrafik, trängselskatt m.m. 1,5 0,4 0,8 1,0 0,4 0,0 

varav övriga punktskatter 2,3 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Restförda och övriga skatter -4,6 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 

Totala skatteintäkter -42,9 -2,4 -17,6 27,0 5,3 0,2 

Totala skatteintäkter, exkl. kommunal 

utdebitering -45,1 -2,2 -16,8 27,0 5,3 0,2 

Källa: Egna beräkningar. 

5.2 Offentliga sektorns skatteintäkter 

De totala skatteintäkterna, dvs. offentliga sektorns skatteintäkter och de skatteintäkter 

som tillfaller EU, ökade enligt preliminära utfall med 8,5 procent 2021 (se diagram 

5.1). Den starka återhämtningen i ekonomin efter nedgången 2020 medförde att 

viktiga skattebaser såsom lönesumman och hushållens konsumtion växte mycket 2021 

i förhållande till ett historiskt genomsnitt. Preliminära utfall indikerar därutöver en 

stark utveckling för företagens vinster och mycket stora kapitalinkomster för 

hushållen 2021. 

Diagram 5.1 Totala skatteintäkter 

Utfall 2000–2021, prognos 2022–2025 

Årlig procentuell förändring Miljarder kronor 

 
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

År 2022 förutspås en mer genomsnittlig tillväxt i svensk ekonomi och skatteintäkterna 

väntas öka med 4,1 procent. De viktiga skattebaserna lönesumma och investeringar 

väntas öka långsammare än 2021, men snabbare än genomsnittet under perioden 

2010–2020. Kapitalskatterna ökar dock endast marginellt från 2021 års nivå vilket 

bidrar till att tillväxttakten för de totala skatteintäkterna dämpas jämfört med 2021 (se 

tabell 5.3). 

Perioden 2023–2025 väntas skatteintäkterna öka i något lägre takt än 2022, i 

genomsnitt med 3,6 procent per år, vilket är i linje med det historiska genomsnittet för 

perioden 2010–2020. Intäkterna bedöms öka snabbare än BNP 2023 till följd av att 

tillfälliga nedsättningar på skatt på arbete slopas. Efterföljande år beräknas skatt på 

arbete och konsumtion öka ungefär i paritet med tillväxten i ekonomin som helhet 

medan skatt på kapital beräknas öka betydligt långsammare i enlighet med antagandet 

om att intäkterna återvänder till ett historiskt genomsnitt av BNP. 
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Tabell 5.3 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna i statens budget 

Miljarder kronor. Utfall 2020 och 2021, prognos 2022–2025 

Inkomsthuvudgrupp   2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

Skatt på arbete 1 250,5 1 327,1 1 371,0 1 440,0 1 489,8 1 541,4 

1100 Direkta skatter 668,7 689,8 707,7 733,3 758,2 784,7  

varav kommunal inkomstskatt 766,1 804,1 837,7 876,0 906,3 938,4  

varav statlig inkomstskatt 50,3 53,9 56,1 54,7 55,0 55,7  

varav jobbskatteavdrag -128,1 -131,9 -144,4 -152,9 -157,3 -162,4  

varav husavdrag -16,8 -19,1 -20,6 -21,7 -22,8 -23,9  

varav övrigt -2,8 -17,3 -21,1 -22,9 -23,1 -23,1 

1200 Indirekta skatter 581,8 637,3 663,3 706,7 731,6 756,7  

varav arbetsgivaravgifter 594,9 628,8 659,2 692,2 715,3 740,1  

varav egenavgifter 11,7 12,0 12,0 12,1 12,2 12,3  

varav särskild löneskatt 50,8 53,4 55,5 57,9 59,8 61,9  

varav nedsättningar -34,9 -14,3 -18,7 -8,4 -7,0 -7,2  

varav skatt på tjänstegruppliv 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  varav avgifter till premiepensionssystemet -41,3 -43,2 -45,4 -47,7 -49,3 -51,0 

1300 Skatt på kapital 271,8 340,0 341,2 350,1 354,0 356,4  

varav skatt på kapital, hushåll 66,0 108,9 94,7 92,9 86,9 82,0  

varav skatt på företagsvinster 149,3 164,0 170,0 175,2 179,4 182,0  

varav avkastningsskatt 5,6 6,1 8,1 10,7 14,4 17,7  

varav fastighetsskatt och fastighetsavgift 34,6 36,1 37,6 38,5 39,5 40,2  

varav stämpelskatt 12,7 15,5 16,1 16,6 17,0 17,3 

  varav kupongskatt m.m. 3,6 9,4 14,7 16,1 16,8 17,2 

1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 602,9 654,3 687,8 714,5 739,0 768,0  

varav mervärdesskatt 467,9 513,7 546,7 566,0 587,8 614,9  

varav skatt på tobak 11,9 11,9 12,2 13,1 13,5 13,8  

varav skatt på etylalkohol 5,2 5,6 5,3 5,4 5,6 5,5  

varav skatt på vin m.m. 6,4 6,5 6,6 7,1 7,5 7,6  

varav skatt på öl 4,6 4,7 4,4 4,8 5,1 5,1  

varav energiskatt 52,6 54,5 51,9 54,4 56,1 57,8  

varav koldioxidskatt 20,4 21,9 21,7 23,2 23,3 23,4  

varav övriga skatter på energi och miljö 6,1 5,4 7,8 8,2 8,3 8,3  

varav skatt på vägtrafik 21,6 22,5 23,9 24,4 24,1 23,8 

  varav övriga skatter 6,2 7,6 7,4 7,9 7,8 7,7 

1500 Skatt på import 6,2 7,3 8,2 8,5 8,8 9,0 

1600 Restförda och övriga skatter 9,6 -4,9 10,0 13,1 14,2 15,3  

varav restförda skatter -10,0 -16,1 -9,8 -8,1 -7,6 -6,9 

  varav övriga skatter 19,6 11,2 19,9 21,3 21,8 22,3 

  Totala skatteintäkter 2 140,9 2 323,9 2 418,2 2 526,2 2 605,8 2 690,1 

1700 Avgående poster, EU-skatter -6,2 -7,3 -8,2 -8,5 -8,8 -9,0 

  Offentliga sektorns skatteintäkter 2 134,7 2 316,6 2 410,0 2 517,7 2 597,0 2 681,1 

1800 Avgående poster till andra sektorer -1 054,5 -1 109,3 -1 157,5 -1 210,3 -1 251,8 -1 296,0  

varav kommunala skatter -785,4 -824,9 -859,9 -898,9 -929,9 -962,6 

  varav avgifter till ålderspensionssystemet -269,1 -284,4 -297,6 -311,4 -321,9 -333,4 

  Statens skatteintäkter 1 080,2 1 207,3 1 252,5 1 307,4 1 345,2 1 385,1 

1900 Periodiseringar -42,9 27,8 40,8 -13,6 0,7 4,9  

Uppbördsförskjutningar 4,2 -11,1 21,7 17,1 20,2 20,6  

Betalningsförskjutningar -17,3 39,4 14,3 -41,3 -27,1 -17,5 
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Inkomsthuvudgrupp   2020 2021 2022 2023 2024 2025  

varav kommuner och landsting -7,2 34,5 20,2 -20,2 -7,1 1,4  

varav ålderspensionssystemet -1,1 8,2 -1,6 -0,7 0,9 1,0  

varav privat sektor -8,7 -3,7 -5,0 -19,8 -19,9 -19,9  

varav kyrkosektorn -0,4 0,2 0,8 -0,6 -1,0 0,0  

varav EU 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Anstånd -29,7 -0,5 4,8 10,6 7,7 1,8 

1000 Statens skatteinkomster 1 037,4 1 235,1 1 293,3 1 293,8 1 346,0 1 390,0  

Övriga inkomster -38,8 -43,8 -7,0 -43,9 -49,7 -58,5 

2000 Inkomster av statens verksamhet 46,1 43,3 69,7 41,7 35,4 37,8 

3000 Inkomster av försåld egendom 0,8 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4000 Återbetalning av lån 0,7 1,1 0,6 0,6 0,6 0,7 

5000 Kalkylmässiga inkomster 16,2 17,8 18,1 18,1 19,9 20,1 

6000 Bidrag från EU 14,2 14,6 27,9 21,3 22,9 14,7 

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till 

skattesystemet -116,9 -120,5 -128,3 -130,6 -133,5 -136,8 

8000 Utgifter som ges som krediteringar på 

skattekontot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Statsbudgetens inkomster 998,5 1 191,3 1 286,3 1 249,9 1 296,2 1 331,5 

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2022 och framåt. Beräkningarna är baserade på publicerad statistik 
t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 2022-03-31. Av redovisningstekniska skäl skiljer sig VÅP22 och ÅRS21 åt avseende år 2020 på 
posten övriga skatter under skatt på konsumtion och insatsvaror, samt de summeringar där dessa ingår. Det kan också vara mindre avrundningsfel då 
utfallet till ÅRS summeras i kronor och utfallet i VÅP i miljoner kronor. 

Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Skattekvot 

Skattekvoten visar de totala skatteintäkterna som andel av BNP. Skattekvoten 

påverkas vanligtvis i huvudsak av regeländringar i skattesystemet. År 2022 väntas 

skattekvoten sjunka (se tabell 5.4) främst på grund av att intäkterna från skatt på 

arbete minskar som andel av BNP. Detta är främst en följd av regeringens åtgärd i 

form av möjlighet till korttidsarbete som gjorde att lönesumman hölls uppe trots att 

BNP minskade under pandemins mest intensiva fas. Det medför att rekylen för 

lönesumman, och därmed intäkterna från skatt på arbete, blir mindre än rekylen för 

BNP i den ekonomiska återhämtningen. Därtill införs nya och förstärkta 

skattereduktioner som håller tillbaka ökningen av skatteintäkterna. 

Nästa år förväntas skattekvoten stiga när den tillfälliga nedsättningen av 

arbetsgivaravgifter för unga som infördes 2021 upphör. Efterföljande år väntas 

skattekvoten sjunka något när lägre beräknade kapitalinkomster för hushållen gör att 

kapitalskatterna successivt minskar som andel av BNP. Dessa år väntas skattekvoten 

uppgå till drygt 42 procent av BNP. 

Tabell 5.4 Skattekvot 

Procent av BNP. Utfall 2020 och 2021, prognos 2022–2025 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Skattekvot 42,9 43,2 42,1 42,5 42,4 42,3 

varav skatt på arbete 25,1 24,7 23,9 24,2 24,3 24,2 

varav skatt på kapital 5,4 6,3 5,9 5,9 5,8 5,6 

varav skatt på konsumtion 12,1 12,2 12,0 12,0 12,0 12,1 

varav övriga skatter 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar. 
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Skatt på arbete 

Skatterna på arbete kan delas in i direkta och indirekta skatter. De direkta skatterna på 

arbete består i huvudsak av kommunal och statlig inkomstskatt. Skatteuttaget minskas 

av ett antal skattereduktioner. De indirekta skatterna på arbete består huvudsakligen 

av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Intäkterna från skatt på arbete uppgår till 

nästan 60 procent av de totala skatteintäkterna 2021 och till knappt 25 procent av 

BNP (se tabell 5.5). 

Tabell 5.5 Skatt på arbete 

Procent av BNP. Utfall 2020 och 2021, prognos 2021–2025 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Direkta skatter 13,4 12,8 12,3 12,3 12,3 12,3 

varav kommunal skatt 15,4 14,9 14,6 14,7 14,8 14,7 

varav statlig skatt 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 

varav allmän pensionsavgift 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

varav reduktioner -5,6 -5,7 -5,8 -5,9 -5,8 -5,8 

Indirekta skatter 11,7 11,8 11,6 11,9 11,9 11,9 

Skatt på arbete 25,1 24,7 23,9 24,2 24,3 24,2 

Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

Intäkterna från skatt på arbete 2021 är ett preliminärt utfall. Det slutliga utfallet 

fastställs i den årliga beskattningen som är klar i december året efter inkomståret. 

Kommunal inkomstskatt 

Kommunal inkomstskatt som andel av BNP beräknas minska från 15,4 procent 2020 

till 14,6 procent 2022. Detta beror främst på att BNP utvecklas starkare än 

lönesumman både 2021 och 2022 då BNP vänder upp efter en negativ utveckling 

under 2020. Lönesumman hölls uppe tack vare olika stöd, framför allt korttidsarbete, 

och har därför inte samma starka ökning 2021 och 2022. Med oförändrade 

kommunalskattesatser beräknas intäkterna sedan öka något som andel av BNP, men i 

slutet av prognosperioden är de fortsatt på en nivå strax under 15 procent (se tabell 

5.5). 

Det kommunala skatteunderlaget, som främst består av löner och pensioner, har ökat 

starkt under flera år, men 2020 var utvecklingen betydligt svagare än tidigare år 

eftersom lönesumman utvecklades svagt till följd av konjunkturnedgången. För att 

stötta ekonomin infördes stödet för korttidsarbete som innebar att arbetstagare kunde 

gå ned i arbetstid med i stort sett bibehållen lön. Detta resulterade i att antalet 

arbetade timmar utvecklades betydligt mer negativt än vad sysselsättningen gjorde. 

Åtgärden innebar därmed att såväl lönesumman som den genomsnittliga timlönen 

hölls uppe mer än vad den annars hade gjort. Från 2021 och framåt återhämtar sig 

tillväxttakten av lönesumman. År 2021 och 2022 drivs detta både av arbetade timmar 

och genomsnittlig timlön. För åren därefter ökar utvecklingstakten för timmarna 

betydligt långsammare men är fortsatt positiv, medan timlönen ökar något starkare 

framöver, se diagram 5.2. 
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Diagram 5.2 Arbetade timmar, timlön och lönesumma 

Utfall 2000–2021, prognos 2022–2025 

Årlig procentuell förändring 

 
Anm.: Den redovisade timlönen är beräknad enligt nationalräkenskapernas principer. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Skatteunderlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas också av regeländringar. 

Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget visar utvecklingen justerad för 

regeländringar. Att den faktiska utvecklingen var svagare än den underliggande 

utvecklingen 2020 och 2021 (se tabell 5.6.) beror till största delen på att skatten för 

personer över 65 år har sänkts i flera steg. Skattesänkningen för personer över 65 år 

har åstadkommits genom en ytterligare höjning av det förhöjda grundavdraget, vilket 

påverkar kommuners och regioners skatteunderlag. Kommunsektorns skattebortfall 

till följd av regeländringarna kompenseras via ett höjt generellt statsbidrag. Förslaget 

om vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet medför att den 

faktiska utvecklingen av kommunsektorns skatteunderlag 2023 väntas öka starkare än 

den underliggande utvecklingen. Regeringen kommer denna dag att besluta om 

propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt 

regelverk med förslag om att nuvarande reseavdrag ska ersättas med en 

skattereduktion för arbetsresor. Detta medför att den faktiska utvecklingen av 

kommunsektorns skatteunderlag väntas öka starkare än den underliggande 

utvecklingen 2023. I enlighet med praxis avser regeringen att i budgetpropositionen 

för 2023 justera ned det generella statsbidraget till kommunsektorn med motsvarande 

belopp, för att förslaget ska bli offentligfinansiellt neutralt för både den statliga och 

kommunala sektorn. 

Tabell 5.6 Faktisk och underliggande utveckling av kommunsektorns 
skatteunderlag 

Årlig procentuell förändring. Utfall 2020 och 2021, prognos 2022–2025 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Faktisk utveckling 2,1 5,0 4,2 4,5 3,4 3,6 

Underliggande utveckling 2,6 5,3 4,2 3,6 3,4 3,6 

Anm.: Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget är utvecklingen justerad för regeländringar. 

Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

Statlig inkomstskatt 

Intäkterna från statlig inkomstskatt beräknas sjunka något som andel av BNP mellan 

2020 och 2025 (se tabell 5.5). I avsaknad av nya förslag eller ändrade regler är detta 

vanligt då skiktgränserna för statlig inkomstskatt räknas upp med KPI plus 

2 procentenheter. För att statlig inkomstskatt som andel av BNP ska öka behöver 
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därför lönesumman öka starkare än BNP och inflationen plus 2 procentenheter 

tillsammans, vilket inte är fallet. 

Skattereduktioner 

Skattereduktionerna bedöms totalt sett öka under prognosperioden (se tabell 5.7), dels 

till följd av att skatteunderlaget ökar, dels till följd av att nya skattereduktioner införts 

och kommer att införas. Dessa inkluderar skattereduktion för förvärvsinkomster, en 

tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till 

följd av pandemin, skattereduktion för installation av grön teknik, skattereduktion för 

avgift till arbetslöshetskassa samt en förstärkt skattereduktion för sjuk- och 

aktivitetsersättning. Vidare kommer regeringen denna dag att besluta om 

propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt 

regelverk med förslag om att reseavdraget ska ersättas med en skattereduktion. Denna 

ingår i övriga skattereduktioner i tabell 5.7. 

Tabell 5.7 Skattereduktioner 

Miljarder kronor. Utfall 2020 och 2021, prognos 2022–2025 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Allmän pensionsavgift -131 -138 -145 -151 -156 -161 

Jobbskatteavdrag -128 -132 -144 -153 -157 -162 

Husavdrag -17 -19 -21 -22 -23 -24 

Skattereduktion för boende i vissa glest 

befolkade områden -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Skattereduktion för installation av grön teknik  0 -1 -1 -1 -1 

Skattereduktion för förvärvsinkomst  -9 -9 -9 -9 -9 

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för 

att hantera ökade arbetskostnader till följd av 

pandemin  -5 -5    

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa   0 -2 -2 -2 

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning 0 0 -4 -4 -4 -4 

Övriga skattereduktioner -1 -1 -1 -7 -7 -7 

Summa -279 -307 -331 -348 -359 -371 

Anm.: I övriga skattereduktioner ingår bl.a. skattereduktion för installation av grön teknik med 0,2 miljarder kronor 2021 
och därefter med 1 miljard kronor per år. Den föreslagna skattereduktionen för arbetsresor ökar övriga 
skattereduktioner med 6 miljarder kronor per år fr.o.m. 2023. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid 
överens med summan. 

Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter 

Intäkterna från de indirekta skatterna på arbete, huvudsakligen bestående av 

arbetsgivaravgifter och egenavgifter, ökade med nästan 10 procent 2021. Den stora 

ökningen beror både på att lönesumman ökade starkt och på att nedsättningarna var 

mindre än 2020. År 2022 bedöms intäkterna öka något svagare än lönesumman, 

främst till följd av att nedsättningarna blir något större än 2021. 

År 2023 beräknas skatteintäkterna från indirekt skatt på arbete öka mer än i år, både 

till följd av att lönesumman växer snabbare än ett historiskt genomsnitt och att den 

nedsättning för unga som gällt sedan januari 2021 slutar att gälla i april 2023. 

Efterföljande år bedöms de indirekta skatterna på arbete växa med i genomsnitt drygt 

3 procent per år i frånvaro av nya regeländringar. 

Sammantaget beräknas de indirekta skatterna utgöra omkring 28 procent av de totala 

skatteintäkterna under prognosperioden, vilket motsvarar ca 12 procent av BNP. 



Prop. 2021/22:100 

81 

Skatt på kapital 

Skatt på kapital består främst av hushållens kapitalskatter och skatt på företagens 

vinster, men inkluderar även bl.a. stämpelskatt, avkastningsskatt på pensioner samt 

fastighetsskatt och fastighetsavgift. Intäkterna från skatt på kapital uppgår till 

15 procent av de totala skatteintäkterna 2021 och till drygt 6 procent av BNP (se tabell 

5.4). 

Skatt på hushållens kapitalinkomster 

Underlaget för hushållens skatt på kapital utgörs av nettot av kapitalinkomster och 

kapitalutgifter. De största posterna utgörs av skatt på realiserade kapitalvinster, 

utdelningsinkomster, schablonintäkter och avdrag för hushållens ränteutgifter. 

Enligt preliminärt utfall var inkomster från hushållens realiserade kapitalvinster bland 

de högsta någonsin 2021 och väntas bli höga även 2022, omkring 5,4 procent 

respektive 4,5 procent av BNP (se diagram 5.3). Genomsnittet för perioden  

2000–2020 är 3,6 procent. Utvecklingen av realiserade kapitalvinster påverkas i stor 

utsträckning av tillgångspriser på finansiella och reala tillgångar, samt på omsättningen 

av sålda hus och bostadsrätter. Tillgångspriserna för de finansiella tillgångarna 

minskade kraftigt när pandemin bröt ut, men återhämtade sig därefter relativt snabbt 

och både börsen och bostadsmarknaden utvecklades väldigt starkt under 2021. Även 

omsättningen av småhus ökade 2021. I slutet av prognosperioden innebär regeringens 

prognosmetod att hushållens kapitalvinster antas motsvara genomsnittet för perioden 

2006–2020, alltså 3,7 procent av BNP. Denna andel justeras för eventuella 

regeländringar. Under prognosperioden justeras kapitalvinsterna ned till följd av 

avskaffad ränta på uppskovsbelopp vid realiserad bostadsförsäljning, höjt tak för 

uppskov samt ett ökat sparande på investeringssparkonton. Andelen är därför 

3,0 procent av BNP 2025 i diagram 5.3. 

Diagram 5.3 Hushållens kapitalvinster 

Utfall 1990–2021, prognos 2022–2025 

Miljarder kronor Procent av BNP 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Preliminär statistik indikerar att utdelningarna ökade starkt 2021, efter att ha sjunkit 

2020, och att de nu ligger över nivån före pandemin. Att utdelningarna sjönk 2020 

berodde på att flera företag reviderade ned sina utdelningar 2020 till följd av de 

restriktioner som kopplades till statliga företagsstöd, såsom korttidsarbete och 

omsättningsstöd. Krisdrabbade företag som tagit del av dessa stödpaket behövde då 

avstå från att göra utdelningar till aktieägare. Delvis antas den starka utvecklingen 

2021 vara en tillfällig effekt av nedgången 2020 och utdelningarna sjunker därför 
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något i nivå 2022. Därefter väntas utdelningarna successivt öka något under 

prognosperioden. 

Ränteinkomsterna och ränteutgifterna följer normalt ränteutvecklingen och eftersom 

det allmänna ränteläget väntas stiga under prognosperioden förväntas både 

ränteinkomsterna och ränteutgifterna öka. Även schablonintäkterna följer 

ränteutvecklingen, då de baseras på statslåneräntan, och stiger kraftigt under 

prognosperioden. Den procentsats som avgör hur mycket av kapitalunderlaget som 

ska beskattas behöver överstiga ett golv. Golvet är för närvarande 1,25 procent och 

räntenivån beräknas ligga över detta golv hela prognosperioden. 

Sammantaget stiger intäkterna från skatt på hushållens kapitalinkomster kraftigt i år 

och nettot från kapitalinkomsterna växer till rekordnivå. Från och med 2022 förväntas 

nettot från hushållens kapitalinkomster att sjunka, men fortsatt ligga kvar på en hög 

nivå under hela prognosperioden (se tabell 5.3). 

Skatt på företagsvinster 

Företagens vinster utvecklades starkt 2021 efter att ha minskat något under 2020. 

Företagens vinster bedöms fortsatt öka relativt snabbt även 2022 för att därefter 

dämpas 2023. Många branscher möter för närvarande en stark efterfrågan, och 

utsikterna för företag inom framför allt detaljhandeln och tillverkningsindustrin är 

betydligt starkare än normalt. Konjunkturindikatorer, såsom konjunkturbarometern, är 

på höga nivåer men tyder på att svensk ekonomi är på väg in i en lugnare tillväxtfas. 

Intäkterna från skatt på företagsvinster ökade med 10 procent 2021, efter att ha 

minskat med 3 procent under 2020. Den begränsade nedgången förklaras bl.a. av 

genomförda åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin för företagen, såsom 

omställningsstöd, omsättningsstöd, evenemangsstöd och anstånd med 

skatteinbetalningar. De företag som drabbades i betydande omfattning av pandemin, 

som företag inom kultur- och tjänstebranscherna, står även för en relativt liten del av 

den totala skattebasen. För 2021, som för skatt på företagsvinster fortfarande är ett 

preliminärt utfall, baseras beräkningen främst på vinstutveckling enligt företagens 

årsredovisningar och inbetalad preliminärskatt. Det slutliga utfallet fastställs i samband 

med beskattningsutfallet i december året efter inkomståret. 

Skatt på företagens vinster väntas öka i en långsammare takt 2022 och 2023 jämfört 

med det föregående året. År 2022 beräknas skatt på företagsvinster öka med knappt 

fyra procent och uppgå till 170 miljarder kronor (se tabell 5.3), vilket motsvarar 

knappt 3,0 procent av BNP. Den svagare utvecklingen beror delvis på regeländringar, 

framför allt en tillfällig skattereduktion för investeringar, vilket dämpar ökningstakten 

2022 och 2023.  

Från och med 2023 antas skatt på företagsvinster i enlighet med regeringens 

prognosmetod successivt återgå till ett historiskt genomsnitt som andel av BNP, vilket 

motsvarar knappt 2,9 procent för perioden 2015–2020 (se diagram 5.4). 
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Diagram 5.4 Skatt på företagsvinster 

Utfall 1990–2021, prognos 2022–2025 

Miljarder kronor Procent av BNP 

 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Riskskatt för kreditinstitut 

Den 1 januari 2022 började den nya lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut 

att gälla. Det innebär att kreditinstitut ska betala riskskatt till staten om summan av 

kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång överstiger ett gränsvärde. 

Gränsvärdet för beskattningsår som påbörjas under 2022 är 150 miljarder kronor, 

därefter ska gränsvärdet årligen indexeras. Intäkterna från riskskatten bedöms uppgå 

till 6 miljarder kronor 2022 och knappt 8 miljarder kronor fr.o.m. 2023.  

Avkastningsskatt 

Intäkter från avkastningsskatt, som tas ut på sparande i pensions- och kapital-

försäkringar, påverkas i hög grad av hur statslåneräntan utvecklas under kalenderåret 

närmast före beskattningsåret. Den långa perioden med låga räntenivåer har medfört 

att intäkterna från avkastningsskatten varit på en mycket låg nivå en längre tid (se 

tabell 5.3). Som ett resultat av att statslåneräntan bedöms stiga framför allt fr.o.m. 

2023, väntas intäkterna från avkastningsskatt öka betydligt i slutet av 

prognosperioden. 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 

Skatt på konsumtion och insatsvaror består av mervärdesskatt och punktskatter och 

utgör nästan 30 procent av de totala skatteintäkterna, motsvarande 12 procent av 

BNP. 

Mervärdesskatt 

Preliminärt utfall för 2021 visar att mervärdesskatteintäkterna ökade med 46 miljarder 

kronor, att jämföra med ökningen på knappt 7 miljarder kronor 2020 (se tabell 5.3). 

Hushållens konsumtion ökade betydligt snabbare än 2020 och stod för största delen 

av intäktsökningen, men även investeringar tog fart och bidrog i stor utsträckning (se 

diagram 5.5). Tillväxttakten i investeringar väntas avta 2022 och tillväxttakten i 

hushållens konsumtion väntas avta 2023. I och med detta bedöms även 

intäktsökningarna avta.  
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Diagram 5.5 Hushållens konsumtion, fasta bruttoinvesteringar och intäkter från 
mervärdesskatt 

Utfall 2000–2021, prognos 2022–2025 

Årlig procentuell förändring i löpande priser  

 
Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Punktskatter 

Under 2021 ökade intäkterna från punktskatterna, enligt preliminära utfall, med 

6 miljarder kronor. För 2022 beräknas intäkterna från punktskatterna vara i stort sett 

oförändrade jämfört med 2021. Utvecklingen hålls tillbaka av att intäkterna från 

energiskatterna förväntas minska. Detta beror på att energianvändningen bedöms 

minska. Det är även en följd av de skattesänkningar på drivmedel som beslutats av 

riksdagen efter förslag i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1, bet. 

2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63) och i den av riksdagen beslutade budgeten för 2022 

samt som har aviserats. Under framför allt 2023, men även efterföljande år, bedöms 

intäkterna från punktskatterna sammantaget att öka. För 2023 väntas intäkter från 

energiskatt öka igen då effekterna av de ändrade drivmedelsskatterna avtar samtidigt 

som energianvändningen på nytt bedöms öka. Dessutom bidrar även skatt på tobak 

och alkohol till ökningen 2023 till följd av den höjning av skattesatserna för tobak och 

alkohol som aviserats i budgetpropositionen för 2021. Därefter bedöms intäkterna 

från punktskatterna öka i en avtagande takt.  

Restförda och övriga skatter 

Restförda och övriga skatter består främst av uppbördsförluster, omprövningar och 

anstånd från hushåll och företag, avgifter till public service samt intäkter som förs till 

fonder. Intäkterna från restförda och övriga skatter var ovanligt låga 2021 till följd av 

tillfälligt stora uppbördsförluster. År 2022 beräknas skatteintäkterna uppgå till 

10 miljarder kronor för att därefter stiga till 15 miljarder kronor 2025 (se tabell 5.3). 

5.3 Statens inkomster 

Skatteinkomster 

Inkomsterna i statens budget består av statens skatteinkomster och övriga inkomster.  

Skatteintäkter och skatteinkomster har olika påverkan på de offentliga finanserna. 

Skatteintäkterna påverkar det finansiella sparandet medan periodiseringsposter som 

kapitalplaceringar på skattekontot endast påverkar statens inkomster och budgetsaldo. 

Motsvarande skillnad finns för övriga inkomster. Vissa inkomster av statens 

verksamhet, såsom utdelningar från statens aktieinnehav, påverkar statens finansiella 
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sparande medan försäljningsinkomster och återbetalningar av lån endast påverkar 

statens inkomster och budgetsaldo. 

Statens skatteinkomster påverkas av de förändringar av möjligheterna att ansöka om 

anstånd med att betala skatt som genomförts under 2021 och 2022. Det handlar om 

utökade möjligheter att ansöka om anstånd och förlängd anståndstid. 

Övriga inkomster 

Utfall och prognoser för de inkomster som redovisas under posten övriga inkomster i 

statens budget framgår av tabell 5.3. Bland dessa inkomster ingår avräkningar, som 

främst avser kompensation för statlig och kommunal mervärdesskatt.  

Inkomster av statens verksamhet består främst av utdelningar från statens aktie-

innehav, affärsverkens och Riksbankens inlevererade överskott, ränteinkomster samt 

inkomster från offentligrättsliga avgifter. År 2022 beräknas inkomster av statens 

verksamhet uppgå till 70 miljarder kronor men bedöms därefter sjunka under 

prognosperioden. Det beror främst på att utdelningar från statliga bolag är tillfälligt 

höga 2022. 

Inkomster av försåld egendom omfattar redovisade försäljningar av statlig egendom, 

varav försäljningar av aktier i statligt ägda bolag vanligtvis utgör den största delen. För 

2022–2025 görs ett beräkningstekniskt antagande om försäljningsinkomster om 

5 miljarder kronor per år. 

Inkomsterna från återbetalning av lån omfattar återbetalning av studiemedel för lån 

upptagna före 1989 samt av övriga lån. Under hela prognosperioden väntas 

inkomsterna uppgå till knappt 1 miljard kronor per år. 

Kalkylmässiga inkomster omfattar vissa avskrivningar, amorteringar samt statliga 

pensionsavgifter. Pensionsavgifterna utgör merparten av dessa inkomster. År 2022 

beräknas de till 18 miljarder kronor, men bedöms därefter stiga under senare delen av 

prognosperioden. 

Posten bidrag från EU omfattar bidrag från olika EU-fonder. De största bidragen 

kommer från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens och EU:s 

jordbruksfonder. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag inom 

utgiftsområden. År 2022 beräknas dessa inkomster till 28 miljarder kronor, för att 

därefter sjunka under prognosåren. 

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet omfattar tillkommande skatter samt 

avräkningar. Tillkommande skatter avser främst skatter som tillfaller EU och 

kommunala utjämningsavgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Avräkningar består till största delen av statliga och kommunala 

myndigheters kompensation för inbetald mervärdesskatt. År 2022 väntas avräkningar 

m.m. i anslutning till skattesystemet uppgå till -128 miljarder kronor. Denna post 

bedöms bli alltmer negativ under prognosperioden vilket är kopplat till allt större 

kompensation för mervärdesskatt. 

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto budgeteras fr.o.m. 2016 

under anslag på budgetens utgiftssida. Kvar finns en inkomsttitel som avser de 

nedsättningar som kan ges som stöd till korttidsarbete. 
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Ändrad redovisning av inkomsttitlar 

Följande inkomsttitlar läggs till: 

1390 Riskskatt för kreditinstitut 

1391 Riskskatt för kreditinstitut. 

5.4 Uppföljning av statens inkomster 

I detta avsnitt (5.4) jämförs prognosen för skatteintäkterna och övriga inkomster i 

denna proposition med prognosen i den beslutade budgeten för 2022. Vidare görs en 

uppföljning av inkomsterna i statens budget för 2020 och 2021. Prognosskillnaderna 

finns redovisade i tabell 5.8. 

Tabell 5.8 Aktuellt utfall och prognos jämfört med statens budget för 2020 och 2021 samt en jämförelse med 
prognosen i den beslutade budgeten för 2022 

Miljarder kronor 

  

Utfall 
2020 

Jmf 
SB20 
2020 

Utfall 
2021 

Jmf 
SB21 
2021  

Jmf 
beslutad 

budget 
2020 

Jmf 
beslutad 

budget 
2021 

Jmf 
beslutad 

budget 
2022 

Jmf 
beslutad 

budget 
2023 

Jmf 
beslutad 

budget 
2024 

Skatt på arbete 1 250,5 -46,5 1 327,1 46,0  -1,3 12,1 17,6 30,1 37,2 

Direkta skatter 668,7 -6,1 689,8 20,6  0,0 3,6 10,6 13,8 18,6 

varav kommunal inkomstskatt 766,1 -5,7 804,1 21,0  0,2 5,3 12,5 27,7 34,0 

varav statlig inkomstskatt 50,3 -1,1 53,9 4,1  0,1 0,4 1,5 0,0 -0,1 

varav jobbskatteavdrag -128,1 1,8 -131,9 -2,3  0,1 -0,3 -0,1 -4,9 -5,7 

varav husavdrag -16,8 -0,8 -19,1 -1,2  0,0 -0,1 -1,1 -1,5 -2,0 

varav övrigt -2,8 -0,4 -17,3 -1,1  -0,4 -1,7 -2,2 -7,4 -7,6 

Indirekta skatter 581,8 -40,4 637,3 25,4  -1,3 8,5 7,1 16,3 18,6 

varav arbetsgivaravgifter 594,9 -13,5 628,8 23,2  -0,2 5,6 8,5 18,1 20,7 

varav egenavgifter 11,7 -1,0 12,0 -1,5  -1,8 -1,4 -1,9 -2,3 -2,7 

varav särskild löneskatt 50,8 1,0 53,4 4,8  0,8 1,1 0,9 1,7 1,9 

varav nedsättningar -34,9 -27,5 -14,3 0,4  -0,1 3,8 0,3 0,2 0,2 

varav skatt på tjänstegruppliv 0,6 0,0 0,6 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

varav avgifter till 

premiepensionssystemet -41,3 0,7 -43,2 -1,5  0,0 -0,5 -0,8 -1,4 -1,6 

Skatt på kapital 271,8 -7,5 340,0 93,1  8,4 31,4 24,4 30,9 32,7 

varav skatt på kapital, hushåll 66,0 -1,3 108,9 48,4  2,8 16,9 8,6 13,5 13,5 

varav skatt på företagsvinster 149,3 -4,1 164,0 38,4  5,5 8,2 3,1 2,0 3,4 

varav avkastningsskatt 5,6 0,3 6,1 0,4  -0,3 -0,3 0,7 2,5 3,6 

varav fastighetsskatt 34,6 2,4 36,1 0,8  0,4 0,9 1,7 1,9 1,3 

varav stämpelskatt 12,7 0,8 15,5 2,3  0,0 1,1 1,4 1,5 1,6 

varav kupongskatt m.m. 3,6 -5,5 9,4 2,9  0,0 4,6 9,0 9,5 9,3 

Skatt på konsumtion och 

insatsvaror 602,9 -12,3 654,3 43,3  0,5 14,0 18,6 22,7 21,6 

varav mervärdesskatt 467,9 -6,3 513,7 43,5  0,5 13,3 20,1 19,3 18,7 

varav skatt på tobak och alkohol 28,2 0,6 28,7 0,8  0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 

varav energiskatt 52,6 -0,1 54,5 1,5  0,0 -0,1 -2,2 0,7 1,1 

varav koldioxidskatt 20,4 -2,5 21,9 0,6  0,0 0,8 -0,3 1,4 1,7 

varav övriga skatter på energi och 

miljö 6,1 -1,5 5,4 -3,7  0,0 0,2 0,6 0,5 0,3 

varav skatt på vägtrafik 21,6 -1,9 22,5 -1,2  0,0 0,2 0,5 0,1 -0,9 

varav övriga skatter 6,2 -0,6 7,6 1,9  0,0 -0,4 -0,2 -0,3 -0,5 

Skatt på import 6,2 -1,1 7,3 0,7  0,0 0,8 1,2 1,2 1,2 
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Utfall 

2020 

Jmf 
SB20 

2020 

Utfall 

2021 

Jmf 
SB21 

2021  

Jmf 
beslutad 

budget 

2020 

Jmf 
beslutad 

budget 

2021 

Jmf 
beslutad 

budget 

2022 

Jmf 
beslutad 

budget 

2023 

Jmf 
beslutad 

budget 

2024 

Restförda och övriga skatter 9,6 -8,4 -4,9 -20,5  0,8 -8,0 -4,2 -3,5 -2,7 

varav restförda skatter -10,0 -5,3 -16,1 -10,8  0,0 -6,7 -3,9 -3,2 -2,6 

varav övriga skatter 19,6 -3,1 11,2 -9,7  0,8 -1,3 -0,3 -0,3 -0,1 

Totala skatteintäkter 2 140,9 -75,8 2 323,9 162,6  8,4 50,4 57,6 81,6 90,0 

Avgår EU-skatter -6,2 1,1 -7,3 -0,7  0,0 -0,8 -1,2 -1,2 -1,2 

Offentliga sektorns skatteintäkter 2 134,7 -74,6 2 316,6 161,9  8,4 49,6 56,4 80,3 88,8 

varav kommunala skatter -785,4 5,5 -824,9 -22,0  -0,3 -6,1 -14,1 -29,6 -35,4 

varav avgifter till 

ålderspensionssystemet -269,1 5,3 -284,4 -9,6  0,0 -3,6 -4,9 -8,9 -10,5 

Statens skatteintäkter 1 080,2 -63,8 1 207,3 130,2  8,0 40,0 37,3 41,8 42,9 

Periodiseringar -42,9 -56,6 27,8 -27,5  -8,0 -16,9 35,7 -17,5 -15,1 

Statens skatteinkomster 1 037,4 -120,4 1 235,1 102,7  0,0 23,0 73,0 24,3 27,8 

Övriga inkomster -38,8 2,8 -43,8 -17,4  0,0 -13,8 23,8 -1,2 2,7 

2000 Inkomster av statens 

verksamhet 46,1 5,0 43,3 3,8  0,0 0,3 25,3 2,7 -3,2 

3000 Inkomster av försåld egendom 0,8 -4,2 0,0 -5,0  0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 

4000 Återbetalning av lån 0,7 0,0 1,1 0,4  0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

5000 Kalkylmässiga inkomster 16,2 0,2 17,8 0,5  0,0 0,1 0,1 -0,6 0,5 

6000 Bidrag m.m. från EU  14,2 0,5 14,6 -15,7  0,0 -11,9 0,1 -1,3 8,8 

7000 Avräkningar m.m. i anslutning 

till skattesystemet -116,9 1,3 -120,5 -1,5  0,0 2,3 -1,7 -1,9 -3,4 

8000 Utgifter som ges som 

krediteringar på skattekontot 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Statsbudgetens inkomster 998,5 -117,6 1 191,3 85,3  0,0 9,2 96,8 23,1 30,5 

Anm.: SB20 och SB21 betyder statens budget för 2020 respektive statens budget för 2021. Av redovisningstekniska skäl skiljer sig VÅP22 och ÅRS21 åt 
avseende år 2020 på posten övriga skatter under skatt på konsumtion och insatsvaror, samt de summeringar där dessa ingår. Det kan också vara mindre 
avrundningsfel då utfallet till ÅRS summeras i kronor och utfallet i VÅP i miljoner kronor. 

Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Jämförelse med prognosen i den beslutade budgeten för 2022 

Skatt på arbete 

Intäkterna från skatt på arbete är uppreviderade med 12 miljarder kronor 2021 jämfört 

med prognosen i den beslutade budgeten. Det förklaras framför allt av högre 

kommunal inkomstskatt och arbetsgivaravgifter till följd av högre lönesumma. 

De direkta skatterna är uppreviderade alla år under prognosperioden. Det förklaras 

framför allt av att nivån på lönesumman är uppreviderad alla år. Detta medför 

upprevideringar av framför allt kommunal inkomstskatt, men även i viss mån statlig 

inkomstskatt. Statlig inkomstskatt påverkas dock också i stor utsträckning av 

konsumentprisindex (KPI) som används för att räkna upp skiktgränsen för statlig 

inkomstskatt. Skiktgränsen har reviderats upp fr.o.m. 2023 och framåt till följd av 

högre KPI, framför allt är inflationen kraftigt uppreviderad 2022 vilket påverkar 

skiktgränsen 2023. Högre skiktgräns innebär att färre personer hamnar över 

skiktgränsen och därmed är det färre personer som betalar statlig inkomstskatt. Denna 

effekt motverkar effekten från högre lönesumma för åren 2023 och framåt. 

Även de indirekta skatterna är uppreviderade under hela prognosperioden till följd av 

den uppreviderade lönesumman. Detta påverkar framför allt arbetsgivaravgifterna. 

Även särskild löneskatt är uppreviderad under hela prognosperioden till följd av 

starkare lönesumma. 
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Skatt på kapital 

Intäkterna från kapitalskatter har reviderats upp med 31 miljarder kronor 2021 jämfört 

med prognosen i den beslutade budgeten. Det är främst skatt på hushållens 

kapitalinkomster och företagsvinster som är uppreviderade, men även kupongskatten 

är uppreviderad. Hushållens kapitalinkomster har reviderats upp till följd av högre 

preliminära utfall för 2021 samt en högre ränteprognos. Skatt på företagsvinster har 

2021 reviderats upp till följd av en starkare vinstutveckling för företagen än beräknat i 

den beslutade budgeten. Detta medför även upprevideringar för 2022–2024. 

Kupongskatten blev knappt 5 miljarder kronor högre 2021 än beräknat i den beslutade 

budgeten, vilket främst förklaras av högre utdelningsinkomster. 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 

Intäkterna från mervärdesskatt har reviderats upp med 13 miljarder kronor 2021 

jämfört med prognosen i den beslutade budgeten. För 2022–2024 har intäkterna i 

genomsnitt reviderats upp med 19 miljarder kronor per år. Upprevideringen förklaras 

till största delen av att prognoserna för hushållens konsumtion och 

bostadsinvesteringar har reviderats upp. 

Utfall för intäkterna från punktskatter för 2021 har sammantaget utvecklats i linje med 

vad som förväntades i den beslutade budgeten. Prognosen är nedreviderad för 2022 

till följd av en förväntad nedgång i energianvändningen som minskar intäkterna från 

energiskatten. Efterföljande år är något uppreviderade främst till följd av högre 

intäkter från koldioxid- och energiskatt samt alkohol- och tobaksskatt. 

Periodiseringar 

Prognosen för periodiseringar har reviderats upp med 36 miljarder kronor 2022 

jämfört med prognosen i den beslutade budgeten. Det förklaras främst av att inbetald 

preliminärskatt väntas blir högre. Kapitalplaceringar på skattekontot påverkar 

periodiseringarna under prognosperioden. I nuvarande prognos antas att 

kapitalplaceringarna börjar betalas ut i slutet av 2022.  

Periodiseringarna har reviderats ned fr.o.m. 2023 på grund av förväntade utbetalningar 

från skattekontot. 

Övriga inkomster 

Utfallet för övriga inkomster blev knappt 14 miljarder kronor lägre 2021 än vad som 

förväntades i den beslutade budgeten (se tabell 5.8). Det beror till stor del på att 

inkomsterna av försåld egendom blev lägre än det beräkningstekniska antagandet samt 

att utbetalningar av bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens 

har senarelagts. 

Prognosen för övriga inkomster har reviderats upp med 24 miljarder kronor 2022 

sedan budgeten beslutades. Det förklaras främst av högre utdelningar från statliga 

bolag. 

Uppföljning av statens budget för 2020 och 2021 

Skatt på arbete 

Intäkterna från skatt på arbete har reviderats ned med 47 miljarder kronor 2020 

jämfört med vad som beräknades i statens budget för 2020. Detta beror framför allt 

på tillfälligt högre nedsättningar som infördes för att motverka de negativa effekterna 

av konjunkturnedgången. Även lönesumman har reviderats ned till följd av 
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konjunkturnedgången, vilket framför allt har medfört lägre kommunal inkomstskatt 

och arbetsgivaravgifter. 

Enligt preliminära utfall blev intäkterna från skatt på arbete 46 miljarder kronor högre 

2021 jämfört med prognosen i statens budget för 2021. Detta beror framför allt på att 

lönesumman har reviderats upp till följd av betydligt bättre konjunkturåterhämtning 

än väntat, vilket framför allt har medfört högre kommunal inkomstskatt och 

arbetsgivaravgifter. 

Skatt på kapital 

Intäkterna från skatt på kapital blev drygt 7 miljarder kronor lägre 2020 jämfört med 

vad som beräknades i statens budget för 2020. Det är framför allt skatt på 

företagsvinster som blev lägre till följd av en svagare vinstutveckling för bolagen. 

Även kupongskatt blev lägre till följd av lägre utdelningar från svenska aktiebolag. 

År 2021 blev intäkterna från skatt på kapital 93 miljarder kronor högre enligt 

preliminära utfall jämfört med prognosen i statens budget för 2021. Det förklaras av 

att både hushållens kapitalskatter och skatt på företagsvinster har reviderats upp. 

Detta beror på en betydligt starkare konjunkturåterhämtning som har medfört högre 

utdelningsinkomster och kapitalvinster för hushåll samt en starkare vinstutveckling för 

bolagen. 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 

Intäkterna från mervärdesskatt är nedreviderade med 6 miljarder kronor 2020 i 

förhållande till statens budget för 2020. Den främsta orsaken till det är en avsevärt 

svagare utveckling av hushållens konsumtion jämfört med ett historiskt genomsnitt, 

något som motverkades av en starkare ökning av bostadsinvesteringar.  

Enligt preliminära utfall för 2021 blev mervärdesskatteintäkterna 44 miljarder kronor 

högre än prognosen i statens budget för 2021. Detta berodde på att hushållens 

konsumtion återhämtade sig och mer än kompenserade för nedgången 2020. 

Dessutom steg bostadsinvesteringarna kraftigt.  

Intäkterna från punktskatterna blev sammantaget 6 miljarder kronor lägre 2020 än 

prognosen i statens budget för 2020. Det förklaras främst av lägre intäkter från 

koldioxidskatt och skatt på vägtrafik. Enligt preliminära utfall för 2021 förhöll sig 

punktskatteintäkterna över lag i linje med prognosen i statens budget för 2021.  

Periodiseringar 

I förhållande till statens budget för 2020 medförde periodiseringseffekter att statens 

inkomster blev lägre än väntat vilket främst berodde på möjligheterna till anstånd med 

inbetalning av skatt. 

Även 2021 blev statens inkomster lägre än väntat efter att återbetalningstiden för 

anstånden förlängts och återbetalningen väntas nu ske fr.o.m. 2022. 

Övriga inkomster 

Jämfört med statens budget för 2020 blev utfallet för övriga inkomster 3 miljarder 

kronor högre än väntat (se tabell 5.8). Det beror främst på tillfälligt höga bötesmedel. 

För 2021 blev intäkterna från övriga inkomster 17 miljarder kronor lägre än väntat i 

statens budget för 2021. Det förklaras av att försäljningsinkomsterna blev lägre än det 

beräkningstekniska antagandet samt att utbetalningar av bidrag från Europeiska 

faciliteten för återhämtning och resiliens har senarelagts. 
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6 Utgifter 

I detta avsnitt redovisas och analyseras utvecklingen av utgifterna inom utgifts-

områdena i statens budget och de utgifter som omfattas av utgiftstaket, de s.k. 

takbegränsade utgifterna. 

I avsnitt 6.1 redogörs kort för strukturen i statens budget och vissa förutsättningar för 

beräkningarna. I avsnitt 6.2 redogörs för utgiftsramarna 2022–2025. Hur utgifterna 

inom utgiftsområdena och de takbegränsade utgifterna beräknas utvecklas över tid, 

främst 2022–2025, beskrivs i avsnitt 6.3. Avsnitt 6.4 innehåller en uppföljning av den 

av riksdagen beslutade budgeten för 2022. I avsnitt 6.5 beskrivs den beräknade 

förändringen av utgiftsramarna och de takbegränsade utgifterna 2023 och 2024 sedan 

den beslutade budgeten för 2022. 

Sammanfattning 

– De takbegränsade utgifterna beräknas uppgå till 1 593,0 miljarder kronor 2022. 

Det är en ökning med 42,4 miljarder kronor jämfört med 2021. Ökningen följer 

delvis av den makroekonomiska utvecklingen, inte minst för att utgifterna i 

ålderspensionssystemet ökar med den allmänna löneutvecklingen. Vidare 

beräknas utgifterna öka till följd av att ett stort antal personer förväntas söka 

skydd i Sverige till följd av Rysslands invasion av Ukraina.  

– För 2023 beräknas de takbegränsade utgifterna minska med 47,2 miljarder 

kronor jämfört med 2022, främst för att tillfälliga åtgärder som vidtagits med 

anledning av pandemin upphör och att åtgärder med anledning av Rysslands 

invasion av Ukraina påverkar utgifterna 2022. För 2024 och 2025 beräknas 

utgifterna öka med 29,3 respektive 14,9 miljarder kronor, vilket främst förklaras 

av ökningen av makroekonomiska variabler som priser, timlöner och BNI.  

– Utgifterna för ålderspensionssystemet beräknas uppgå till 348,1 miljarder kronor 

2022 och ökar i genomsnitt med 10,8 miljarder kronor per år 2023–2025. 

– De samlade utgiftsramarna för 2023 och 2024 bedöms bli 29,3 respektive 

38,1 miljarder kronor högre än de preliminära utgiftsramar som riksdagen 

beslutat för dessa år. 

– De takbegränsade utgifterna för 2023 och 2024 beräknas bli 34,3 respektive 

47,1 miljarder kronor högre än i den av riksdagen beslutade budgeten, främst till 

följd av de nya finanspolitiska åtgärder som riksdagen beslutat om och 

regeringen föreslagit i propositionen Vårändringsbudget för 2022 samt en 

förändrad makroekonomisk utveckling. 

– För 2022 beräknas de takbegränsade utgifterna bli 62,5 miljarder kronor högre än 

i statens budget för 2022, framför allt till följd av åtgärder med anledning av 

pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. 

– De takbegränsade utgifterna beräknas uppgå till 27,7 procent av BNP 2022. Det 

är en ökning jämfört med 2019 men en minskning jämfört med 2020 och 2021. 

6.1 Inledning 

Utgifterna i statens budget delas in i 27 utgiftsområden och posten Minskning av 

anslagsbehållningar. Till budgetens utgifter hör även Riksgäldskontorets nettoutlåning 

och den kassamässiga korrigeringen (se avsnitt 7). Utgiftsramarna utgörs av 

budgeterade medel för vardera av de 27 utgiftsområdena, dvs. de medel som riksdagen 

gjort tillgängliga för regeringen att använda. Utgifterna, däremot, utgörs av den 
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faktiska användningen av medel. Posten Minskning av anslagsbehållningar är 

skillnaden mellan de samlade utgiftsramarna för ett år och den samlade användningen 

av medel det året, dvs. budgeterade medel som inte bedöms användas. De 

takbegränsade utgifterna, dvs. de utgifter som omfattas av utgiftstaket, består av 

utgifterna inom utgiftsområdena 1–25 och 27 samt utgifterna inom 

ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Utgiftsområde 26 

Statsskuldsräntor m.m. ingår inte i de takbegränsade utgifterna. 

Regeringens beräkningar av utgifterna inom utgiftsområdena och de takbegränsade 

utgifterna baseras på prognosen för den makroekonomiska utvecklingen i avsnitt 3, 

volymutvecklingen i transfereringssystemen samt pris- och löneomräkningen av 

främst förvaltningsanslagen. Vidare har hänsyn tagits till tidigare beslutade, föreslagna 

och aviserade utgiftsreformer samt de som föreslås eller aviseras i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022 (prop. 2021/22:99). I beräkningarna antas inga ytterligare 

finanspolitiska regel- eller anslagsändringar genomföras under den redovisade 

prognosperioden. Beräkningarna av de preliminära utgiftsramarna och takbegränsade 

utgifterna 2023–2025 ska därmed ses som en konsekvensanalys av budgetförslagets 

och tidigare beslutade och aviserade åtgärders effekter på den medelfristiga budget-

utvecklingen. 

6.2 Utgiftsramar 2022–2025 

Regeringens beräkningar av utgiftsramar och takbegränsade utgifter för 2022–2025 

redovisas i tabell 6.1. För 2022 beräknas de samlade utgiftsramarna uppgå till 

1 267,7 miljarder kronor. Utgiftsramarna beräknas minska med 70,4 miljarder kronor 

2023 jämfört med 2022. För 2024 och 2025 beräknas de samlade utgiftsramarna öka 

med 21,8 miljarder kronor respektive 7,4 miljarder kronor, jämfört med det närmast 

föregående året.  

Tabell 6.1 Utgifter per utgiftsområde 

Miljoner kronor 

Utgiftsområde 
2021 

Utfall1 

2022 
Anslag2 

2022 
Prognos 

2023 
Beräknat 

2024 
Beräknat 

2025 
Beräknat 

1 Rikets styrelse 16 392 17 605 18 194 17 142 16 233 16 116 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 16 921 17 985 17 809 18 640 19 058 19 396 

3 Skatt, tull och exekution 12 534 12 932 12 996 12 839 12 961 12 881 

4 Rättsväsendet 57 168 62 999 61 802 65 226 69 151 70 232 

5 Internationell samverkan 1 782 2 825 2 800 2 029 2 028 2 026 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 70 518 79 619 79 884 89 637 101 929 109 602 

7 Internationellt bistånd 47 463 51 940 42 568 51 020 57 405 59 680 

8 Migration 8 224 18 841 18 905 14 041 8 280 8 145 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 137 967 121 095 128 200 103 735 97 995 92 207 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 113 051 112 005 114 906 104 544 108 394 109 880 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38 016 46 434 46 742 51 912 50 939 51 464 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 101 068 101 500 102 168 103 497 105 780 108 663 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 6 212 6 182 6 144 6 213 5 642 5 230 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 91 947 93 272 89 052 85 115 83 440 83 512 

15 Studiestöd 26 588 27 901 26 971 27 539 29 099 32 344 

16 Utbildning och universitetsforskning 91 350 95 473 92 423 92 912 93 601 92 937 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 22 683 20 158 20 105 16 348 16 216 16 281 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt 

konsumentpolitik 5 188 5 773 5 703 6 305 1 778 1 780 

19 Regional utveckling 3 224 4 742 4 058 5 364 3 922 3 448 
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Utgiftsområde 
2021 

Utfall1 

2022 
Anslag2 

2022 
Prognos 

2023 
Beräknat 

2024 
Beräknat 

2025 
Beräknat 

20 Allmän miljö- och naturvård 16 725 24 799 24 352 16 653 16 509 11 791 

21 Energi 3 395 11 768 12 605 2 653 2 706 2 806 

22 Kommunikationer 72 097 77 973 76 102 76 171 78 111 81 540 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19 630 22 106 20 736 19 394 22 041 21 347 

24 Näringsliv 30 407 14 832 15 781 7 898 7 826 7 333 

25 Allmänna bidrag till kommuner 153 235 156 923 157 089 149 569 154 246 149 515 

26 Statsskuldsräntor m.m. -1 298 12 155 16 115 6 655 9 655 10 655 

27 Avgiften till Europeiska unionen 52 262 47 837 46 786 44 248 44 200 45 708 

Summa utgiftsområden 1 214 747 1 267 675 1 260 995 1 197 299 1 219 144 1 226 519 

Minskning av anslagsbehållningar    -2 769 -3 835 -6 333 

Summa utgifter3 1 214 747  1 260 995 1 194 530 1 215 309 1 220 186 

Summa utgifter exkl. statsskuldsräntor4 1 216 046  1 244 880 1 187 944 1 205 724 1 209 601 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 334 564  348 132 357 873 369 409 380 449 

Takbegränsade utgifter 1 550 609  1 593 012 1 545 817 1 575 133 1 590 050 

Budgeteringsmarginal 144 391  40 988 -6 817 19 867 129 950 

Utgiftstak5 1 695 000  1 634 000 1 539 000 1 595 000 1 720 000 

1 Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2022. 

2 Inkluderar Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra 
åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137–142), Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad 
karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för 
höga elpriser (prop. 2021/22:113, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169–173), Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till 
Ukraina (bet. 2021/22:FiU40, rskr. 2021/22:174–175), Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel 
(bet. 2021/22:FiU46, rskr. 2021/22:204), Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för 
höga elpriser (prop. 2021/22:199, bet. 2021/22:FiU47, rskr. 2021/22:226–228) och förslag i VÄB22. 

3 Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar. 

4 Summa utgifter exkl. utg.omr. 26 Statsskuldsräntor m.m. med tillhörande minskning av anslagsbehållning för statsskuldsräntor. 

5 Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå för 2025 i denna proposition (se avsnitt 4.3). 

Källa: Egna beräkningar. 

6.3 Utveckling av de takbegränsade utgifterna 
över tid 

Pandemin medförde en kraftig ökning av utgifterna i statens budget och de tak-

begränsade utgifterna i procent av BNP 2020 jämfört med 2019 (se tabell 6.2). Det var 

främst en följd av de tidsbegränsade åtgärder som riksdagen beslutat om med 

anledning av pandemin, men också en följd av att BNP minskade 2020. Från och med 

2021 väntas de takbegränsade utgifterna minska successivt i procent av BNP och 2023 

är de ungefär lika stora i procent av BNP som de var 2019, innan pandemin bröt ut. 

Utgifterna beräknas fortsätta att minska som andel av BNP 2024 och 2025, vilket bl.a. 

beror på att inga ytterligare finanspolitiska regel- eller anslagsändringar antas genom-

föras under den redovisade prognosperioden. 

Tabell 6.2 Utgifter inom budgetens utgiftsområden och takbegränsade utgifter som 
andel av BNP 

Procent av BNP. Utfall 2019–2021, prognos 2022–2025 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Utgifter inom utgiftsområden exkl. 

statsskuldsräntor1 19,6  23,5  22,6  21,7  20,0  19,6  19,0  

Statsskuldsräntor m.m.1 0,4  0,4  -0,0  0,3  0,1  0,2  0,2  

Summa utgifter 20,1  23,9  22,6  22,0  20,1  19,8  19,2  

Ålderspensionssystemet vid sidan 

av statens budget 6,3 6,6 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 

Takbegränsade utgifter2 25,9  30,1  28,8  27,7  26,0  25,6  25,0  
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1 Inklusive minskning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit. 

2 Utgifter inom utgiftsområden (exkl. statsskuldsräntor) och ålderspensionssystemet. 

Källa: Egna beräkningar. 

Nedan beskrivs utvecklingen av de takbegränsade utgifterna genom att redovisa 

förändringen jämfört med det närmast föregående året, vilket innebär att utgifterna för 

2022 anges i jämförelse med utgifterna för 2021 och utgifterna för 2023 anges i 

jämförelse med 2022 osv. I texten beskrivs i huvudsak utvecklingen 2022–2025 men i 

tabellerna redovisas 2019–2025 för att ge en bild av förändringen över en längre 

period. 

De takbegränsade utgifterna ökade med 192,5 miljarder kronor 2020 jämfört med 

2019 och med 49,8 miljarder kronor 2021 jämfört med 2020 (tabell 6.3). År 2022 

beräknas utgifterna fortsätta att öka med 42,4 miljarder kronor. För 2023 beräknas 

däremot de takbegränsade utgifterna minska med 47,2 miljarder kronor jämfört med 

2022. För 2024 och 2025 beräknas utgifterna återigen öka. Den stora ökningen av de 

takbegränsade utgifterna 2020 och den fortsatt höga nivån 2021 och 2022 förklaras i 

första hand av de tillfälliga åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin och 

Rysslands invasion av Ukraina. Att dessa åtgärder minskar i omfattning eller upphör är 

huvudförklaringen till att utgifterna väntas minska 2023. Utgiftsökningen 2024 och 

2025 beror i första hand på den makroekonomiska utvecklingen som påverkar pris- 

och lönekänsliga anslag. Utvecklingen av utgifterna 2023–2025 är också en 

konsekvens av att beräkningarna utgår från antagandet att inga nya finanspolitiska 

åtgärder vidtas för dessa år utöver de som tidigare aviserats eller aviseras i 

propositionen Vårändringsbudget för 2022. 

De faktorer som används för att beskriva den nominella årliga förändringen av de 

takbegränsade utgifterna redovisas i tabell 6.3 och kommenteras nedan. Fördelningen 

på de olika faktorerna är en bedömning. 

Tabell 6.3 Förändringar av takbegränsade utgifter jämfört med det närmast 
föregående året 

Miljarder kronor 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Takbegränsade utgifter 26,1 192,5 49,8 42,4 -47,2 29,3 14,9 

varav beslutade, föreslagna och aviserade 

reformer1 11,9 179,8 35,5 -4,0 -63,4 6,3 -9,3 

varav pris- och löneomräkning 3,9 6,1 5,2 1,7 6,9 5,0 4,8 

varav makroekonomiska förändringar 21,3 20,7 15,1 15,2 23,3 20,5 22,0 

varav volymer2 -17,8 -12,9 -3,7 15,6 -10,9 -4,6 -0,7 

varav tekniska justeringar3 5,9 5,2 1,0 -0,2 -2,8 0,0 0,0 

varav övrigt 0,8 -6,5 -3,3 14,1 -0,4 2,1 -1,9 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. Budgeteffekten av vissa åtgärder 
har justerats för bedömt faktiskt utnyttjande 2020–2022, se vidare under rubriken Revidering av budgeteffekter för 
vissa åtgärder med anledning av pandemin. 

1 Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket ingår inte. Vidare ingår inte medel som i tidigare 
propositioner om ändringar i statens budget föreslagits eller som i VÄB22 föreslås tillföras regelstyrda anslag som 
påverkas av förändringar i volym och makroekonomiska förutsättningar (i första hand transfereringsanslag). 

2 Begreppet volym innefattar ett antal olika slags utgiftsförändringar, såsom utgiftsförändringar till följd av bl.a. antal 
personer i transfereringssystemen, längden på den tid som en person finns i ett transfereringssystem samt 
förändringar av nivån på styckkostnader i transfereringssystemen som inte direkt kan kopplas till den 
makroekonomiska utvecklingen. 

3 Utgiftsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstakets nivå. 

Källa: Egna beräkningar. 

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer 

De takbegränsade utgifternas förväntade utveckling påverkas av tidigare riksdagsbeslut 

samt av regeringens aktuella förslag och aviseringar som har ekonomiska 
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konsekvenser. Det är alltså den samlade budgeteffekten på de takbegränsade 

utgifterna, både vad gäller reformer och finansiering av dessa, som redovisas i 

förhållande till det föregående året. I beskrivningarna i detta avsnitt (6.3) ingår därmed 

även budgeteffekter av tidigare reformer och temporära program som upphör eller 

minskar i omfattning. 

Utvecklingen av utgifterna under perioden 2022–2025 jämfört med det föregående 

året påverkas av att utgifterna 2020 och 2021 var mycket höga till följd av de tillfälliga 

åtgärder som vidtogs med anledning av pandemin. Under 2022 upphör eller minskar 

flera av dessa åtgärder. Samtidigt har riksdagen beslutat om andra åtgärder som träder 

i kraft 2022, bl.a. i den beslutade budgeten för 2022 (bet. 2021/22:FiU1, 

rskr. 2021/22:46). År 2023 upphör flera tidsbegränsade åtgärder, vilket medför att 

utgifterna till följd av beslutade, föreslagna och aviserade reformer totalt sett beräknas 

minska 2023. 

Utgifterna inom flera områden beräknas totalt sett minska 2022–2025 till följd av 

reformer (se tabell 6.4). Det gäller bl.a. utgiftsområdena 9 Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och 24 Näringsliv. 

Inom andra områden beräknas beslutade, föreslagna och aviserade reformer öka 

utgifterna 2022–2025. De utgiftsområden där de utgifterna beräknas öka mest under 

perioden till följd av reformer är utgiftsområdena 4 Rättsväsendet, 6 Försvar och 

samhällets krisberedskap, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 15 Studiestöd. 

Efter tabell 6.4 kommenteras utvecklingen av ramarna till följd av tidigare beslutade 

och aviserade samt nu föreslagna och aviserade reformer för merparten av utgifts-

områdena med störst förändringar under prognosåren. Beskrivningar av utfallsåren 

återfinns främst i tidigare propositioner. 

Tabell 6.4 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med det närmast 
föregående året till följd av tidigare beslutade och aviserade samt nu 
föreslagna och aviserade reformer 

Miljarder kronor 

Utgiftsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Rikets styrelse -0,1 0,7 0,4 0,9 -0,6 -1,1 -0,3 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 0,5 0,2 -0,2 0,4 -0,2 0,0 0,0 

3 Skatt, tull och exekution -0,1 0,5 0,3 -0,1 -0,3 0,0 -0,2 

4 Rättsväsendet 2,4 3,0 3,9 5,1 1,6 3,3 0,5 

5 Internationell samverkan 0,3 -0,3 -0,1 0,8 -0,8 0,0 0,0 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 4,9 2,9 5,1 9,0 6,6 11,0 6,6 

7 Internationellt bistånd -1,6 1,5 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 

8 Migration 2,6 -0,6 -0,7 -0,6 1,1 -0,1 -0,2 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg1 2,0 25,1 37,8 -21,2 -18,6 -5,9 -6,0 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 0,7 32,6 -12,4 -7,0 -7,7 1,6 0,0 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 0,5 1,9 2,1 9,6 4,2 -0,7 0,1 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1,1 0,7 0,1 0,1 -0,5 0,0 0,0 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 

etablering -4,1 -0,2 0,4 -0,8 -0,5 -1,2 -0,3 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv -2,6 5,9 1,4 -0,2 -4,6 0,3 -2,3 

15 Studiestöd 0,6 2,0 0,6 0,2 -1,1 1,4 1,8 

16 Utbildning och universitetsforskning 1,6 3,2 8,2 1,0 -3,3 0,0 -1,3 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid -0,3 4,6 2,2 -2,7 -3,9 -0,2 0,0 
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Utgiftsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 

och byggande samt konsumentpolitik -3,1 -0,3 1,8 0,2 0,5 -4,5 0,0 

19 Regional utveckling -0,4 0,1 0,5 0,6 1,0 -1,0 -0,5 

20 Allmän miljö- och naturvård 0,4 1,7 5,2 6,6 -8,2 -0,2 -4,7 

21 Energi 0,2 -0,4 1,2 7,0 -9,1 0,0 0,1 

22 Kommunikationer 1,8 6,2 9,7 0,2 -3,3 0,6 2,7 

23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel 1,3 -1,0 5,6 -1,3 0,2 0,1 -0,1 

24 Näringsliv1 0,0 57,7 -31,7 -16,0 -9,6 -0,1 -0,5 

25 Allmänna bidrag till kommuner 3,3 32,7 -5,5 3,7 -4,6 4,6 -4,7 

Summa utgiftsområden 11,9 180,4 36,1 -4,1 -61,6 8,1 -9,2 

Ålderspensionssystemet vid sidan av 

statens budget 0,0 -0,6 -0,6 0,1 -1,8 -1,8 -0,1 

Takbegränsade utgifter 11,9 179,8 35,5 -4,0 -63,4 6,3 -9,3 

Anm.: Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket ingår inte. Vidare ingår inte medel som i 
VÄB22 eller tidigare propositioner om ändringar i statens budget föreslås tillföras anslag till följd av förändringar i volym 
och makroekonomiska förutsättningar (i första hand transfereringsanslag). 

1 Budgeteffekten av vissa åtgärder har justerats för bedömt faktiskt utnyttjande 2020–2022, se vidare under rubriken 
Revidering av budgeteffekter för vissa åtgärder med anledning av pandemin. 

Källa: Egna beräkningar. 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 

Utgifterna beräknas öka samtliga år 2022–2025. Det beror framför allt på tidigare 

beslutade satsningar avseende fler polisanställda, stärkt rättskedja och utbyggnad av 

kriminalvårdens platskapacitet. Den beslutade budgeten för 2022 innebär att 

ytterligare medel tillförs fr.o.m. 2024 för fortsatt utbyggnad av polisen. 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 

Försvarsutgifterna beräknas öka samtliga år 2022–2025. De ökande utgifterna är till 

största delen hänförliga till tidigare beslut och aviseringar om att gradvis öka den 

ekonomiska ramen för det militära försvaret inom nuvarande försvarsinriktnings-

period som sträcker sig t.o.m. 2025. Utgifterna ökar också till följd av nya beslut som 

tagits 2022 om att stärka rikets militära försvar. För innevarande år förklaras 

utgiftsökningen också av regeringens förslag om att stärka det civila försvaret i 

propositionen Vårändringsbudget för 2022 och riksdagens beslut om att stödja 

Ukraina med försvarsmateriel. 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 

Utgifterna beräknas minska samtliga år 2022–2025. Det beror framför allt på att 

tillfälliga åtgärder med anledning av pandemin trappas ned eller upphör. Utgifterna 

beräknas minska kraftigast 2022 och 2023 till följd av att åtgärder för att bekämpa 

spridningen av covid-19 upphör.  

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

Utgifterna beräknas minska 2022 och 2023, samt öka 2024. Utvecklingen 2022–2023 

beror främst på att de tillfälliga åtgärder som infördes med anledning av pandemin 

såsom ersättning för höga sjuklönekostnader, karensersättning och ersättning för 

riskgrupper upphörde vid utgången av mars 2022. Utgiftsminskningen motverkas 

2022 av flera reformer som ökar utgifterna, framför allt höjt tak i sjukpenningen, men 

även särskilda regler för äldre i både sjukersättningen och sjukpenningen, ändrade 

regler vid dag 365 i sjukpenningens rehabiliteringskedja och stärkt sjukförsäkrings-
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skydd för behovsanställda. Ökningen av utgifterna 2024 är hänförlig till justerade 

åldersgränser i pensionssystemet och angränsande trygghetssystem, som föreslås träda 

i kraft 2023 men där helårseffekten på utgifterna uppstår först 2024. 

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 

Utgifterna beräknas öka t.o.m. 2025, förutom 2024 då de beräknas minska. Införandet 

av inkomstpensionstillägget ökar utgifterna 2021 och 2022. Förstärkningar av bostads-

tillägget till pensionärer har tidigare beslutats för 2020 och 2022. Från och med 2022 

beräknas utgifterna öka med anledning av regeringens förslag i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022 om ett garantitillägg till pensionärer inom ramen för 

bostadstillägget. Minskningen av utgifterna 2024 förklaras av att åldersgränsen för att 

tidigast kunna ta ut grundskydd (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjnings-

stöd) höjs från 65 till 66 år 2023, där helårseffekten uppstår 2024. Enligt den beslutade 

budgeten för 2022 ska hemlandstidsreglerna, dvs. möjligheten för flyktingar och vissa 

andra skyddsbehövande att tillgodogöra sig försäkringstid från hemlandet vid 

beräkning av garantipension och sjukersättning på garantinivå, tas bort. Detta minskar 

de beräknade utgifterna från 2023 och ytterligare 2024 och framåt. 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

Utgifterna ökade 2020 och 2021, men beräknas minska 2022 och 2023. Den relativt 

stora ökningen 2020 förklaras av tillfälligt höjda tak och förkortat medlemsvillkor i 

arbetslöshetsförsäkringen infördes i samband med pandemin. Minskningen 2023 

beror på att de höjda taken och det förkortade medlemsvillkoret upphör. År 2024 

beräknas utgifterna öka något för att sedan åter minska 2025 till följd av färre nystarts-

jobb. 

Utgiftsområde 15 Studiestöd 

Utgifterna beräknas minska 2023 för att därefter öka 2024–2025. Minskningen 2023 

beror på införandet av en ny räntemodell som medför att utgifterna för kreditförluster 

avseende studielån överförs till låntagarna genom en höjd ränta. Ökningen 2024–2025 

följer av en upptrappning av omställningsstudiestödet som beräknas innebära ökade 

utgifter fr.o.m. 2023. 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 

Utgifterna ökade 2021 och beräknas öka även 2022 för att därefter minska 2023 och 

2025. Ökningen 2021 beror på tidigare beslutade åtgärder, som exempelvis 

propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, en 

förlängd satsning på behörighetsgivande studier samt en utökad satsning på regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning. Ökningen 2022 beror bl.a. på satsningar på stödinsatser 

såsom lovskola och minskade barngrupper och kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. 

Minskningarna 2023 och 2025 beror på att tillfälliga satsningar upphör. 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 

Utgifterna ökade 2020–2021 och beräknas minska 2022–2024. Utvecklingen  

2020–2021 beror på tillfälliga stöd till idrott och kulturverksamheter med anledning av 

pandemin. Även 2022 har tillfälliga stöd tillförts idrott och kulturverksamheter, om än 

inte i samma omfattning som 2021. Minskningen 2023–2024 beror på att tillfälliga 

satsningar minskar i omfattning eller upphör. 
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Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 
samt konsumentpolitik 

Utgifterna ökade 2021 och beräknas öka 2022 och 2023, samt minska 2024. Ökningen 

2021–2023 beror på ökade utgifter för investeringsstöd för anordnande av hyres-

bostäder och bostäder för studerande. Minskningen 2024 följer av att satsningarna på 

dessa investeringsstöd upphör. 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård  

Utgifterna ökade 2020–2021 samt beräknas öka 2022 och minska 2023. Utvecklingen 

2022 beror på ökade anslag för framför allt klimatbonus, klimatinvesteringar, klimat-

premier, industriklivet, sanering och återställning av förorenade områden, åtgärder för 

havs- och vattenmiljö, åtgärder för värdefull natur och skydd av värdefull natur samt 

satsningen stöd för gröna och trygga samhällen. De lägre utgifterna 2023 beror 

framför allt på att anslaget 1:8 Klimatbonus minskar. De beräknade utgifterna 2023 

påverkas även av minskningar av flera av de föregående årens höjda anslag. Satsningen 

på gröna trygga samhällen avslutas dessutom 2023. År 2025 beräknas utgifterna 

minska ytterligare för klimatinvesteringar, klimatpremier, industriklivet, åtgärder för 

värdefull natur och skydd av värdefull natur samtidigt som kompetenslyftet för 

klimatet avslutas. 

Utgiftsområde 21 Energi 

Utgifterna ökade 2021 och beräknas öka även 2022, för att sedan minska 2023 och 

vara i princip oförändrade 2024–2025. Ökningen 2021 beror på ökade anslag för 

elektrifierade transporter samt för energiteknik. Ökningen 2022 och minskningen 

2023 förklaras i huvudsak av den tillfälliga åtgärden kompensation för höga elpriser 

som betalas ut under 2022. De beräknade utgifterna för 2022 och 2023 påverkas även 

av förändrade anslag för energiteknik. 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer 

Utgifterna ökade 2019–2022 och beräknas fortsätta öka under prognosperioden, 

förutom 2023 då de beräknas minska. Ökningen 2021 beror främst på tidigare 

beslutade åtgärder som exempelvis förlängt bidrag för upprätthållande av 

kollektivtrafik och medel till det nationella stödet av bredbandsutbyggnad. Även 

satsningar som nedsättning av banavgifter, och satsningar i propositionen Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige bidrar till utgiftsutvecklingen under 

prognosperioden. Minskningen 2023 beror framför allt på att tillfälliga satsningar, 

bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik och medel till det nationella stödet av 

bredbandsutbyggnad, minskar eller upphör. Den beräknade ökningen 2024–2025 

beror bl.a. på satsningar i infrastrukturpropositionen. 

Utgiftsområde 24 Näringsliv 

Utgifterna beräknas minska 2022–2025 främst till följd av att tillfälliga åtgärder med 

anledning av pandemin minskar i omfattning eller upphör. Åtgärderna innefattar bl.a. 

stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda närings-

idkare och handelsbolag, samt kapitalinsatser i statligt ägda bolag. Minskningen 2021 

förklaras av att tillfälliga stödåtgärder med anledning av pandemin minskar i 

omfattning. 

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 

Utgifterna beräknas öka 2022 och 2024 men minska 2023 och 2025. Ökningen 2022 

beror i huvudsak på en tidigare aviserad förstärkning av det generella statsbidraget. 
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För 2024 förklaras den beräknade ökningen av en tidigare aviserad tillfällig 

förstärkning av det generella statsbidraget. Att utgifterna väntas minska 2023 och 2025 

är en följd av att tillfälliga förstärkningar av det generella statsbidraget upphör. 

Ökningen 2020 förklaras av tillfälliga förstärkningar av det generella statsbidraget för 

att stärka välfärden i samband med pandemin. 

Revidering av budgeteffekter för vissa åtgärder med anledning av 
pandemin 

Budgeteffekten av en åtgärd bedöms i samband med att förslaget lämnas till riksdagen. 

I normalfallet gäller den ursprungligen redovisade budgeteffekten när utgifternas 

utveckling beskrivs i efterföljande propositioner. För några av de åtgärder som 

riksdagen fattat beslut om 2020–2022 med anledning av pandemin skiljer sig utfallet 

betydligt från den ursprungliga bedömningen av budgeteffekten. Alternativt, i fall där 

det inte finns något slutligt utfall, har bedömningen reviderats kraftigt. De aktuella 

åtgärderna är stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd, stöd till enskilda näringsidkare, 

ökade resurser till hälso- och sjukvården för testning och merkostnader, tillfälligt stöd 

för hyreskostnader för vissa företag och stöd till handelsbolag. I de fall budgeteffekten 

av reformerna bedömdes vara mycket stor och skillnaden mot det faktiska utfallet 

väntas bli betydande är det motiverat att redovisa budgeteffekten i enlighet med den 

senaste bedömningen, trots att regeringen inte har lämnat något nytt förslag till 

riksdagen. 

I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) redovisades reviderade budget-

effekter för 2020 för åtgärderna stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd. 

Sammantaget hade riksdagen under 2020 fram t.o.m. budgetpropositionen för 2021 

anvisat 140,9 miljarder kronor 2020 för dessa stöd. Bedömningen i budget-

propositionen för 2021 var att utfallet för åtgärderna skulle uppgå till 57,0 miljarder 

kronor, vilket medförde att den samlade budgeteffekten för åtgärderna reviderades 

ned med 83,9 miljarder kronor till följd av den betydande skillnaden mellan anvisade 

medel och faktiskt utfall. 

I 2021 års ekonomiska vårproposition (prop. 2020/21:100) redovisades ytterligare 

reviderade budgeteffekter för 2020 och 2021. För åtgärderna stöd vid korttidsarbete, 

stöd till enskilda näringsidkare samt ökade resurser till hälso- och sjukvården för 

testning och merkostnader bedömdes att sammantaget 20,8 miljarder kronor av de 

ursprungligen bedömda budgeteffekterna för 2020 i stället skulle uppkomma 2021 till 

följd av lägre utfall 2020. När det gäller anvisade medel för 2021 reviderades budget-

effekter för åtgärderna stöd till enskilda näringsidkare och omställningsstöd ned med 

sammanlagt 8,8 miljarder kronor medan budgeteffekterna för åtgärden stöd vid kort-

tidsarbete reviderades upp med 3,4 miljarder kronor i enlighet med nya bedömningar. 

I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) reviderades budgeteffekterna för 

2020 för åtgärderna stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd ned med ytterligare 

10,5 miljarder kronor. För 2021 reviderades budgeteffekterna ned med sammantaget 

55,0 miljarder kronor för åtgärderna tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag, 

stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd, stöd till enskilda näringsidkare och stöd till 

handelsbolag. 

I denna proposition redovisas ytterligare reviderade budgeteffekter för 2021 och 2022. 

Utfallet för åtgärderna stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd, omsättningsstöd till 

enskilda näringsidkare, ökade resurser till hälso- och sjukvården för testning och 

merkostnader, omsättningsstöd till handelsbolag samt evenemangsstöd blev lägre än 

anvisat för 2021. Av den anledningen revideras budgeteffekterna ned med sammanlagt 

14,5 miljarder kronor 2021. I viss utsträckning bedöms utgifterna uppkomma 2022 i 
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stället. Av den anledningen revideras budgeteffekterna upp med sammanlagt 

4,4 miljarder kronor 2022 i enlighet med den nya bedömningen. 

Revideringen av budgeteffekter påverkar redovisningen av åtgärder i tabell 6.4 och 

tabell 6.16 samt sammanställningen i tabell 6.3. Revideringen bidrar till en mer 

rättvisande redovisning av åtgärdernas storlek, den aktiva finanspolitiken för  

2020–2022 och hur den påverkar förändringen av det strukturella sparandet (se 

avsnitt 8). 

Pris- och löneomräkning 

Den årliga pris- och löneomräkningen av anslag som används för förvaltnings- och 

investeringsändamål medför att de takbegränsade utgifterna beräknas öka 2022–2025. 

Ökningen är som störst 2023 och som minst 2022. I tabell 6.5 redovisas pris- och 

löneomräkningen per utgiftsområde. 

De fyra utgiftsområden där pris- och löneomräkningen leder till de beloppsmässigt 

största förändringarna är utgiftsområdena 4 Rättsväsendet, 6 Försvar och samhällets 

krisberedskap, 16 Utbildning och universitetsforskning och 22 Kommunikationer. Det 

beror på att pris- och löneomräkningen påverkar investeringsanslagen för försvars-

materiel respektive transportinfrastruktur som återfinns inom utgiftsområdena 

6 Försvar och samhällets krisberedskap och 22 Kommunikationer, samt de större 

statliga myndigheter som återfinns inom utgiftsområdena 4 Rättsväsendet och 

16 Utbildning och universitetsforskning. 

Tabell 6.5 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med det närmast 
föregående året till följd av pris- och löneomräkningen 

Miljarder kronor 

Utgiftsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Rikets styrelse 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

3 Skatt, tull och exekution 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

4 Rättsväsendet 0,5 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 1,1 1,9 1,3 -0,6 3,2 1,5 1,4 

8 Migration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

16 Utbildning och universitetsforskning 0,6 1,0 0,9 0,6 0,8 0,7 0,6 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

22 Kommunikationer 0,7 0,9 0,9 0,3 1,4 1,4 1,4 

23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Näringsliv 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa utgiftsområden 3,9 6,1 5,2 1,7 6,9 5,0 4,8 

Summa utgiftsområden exkl. 

statsskuldsräntor 3,9 6,1 5,2 1,7 6,9 5,0 4,8 

Ålderspensionssystemet vid sidan av 

statens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Takbegränsade utgifter 3,9 6,1 5,2 1,7 6,9 5,0 4,8 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

Källa: Egna beräkningar. 
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Pris- och löneomräkningen baseras på utfallsstatistik och avspeglar därför pris- och 

löneförändringar i samhället med två års eftersläpning. Huvuddelen av de anslag som 

pris- och löneomräknas utgörs av myndigheternas förvaltningsanslag. Vid 

omräkningen av dessa används olika index för att följa utvecklingen avseende löner, 

hyreskostnader och övriga förvaltningskostnader. Omräkningstalen för 2022 och 2023 

är fastställda och redovisas i tabell 6.6. Pris- och löneomräkningen för 2024 och 2025 

är fortfarande preliminär. 

Tabell 6.6 Omräkningstal i pris- och löneomräkningen av förvaltningsanslag 2022 
och 2023 

Procent 

 2022 2023 

Löneindex 1,09 0,49 

varav arbetskostnadsindex 2,50 2,31 

varav produktivitetsavdrag -1,41 -1,82 

Hyresindex 0,19 1,97 

Index för övriga förvaltningsavgifter 0,50 2,16 

Högskoleindex 1,06 1,36 

Anm.: Omräkningstalet för hyreskostnader används i de fall myndigheter inte har hyresavtal som kan omförhandlas 
under aktuellt budgetår. För myndigheter med hyresavtal som kan omförhandlas används anslagsspecifika 
omräkningstal. 

Källor: Ekonomistyrningsverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Makroekonomiska förändringar 

Den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden påverkar utgifts-

utvecklingen, bl.a. genom att ersättningen inom flertalet transfereringssystem till 

hushållen i olika grad följer den allmänna pris- och löneutvecklingen. De tak-

begränsade utgifterna beräknas öka med sammanlagt 81,1 miljarder kronor 2022–2025 

till följd av den makroekonomiska utvecklingen, vilket motsvarar en årlig utgifts-

ökning på i genomsnitt 1,3 procent. I tabell 6.7 redovisas de utgiftsområden som 

påverkas av den makroekonomiska utvecklingen och de områden som har störst 

förändringar kommenteras efter tabellen. Den makroekonomiska utvecklingen 

beskrivs närmare i avsnitt 3.  

Tabell 6.7 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med det närmast 
föregående året till följd av den makroekonomiska utvecklingen 

Miljarder kronor 

Utgiftsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 0,3 0,3 0,1 0,2 0,7 0,3 0,4 

7 Internationellt bistånd 1,7 1,4 0,1 5,1 3,5 2,2 2,3 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1,1 0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 1,5 1,3 0,6 1,1 2,9 2,2 2,6 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 0,6 0,0 0,0 -0,4 1,6 0,2 0,9 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och 

barn 1,3 0,4 1,1 1,0 1,9 1,6 1,7 

13 Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering 0,0 -0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4,4 4,7 6,3 -5,9 0,2 -1,3 2,4 

15 Studiestöd 0,4 0,3 0,1 0,3 1,0 0,8 1,1 

23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel 0,6 0,4 -0,7 0,0 -0,6 1,0 -0,4 

Summa utgiftsområden 11,9 9,0 8,0 1,5 11,4 7,1 11,0 
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Utgiftsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Summa utgiftsområden exkl. 

statsskuldsräntor 11,9 9,0 8,0 1,5 11,4 7,1 11,0 

Ålderspensionssystemet vid sidan av 

statens budget 9,4 11,7 7,1 13,8 11,9 13,4 11,0 

Takbegränsade utgifter 21,3 20,7 15,1 15,2 23,3 20,5 22,0 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

Källa: Egna beräkningar. 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

Utgifterna inom utgiftsområdet är knutna till den makroekonomiska utvecklingen 

genom att biståndsramen ska motsvara 1 procent av Sveriges bruttonationalinkomst 

(BNI). Utvecklingen av BNI beräknas öka utgifterna med sammanlagt 13,1 miljarder 

kronor 2022–2025 eller i genomsnitt 3,3 miljarder kronor per år. 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

Utgifterna inom utgiftsområdet beräknas i genomsnitt öka med 2,2 miljarder kronor 

per år eller med totalt 8,8 miljarder kronor 2022–2025 till följd av den makro-

ekonomiska utvecklingen. Störst påverkan under perioden har utvecklingen av 

prisbasbeloppet på sjuk- och aktivitetsersättningen. Därtill påverkar boendekostnads-

index utgifterna för bostadstillägget för samma grupp och timlöneutvecklingen ökar 

utgifterna för sjukpenning. 

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 

Utgifterna inom utgiftsområdet påverkas främst av inkomstindex och prisbasbeloppet. 

Den allmänna inkomstgrundande pensionen följer utvecklingen av inkomstindex. Ju 

högre inkomstgrundad pension en individ har, desto lägre grundskydd erhåller den. 

Samtidigt påverkas framför allt garantipensionen av utvecklingen av prisbasbeloppet, 

vilket ökar utgifterna. Påverkan på de totala utgifterna på utgiftsområdet beror därför 

på vilken effekt som dominerar. Därtill har utvecklingen av boendekostnadsindex en 

höjande effekt på utgifterna för bostadstillägget till pensionärer under hela perioden. 

De totala utgifterna inom utgiftsområdet beräknas minska till följd av utvecklingen av 

inkomstindex 2022, medan de beräknas öka 2023–2025 på grund av förändringen av 

prisbasbeloppet. Sammantaget beräknas utgifterna öka med 2,3 miljarder kronor 

2022–2025. 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

Utgifterna inom utgiftsområdet beror till stor del på den makroekonomiska 

utvecklingen, framför allt hur många personer som är arbetslösa. Utgifterna beräknas 

minska under 2022 till följd av ett förbättrat arbetsmarknadsläge när pandemin klingar 

av. 

Utgiftsområde 15 Studiestöd 

Utgifterna inom utgiftsområdet påverkas främst av utvecklingen av prisbasbeloppet 

som ökar utgifterna för studiemedel. Även stigande räntenivåer, som påverkar 

utgifterna för studiemedelsräntor, bidrar till utgiftsökningen under perioden. Samman-

taget beräknas utgifterna öka med 3,1 miljarder kronor 2022–2025 till följd av den 

makroekonomiska utvecklingen. 
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Volymer 

Med volymer avses antalet personer i transfereringssystemen. I begreppet ingår också 

förändringar av styckkostnader i transfereringssystemen som inte direkt kan kopplas 

till den makroekonomiska utvecklingen eller som är att betrakta som reformer. Det 

kan exempelvis handla om förändringar av den genomsnittliga styckkostnaden med 

anledning av att sammansättningen av mottagarna i ett transfereringssystem ändras. 

År 2022–2025 beräknas de takbegränsade utgifterna minska med sammanlagt 

ca 0,7 miljarder kronor till följd av volymrelaterade förändringar. I tabell 6.8 redovisas 

de utgiftsområden som påverkas av volymrelaterade utgiftsförändringar och de 

områden som har störst förändringar kommenteras efter tabellerna. Utvecklingen av 

utvalda volymer i transfereringssystemen redovisas i tabell 6.9. 

Tabell 6.8 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med det närmast 
föregående året till följd av utvecklingen av volym 

Miljarder kronor 

Utgiftsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,1 

8 Migration -9,3 -0,6 -1,1 10,3 -6,1 -5,7 0,0 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg -1,9 -2,3 1,0 0,7 0,2 0,1 0,1 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning -4,6 -5,6 -0,2 5,9 -5,6 0,0 -1,2 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom -1,5 0,2 -0,7 -0,5 -0,7 -0,4 -0,4 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och 

barn 0,0 1,3 -0,5 0,1 -0,1 0,6 1,2 

13 Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering -2,1 -4,3 -3,5 0,4 0,5 0,5 -0,2 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv -0,1 -1,3 -1,3 0,5 0,5 0,3 -0,1 

15 Studiestöd 0,7 0,2 1,8 -0,5 0,5 -0,1 -0,1 

22 Kommunikationer 0,0 -0,3 -0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 

23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel 0,2 -0,8 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 

24 Näringsliv 0,0 0,0 1,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 

Summa utgiftsområden -18,5 -13,4 -2,6 16,0 -10,5 -4,6 -0,8 

Summa utgiftsområden exkl. 

statsskuldsräntor -18,5 -13,4 -2,6 16,0 -10,5 -4,6 -0,8 

Ålderspensionssystemet vid sidan av 

statens budget 0,7 0,6 -1,1 -0,4 -0,3 0,0 0,1 

Takbegränsade utgifter -17,8 -12,9 -3,7 15,6 -10,9 -4,6 -0,7 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

Källa: Egna beräkningar. 

Utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering 

År 2019–2021 minskade utgifterna inom båda utgiftsområdena på grund av lägre 

volymer. Antalet inskrivna asylsökande och antalet nyanlända som fick uppehålls-

tillstånd och därefter togs emot i kommunerna minskade under perioden. 

Inom utgiftsområde 8 beräknas utgifterna öka med 10,3 miljarder kronor 2022. Det 

beror främst på att ett stort antal personer söker och förväntas söka skydd i Sverige till 

följd av Rysslands invasion av Ukraina och EU:s aktivering av det s.k. massflykts-

direktivet. I nuläget bedöms ca 76 000 personer på flykt från Ukraina söka skydd i 

Sverige under 2022. Enligt direktivet kan dessa personer beviljas uppehållstillstånd och 

arbetstillstånd t.o.m. den 4 mars 2023. Utgifterna för Migrationsverkets boenden och 
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ersättningar till kommuner och regioner förväntas därför bli högre än tidigare 

beräknat. År 2023 och 2024 beräknas utgifterna återigen minska eftersom färre 

skyddsbehövande och asylsökande väntas vara inskrivna hos Migrationsverket. 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

År 2019–2021 sjönk de volymrelaterade utgifterna inom utgiftsområdet. Den främsta 

förklaringen till det är att antalet personer med sjukersättning som uppnådde 65 års 

ålder och lämnade försäkringen för ålderspension var större än inflödet av nya 

personer. Denna effekt finns kvar även kommande år, men minskningen motverkas 

främst av ökade utgifter för ersättning för höga sjuklönekostnader och för sjuk-

penning. Till och med mars 2022 ersatte staten arbetsgivare för höga sjuklöne-

kostnader utöver normal nivå. Utgifterna för detta stöd blev högre 2022 än vad som 

tidigare beräknats. Dessutom ökar inflödet och varaktigheten i sjukpenningen, vilket 

leder till att utgifterna beräknas öka fr.o.m. 2022. Inflödet i sjukpenningen ökar med 

anledning av psykiatriska diagnoser, vilka i genomsnitt har längre varaktighet än andra 

diagnoser. Under pandemin minskade antalet sjukskrivningar till följd av psykiatriska 

diagnoser, men denna utveckling har nu vänt. Varaktigheten har ökat för både längre 

och kortare sjukfall. För längre sjukfall finns en koppling till ett nytt undantag som 

införts vid rehabiliteringskedjans 180-dagarsgräns. Undantaget innebär att 

bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 i 

sjukfallet ska skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade senast 

dag 365 kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren i samma omfattning som 

tidigare. Innan regeländringen krävdes antingen särskilda skäl mot att göra prövningen 

mot normalt förekommande arbete efter 180 dagar eller att det annars kunde anses 

oskäligt att göra prövningen, i huvudsak situationer då den försäkrade hade en allvarlig 

sjukdom. 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 

Utgifterna inom utgiftsområdet väntas sammantaget öka med ca 1,8 miljarder kronor 

2022–2025. Ökningen drivs av föräldrapenningen, där ett ökande antal föräldrar 

erhåller maximal ersättning då de uppnår högsta möjliga sjukpenninggrundande 

inkomst. Något som motverkar denna ökning är att antalet uttagna föräldrapenning-

dagar beräknas minska, framför allt 2022 jämfört med 2021 (se tabell 6.9), vilket i sin 

tur beror på både färre barn i befolkningen och färre uttagna dagar per barn. Samtidigt 

har uttaget av tillfällig föräldrapenning ökat under pandemin till följd av att fler dagar 

tagits ut för vård av barn. Denna effekt väntas dock avta under den aktuella perioden. 

Att utgifterna beräknas minska 2023 har två huvudsakliga förklaringar. Dels minskar 

utgifterna för barnbidrag eftersom antalet barn i befolkningen väntas minska fr.o.m. 

2022, dels väntas effekten av färre uttagna nettodagar vara större än effekten av att fler 

föräldrar uppnår maximal ersättningsnivå inom föräldrapenningen det aktuella året. 

Utgiftsområde 15 Studiestöd 

Utgifterna inom utgiftsområdet ökade kraftigt under 2021, vilket framför allt beror på 

att fler personer fick studiemedel som en följd av att efterfrågan på utbildning ökade i 

samband med pandemin. Redan 2022 bedöms antalet personer som får studiemedel 

minska till följd av att den ökade efterfrågan på utbildning inte varit bestående. Antalet 

personer som får studiehjälp förväntas däremot öka stadigt under perioden. Det följer 

främst av att befolkningen i åldern 16–20 år förväntas öka, då studiehjälp riktar sig till 

gymnasieelever. Sammantaget beräknas utgifterna inom utgiftsområdet minska med 

ca 0,2 miljarder kronor för 2022–2025 till följd av volymutvecklingen. 
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Volymer inom olika transfereringssystem 

Utvecklingen av utvalda volymer i transfereringssystemen uttryckt som antal personer, 

antal utbetalda timmar eller antal utbetalda dagar redovisas i tabell 6.9.  

Tabell 6.9 Volymer inom olika transfereringssystem 

Utfall 2019–2021, prognos 2022–2025 

Utgiftsområde och volym 

Köns-
fördelning 

2021 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

8 Asylsökande och 

skyddsbehövande, genomsnittligt 

antal inskrivna per dygn 

41 % kv 

59 % m 45 300 35 600 26 800 73 500 29 700 14 700 14 800 

9 Antal personer med 

assistansersättning 

45 % kv 

55 % m 14 300 13 900 13 800 13 500 13 600 13 900 14 000 

9 Antal timmar assistans per vecka 

per beviljad brukare, genomsnitt 

128 tim kv1 

133 tim m1 129 130 131 132 133 133 134 

10 Antal sjukpenningdagar (netto)2, 

miljoner 

63 % kv 

37 % m 53,4 53,3 53,1 55,9 57,6 58,3 58,8 

10 Antal 

rehabiliteringspenningdagar (netto)2, 

miljoner 

65 % kv 

35 % m 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 

10 Antal personer med 

sjukersättning3 

58 % kv 

42 % m 247 200 236 300 223 500 213 700 220 900 215 200 208 300 

10 Antal personer med 

aktivitetsersättning3 

46 % kv 

54 % m 29 900 31 800 30 700 30 000 29 400 28 800 28 500 

10 Antal personer med sjuk- och 

aktivitetsersättning som erhåller 

bostadstillägg3 

52 % kv 

48 % m 116 000 113 900 112 300 107 600 114 800 111 200 108 000 

11 Antal personer med 

garantipension 

77 % kv 

23 % m 662 200 703 500 691 200 673 400 625 600 614 500 609 700 

11 Antal pensionärer som erhåller 

bostadstillägg4 

73 % kv 

27 % m 287 800 288 200 292 400 329 600 324 600 327 800 331 100 

12 Antal barnbidrag 67 % kv5 

33 % m5 1 943 300 1 953 400 1 957 000 1 955 300 1 948 500 1 940 400 1 931 600 

12 Antal uttagna 

föräldrapenningdagar, miljoner 

70 % kv 

30 % m 55,9 52,9 50,0 48,3 48,7 49,4 50,6 

12 Antal uttagna tillfälliga 

föräldrapenningdagar, miljoner 

55 % kv 

45 % m 7,6 9,2 9,3 9,2 9,0 8,9 8,9 

13 Genomsnittligt antal 

ensamkommande barn och unga  

0–19 år som kommunerna får 

ersättning för 

10 % kv6 

90 % m6 12 700 4 900 2 100 1 800 1 600 1 400 1 200 

13 Genomsnittligt antal nyanlända 

som kommunerna får 

schablonersättning för 

47 % kv7 

53 % m7 93 900 56 500 32 200 28 100 31 100 31 700 30 000 

14 Antal deltagare i 

etableringsinsatser 

58 % kv 

42 % m 38 800 22 700 13 600 12 000 13 700 14 000 13 500 

15 Antal personer med studiehjälp 49 % kv 

51 % m 428 900 432 500 441 100 454 100 463 300 472 200 480 800 

15 Antal personer med studiemedel 59 % kv 

41 % m 502 900 559 300 588 700 579 200 559 300 553 100 551 600 

ÅP8 Antal personer med 

tilläggspension 
53 % kv 

47 % m 2 026 900 1 960 800 1 884 400 1 807 700 1 728 600 1 648 800 1 568 500 

ÅP8 Antal personer med 

inkomstpension 
51 % kv  

49 % m 1 757 800 1 835 100 1 899 100 1 969 500 2 005 600 2 070 900 2 133 900 
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Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt och är avrundade till närmaste hundratal om inte annat anges. Arbetslösheten och antal 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är nära sammankopplade med den konjunkturella utvecklingen. De redovisas därför inte i denna tabell utan 
ingår i kategorin makroekonomiska förutsättningar. 

1 Könsfördelningen baseras på genomsnittligt antal timmar per brukare och inte summan. 

2 Antalet dagar med partiell ersättning är omräknat till hela dagar. 

3 Volymuppgifterna avser december. 

4 Inklusive garantitillägg. 

5 Könsfördelningen baseras på mottagarens kön.  

6 Könsfördelningen är en uppskattning som baseras på ett rullande fyraårigt genomsnitt för kommunmottagna ensamkommande barn och unga. 

7 Könsfördelningen är en uppskattning som baseras på ett rullande treårigt genomsnitt för kommunmottagna. 

8 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. 

Källa: Egna beräkningar. 

Utvecklingen av volymerna i transfereringssystemen påverkas också av beslut. Tabell 

6.9 inkluderar konsekvenser av beslut, till skillnad från de volymer uttryckt i utgifter 

som visas i tabell 6.8. Inom t.ex. utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och funktionsnedsättning innebär beslut bl.a. ökade volymer inom sjukpenning och 

sjukersättning när åldersgränsen för när tillgång till dessa ersättningar upphör höjs från 

65 till 66 år 2023, där helårseffekten inträffar 2024. I sjukersättningen ökar volymerna 

2023 även till följd av regeringens tidigare aviserade reform om särskilda regler för 

äldre i sjukersättningen, s.k. trygghetspension, som träder i kraft under 2022. Som 

nämnts ovan finns en underliggande minskning av volymerna i sjukersättningen 

samtliga år till följd av att personer lämnar försäkringen och övergår till ålderspension. 

Regeringens förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2022 om ett garantitillägg 

till pensionärer höjer nivån på volymerna inom bostadstillägg till pensionärer fr.o.m. 

2022. Med anledning av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i angränsande 

trygghetssystem minskar volymerna inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid 

ålderdom och inom ålderspensionssystemet fr.o.m. 2023.  

Den samlade volymen i transfereringssystemen för ohälsa och 
arbetsmarknad minskar 

Volymerna mäts på olika sätt i olika transfereringssystem, t.ex. som utbetalda dagar 

eller som genomsnittligt antal personer som får ersättning. Omräkning till helårs-

ekvivalenter är ett sätt att göra volymerna jämförbara mellan olika transfererings-

system och över tid. En helårsekvivalent motsvarar exempelvis två personer som 

under ett år är sjukskrivna på halvtid eller två personer som har fulltidsersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen ett halvår vardera. I tabell 6.10 samlas volymerna för 

transfereringssystemen för ohälsa och arbetsmarknad omräknat till helårsekvivalenter.  

Tabell 6.10 Helårsekvivalenter inom vissa transfereringssystem 

Tusental, andel av befolkningen 20–64 år i procent. Utfall 2019–2021, prognos 2022–2025 

Transfereringssystem 2019 2020 2021 2022 2023 2024  2025 

Sjuk- och rehabiliteringspenning1 231 252 230 239 245 247 249 

Sjuk- och aktivitetsersättning 248 240 229 218 217 217 211 

Arbetslöshetsersättning 80 124 101 82 79 80 80 

Arbetsmarknadspolitiska program2 144 169 209 190 169 167 167 

Etableringsersättning 38 24 14 10 12 12 12 

Summa 740 808 783 739 721 723 719 

Ekonomiskt bistånd 95 98 92 86 80 78 79 

Summa inkl. ekonomiskt bistånd3 836 906 874 825 801 801 798 

Befolkning 20–64 år 5 858 5 877 5 888 5 904 5 923 5 944 5 967 

Andel av befolkningen 14,3 15,4 14,8 14,0 13,5 13,5 13,4 
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Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive sjuklön som betalas av arbetsgivaren. 

2 Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som får ersättning i form av rehabiliteringspenning eller etablerings-
ersättning räknas till sjuk- och rehabiliteringspenning respektive etableringsersättning. 

3 Summeringen innehåller dubbelräkningar då individer som ingår i andra ersättningssystem också kan vara 
berättigade till ekonomiskt bistånd. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Det samlade nyttjandet av transfereringssystemen för ohälsa och arbetsmarknad 

minskar 2022–2025, efter att tillfälligt legat på en högre nivå 2020–2021 med 

anledning av pandemin. Den tillfälliga ökningen med anledning av pandemin hänförs 

främst till transfereringssystemen för arbetsmarknaden och till en ökning av antalet 

dagar med sjuklön som betalas av arbetsgivaren. Minskningen 2022–2025 är störst 

inom arbetsmarknadspolitiska program till följd av den förbättrade utvecklingen på 

arbetsmarknaden samt att möjligheterna till s.k. extratjänster upphör. Samtidigt ökar 

nyttjandet av sjukpenning till följd av ökat inflöde och ökad varaktighet och antalet 

dagar med sjuklön som betalas av arbetsgivaren stiger i takt med att sysselsättningen 

ökar. Som andel av befolkningen i åldersgruppen 20–64 år minskar det samlade 

nyttjandet av transfereringssystemen för ohälsa och arbetsmarknad från 14,8 procent 

2021 till 13,4 procent 2025. 

Tekniska justeringar 

När en utgiftsförändring inte har samma nettoeffekt på den offentliga sektorns 

utgifter eller det offentliga finansiella sparandet som på de takbegränsade utgifterna 

kan det motivera en teknisk justering av utgiftstaket. I budgetpropositionen för 2022 

finns en mer detaljerad genomgång av bakgrunden till tekniska justeringar 

(prop. 2021/22:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 4.2). Tekniska 

justeringar har genomförts vid behov sedan utgiftstaket infördes 1997, och nya nivåer 

på utgiftstaket till följd av justeringarna föreslås normalt i budgetpropositionen. 

De utgiftsförändringar som i tabell 6.3 redovisas i kategorin Tekniska justeringar och 

därmed motiverar justeringar av utgiftstakets nivåer är i huvudsak hänförliga till 

ökningar eller minskningar av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom 

utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner i samband med skatteförändringar. 

Övriga utgiftsförändringar 

Övriga utgiftsförändringar är sådana som inte förklaras av beslut om reformer, pris- 

och löneomräkning, makroekonomiska förändringar eller volymförändringar. Det kan 

exempelvis vara de utgiftsförändringar som uppstår när medlemsavgiften till EU 

justeras. Även tidsförskjutningar i olika program eller utbetalningar, exempelvis 

senarelagda investeringar i transportinfrastrukturen, kategoriseras som övriga utgifts-

förändringar. Vidare ingår också den förändring av anslagsbehållningar som följer av 

skillnaden mellan beräknade anslagsnivåer och prognoser för den faktiska utgifts-

förbrukningen. 

År 2022–2025 beräknas de takbegränsade utgifterna öka med sammanlagt 

ca 14 miljarder kronor till följd av övriga utgiftsförändringar. I tabell 6.11 redovisas de 

utgiftsområden som påverkas av övriga utgiftsförändringar och de områden som har 

störst förändringar kommenteras efter tabellen.  
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Tabell 6.11 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört med det närmast 
föregående året till följd av utvecklingen av övriga utgiftspåverkande 
faktorer 

Miljarder kronor 

Utgiftsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Rikets styrelse 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

7 Internationellt bistånd 1,1 -0,1 0,0 -10,3 4,9 4,0 -0,1 

8 Migration -1,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 0,0 -7,6 1,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 

13 Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering -2,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

15 Studiestöd -0,1 0,1 -0,9 0,2 0,0 -0,5 0,4 

16 Utbildning och universitetsforskning 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Regional utveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

21 Energi 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 

22 Kommunikationer 0,1 0,5 0,3 -0,3 0,1 -0,1 -0,5 

23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel -0,6 -0,1 -3,0 -0,1 -2,4 1,4 -0,2 

24 Näringsliv 0,0 -9,3 2,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 

26 Statsskuldsräntor m.m. 7,5 -1,0 -23,0 19,0 -9,5 3,0 1,0 

27 Avgiften till Europeiska unionen 3,7 8,9 4,0 -4,4 -2,5 0,0 1,5 

Summa utgiftsområden 8,8 -9,2 -18,4 1,6 -9,9 6,3 2,1 

Minskning av anslagsbehållningar m.m.  -0,8 0,7 -7,3 29,8 0,0 -1,2 -3,0 

Summa utgifter1 8,1 -8,6 -25,7 31,4 -9,9 5,1 -0,9 

Summa utgifter exkl. statsskuldsräntor2 0,6 -6,5 -3,2 14,0 -0,4 2,1 -1,9 

Ålderspensionssystemet vid sidan av 

statens budget 0,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Takbegränsade utgifter 0,8 -6,5 -3,3 14,1 -0,4 2,1 -1,9 

Anm.: Övriga utgiftspåverkande faktorer innefattar samtliga utgiftsförändringar som inte är en följd av beslut om 
reformer, pris- och löneomräkningar, den makroekonomiska utvecklingen, volymförändringar eller tekniska justeringar. 
Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar m.m. 

2 Summa utgifter exkl. utg.omr. 26 Statsskuldsräntor m.m. med tillhörande minskning av anslagsbehållning för 
statsskuldsräntor. 

Källa: Egna beräkningar. 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

Utgifterna beräknas minska 2022. Det beror på att avsevärda delar av de utökade 

kostnaderna som presenteras i propositionen Vårändringsbudget för 2022, med 

anledning av att många personer från Ukraina söker och förväntas söka skydd i 

Sverige, kommer att avräknas biståndsramen 2022 i enlighet med befintligt regelverk 

och OECD:s riktlinjer. De personer på flykt från Ukraina som väntas söka skydd i 

Sverige 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina och EU:s aktivering av 

massflyktsdirektivet kan enligt direktivet beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd 

t.o.m. den 4 mars 2023. Därmed kan kostnaderna för detta även avräknas biståndet 

2023 men inte i samma omfattning. Biståndsutgifterna beräknas därför öka 2023. De 

beräknade utgifterna ökar även 2024 då kostnaderna för de personer på flykt från 

Ukraina som väntats söka skydd i Sverige 2022 inte längre avräknas biståndet. 
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Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 

Utgifterna för statsskuldsräntor avgörs över tid av statsskuldens storlek, inhemska och 

utländska räntenivåer samt den svenska kronans växelkurs. På kortare sikt kan 

utgifterna för statsskuldsräntor variera kraftigt på grund av Riksgäldskontorets 

upplåningsteknik och löptiden i enskilda låneinstrument. En närmare beskrivning av 

utvecklingen för statsskuldsräntorna ges i avsnitt 7. 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen 

Variationen i den svenska EU-avgiften mellan åren beror på flera faktorer. Orsaker till 

att den svenska avgiften ökade under perioden 2019–2021 är bl.a. en högre utgiftsnivå 

på EU:s budget och att Sveriges BNI ökade som andel av EU:s totala BNI då den 

svenska ekonomin utvecklades bättre under pandemin relativt EU som helhet. Den 

kraftiga minskningen av avgiften som förutses under 2022 och 2023 beror dels på att 

EU:s utgifter förväntas minska jämfört med 2021, dels på att övriga medlemsstaters 

ekonomier nu återhämtar sig. Därmed växer dessa medlemsstaters andel av EU:s 

totala BNI, vilket i sin tur medför att Sveriges andel av EU:s totala BNI minskar. Den 

BNI-baserade komponenten av avgiften utgör den största delen av Sveriges avgift. 

6.4 Uppföljning av utgifterna i statens budget och 
takbegränsade utgifter 2022 

Utgiftsramarna för 2022 följer dels av riksdagens beslut om statens budget för 2022, 

dels av de ändringar av ramarna som därefter beslutats av riksdagen efter förslag om 

ändringar i statens budget som lämnats i propositioner och som en följd av 

utskottsinitiativ. Därutöver föreslås ytterligare ändringar i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022. I tabell 6.12 redovisas de ursprungligen beslutade 

utgiftsramarna och de ändringar av ramarna som därefter beslutats och föreslagits. 

Sammantaget medför ändringarna ökade utgiftsramar 2022 om 64,6 miljarder kronor. 

Ändringarna består huvudsakligen av att extraordinära åtgärder vidtagits eller 

föreslagits för innevarande år med anledning av pandemin och Rysslands invasion av 

Ukraina. 

Av tabell 6.12 framgår vidare att utgifterna för 2022 i denna proposition beräknas 

uppgå till 1 261,0 miljarder kronor. Statens utgifter 2022 beräknas därmed överstiga 

utgifterna i statens ursprungliga budget för 2022 med 64,6 miljarder kronor.  

Tabell 6.12 Utgifter 2022 

Miljarder kronor 

Utgiftsområde Utfall 20211 

Urspr. 
budget 
20222 

Ändrings-
budget 
20223, 4 

Totalt 
anvisat 

20225 
Prognos 

2022 

Differens 
prognos - 

urspr. 
 budget 

2022 

Differens 
prognos - 

totalt 
anvisat 

2022 

1 Rikets styrelse 16,4 17,2 0,4 17,6 18,2 1,0 0,6 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 16,9 18,0 0,0 18,0 17,8 -0,2 -0,2 

3 Skatt, tull och exekution 12,5 12,8 0,1 12,9 13,0 0,2 0,1 

4 Rättsväsendet 57,2 62,9 0,1 63,0 61,8 -1,1 -1,2 

5 Internationell samverkan 1,8 2,2 0,6 2,8 2,8 0,6 0,0 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 70,5 76,6 3,0 79,6 79,9 3,3 0,3 

7 Internationellt bistånd 47,5 51,9 0,0 51,9 42,6 -9,4 -9,4 

8 Migration 8,2 8,5 10,3 18,8 18,9 10,4 0,1 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 138,0 113,3 7,8 121,1 128,2 14,9 7,1 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 113,1 97,4 14,6 112,0 114,9 17,5 2,9 
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Utgiftsområde Utfall 20211 

Urspr. 

budget 
20222 

Ändrings-

budget 
20223, 4 

Totalt 

anvisat 
20225 

Prognos 
2022 

Differens 
prognos - 

urspr. 

 budget 
2022 

Differens 
prognos - 

totalt 

anvisat 
2022 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38,0 42,2 4,3 46,4 46,7 4,6 0,3 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 101,1 99,8 1,7 101,5 102,2 2,3 0,7 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 

etablering 6,2 6,2 0,0 6,2 6,1 0,0 0,0 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 91,9 93,2 0,1 93,3 89,1 -4,2 -4,2 

15 Studiestöd 26,6 27,8 0,1 27,9 27,0 -0,8 -0,9 

16 Utbildning och universitetsforskning 91,4 95,4 0,1 95,5 92,4 -3,0 -3,1 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 22,7 18,5 1,7 20,2 20,1 1,6 -0,1 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 

byggande samt konsumentpolitik 5,2 5,8 0,0 5,8 5,7 -0,1 -0,1 

19 Regional utveckling 3,2 4,7  4,7 4,1 -0,7 -0,7 

20 Allmän miljö- och naturvård 16,7 21,0 3,8 24,8 24,4 3,4 -0,4 

21 Energi 3,4 3,3 8,5 11,8 12,6 9,4 0,8 

22 Kommunikationer 72,1 77,0 1,0 78,0 76,1 -0,9 -1,9 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19,6 21,6 0,5 22,1 20,7 -0,9 -1,4 

24 Näringsliv 30,4 9,3 5,6 14,8 15,8 6,5 0,9 

25 Allmänna bidrag till kommuner 153,2 156,5 0,4 156,9 157,1 0,6 0,2 

26 Statsskuldsräntor m.m. -1,3 12,2  12,2 16,1 4,0 4,0 

27 Avgiften till Europeiska unionen 52,3 47,8  47,8 46,8 -1,1 -1,1 

Summa utgiftsområden 1 214,7 1 203,1 64,6 1 267,7    

Minskning av anslagsbehållningar  -6,7      

Summa utgifter 1 214,7 1 196,4   1 261,0 64,6 -6,7 

Summa utgifter exkl. statsskuldsräntor 1 216,0 1 184,4   1 244,9 60,5 -10,6 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens 

budget 334,6 346,2   348,1 2,0  

Takbegränsade utgifter 1 550,6 1 530,5   1 593,0 62,5  

Budgeteringsmarginal 144,4 103,5   41,0 -62,5  

Utgiftstak för staten 1 695 1 634   1 634   

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2022. 

2 Enligt den beslutade budgeten för 2022 (bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46). 

3 Där 0,0 anges har ändringsbudget beslutats eller förslag till ändringsbudget lämnats, men beloppet för utgiftsområdet uppgår till totalt mindre än 
50 miljoner kronor. 

4 Inkluderar Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra 
åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137–142), Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad 
karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för 
höga elpriser (prop. 2021/22:113, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169–173), Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till 
Ukraina (bet. 2021/22:FiU40, rskr. 2021/22:174–175), Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel (bet. 
2021/22:FiU46, rskr. 2021/22:204), Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga 
elpriser (prop. 2021/22:199, bet. 2021/22:FiU47, rskr. 2021/22:226–228) och förslag i VÄB22. 

5 Anvisat på statens budget enligt den beslutade budgeten för 2022 (bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46) samt beslut och förslag enligt fotnot 4. 

Källa: Egna beräkningar. 

Större skillnader mellan prognos och ursprungligen beslutade 
ramar 

I diagram 6.1 presenteras de sex utgiftsområden där skillnaden mellan beräknade 

utgifter och ursprungligen beslutade ramar för 2022 är som störst. Därefter följer 

övergripande förklaringar till avvikelserna.  
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Diagram 6.1 Skillnad mellan utgifter för 2022 och ursprungligt anvisade medel i 
statens budget för 2022 för vissa utgiftsområden 

Miljarder kronor 

 
Anm.: Differens mellan utgiftsprognos i denna proposition och ursprungligt anvisade medel enligt den beslutade 
budgeten för 2022 (bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46). 

Källa: Egna beräkningar. 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

Nedrevideringen i förhållande till de ursprungligt anvisade medlen beror på att 

avsevärda delar av de utökade kostnaderna som presenteras i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022, med anledning av att många personer från Ukraina söker 

och förväntas söka skydd i Sverige, kommer att avräknas biståndet 2022 i enlighet 

med befintligt regelverk och OECD:s riktlinjer. Nedrevideringen av utgifterna till följd 

av detta sker på anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.  

Utgiftsområde 8 Migration 

Upprevideringen i förhållande till de ursprungligt anvisade medlen beror på att ca 

76 000 personer på flykt från Ukraina väntas söka skydd i Sverige 2022 till följd av 

Rysslands invasion av Ukraina och EU:s aktivering av massflyktsdirektivet. Den 

största upprevideringen av utgifterna med anledning av detta har skett på anslaget 1:2 

Ersättningar och bostadskostnader där utgifterna för Migrationsverkets boenden och 

ersättningar till kommuner och regioner förväntas bli högre än beräknat i den 

ursprungligen beslutade budgeten för 2022. 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 

Upprevideringen i förhållande till ursprungligt anvisade medel i den beslutade 

budgeten beror främst på tillskott till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Dessa 

tillskott har syftat till att stödja regionerna i deras arbete med anledning av pandemin, 

främst avseende testning, smittspårning och vaccinering mot covid-19. Därtill har 

medel tillförts anslaget för att öka antalet vårdplatser, enligt förslag i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022. 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

Upprevideringen i förhållande till ursprungligt anvisade medel i den beslutade 

budgeten är huvudsakligen hänförlig till pandemirelaterade åtgärder som upphörde vid 

utgången av mars 2022. Den största uppskrivningen av utgifterna har skett på 

anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader och rör arbetsgivares tillfälligt utökade 
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rätt till ersättning för sjuklönekostnader. Utöver det har även utgifterna på anslaget 

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ökat med anledning av spridningen av covid-19. 

Det gäller bl.a. ersättning för karensavdrag och ersättning till riskgrupper. Därtill har 

utgifterna reviderats upp på grund av ökat inflöde och ökad varaktighet i den reguljära 

sjukpenningen. 

Utgiftsområde 21 Energi 

Upprevideringen i förhållande till ursprungligt anvisade medel i den beslutade 

budgeten förklaras av den införda kompensationen för höga elpriser till hushåll i 

samtliga elområden på anslaget 1:12 Kompensation för höga elpriser, samt en modifierad, 

förlängd kompensation för elområdena 3 och 4 under mars 2022. 

Utgiftsområde 24 Näringsliv 

Upprevideringen i förhållande till ursprungligt anvisade medel i den beslutade 

budgeten är framför allt hänförlig till de stöd till företag som införts för att begränsa 

de negativa ekonomiska effekterna av spridningen av covid-19. Flera av stöden har 

förlängts till att gälla även under delar av 2022. Utbetalningar som avser 2021 betalas 

dessutom i viss utsträckning ut först under 2022 för en del av stöden, vilket har lett till 

ytterligare upprevideringar av prognosen 2022. De största upprevideringarna har skett 

på anslagen 1:22 Stöd vid korttidsarbete, 1:24 Omställningsstöd och 1:27 Evenemangsstöd. En 

upprevidering har också skett på anslaget 1:17 Kapitaltillskott till bolag med statligt ägande 

med anledning av att det i propositionen Vårändringsbudget för 2022 föreslås ett 

kapitaltillskott till ett bolag med statligt ägande. 

6.5 Förändring av utgiftsramar och takbegränsade 
utgifter 2023 och 2024 sedan den beslutade 
budgeten för 2022 

Riksdagens budgetbeslut för 2022 bygger på ett gemensamt förslag av Moderaterna, 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. I tabell 6.13 redovisas de samlade 

anslagsförändringarna i den beslutade budgeten jämfört med budgetpropositionen för 

2022. 

Tabell 6.13 Anslagsförändringar i den beslutade budgeten jämfört med 
budgetpropositionen för 2022 

Miljarder kronor 

 2022 2023 2024 

Summa utgiftsområden i budgetpropositionen för 2022 1 204,2 1 165,1 1 182,3 

Takbegränsade utgifter i budgetpropositionen för 2022 1 531,6 1 508,6 1 529,3 

Anslagsförändringar i den beslutade budgeten för 2022 -1,1 2,9 -1,3 

Summa utgiftsområden i den beslutade budgeten för 2022 1 203,1 1 168,0 1 181,0 

Takbegränsade utgifter i den beslutade budgeten för 2022 1 530,5 1 511,5 1 528,0 

Källa: Den beslutade budgeten för 2022 (bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46).  

I denna proposition görs en reviderad beräkning för 2023 och 2024 av de preliminära 

utgiftsramarna och av de takbegränsade utgifterna. Förändringen av de preliminära 

utgiftsramarna redovisas i tabell 6.14. För 2023 är förändringen fördelad på samma 

förklaringsfaktorer som i avsnitt 6.3.  
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Tabell 6.14 Förändring av utgiftsramar och takbegränsade utgifter jämfört med den beslutade budgeten för 
2022 

Miljoner kronor 

Utgiftsområde 

Total 
förändring 

2023 

varav 
 beslut om 

reformer 
varav 

makro 
varav 
volym 

varav 
övrigt 

Total 
förändring 

2024 

1 Rikets styrelse -14 0 0 0 -14 -8 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 434 0 583 -182 33 502 

3 Skatt, tull och exekution 23 0 0 0 23 17 

4 Rättsväsendet 28 0 0 0 28 21 

5 Internationell samverkan -1 0 0 0 -1 0 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 6 750 4 676 0 0 2 074 11 222 

7 Internationellt bistånd -2 567 0 1 850 0 -4 417 2 080 

8 Migration 5 707 0 0 5 690 17 -173 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg -907 0 2 -905 -4 -1 174 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 6 561 0 1 883 4 685 -7 8 275 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 10 850 9 290 1 489 70 1 10 274 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2 733 0 716 2 018 0 3 234 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 331 0 134 193 4 425 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv -1 258 0 -1 408 155 -6 -2 280 

15 Studiestöd 314 0 810 -502 6 136 

16 Utbildning och universitetsforskning 46 0 0 0 46 97 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid -10 0 0 0 -10 6 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt 

konsumentpolitik 0 0 0 0 0 1 

19 Regional utveckling 0 0 0 0 0 0 

20 Allmän miljö- och naturvård 0 0 0 0 0 0 

21 Energi 2 0 0 0 2 1 

22 Kommunikationer 422 0 0 0 422 1 035 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel -396 0 -191 0 -205 501 

24 Näringsliv 213 212 0 0 1 174 

25 Allmänna bidrag till kommuner -100 -100 0 0 0 -25 

26 Statsskuldsräntor m.m. -1 500 0 0 0 -1 500 2 500 

27 Avgiften till Europeiska unionen 1 641 0 0 0 1 641 1 263 

Summa utgiftsområden 29 302 14 078 5 868 11 222 -1 866 38 101 

Minskning av anslagsbehållningar 522       522 2 383 

Summa utgifter 29 824 14 078 5 868 11 222 -1 344 40 484 

Summa utgifter exklusive statsskuldsräntor1 31 326 14 078 5 868 11 222 157 37 985 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 3 000 0 4 969 -1 969 0 9 142 

Takbegränsade utgifter 34 326 14 078 10 837 9 253 157 47 127 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Summa utgifter exkl. utg.omr. 26 Statsskuldsräntor m.m. med tillhörande minskning av anslagsbehållning för statsskuldsräntor. 

Källa: Egna beräkningar. 

Sammantaget beräknas de takbegränsade utgifterna bli 34,3 miljarder kronor högre 

2023 och 47,1 miljarder kronor högre 2024 än i den beslutade budgeten för 2022. I 

tabell 6.15 redovisas förändringen fördelad på samma förklaringsfaktorer som i 

avsnitt 6.3 och raderna i tabellen kommenteras nedan. De högre utgifterna följer 

delvis av nya beslutade och föreslagna reformer sedan den beslutade budgeten för 

2022. Vidare beräknas utgifterna bli högre till följd av att den makroekonomiska 

utvecklingen har reviderats. Till exempel bedöms den allmänna prisnivån öka 

snabbare vilket medför högre utgifter i flertalet transfereringssystem samt högre 
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utgifter för förvaltnings- och investeringsanslag efter reviderad pris- och löneom-

räkning. Utgifterna beräknas också bli högre till följd av volymförändringar, dvs. att 

fler personer bedöms få ersättning från vissa transfereringssystem. 

Tabell 6.15 Förändringar av takbegränsade utgifter jämfört med den beslutade 
budgeten för 2022 

Miljarder kronor 

  2023 2024 

Takbegränsade utgifter i 2022 års beslutade budget 1 511,5 1 528,0 

Beslut om reformer 14,1 17,9 

Reviderad pris- och löneomräkning 2,6 3,7 

Makroekonomiska förändringar 10,8 18,7 

Volymförändringar 9,3 3,7 

Tekniska justeringar  0,0 0,0 

Minskning av anslagsbehållningar 0,5 2,4 

Övriga utgiftspåverkande faktorer -3,0 0,7 

Total utgiftsförändring 34,3 47,1 

Takbegränsade utgifter i 2022 års ekonomiska 

vårproposition 1 545,8 1 575,1 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

Källa: Egna beräkningar. 

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer 

Efter den beslutade budgeten för 2022 har riksdagen beslutat om ändringar i statens 

budget och regeringen har förslagit och aviserat ändringar i statens budget i 

propositionen Vårändringsbudget för 2022. Dessa ändringar sammanfattas per 

utgiftsområde i tabell 6.16. Eftersom det avser ändringar i statens budget uppstår 

budgeteffekterna i huvudsak 2022.  

För 2023–2025 har riksdagen beslutat om åtgärder med budgeteffekter efter förslag i 

propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära 

försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser (prop. 2021/22:199, 

bet. 2021/22:FiU47, rskr. 2021/22:226–228). Vidare aviserar regeringen ändrade 

anslagsnivåer i vissa fall för 2023–2025 i propositionen Vårändringsbudget för 2022. 

Jämfört med den beslutade budgeten för 2022 medför detta sammantaget att de 

takbegränsade utgifterna blir 14,1 miljarder kronor högre 2023 och 17,9 miljarder 

kronor högre 2024.  

Vidare kommer regeringen denna dag att besluta om propositionen Skattelättnad för 

arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk, med förslag om att det 

nuvarande reseavdraget för arbetsresor ersätts av en avståndsbaserad skattereduktion 

där reglerna är färdmedelsneutrala (prop. 2021/22:228). Förslaget beräknas varaktigt 

öka de kommunala skatteintäkterna med 5,1 miljarder kronor per år fr.o.m. 2023. I 

enlighet med praxis avser regeringen att i budgetpropositionen för 2023 justera ned 

det generella statsbidraget till kommunsektorn med motsvarande belopp, för att 

förslaget ska förbli neutralt för de offentliga finanserna.  
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Tabell 6.16 Beslutade, föreslagna och aviserade utgiftsförändringar 

Miljoner kronor 

  Anslag 2022 2023 2024 2025 

1 Rikets styrelse   367      

Fastighetsförvärv 2:3 60       

Länsstyrelsernas tillsyn av covid-19-lagen1 5:1 80       

Länsstyrelsernas handläggning av omsättningsstöd1  5:1 50       

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning   14       

3 Skatt, tull och exekution   102       

Handläggning av stöd vid korttidsarbete2 1:1 80       

4 Rättsväsendet   80       

Förstärkning för att täcka kostnader för vissa skaderegleringar6 1:12 55       

5 Internationell samverkan   590       

Tillskott för att täcka valutakursändringar 1:1 90       

Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina3 1:2 500       

6 Försvar och samhällets krisberedskap   3 049 4 676 8 689 8 652 

Militär utrustning till Ukraina4 1:1, 1:3 205       

Försvarsöverenskommelse militärt försvar5 1:1, 1:3, 1:8 1 999  4 676 8 689 8 652 

Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina3 1:3 414       

Förstärka kommuner och regioners arbete med civilt försvar 2:4 100       

Skydd av civilbefolkningen 2:4 91       

Stärka den enskildes beredskap 2:6 60       

7 Internationellt bistånd   0        

8 Migration   10 300       

Ersättningar och bostadskostnader med anledning av kriget i 

Ukraina6 1:2 9 800       

Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina6 1:9 500       

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg   7 786      

Ökade resurser till smittbärarpenningen1 1:6 100       

Tillsynsmedel till kommunerna för förlängning av serveringslagen1 1:6 60       

Ökade resurser till regionerna för genomförande av vaccinationer1 1:6 800       

Ökade resurser för testning och smittspårning1 1:6 4 900       

Ökade resurser för hanteringen av covidbevisen och 

vaccinationsbeviset1 1:6 189       

Ökad kapacitet sjukvården – fler vårdplatser 1:6 500       

Ökad ersättning till regionerna för vaccinationer mot covid-19  1:6 1 200       

Tillskott för förlängda uppdrag om pandemin och vaccinationer1 2:1 104       

Indragning av medel för utökad jobbstimulans inom 

försörjningsstödet 4:7 -100       

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning   14 577       

Ersättning för karensavdrag1 1:1 1 200       

Ersättning till egenföretagare vid sjukdom1 1:1 200       

Ersättning till riskgrupper1 1:1 200       

Ersättning för kostnader för sjuklön utöver det normala1 1:7 7 000       

Undantag från krav på läkarintyg1 1:7 125       

Ersättning för höga sjuklönekostnader6 1:7 5 800       

Förvaltningsmedel till Försäkringskassan med anledning av 

återinförande av åtgärder med anledning av covid-191 2:1 50       

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom   4 273 9 290 9 050 9 135 

Utbetalning av garantipension till bosatta utanför Sverige 1:1 118       
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  Anslag 2022 2023 2024 2025 

Garantitillägg 1:3, 1:4 3 990 9 290 9 050 9 135 

Handläggningskostnader garantitillägg 2:1 165       

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn   1 653       

Utökade medel tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning6 1:2 1 140       

Förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer 1:8 513       

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering   30      

14 Arbetsmarknad och arbetsliv   51      

Medel för införande av etableringsjobb 1:1 50       

15 Studiestöd   100      

Slopat fribelopp1 1:2, 1:3 100       

16 Utbildning och universitetsforskning   89       

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid   1 659       

Krisstöd med anledning av pandemin1 1:2, 1:6, 2:1, 5:2, 8:2, 

8:3, 10:1, 13:1, 13:2 1 120       

Krisstöd för särskilda insatser för barn och unga2 12:2 50       

Krisstöd riktat mot barn och unga2 13:1 300       

Krisstöd till hjälporganisationer i civilsamhället2 13:5 80       

Tillskott till organisationer i civilsamhället 13:5 100       

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 

samt konsumentpolitik   4      

20 Allmän miljö- och naturvård   3 847       

Förstärkning av klimatbonus 1:8 3 900       

Överföring av medel för gödselgasstöd 1:24 -50       

21 Energi   8 513       

Förstärkning av elberedskap 1:8 50       

Elpriskompensation dec. 2021–feb. 20222 1:12 7 500       

Elpriskompensation mars 20225 1:12 920       

22 Kommunikationer   1 009       

Civilt försvar: Transporter 1:1, 1:2 100       

Miljökompensation godstransporter på järnväg 1:2 697       

Stöd till regionala flygplatser2 1:6 100       

Robusta elektroniska kommunikationer och post 2:1, 2:5 80       

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel   461      

Operativ hantering av flyktingars sällskapsdjur 1:6 53       

Krisstöd till jordbruket 1:8, 1:17 301       

Överföring av medel för gödselgasstöd 1:19 50       

24 Näringsliv   5 577 212 172 10 

Resurser för handläggning korttidsarbete2 1:4 270       

Kapitaltillskott till bolag med statligt ägande 1:17 476 212 172 10 

Tillfälligt ändrade regler om karenstid korttidsarbete2 1:22 124       

Omställningsstöd dec. 2021–mars 20221 1:24 2 000       

Omsättningsstöd enskilda näringsidkare dec. 2021–mars 20221 1:25 520       

Omsättningsstöd till handelsbolag dec. 2021–mars 20221 1:26 80       

Förlängning evenemangsstöd jan. 2022–mars 20221 1:27 250       

Ytterligare medel till evenemangsstödet2 1:27 1 750       

Tillskott för avveckling av Expo 2020-paviljong 2:3 50       

25 Allmänna bidrag till kommuner   425 -100 -25   

Omfördelning av Kommundelegationens anslag 1:4 125 -100 -25   

Stöd för ökade kostnader för finansiering 1:6 300       
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  Anslag 2022 2023 2024 2025 

Summa anslagsförändringar   64 554 14 078 17 886 17 797 

varav anslagsökningar   65 070 14 293 18 036 17 797 

varav anslagsminskningar   -517 -100 -25 

 

Skillnad mellan anslagseffekt och utgiftseffekt7  4 394    

Summa ökning av takbegränsade utgifter8   68 948 14 078 17 886 17 797 

Anm.: Endast större anslagsförändringar redovisas separat inom varje utgiftsområde. Utöver föreslagna och aviserade reformer i propositionen VÄB22 
inkluderar tabellen även de beslut som följer av fotnot 1–5 nedan. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.  

1 Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra åtgärder med 
anledning av coronaviruset (prop. 2021/22:86, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:137–142). 

2 Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av 
coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser (prop. 2021/22:113, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169–173). 

3 Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina (bet. 2021/22:FiU40, rskr. 2021/22:174–175). 

4 Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel (bet. 2021/22:FiU46, rskr. 2021/22:204). 

5 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser (prop. 2021/22:199, bet. 
2021/22:FiU47, rskr. 2021/22:226–228). 

6 Förslag i propositionen VÄB22 som främst avser regelstyrda transfereringsanslag till följd av ändrade volymer eller makroekonomiska förutsättningar utan 
att någon ny reform föreslås uppgår till sammanlagt 16,7 miljarder kronor. 

7 Revidering av budgeteffekter av beslutade åtgärder, se vidare avsnitt 6.3. 

8 Motsvarar de utgifter som till följd av reformer minskar budgeteringsmarginalen. 

Källa: Egna beräkningar. 

Pris- och löneomräkning 

Revideringar i pris- och löneomräkningen av förvaltnings- och investeringsanslag ger 

högre utgifter 2023 och 2024 jämfört med den beslutade budgeten för 2022. Slutliga 

omräkningstal har fastställts för 2023 och en ny preliminär pris- och löneomräkning 

har beräknats för 2024. 

Makroekonomiska förändringar 

BNI har reviderats upp både 2023 och 2024 jämfört med bedömningen som gjordes i 

den beslutade budgeten för 2022, vilket påverkar biståndsramen och medför att 

utgifterna inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd har reviderats upp båda åren. 

Eftersom inkomstindex har reviderats upp jämfört med bedömningen i den beslutade 

budgeten för 2022 och utgifterna inom ålderspensionssystemet följer utvecklingen av 

inkomstindex har utgifterna inom systemet reviderats upp 2023 och 2024. Flera 

utgifter inom transfereringssystemen är kopplade till prisutvecklingen och har 

reviderats upp eftersom prisbasbeloppet har ökat. Det gäller bl.a. grundskyddet för 

pensionärer inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 

sjukersättningen inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning, föräldraförsäkringen inom utgiftsområde 12 Ekonomisk 

trygghet för familjer och barn och studiemedlet inom utgiftsområde 15 Studiestöd. 

Högre timlön bidrar till upprevideringen av utgifterna för sjukpenning inom utgifts-

område 10 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och för föräldraförsäkring inom 

utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Högre boendekostnads-

index höjer utgifterna för bidrag för boendekostnader som återfinns inom utgifts-

områdena 10, 11 och 12. 

Volymer 

Jämfört med den beslutade budgeten för 2022 medför volymförändringar att de 

takbegränsade utgifterna blir 9,3 miljarder kronor högre 2023 och 3,7 miljarder kronor 

högre 2024. I tabell 6.17 redovisas de förändringar av volymprognoserna som främst 

förklarar utgiftsförändringarna. 
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Inom utgiftsområde 8 Migration har prognosen för det genomsnittliga antalet 

inskrivna asylsökande och skyddsbehövande per dygn reviderats upp 2023. Det beror 

på att de ca 76 000 personer på flykt från Ukraina som väntas söka skydd i Sverige 

2022 till följd av Rysslands invasion kan beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd 

t.o.m. den 4 mars 2023 enligt massflyktsdirektivet. 

Inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 

har volymerna reviderats upp främst inom sjukpenningen. Det beror på både ökat 

inflöde och ökad varaktighet i sjukförsäkringen. 

Inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn är upprevideringen 

av volymerna framför allt hänförlig till att fler föräldrar beräknas uppnå maximal 

ersättningsnivå inom föräldraförsäkringen. Därtill har uttaget av tillfällig föräldra-

penning reviderats upp till följd av ett ökat antal uttagna dagar för vård av barn.  

Inom ålderspensionssystemet har antaganden kring pensioneringstakt och antal 

pensionärer justerats ned till följd av nya utfallsdata. 

Tabell 6.17 Volymer inom olika transfereringssystem 2023 och 2024 

Förändring jämfört med den beslutade budgeten för 2022 

Utgiftsområde och volym 2023 2024 

8 Asylsökande och skyddsbehövande, genomsnittligt antal 

inskrivna per dygn, tusental  12,0 -2,7 

10 Antal sjukpenningdagar (netto), miljoner 6,9 7,3 

10 Antal rehabiliteringspenningdagar (netto), miljoner 0,2 0,2 

12 Antal uttagna tillfälliga föräldrapenningdagar, miljoner 1,0 0,9 

ÅP1 Antalet personer med inkomst- och tilläggspension, tusental -17,8 -24,0 

Anm.: Antal personer avser årsgenomsnitt och är avrundade. Endast större förändringar mot den beslutade budgeten 
för 2022 redovisas i tabellen. 

1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. 

Källa: Egna beräkningar. 

Minskning av anslagsbehållningar 

Som framgår av tabell 6.1 beräknas budgetposten Minskning av anslagsbehållningar 

vara negativ för 2023 och 2024 och uppgå till -2,8 respektive -3,8 miljarder kronor. Ett 

negativt värde innebär att behållningarna ökar, vilket sker när utgiftsförbrukningen 

understiger nivån för anvisade medel. Sedan den beslutade budgeten för 2022 har 

utgiftsprognoserna för 2023 och 2024 sammantaget reviderats upp mer än anslags-

nivåerna förändrats. Det medför att anslagsbehållningarna sammantaget blir mindre, 

vilket framgår av de positiva beloppen för 2023 och 2024 i tabell 6.15. 

Övriga utgiftsförändringar 

Utgifterna är lägre 2023 och något högre 2024 till följd av övriga utgiftspåverkande 

faktorer. Avsevärda delar av de utökade kostnaderna som presenteras i propositionen 

Vårändringsbudget för 2022, med anledning av att många personer från Ukraina söker 

och förväntas söka skydd i Sverige, kommer att avräknas biståndet 2022 i enlighet 

med befintligt regelverk och OECD:s riktlinjer. De personer på flykt från Ukraina 

som väntas söka skydd i Sverige 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina och 

EU:s aktivering av massflyktsdirektivet kan enligt direktivet beviljas uppehållstillstånd 

och arbetstillstånd t.o.m. den 4 mars 2023. Därmed kan kostnaderna för detta även 

avräknas biståndsramen 2023, vilket till stor del förklarar minskningen av övriga 

utgiftspåverkande faktorer 2023. Ökningen 2024 är till stor del hänförlig till att EU-

avgiften beräknas bli högre. Det beror på att Sveriges andel av EU:s samlade BNI i 
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denna proposition bedöms vara större dessa år än i bedömningen i den beslutade 

budgeten.
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7 Statens budgetsaldo och 
statsskulden 

I detta avsnitt redovisas och analyseras utvecklingen av statens budgetsaldo. Statens 

budgetsaldo är skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna i statens budget. 

Därutöver presenteras beräkningar för statsskuldens utveckling. Slutligen görs en 

jämförelse mellan denna proposition och den beslutade budgeten för 2022 

(bet. 2021/22: FiU1, rskr. 2021/22:46) vad gäller utfallet för statens budgetsaldo 2021 

och prognosen för statens budgetsaldo 2022. Beräkningarna baseras på antagandet att 

inga ytterligare regel- eller anslagsändringar, utöver de som föreslås eller aviseras i 

propositionen Vårändringsbudget för 2022, genomförs under prognosperioden. 

Sammanfattning 

– Utfallet för statens budget 2021 visar på ett överskott på 78 miljarder kronor. 

Rensat för Riksbankens amortering av valutalån till Riksgäldskontoret hade 

överskottet uppgått till 21 miljarder kronor 2021. 

– Riksgäldskontorets nettoutlåning förstärker budgetsaldot 2021, 2022 och 2023 

med sammanlagt 222 miljarder kronor. Förstärkningen förklaras huvudsakligen 

av att Riksbanken amorterar valutalån till Riksgäldskontoret, men även av ökade 

kapacitetsavgifter till Affärsverket svenska kraftnät. 

– Statens budget för 2022 beräknas uppvisa ett överskott på 88 miljarder kronor. 

Jämfört med utfallet för 2021 är det en ökning av statens budgetöverskott med 

10 miljarder kronor. 

– År 2023–2025 beräknas budgetsaldot uppgå till i genomsnitt 97 miljarder kronor 

per år. 

– Utvecklingen för budgetsaldot bidrar till att den konsoliderade statsskulden som 

andel av BNP väntas minska från 21 procent av BNP vid ingången av 2022 till 

12 procent av BNP vid utgången av 2025. 

– I jämförelse med den beslutade budgeten för 2022 har statens budgetsaldo 

reviderats upp med 35 miljarder kronor för 2022. Revideringen förklaras av att 

prognosen för inkomsterna justerats upp med 95 miljarder kronor samtidigt som 

prognosen för utgiftssidan justerats upp med 60 miljarder kronor. 

7.1 Inledning 

Alla inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov 

utgör budgetsaldot. Inkomsterna i statens budget, som redovisas i diagram 7.1 och 

beskrivs närmare i avsnitt 5, utgörs av statens skatteinkomster och övriga inkomster. 

Statens skatteinkomster beräknas genom att de skatter som tillfaller Europeiska 

unionen avräknas från de totala skatteintäkterna. Därefter avräknas kommunala 

skatteintäkter och ålderspensionsavgifter, vilket ger statens skatteintäkter. Slutligen 

beräknas statens kassamässiga skatteinkomster genom att statens skatteintäkter 

justeras för periodiseringar. Till statens utgifter hör utgiftsområdena 1–25 och 27, 

vilka beskrivs närmare i avsnitt 6 och redovisas som utgifter exklusive statsskulds-

räntor i tabell 7.1. Dessa poster tillsammans med utgifterna inom utgiftsområde 26 

Statsskuldsräntor m.m., Riksgäldskontorets nettoutlåning (se tabell 7.2) samt en post 

för kassamässig korrigering (se tabell 7.3) utgör de utgifter som påverkar statens 

budgetsaldo. 
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7.2 Statens budgetsaldo 

Utfallet för statens budget 2021 visar på ett överskott på 78 miljarder kronor (se tabell 

7.1). Statens budget för 2022 beräknas uppvisa ett överskott på 88 miljarder kronor. 

Jämfört med utfallet för 2021 är det en ökning av statens budgetöverskott med 

10 miljarder kronor. För 2023 beräknas ett överskott på 117 miljarder kronor. 

Riksgäldskontorets nettoutlåning förstärker budgetsaldot 2021–2023 med sammanlagt 

222 miljarder kronor. Den större delen av nettoutlåningens förstärkning under denna 

period, 182 miljarder kronor, förklaras av att Riksbanken amorterar valutalån till 

Riksgäldskontoret i samband med en omlagd finansiering av Riksbankens valutareserv. 

Rensat för Riksbankens amorteringar till Riksgäldskontoret hade överskotten  

2021–2023 i stället uppgått till 21, 27 respektive 53 miljarder kronor. Den resterande 

förstärkningen av budgetsaldot via nettoutlåningen förklaras av inflödet av kapacitets-

avgifter under året som tilldelas Affärsverket svenska kraftnät (se tabell 7.2). 

Kapacitetsavgifter uppkommer som ett resultat av överföringsbegränsningar, och 

därmed prisskillnader, mellan elområden. Avgifterna tillfaller Affärsverket svenska 

kraftnät och redovisas löpande som en långfristig skuld till elkonsumenterna i 

affärsverkets balansräkning. Hur medlen kan disponeras är reglerat i artikel 19 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den 

inre marknaden för el (elmarknadsförordningen) som föreskriver att de ska användas 

för att reducera de begränsningar som de orsakas av, bl.a. genom nätinvesteringar. De 

senaste åren har stora prisskillnader mellan elområden resulterat i ett mycket stort 

inflöde av kapacitetsavgifter, varför affärsverket balanserar medlen tills det är möjligt 

att använda dem på det vis elmarknadsförordningen tillåter. 

Tabell 7.1 Statens budgetsaldo 

Miljarder kronor. Utfall 2021, prognos 2022–2025 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster1 1 191 1 286 1 250 1 296 1 332 

Utgifter 1 113 1 198 1 133 1 223 1 230 

varav utgifter exkl. statsskuldsräntor2 1 216 1 245 1 188 1 206 1 210 

varav statsskuldsräntor m.m.3 -1 16 7 10 11 

varav Riksgäldskontorets nettoutlåning4 -97 -63 -62 7 9 

varav kassamässig korrigering -4 0 0 0 0 

Statens budgetsaldo 78 88 117 74 102 

Statens budgetsaldo (exkl. vidareutlåning till 

Riksbanken) 21 27 53 74 102 

1 Summan av inkomsttyperna 1000–7000. 

2 Utgifterna inom utgiftsområdena 1–25 samt 27, inkl. förändring av anslagsbehållningar. 

3 Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 

4 Utfasningen av Riksgäldskontorets valutalån för Riksbankens räkning beräknas minska nettoutlåningen för  
2021–2023 med ca 60 miljarder kronor per år (se tabell 7.2). 

Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

År 2024 och 2025 beräknas budgetsaldot uppvisa överskott som uppgår till 

74 respektive 102 miljarder kronor. Den huvudsakliga förklaringen under dessa år är 

ett gradvis starkare primärsaldo, dvs. netto av statens inkomster och utgifter på 

utgiftsområdena exklusive statsskuldsräntor. Storleken på budgetsaldots överskott 

under 2021–2025 som andel av BNP är jämförbar med statens överskott under åren 

som föregick pandemin (se diagram 7.1). Noterbart är dock att merparten av 

överskotten 2021–2023 utgörs av Riksbankens amorteringar av valutalån. 
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Diagram 7.1 Statens budgetsaldo 

Utfall 1990–2021, prognos 2022–2025 

Procent av BNP 

 
Anm.: Underskotten 2009 (5 procent av BNP eller 176 miljarder kronor) och 2013 (3 procent av BNP eller 131 miljarder 
kronor) var till stor del en konsekvens av Riksbankens preventiva förstärkningar av valutareserven i samband med 
finanskrisen (100 miljarder kronor) respektive eurokrisen (100 miljarder kronor). 

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Ett flertal faktorer påverkar statsskuldsräntorna 

Under 2021 uppgick utgifterna för statsskuldsräntor till minus 2 miljarder kronor. Att 

ränteutgifterna beräknas bli negativa är en kassamässig effekt som i huvudsak beror på 

överkurser om motsvarande 12 miljarder kronor i samband med emissioner. 

Överkurser är den kompensation staten initialt får för att under obligationernas löptid 

betala kupongräntor som överstiger de förväntade marknadsräntorna vid 

emissionstillfället. 

För 2022 beräknas utgifterna för statsskuldsräntorna öka kraftigt jämfört med 2021 

och uppgå till 16 miljarder kronor. Det förklaras av högre inhemska räntor och att 

emissionerna till överkurser bedöms minska samtidigt som valutaförluster ökar. År 

2023 minskar ränteutgifterna och uppgår till 7 miljarder kronor i huvudsak beroende 

på valutavinster i stället för valutaförluster detta år. Ränteutgifterna 2024 och 2025 

påverkas av relativt stora kursförluster vilket gör att de uppgår till i genomsnitt 

10 miljarder kronor per år. Kursförluster uppstår när Riksgäldskontoret köper tillbaka 

obligationer och marknadsräntan vid köptillfället understiger kupongräntan. 

I en kostnadsmässig redovisning, där in- och utbetalningar fördelas över lånens 

löptider, speglar räntekostnaderna bättre statsskuldens storlek och marknadsränteläget. 

Det medför att räntekostnadernas profil är jämnare än i den utgiftsmässiga 

beräkningen; de kostnadsmässiga räntorna ökar från 3 miljarder kronor 2021 till i 

genomsnitt 11 miljarder kronor per år under perioden 2022–2025. 

Riksbankens amortering minskar Riksgäldskontorets nettoutlåning 

Riksgäldskontorets nettoutlåning är en post på budgetens utgiftssida som vid sidan om 

anslagsfinansierade utgifter påverkar budgetsaldot. Riksgäldskontoret lånar ut till, och 

ansvarar för inlåning från, bl.a. myndigheter samt vissa statliga bolag och fonder. 

Nettoutlåningen speglar den totala nettoförändringen av all in- och utlåning under en 

viss period. Ökad nettoutlåning kan därmed bero på ökad utlåning eller minskad 

inlåning under en given period. En större nettoutlåning medför ett större lånebehov 

samtidigt som statsskulden blir högre. 
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Nettoutlåningen omfattar både löpande statlig verksamhet, såsom in- och 

utbetalningar av studielån, och tillfälliga poster som ofta beslutas med kort varsel och 

som därför kan vara svåra att förutse. De tillfälliga posterna medför att netto-

utlåningen kan variera kraftigt mellan år. 

Den enskilt största posten under prognosperioden avser lån till Riksbanken avseende 

deras förstärkta valutareserv som togs upp i samband med finanskrisen 2009 och 

eurokrisen 2013. Under 2021–2023 beräknas Riksbanken amortera dessa lån för att 

övergå till en helt egenfinansierad valutareserv. Amorteringarna beräknas minska 

nettoutlåningen och statsskulden med sammanlagt 182 miljarder kronor (se tabell 7.2). 

Tabell 7.2 Riksgäldskontorets nettoutlåning 

Miljarder kronor. Utfall 2021, prognos 2022–2025 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringslån till myndigheter 1 1 1 1 1 

Myndigheters räntekonton -22 0 0 0 0 

CSN:s studielån1   11 10 10 11 11 

Trafikverkets infrastrukturlån 6 6 2 1 2 

Affärsverket svenska kraftnät -17 -15 -8 -2 0 

Resolutionsreserven -4 -4 -4 -4 -5 

Insättningsgarantin -3 5 0 0 0 

Lån till Riksbanken -57 -61 -64 0 0 

Aktiebolaget Svensk Exportkredit 0 -10 0 0 0 

Kärnavfallsfonden -7 6 0 0 0 

Övrigt -4 -2 -2 -2 -2 

Summa nettoutlåning -97 -63 -62 7 9 

1 Netto av studielån och kreditreserv.  

Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

Kassamässig korrigering 

För att budgetsaldot ska överensstämma med skillnaden mellan in- och utbetalningar 

på statens centralkonto i Riksbanken görs en kassamässig korrigering. Detta behövs 

vid en tidsförskjutning mellan redovisning och betalning (alternativt redovisning och 

överföring av medel till räntekonton) samt vid transaktioner över statens centralkonto 

som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och omvänt. Utfallet av den 

kassamässiga korrigeringen räknas fram som en restpost. 

Tabell 7.3 Kassamässig korrigering 

Miljarder kronor. Utfall 2021, prognos 2022–2025 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

Lokalradioavgifter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

PTS frekvensutrymme 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

PTS 5G-licenser -2,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ersättning för höga sjuklönekostnader -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

EU-avgiftsbetalningar -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trafikverket 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försvarsmakten 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Räntor på statsskulden -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kassamässig korrigering -4,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 
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För 2021 har bl.a. utbetalningar av ersättning för höga sjuklönekostnader via 

krediteringar på skattekonto, EU-avgiftsbetalningar samt skillnader mellan redovisning 

och överföring av medel till Trafikverkets och Försvarsmaktens räntekonton gett 

upphov till kassamässiga korrigeringar. Därutöver bedöms inbetalningar till 

statskassan med anledning av Post- och telestyrelsens auktioner och lokalradioavgifter 

ge upphov till kassamässiga korrigeringar under hela prognosperioden. 

7.3 Statsskulden 

Statens lånebehov – vilket motsvaras av budgetsaldot med omvänt tecken – uppgick 

till minus 78 miljarder kronor 2021 och den okonsoliderade statsskulden minskade 

med 76 miljarder kronor (se tabell 7.4). Anledningen till att statsskuldens utveckling 

inte helt följer lånebehovet är posten Skulddispositioner m.m. som påverkar 

statsskulden, men inte budgetsaldot. Skulddispositionerna består bl.a. av valutakurs-

effekter, upplupen inflationskompensation och förändring av Riksgäldskontorets 

förvaltningstillgångar. 

Tabell 7.4 Statsskuldens förändring 

Miljarder kronor. Utfall 2021, prognos 2022–2025 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

Okonsoliderad statsskuld vid ingången av året 1 280 1 204 1 114 992 922 

Förändring av okonsoliderad statsskuld -76 -90 -122 -70 -106 

varav lånebehov1 -78 -88 -117 -74 -102 

varav skulddispositioner m.m. 2 -2 -5 4 -5 

Okonsoliderad statsskuld vid årets slut2 1 204 1 114 992 922 816 

Eliminering av myndigheters innehav av statspapper 60 61 62 63 64 

Konsoliderad statsskuld vid årets slut3 1 145 1 053 931 860 752 

Statsskuldens förändring -73 -91 -123 -71 -107 

Statsskuld i procent av BNP3 21 18 16 14 12 

1 Motsvarar statens budgetsaldo med omvänt tecken. 

2 I den okonsoliderade statsskulden ingår statliga myndigheters innehav av statspapper. 

3 Avser den konsoliderade statsskulden, vilket innebär att statliga myndigheters innehav av statspapper räknats bort. 

Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

Efter att inomstatligt innehav av statspapper avräknats från den okonsoliderade 

statsskulden erhålls den konsoliderade statsskulden som sedan mitten av 1990-talet 

minskat som andel av BNP (se diagram 7.2). Den beräknade utvecklingen för 

budgetsaldot bidrar till att den konsoliderade statsskulden som andel av BNP gradvis 

väntas minska från 21 procent av BNP vid ingången av 2022 till 12 procent av BNP 

vid utgången av 2025. 
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Diagram 7.2 Statsskuldens utveckling 

Utfall 1990–2021, prognos 2022–2025 

Miljarder kronor Procent av BNP 

 
Anm.: I diagrammet redovisas den okonsoliderade statsskulden t.o.m. 2001. För åren därefter redovisas den 
konsoliderade statsskulden. Den konsoliderade statsskulden började redovisas 2002 och har i genomsnitt varit 
ca 50 miljarder kronor lägre än den okonsoliderade statsskulden till följd av att myndigheters innehav av 
statsobligationer och statsskuldväxlar eliminerats. Från och med 2012 ändrades statsskuldens redovisningsprinciper.  

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

7.4 Uppföljning av statens budgetsaldo 

Jämfört med beräkningen i statens budget för 2022 blev utfallet för budgetsaldot 

84 miljarder kronor högre 2021. För 2022 är budgetsaldot uppreviderat med 

36 miljarder kronor (se tabell 7.5). Det högre utfallet 2021 beror i huvudsak på lägre 

nettoutlåning men även på lägre utgifter än beräknat. Den lägre nettoutlåningen 

förklaras i sin tur av högre behållningar på myndigheternas räntekonton än förväntat 

samt av att de kapacitetsavgifter som Affärsverket svenska kraftnät tagit ut ökat. Det 

uppreviderade budgetsaldot 2022 förklaras av att prognosen för inkomsterna justerats 

upp med 97 miljarder kronor samtidigt som prognosen för utgiftssidan justerats upp 

med 61 miljarder kronor. En närmare uppföljning av statens inkomster och statens 

utgifter exklusive statsskuldsräntor ges i avsnitt 5 respektive avsnitt 6. 

Tabell 7.5 Uppföljning av statens budgetsaldo 2021 och 2022 

Miljarder kronor 
 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

BP221 
2021 

SB222 
2022 

Differens 
2021 

Differens 
2022 

Inkomster3 1 191 1 286 1 182 1 190 9 97 

Utgifter 1 113 1 198 1 188 1 137 -74 61 

varav utgifter exkl. statsskuldsräntor4  1 216 1 245 1 245 1 184 -29 61 

varav statsskuldsräntor m.m. 5 -1 16 -2 12 1 4 

varav Riksgäldskontorets nettoutlåning -97 -63 -51 -60 -46 -3 

varav kassamässig korrigering -4 0 -4 0 -1 0 

Statens budgetsaldo 78 88 -6 53 84 36 

1 Avser beräkningen för 2021 i BP22. 

2 I enlighet med den beslutade budgeten för 2022 (bet. 2021/22: FiU1, rskr. 2021/22:46). 

3 Summan av inkomsttyperna 1000–7000. 

4 Utgifterna inom utgiftsområdena 1–25 samt 27, inkl. förändring av anslagsbehållningar. 

5 Avser utgifterna inom utg.omr. 26 Statsskuldsräntor m.m. 

Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 
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8 Den offentliga sektorns finanser 

I detta avsnitt redovisas prognoser för den offentliga sektorns finanser, finansiella 

nettoförmögenhet och skuldutveckling. Redovisningen görs för såväl den totala 

konsoliderade offentliga sektorn som för delsektorerna: staten, ålderspensionssystemet 

och kommunsektorn. Att den offentliga sektorn är konsoliderad innebär att 

transfereringar mellan de olika delsektorerna räknas av. 

I avsnittet redovisas också prognoser för det finansiella sparandet baserade på 

antagandet att inga finanspolitiska regel- eller anslagsändringar, utöver de som föreslås 

eller aviseras i propositionen Vårändringsbudget för 2022 (prop. 2021/22:99), 

genomförs under prognosperioden 2022–2025. Det är viktigt att framhålla den extra 

stora osäkerhet som fortsatt finns i prognoserna, och som är betydande för denna 

beräkning, inte minst nära sammankopplade med hur Rysslands invasion av Ukraina 

och dess följder utvecklas, samt de fortsatta ekonomiska följderna av sjukdomen 

covid-19. 

Avsnittet innehåller avslutningsvis en jämförelse mellan olika bedömares prognoser 

för finansiellt sparande och strukturellt sparande. Tabeller med prognosens innehåll i 

detalj redovisas i bilaga 1. 

Sammanfattning 

– Den offentliga sektorn redovisade överskott 2015–2019. Till följd av den djupa 

lågkonjunkturen och de omfattande finanspolitiska åtgärder som genomförts 

vändes överskotten till ett underskott på 2,7 procent av BNP 2020. Men en 

snabb återhämtning i ekonomin medförde att underskottet i den offentliga 

sektorns finanser kraftigt minskade mellan 2020 och 2021. 

– Den offentliga sektorn bedöms även 2022 redovisa ett underskott till följd av de 

åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin och också av de ekonomiska 

konsekvenser som följer av Rysslands invasion i Ukraina. 

– Från och med 2023 väntas de offentliga finanserna förstärkas. Detta beror till 

stor del på att tillfälliga åtgärder upphör samt antagandet om i huvudsak 

oförändrad finanspolitik åren efter 2022. Därmed bedöms nedgången i de 

offentliga finanserna bli mindre långvarig än vid tidigare djupa 

konjunkturnedgångar. 

– Det strukturella sparandet påverkas mindre än det finansiella sparandet eftersom 

konjunkturnedgången bedöms vara tillfällig. Det strukturella sparandet bedöms 

dock uppvisa underskott även 2022. 

– Till följd av de åtgärder som genomförts och som föreslås och aviseras i 

propositionen Vårändringsbudget för 2022 belastas statens finanser kraftigt 

2020–2022. Staten beräknas redovisa överskott först 2023. 

– Kommunsektorns resultat och finansiella sparande väntas vara fortsatt mycket 

starka även 2022 för att därefter återgå till en mer genomsnittlig nivå. 

Kommunsektorn väntas redovisa ett finansiellt sparande på -0,1 procent av BNP 

2022 och därefter -0,4 till -0,5 procent av BNP 2023–2025. 

– Ålderspensionssystemet väntas redovisa ett mindre överskott 2022 motsvarande 

0,2 procent av BNP. Därefter bedöms det generera ett överskott på i genomsnitt 

0,3 procent av BNP 2023–2025. 

– Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som andel av BNP ökade 

kraftigt 2020 och uppgick till närmare 40 procent av BNP. Bruttoskulden 
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minskade 2021 och beräknas även fortsättningsvis minska. Detta beror till stor 

del på Riksbankens amorteringar på valutalånen 2021–2023 samt antagande om 

gradvis oförändrad finanspolitik åren efter 2022. 

8.1 Inledning 

Redovisningen av den offentliga sektorns finanser följer generellt principerna i 

nationalräkenskaperna (NR). I EU bygger NR på den s.k. ENS 2010-manualen, som 

är en del av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 

21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska 

unionen. Skatter och statsbidrag redovisas dock enligt den ordning som gällde enligt 

tidigare redovisning. Därmed överensstämmer redovisningen av skatter och 

statsbidrag i detta avsnitt bättre med redovisningen i statens budget och den 

kommunala redovisningen än med NR:s redovisningsprinciper. Det finansiella 

sparandet för den offentliga sektorn och dess delsektorer påverkas inte av denna 

avvikelse. Redovisningen av inkomster och utgifter för den konsoliderade offentliga 

sektorn påverkas inte heller. 

I samband med att NR fr.o.m. 2014 gick över till EU:s nya regelverk ENS 2010, 

ändrades benämningarna på flera sektorer i NR. I regeringens ekonomiska 

propositioner används dock de äldre men vedertagna benämningarna offentlig sektor 

(som i NR numera benämns offentlig förvaltning), stat (statlig förvaltning), ålders-

pensionssystem (sociala trygghetsfonder) och kommunsektor (kommunal förvaltning). 

Regeringens beräkningar för de offentliga finansernas utveckling baseras på prognosen 

för den makroekonomiska utvecklingen i avsnitt 3. Beräkningen av de offentliga 

finanserna bortom det kommande budgetåret ska ses som en konsekvensanalys av 

budgetförslagets och tidigare beslutade och aviserade åtgärders effekt på den medel-

fristiga budgetutvecklingen. 

8.2 Den offentliga sektorns finanser 

Det finansiella sparandet 

Den offentliga sektorn redovisade överskott 2015–2019 (se diagram 8.1). Till följd av 

den djupa lågkonjunkturen och de omfattande finanspolitiska åtgärder som genom-

förts försämrades det finansiella sparandet i sektorn med över 3 procent av BNP 2020 

i förhållande till 2019. 
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Diagram 8.1 Den offentliga sektorns finansiella och strukturella sparande 

Utfall 2000–2021, prognos 2022–2025 

Procent av BNP samt potentiell BNP 

  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Försvagningen av den offentliga sektorns finansiella sparande beror framför allt på att 

utgifterna steg kraftigt 2020, men också på att inkomsterna sjönk. År 2021 medförde 

en snabb återhämtning i ekonomin att den offentliga sektorns skatteinkomster ökade 

kraftigt och att därmed underskottet i de offentliga finanserna minskade. Trots en 

fortsatt stark återhämtning i svensk ekonomi bedöms de offentliga finanserna uppvisa 

underskott även 2022 (se tabell 8.1). Det är i huvudsak fortsatta finanspolitiska stöd 

som belastar de offentliga finanserna. Från och med 2023 beräknas det finansiella 

sparandet förstärkas. Det följer av att flera finanspolitiska åtgärder löper ut 2022. 

Tabell 8.1 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster 2 637 2 773 2 867 2 951 3 053 

Procent av BNP 49,0 48,3 48,3 48,0 48,0 

Skatter och avgifter 2 317 2 410 2 518 2 597 2 681 

Kapitalinkomster 70 103 83 82 89 

Övriga inkomster 250 259 267 272 283 

Utgifter 2 650 2 803 2 827 2 900 2 965 

Procent av BNP 49,2 48,8 47,6 47,2 46,6 

Utgifter exkl. räntor 2 628 2 776 2 799 2 869 2 930 

Räntor1 21 27 28 31 35 

Finansiellt sparande -13 -30 40 51 88 

Procent av BNP -0,2 -0,5 0,7 0,8 1,4 

Strukturellt sparande      

Procent av potentiell BNP -0,2 -0,4 0,5 0,9 1,5 

Anm.: Beräkningarna baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik  
2022-03-31. 

1 Inkl. utgifter för kapitalavkastning på pensionsskulden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Det strukturella sparandet 

Det strukturella sparandet är en skattning av hur det finansiella sparandet skulle varit 

om det inte påverkats av konjunkturläget eller av händelser som ger upphov till 

engångseffekter. Eftersom konjunkturens påverkan inte ingår i det strukturella 
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sparandet framgår den direkta effekten av den aktiva finanspolitiken tydligare. År 2022 

påverkas det strukturella sparandet fortsatt av de stora finanspolitiska åtgärder som 

tidigare beslutats och som aviseras i samband med denna proposition (se diagram 8.1 

och tabell 8.2). Därefter bedöms det strukturella sparandet gradvis stärkas och uppvisa 

överskott 2023 för att efterföljande år förstärkas ytterligare. Den snabba förbättringen 

av det strukturella sparandet är huvudsakligen en följd av att de aktiva finanspolitiska 

åtgärderna minskar mellan 2023 och 2022 och att de därefter i stort sett är 

oförändrade. 

Skillnaden mellan det finansiella sparandet och det strukturella sparandet är en netto-

effekt av de automatiska stabilisatorerna och skattebasernas sammansättning samt 

engångseffekter (om posterna 2–4 i tabell 8.2 subtraheras från post 1 fås post 5). 

Under perioden 2022–2025 väntas konjunkturutvecklingen i svensk ekonomi (post 6 i 

tabellen) medföra att de automatiska stabilisatorerna i stort sett är neutrala (post 2 i 

tabellen). 

Tabell 8.2 Finansiellt sparande och strukturellt sparande 

Procent av BNP om inte annat anges 

 2022 2023 2024 2025 

1 Finansiellt sparande -0,5 0,7 0,8 1,4 

2 varav automatiska stabilisatorer 0,1 0,1 0,0 0,0 

3 varav skattebasernas sammansättning -0,2 0,1 -0,1 -0,1 

4 varav engångseffekter 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 varav strukturellt sparande, procent av potentiell BNP -0,4 0,5 0,9 1,5 

6 BNP-gap, procent av potentiell BNP 0,3 0,3 0,0 0,0 

Källa: Egna beräkningar. 

De inkomster, framför allt skattebaser, och utgifter som varierar med konjunkturen 

utvecklas starkare respektive svagare jämfört med föregående år i takt med för-

ändringen i konjunkturläget. Denna effekt på det finansiella sparandet avräknas vid 

beräkningen av det strukturella sparandet. Förändringar i skattebasens samman-

sättning bedöms påverka de offentliga finanserna marginellt under prognosperioden 

(post 3 i tabellen). För 2022–2025 bedöms det inte finnas någon engångseffekt som 

påverkar det finansiella sparandet (post 4 i tabellen). 

Den årliga förändringen av det strukturella sparandet enligt rad 5 kan i sin tur fördelas 

på ett antal andra komponenter (posterna 7–12 i tabell 8.3). En av dessa komponenter 

är den aktiva finanspolitiken (post 8 i tabellen). I tabell 8.4 redovisas den samlade 

budgeteffekten av aktiva finanspolitiska åtgärder i förhållande till föregående år, dvs. 

de sammanräknade utgifterna för alla åtgärder som beslutats av riksdagen samt nu 

föreslagna och aviserade åtgärder. Den aktiva finanspolitiken lämnar ett negativt 

bidrag till det strukturella sparandet 2022 men sedan ett positivt bidrag 2023 i och 

med att omfattningen av de tillfälliga åtgärderna för att hantera pandemin och låg-

konjunkturen minskar. Utvecklingen av det strukturella sparandet förklaras också av 

utvecklingen av nettointäkter från kapital samt utvecklingen av det strukturella 

sparandet i kommunsektorn, dvs. kommuner och regioner, och ålderspensions-

systemet. 

Tabell 8.3 Förändringen av det strukturella sparandet 

Procent av potentiell BNP 

 2022 2023 2024 2025 

7 Förändring av det strukturella sparandet -0,3 0,9 0,4 0,6 

8 varav aktiv finanspolitik -0,3 1,5 0,0 0,1 

9 varav kapitalnetto 0,4 -0,4 -0,1 0,0 
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 2022 2023 2024 2025 

10 varav kommunsektorns sparande -0,6 -0,6 0,1 0,0 

11 varav ålderspensionssystemets sparande 0,1 0,0 0,0 0,1 

12 varav övrigt 0,1 0,4 0,4 0,4 

Källa: Egna beräkningar. 

Post 12 (övrigt) innehåller bl.a. effekten av en underliggande automatisk budget-

förstärkning: utan att nya aktiva finanspolitiska beslut fattas ökar normalt skatte-

intäkterna i ungefär samma takt som BNP i löpande priser, medan de statliga 

utgifterna ökar något långsammare. Anledningen till att utgifterna ökar långsammare 

än BNP är att många transfereringar och andra anslag inte automatiskt räknas upp i 

samma takt som ekonomin växer. Anslagen till de statliga myndigheterna 

kompenseras vidare inte fullt ut för att lönerna ökar, eftersom en viss produktivitets-

ökning förutsätts i pris- och löneomräkningssystemet. Utan nya aktiva beslut förstärks 

därför normalt de offentliga finanserna. Den automatiska budgetförstärkningen 

tenderar att vara mycket varierande vid kraftiga konjunktursvängningar vilket även kan 

ses i tabellen. Även inkomstförändringar som inte bedöms bero på konjunkturen ingår 

i posten övrigt. Till följd av dessa orsaker uppskattas post 12 vara tillfälligt lägre 2022. 

För 2023–2025 är skattningen av post 12 i linje med genomsnittet sedan 2010 om 

ca 0,4 procent av potentiell BNP. 

Tabell 8.4 Samlade budgeteffekter av tidigare beslut och nu aktuella förslag och 
aviseringar i förhållande till föregående år 

Offentliga sektorns finansiella sparande. Miljarder kronor om inte annat anges 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Förändring av takbegränsade utgifter1 179,8 35,5 -4,0 -63,4 6,3 -9,3 

Justering för olika redovisningsprinciper i statens 

budget och nationalräkenskaperna -8,6 1,8 1,3 -1,1 -1,2 1,1 

varav kapitaltillskott till statliga bolag -9,1 7,9 1,4 0,0 0,0 0,0 

varav lånefinansierade infrastrukturinvesteringar2 3,6 0,2 -1,3 -2,0 -0,9 1,1 

Summa utgiftsförändringar3 171,2 37,3 -2,7 -64,4 5,1 -8,2 

Skatter, brutto4, 5  -45,1 -2,2 -16,8 27,0 5,3 0,2 

Indirekta effekter av skatter5 8,8 -4,4 -0,9 -1,9 0,1 0,0 

Övriga inkomstreformer 1,4 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Summa inkomstförändringar, netto3 -34,9 -6,8 -17,5 25,1 5,4 0,2 

Utgifts- och inkomstförändringar, effekt på 

offentliga sektorns finansiella sparande3, 6 -206,1 -44,1 -14,8 89,5 0,3 8,4 

Procent av BNP -4,1 -0,8 -0,3 1,5 0,0 0,1 

Anm.: Tidigare redovisade budgeteffekter av vissa åtgärder har reviderats (se vidare avsnitt 6.3). 

1 Avsnitt 6.3 innehåller en mer detaljerad genomgång av utvecklingen av de takbegränsade utgifterna. I tabell 6.4 
redovisas budgeteffekterna per utgiftsområde. 

2 Posten visar förändringen av nettoupplåningen för väg- och järnvägsobjekt. Nettoupplåning utgör skillnaden mellan 
nyupplåning och amortering. 

3 För utgiftssidan innebär minustecken anslagsminskningar eller att temporära program upphör eller minskar i 
omfattning. För inkomstsidan innebär minustecken att skatteinkomsterna minskar. För den sammanlagda 
budgeteffekten av åtgärder på utgifts- och inkomstsidan innebär minustecken att de offentliga finanserna försvagas 
jämfört med året innan. 

4 Se tabell 5.2. Förändrad kommunal utdebitering ingår i tabell 5.2 men ska inte ingå i tabell 8.4 eftersom den visar 
budgeteffekter av tidigare riksdagsbeslut och förslag från regeringen. 

5 För åtgärder på skatteområdet beskriver bruttoeffekten den statiskt beräknade förändringen i intäkterna från den skatt 
som regeländringen avser. En indirekt effekt kan uppkomma om regeländringen påverkar andra skattebaser eller 
konsumentprisindex (om konsumentprisindex påverkas består den indirekta effekten bl.a. av att utgiftsnivån i olika 
offentliga transfereringssystem påverkas via prisbasbeloppet). 

6 Exkl. indirekta effekter på inkomstsidan till följd av åtgärder på utgiftssidan. 

Källa: Egna beräkningar. 
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Omfattningen av tillfälliga och permanenta finanspolitiska åtgärder 

Under 2020 och 2021 gjordes tillfälliga finanspolitiska åtgärder i stor omfattning. 

Åtgärderna beslutades efter förslag från regeringen i de propositioner om ändringar i 

budgeten som lämnades dessa år eller efter initiativ från riksdagen och åtgärdernas 

budgeteffekter var i huvudsak begränsade till det innevarande året. Merparten av 

åtgärderna var inriktade på att hantera de direkta konsekvenserna av pandemin. 

Sammantaget uppgår budgeteffekterna av dessa åtgärder till ca 190 miljarder 2020 och 

ca 110 miljarder kronor 2021. 

Även de åtgärder för 2021–2023 som föreslogs i budgetpropositionen för 2021 

(prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m.), och som främst var 

inriktade på en ekonomisk återstart, var i huvudsak tillfälliga. Budgeteffekterna av 

åtgärderna uppgick till 108 miljarder kronor för 2021, men den planerade utfasningen 

eller minskningen i omfattning av åtgärderna medförde att budgeteffekterna minskade 

till 86 miljarder kronor 2022 och ytterligare till 53 miljarder kronor 2023. De åtgärder 

som då kvarstod var i huvudsak av permanent karaktär. 

De tillfälliga åtgärderna under 2020 var en starkt bidragande orsak till att finans-

politiska åtgärder beräknas försvaga det finansiella sparandet i den offentliga sektorn 

med ca 206 miljarder kronor 2020 jämfört med 2019, vilket framgår av tabell 8.4. De 

tillfälliga åtgärderna under 2021 tillsammans med åtgärderna i budgetpropositionen för 

2021 var i sin tur den huvudsakliga orsaken till den ytterligare försvagningen med 

ca 44 miljarder kronor 2021 jämfört med 2020.  

Eftersom dessa åtgärder till stor del är tillfälliga och upphör eller minskar i omfattning 

2022 medför det i sig en förstärkning av det finansiella sparandet 2022 jämfört med 

2021. Samtidigt träder de åtgärder för 2022 i kraft som ingick i budgetpropositionen 

för 2022 och som uppgick till ca 74 miljarder kronor (prop. 2021/22:1). Det medför i 

sig en försvagning av det finansiella sparandet 2022 jämfört med 2021 och motverkar 

förstärkningen av att tillfälliga åtgärder från 2021 upphör eller minskar i omfattning. 

Åtgärderna i budgetpropositionen för 2022 var i huvudsak av permanent karaktär. 

Slutligen försvagas det finansiella sparandet 2022 jämfört med 2021 även av de i 

huvudsak tillfälliga åtgärder som beslutats och föreslagits efter riksdagens beslut om 

budgeten för 2022. Det är bl.a. åtgärder relaterade till pandemin och ökade medel till 

försvaret. Budgeteffekterna av dessa åtgärder redovisas i tabell 8.6. 

Dessa förändringar bidrar sammantaget till den försvagning av det finansiella 

sparandet 2022 jämfört med 2021 på ca 15 miljarder kronor som den aktiva 

finanspolitiken totalt sett beräknas medföra enligt tabell 8.4. På samma sätt kan 

förstärkningen av det finansiella sparandet 2023 jämfört med 2022 på ca 89 miljarder 

kronor i tabell 8.4 till stor del hänföras till att tillfälliga åtgärder upphör eller minskar i 

omfattning. Det gäller både åtgärder i budgetpropositionen för 2021 och åtgärder som 

redovisas i tabell 8.6. I skrivelsen Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det 

finanspolitiska ramverket 2021 (skr. 2021/22:141) finns en mer detaljerad redogörelse 

av tillfälliga åtgärder under pandemin.  

Budgeteffekter av riksdagens och regeringens åtgärder sedan 
budgetpropositionen för 2022 

Nedan följer en översiktlig redovisning av budgeteffekterna på de offentliga 

finanserna av nya finanspolitiska åtgärder i förhållande till budgetpropositionen för 

2022 (prop. 2021/22:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 8.2). 

Utgångspunkten för redovisningen är att beslutade, föreslagna och aviserade ökningar 

och minskningar av anslag fullt ut motsvaras av en förändring av den faktiska för-

brukningen av utgifter på anslagen. Nivån på den offentliga sektorns inkomster och 
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utgifter påverkas även av andra förändringar, som i detta sammanhang inte definieras 

som nya förslag. Exempel på sådana förändringar är variationer i volymer i rättighets-

baserade transfereringssystem eller förändrade makroekonomiska förutsättningar. 

Budgeteffekter av den beslutade budgeten för 2022 jämfört med 
budgetpropositionen för 2022 

Riksdagens budgetbeslut för 2022 baseras på ett gemensamt förslag från Moderaterna, 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna (bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46). 

Jämfört med budgetpropositionen för 2022 medför riksdagens beslut om statens 

budget en mindre försvagning av den offentliga sektorns finansiella sparande 2022 

och 2023 men en förstärkning 2024 (se tabell 8.5). 

Tabell 8.5 Budgeteffekter av riksdagens beslut om statens budget för 2022, jämfört 
med budgetpropositionen för 2022 

Budgeteffekt på den offentliga sektorns finansiella sparande. Miljarder kronor 

 2022 2023 2024 

Utgifter -1,1 2,9 -1,3 

Inkomster -1,5 2,8 2,9 

Förändring finansiellt sparande offentlig sektor -0,4 -0,1 4,2 

Källa: Finansutskottets betänkande Statens budget 2022 – Rambeslutet (bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46). 

Budgeteffekter av åtgärder sedan den beslutade budgeten för 2022 

Sedan den beslutade budgeten för 2022 har riksdagen beslutat om åtgärder till följd av 

förslag från regeringen i propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar 

på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt 

andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2021/22:86, 

bet. 2021/22:FiU16, rskr. 121/22:137–142), i propositionen Extra ändringsbudget för 

2022 – Fler åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 

(prop. 2021/22:89, bet. 2021/22:FiU16, rskr. 121/22:137–142), i propositionen Extra 

ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt 

evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt 

kompensation till hushållen för höga elpriser (prop. 2021/22:113, bet. 2021/22:FiU44, 

rskr. 2021/22:169–173) samt i propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – 

Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga 

elpriser (prop. 2021/22:199, bet. 2021/22:FiU47, rskr. 2021/22:226–228). 

Riksdagen har på eget initiativ beslutat om åtgärder i enlighet med förslag i 

betänkandet Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning 

till Ukraina (bet. 2021/22:FiU40, rskr. 2021/22:174–175) samt i betänkandet 

Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvars-

materiel (bet. 2021/22:FiU46, rskr. 2021/22:204). 

Vidare har regeringen lämnat förslag och aviseringar med ekonomiska konsekvenser i 

propositionen Vårändringsbudget för 2022. Av de förslagen i den propositionen ingår 

i tabell 8.6 de som avser nya diskretionära åtgärder och finansiering. Dessa medför 

höjda anslagsnivåer om ca 14,3 miljarder kronor. I tabellen ingår inte medel som 

föreslås tillföras regelstyrda anslag som påverkas av förändringar av volym och 

makroekonomiska förutsättningar (i första hand transfereringsanslag) utan att någon 

ny reform föreslås (se vidare tabell 8.16). Dessa medför höjda anslagsnivåer om 

ca 16,7 miljarder kronor. 

I tabell 8.6 redovisas de samlade budgeteffekterna på den offentliga sektorns 

finansiella sparande av beslut, förslag och aviseringar sedan den beslutade budgeten 

för 2022. Eftersom det rör sig om ändringar i statens budget för 2022 är merparten av 
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de ekonomiska konsekvenserna av förslagen begränsade till 2022. Som framgår av 

tabellen beräknas vissa av åtgärderna ha varaktiga konsekvenser som för 2023–2025 

medför att det finansiella sparandet försvagas med mellan ca 14 och ca 18 miljarder 

kronor per år. Budgeteffekter redovisas även i förhållande till föregående år för att 

stödja analysen av finanspolitiken (se tabell 8.4). 

Tabell 8.6 Sammanlagda budgeteffekter sedan den beslutade budgeten för 2022 av 
riksdagens beslut om ändringar i statens budget och regeringens 
förslag och aviseringar 

Offentliga sektorns finansiella sparande. Miljarder kronor om inte annat anges 

 2022 2023 2024 2025 

Förändring av takbegränsade utgifter1 52,2 14,1 17,9 17,8 

varav revidering av tidigare redovisade budgeteffekter2 4,4 0,0 0,0 0,0 

Justering för olika redovisningsprinciper i statens budget 

och nationalräkenskaperna 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa utgiftsförändringar 52,2 14,1 17,9 17,8 

Skatter, netto3 -0,8 0,6 1,1 1,2 

Övriga inkomstreformer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa inkomstförändringar, netto -0,8 0,6 1,1 1,2 

Förändring finansiellt sparande offentlig sektor -53,0 -13,4 -16,8 -16,6 

Procent av BNP -0,9 -0,2 -0,3 -0,3 

1 Se avsnitt 6.5 och tabell 6.16 för en mer detaljerad genomgång per utgiftsområde av de förslag som påverkar 
budgetens utgiftssida. I tabell 8.6 ingår inte de budgeteffekter i tabell 6.16 om sammanlagt 16,7 miljarder kronor 2022 
som avser regelstyrda anslag och som följer av förändringar av volym och makroekonomiska förutsättningar.  

2 Se vidare avsnitt 6.3. 

3 Effekterna på den offentliga sektorns finansiella sparande av föreslagna förändringar av skatteregler beskrivs 
närmare i tabell 5.1. 

Källa: Egna beräkningar. 

De sammanlagda budgeteffekterna sedan budgetpropositionen för 2022 av beslutade, 

föreslagna och aviserade åtgärder framgår av tabell 8.7. 

Tabell 8.7 Budgeteffekter av beslutade, föreslagna och aviserade åtgärder jämfört 
med budgetpropositionen för 2022 

Offentliga sektorns finansiella sparande. Miljarder kronor om inte annat anges 

 2022 2023 2024 2025 

Summa utgiftsförändringar 51,1 17,0 16,6 17,8 

Summa inkomstförändringar -2,3 3,4 4,0 1,2 

Förändring finansiellt sparande offentlig sektor -53,4 -13,5 -12,6 -16,6 

Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. 

Källa: Egna beräkningar. 

8.3 Statens finanser 

I detta avsnitt (8.3) redovisas statens finanser enligt NR. Beräkningarna utgår från de 

prognoser på statens budgetsaldo som redovisas i avsnitt 7. Skillnaden mellan de båda 

redovisningarna består främst i att statens budgetsaldo visar statens lånebehov med 

omvänt tecken och därmed dess påverkan på statsskulden. Statens finansiella sparande 

visar förändringen av statens finansiella förmögenhet, exklusive effekten av 

värdeförändringar. 

Från budgetsaldo till statens finansiella sparande 

Av tabell 8.8 framgår de väsentliga skillnaderna mellan statens budgetsaldo enligt 

budget-redovisningen och det finansiella sparandet enligt NR. Det finansiella 

sparandet påverkas inte av försäljningar eller köp av finansiella tillgångar, t.ex. aktier, 
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eller ökad utlåning eftersom sådana transaktioner i sig inte förändrar den finansiella 

förmögenheten. Däremot påverkas budgetsaldot och statsskulden av sådana 

transaktioner. 

Förutom denna skillnad avviker det finansiella sparandet i flera andra avseenden från 

budgetsaldot. Bland annat redovisas budgetsaldot kassamässigt, medan det finansiella 

sparandet redovisas enligt NR:s principer, vilket innebär en periodiserad redovisning. 

Denna skillnad påverkar framför allt redovisningen av skatteintäkter och ränteutgifter. 

Tabell 8.8 Statens budgetsaldo och finansiella sparande 

Miljarder kronor. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgetsaldo 78 88 117 74 102 

Till finansiellt sparande      

Periodisering av skatter -28 -41 14 -1 -5 

Räntor, periodisering, kursvinster/-förluster -13 3 -4 -1 0 

Köp och försäljning av aktier, extra 

utdelningar m.m.1 -4 -7 -5 -5 -5 

Övriga finansiella transaktioner m.m. -83 -80 -69 -7 0 

varav vidareutlåning till Riksbanken -57 -61 -64 – – 

Finansiellt sparande -50 -37 52 60 92 

Anm.: Beräkningarna baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik  
2022-03-31. 

1 Inkl. justeringar avseende Riksbankens inlevererade överskott. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Staten redovisade ett betydande överskott 2021 enligt statsbudgetredovisningen, men 

ett kraftigt underskott i det finansiella sparandet. Förklaringen finns dels i 

periodiserade skatteintäkter, dels i posten Övriga finansiella transaktioner m.m. som 

minskar det finansiella sparandet i förhållande till budgetsaldot. Den enskilt största 

skillnaden beror på Riksbankens beslut om att egenfinansiera sin valutareserv, vilket 

innebär att Riksgäldskontoret kan amortera på de lån som upptagits för Riksbankens 

räkning. Även de avgifter som tillfallit Affärsverket svenska kraftnät och som 

skuldförts som förutbetalda avgifter samt är placerade på konto i Riksgälden förstärkte 

budgetsaldot, men detta exkluderas vid beräkningen av det finansiella sparandet. 

Försäljningar av aktier bidrog ytterligare till att förstärka saldot i förhållande till 

sparandet. 

Riksbankens amortering av lån samt förväntad utveckling av Svenska kraftnäts 

behållning på konto i Riksgälden medför att de två redovisningarna skiljer sig åt även 

2022 och 2023. Likaså innebär skatteperiodiseringar att budgetsaldot beräknas bli 

högre 2022 i förhållande till det finansiella sparandet. 

År 2024 och 2025 är skillnaden mellan budgetredovisningen och NR mindre och 

beror i huvudsak på skillnader i skatteperiodiseringar samt försäljning av aktier. 

Utvecklingen av statens finansiella sparande 

Den snabba återhämtningen i de offentliga finanserna som kunde ses mellan 2020 och 

2021 sker i huvudsak i staten. Underskottet i statens finanser mer än halverades mellan 

2020 och 2021. Samtidigt som skatteinkomsterna växte kraftigt utvecklades utgifterna 

mer i linje med ett historiskt genomsnitt. 

Statens finansiella sparande beräknas ytterligare förstärkas 2022. Till stor del beror det 

på utdelningar från de statliga bolagen avseende 2021. Det är framför allt engångs-

händelser som innebär att utdelningarna tillfälligt ökar 2022. I övrigt beräknas skatte-
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inkomster och totala utgifter växa ungefär lika snabbt. Det finansiella sparandet 

beräknas successivt förstärkas fr.o.m. 2023, eftersom tillfälliga stöd upphör samtidigt 

som beräkningarna för kommande år endast inkluderar den finanspolitik som aviserats 

eller beslutats fram t.o.m. propositionen Vårändringsbudget för 2022. 

Tabell 8.9 Statens inkomster och utgifter 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster 1 393 1 467 1 499 1 530 1 576 

Procent av BNP 25,9 25,6 25,2 24,9 24,8 

Skatter och avgifter 1 207 1 253 1 308 1 346 1 385 

Kapitalinkomster 29 55 29 24 26 

Övriga inkomster 156 160 162 161 165 

Utgifter 1 442 1 504 1 446 1 470 1 485 

Procent av BNP 26,8 26,2 24,3 23,9 23,3 

Utgifter exkl. räntor 1 427 1 484 1 428 1 451 1 465 

Procent av BNP 26,5 25,8 24,0 23,6 23,0 

Ränteutgifter1 15 20 18 19 20 

Finansiellt sparande -50 -37 52 60 92 

Procent av BNP -0,9 -0,6 0,9 1,0 1,4 

Anm.: Beräkningarna baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

1 Inkl. utgifter för kapitalavkastning på pensionsskulden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

8.4 Ålderspensionssystemets finanser 

Det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet väntas visa ett mindre överskott 

2022 som motsvarar 0,2 procent av BNP. Från och med 2023 väntas 

ålderspensionssystemet uppvisa ett fortsatt överskott motsvarande i genomsnitt 

0,3 procent av BNP (se tabell 8.10). 

I ålderspensionssystemet förväntas ett avgiftsunderskott under hela prognosperioden, 

dvs. avgiftsinkomsterna väntas vara lägre än pensionsutbetalningarna. Avgiftsunder-

skottet förväntas minska något fr.o.m. 2023, men ändå bestå under hela perioden. 

Direktavkastningen på AP-fondernas tillgångar i form av ränteintäkter och utdelningar 

bedöms vara högre än avgiftsunderskottet, vilket medför att det finansiella sparandet i 

ålderspensionssystemet ökar successivt under prognosperioden. 

Tabell 8.10 Ålderspensionssystemets inkomster och utgifter 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

Avgifter 311 324 337 347 361 

Pensioner 332 344 354 366 377 

Avgiftsunderskott -20 -21 -18 -18 -16 

Räntor, utdelningar 32 39 41 43 45 

Förvaltningsutgifter m.m. -5 -5 -5 -6 -6 

Finansiellt sparande 7 13 18 19 23 

Procent av BNP 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 

Anm. Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Utgifterna i ålderspensionssystemet väntas öka de närmaste åren till följd av att 

pensionärerna blir fler och att pensionerna i genomsnitt blir högre. År 2022–2025 

förväntas pensionsutbetalningarna öka med i genomsnitt 3,2 procent per år. Avgifts-

inkomsterna, som är starkt kopplade till lönesumman i ekonomin (summan av 

utbetalda löner inklusive företagarinkomster), väntas öka i något snabbare takt, med i 

genomsnitt 3,7 procent per år. De avgiftsinkomster som finansierar systemet är 

ålderspensionsavgiften från arbetsgivare och egenföretagare samt den allmänna 

pensionsavgiften (se tabell 8.11). 

Enligt överenskommelsen mellan partierna i Pensionsgruppen har förslag om 

justerade åldersgränser i socialförsäkringssystemen lämnats till riksdagen 

(prop. 2021/22:181). Förändringar avseende 2020 har beslutats och trätt i kraft 

(prop. 2018/19:133, bet. 2019/20: SfU5, rskr. 2019/20:10). Övriga förändringar 

föreslås träda i kraft 2023 respektive 2026. För 2023 medför de justerade ålders-

gränserna att den lägsta åldern för att ta ut allmän inkomstgrundad pension ändras till 

63 år, att garantipensionsåldern och åldern för angränsande trygghetssystem ändras 

från 65 till 66 år och att åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställning enligt 

lagen (1982:80) om anställningsskydd, den s.k. las-åldern, ändras från 68 till 69 år. De 

höjda åldersgränserna i skattesystemen beräknas öka avgiftsinkomsterna fr.o.m. 2023 

med 2,5 miljarder kronor. 

Tabell 8.11 Ålderspensionssystemets avgiftsinkomster 

Miljarder kronor. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Allmän pensionsavgift 138 145 151 156 161 

Ålderspensionsavgift, arbetsgivare 143 150 158 163 169 

Ålderspensionsavgift, egenföretagare 3 3 3 3 3 

Statlig ålderspensionsavgift 27 26 25 25 27 

Avgiftsinkomster 311 324 337 347 361 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Alla inkomstpensioner och tilläggspensioner som erhålls efter 65 års ålder är 

följsamhetsindexerade. Följsamhetsindexering innebär att inkomst- och tilläggs-

pensionerna varje år räknas om med utvecklingen av inkomstindex eller ett balans-

index, minus en förskottsränta på 1,6 procent. I ett läge när pensionssystemets 

finanser är i balans bygger följsamhetsindexeringen på förändringen av inkomstindex. 

Om pensionssystemets skulder överstiger systemets tillgångar aktiveras balanseringen 

och indexeringen bygger i stället på ett balansindex. Balanseringen är ett sätt att 

säkerställa att pensionssystemets utgifter över tid inte överstiger dess inkomster. 

Balanstalet beräknas överstiga 1,0 under prognosperioden. Pensioner och pensions-

rätter antas därmed indexeras med inkomstindex. 

8.5 Kommunsektorns finanser 

Kommunsektorns finanser regleras av balanskravet, som infördes 2000, och kravet på 

en god ekonomisk hushållning i kommunallagen (2017:725). Enligt balanskravet får 

kommuners och regioners resultat som huvudregel inte vara negativt. Balanskravet 

anger en miniminivå, men för att uppnå god ekonomisk hushållning behöver resultatet 

i regel vara högre (se avsnitt 4.4). Skillnaden mellan resultatet och det finansiella 

sparandet förklaras till största delen av att investeringar, men inte avskrivningar, ingår 

som utgifter i beräkningen av det finansiella sparandet. I resultatet ingår inte 

investeringar men däremot avskrivningar. 
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Det kan även finnas periodiseringsskillnader för olika inkomster och utgifter mellan 

det finansiella sparandet och resultatet. 

I regeringens prognos för kommunsektorns finanser antas utgifterna utvecklas på ett 

sätt som är förenligt med balanskravet. På några års sikt antas i normalfallet kommun-

sektorn som helhet även redovisa ett resultat som bedöms vara i linje med en god 

ekonomisk hushållning. Vidare antas den genomsnittliga kommunalskattesatsen vara 

oförändrad. Prognosen grundar sig även på ett antagande om oförändrad politik på 

statlig nivå, förutom tidigare beslutade och nu föreslagna samt aviserade förändringar 

av statsbidragen. Därigenom blir skatteunderlagets tillväxt viktigt för den beräknade 

utvecklingen av kommunsektorns inkomster i prognosen. 

Eftersom kommunsektorn i normalfallet antas redovisa ett resultat i linje med 

balanskravet och god ekonomisk hushållning på några års sikt blir den beräknade 

utvecklingen av skatteunderlaget vanligtvis styrande för prognosen för utgifterna. 

Resultat och finansiellt sparande 2022–2025 

Kommunsektorn väntas redovisa ett fortsatt högt resultat 2022, vilket blir tredje året i 

rad med historiskt sett höga nivåer. Från och med 2023 och framåt beräknas resultatet 

och det finansiella sparandet återgå till historiskt sett mer normala nivåer.  

Kommunsektorns inkomster väntas utvecklas positivt under perioden. År 2022 och 

2023 drivs utvecklingen framför allt av ökade skatteinkomster, men också av att 

statsbidragen är fortsatt höga 2022 till följd av regeringens tillskott för att hantera 

konsekvenserna av spridningen av covid-19. Statsbidragen minskar efterföljande år till 

följd av att de pandemirelaterade stöden minskar och beräkningsantagandet om att 

enbart inkludera beslutade eller aviserade statsbidragsändringar. 

Kommunsektorns utgifter ökar framför allt genom att konsumtionen väntas utvecklas 

fortsatt snabbt under 2022, för att åren därefter utvecklas långsammare.  

Sammantaget bedöms kommunsektorns utgifter 2022 öka något mer än intäkterna, 

vilket innebär ett något lägre finansiellt sparande än 2021, då sparandet var rekord-

högt. Även 2023 väntas utgifterna öka snabbare än intäkterna vilket medför en lägre 

nivå på det finansiella sparandet och på resultatet (se tabell 8.12). För 2024 och 2025 

antas i prognosen för resultatet att kommunsektorn upprätthåller en god ekonomisk 

hushållning. 

Tabell 8.12 Kommunsektorns finanser 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Totala inkomster 1 300 1 344 1 357 1 393 1 422 

Utveckling i procent  6,3 3,3 1,0 2,6 2,1 

Skatter 804 838 876 906 938 

Kommunal fastighetsavgift 21 22 23 24 24 

Statsbidrag exkl. kompensation för mervärdesskatt1 289 286 250 244 231 

varav generella bidrag 149 152 140 144 140 

varav riktade bidrag 141 134 110 100 92 

Kapitalinkomster 9 10 13 15 18 

Övriga inkomster1 177 188 196 203 210 

varav kompensation för mervärdesskatt 77 82 86 87 89 

Totala utgifter 1 270 1 350 1 387 1 420 1 450 

Utveckling i procent 4,8 6,3 2,8 2,4 2,1 

Konsumtion 1 044 1 103 1 136 1 162 1 183 
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  2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringar  125 136 142 145 148 

Transfereringar 103 108 104 105 108 

Övriga utgifter2 -3 3 5 8 10 

Finansiellt sparande 30 -6 -30 -28 -27 

Procent av BNP 0,6 -0,1 -0,5 -0,5 -0,4 

Resultat efter finansiella poster 69 39 18 21 21 

Procent av skatter och generella statsbidrag 7,3 3,9 1,7 2,0 2,0 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. 

1 Kommunsektorns kompensation för mervärdesskatt är inkluderad i övriga inkomster men inte i statsbidragen. 

2 Inkl. nettoköp av fastigheter. Eftersom försäljningen vanligtvis överstiger köp är denna nettopost negativ, vilket 
minskar de redovisade utgifterna med några miljarder kronor per år. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Kommunsektorns inkomster 

Kommunsektorns inkomster består framför allt av inkomster från skatt på arbete och 

av statsbidrag. Under 2022 och 2023 bedöms lönesumman utvecklas starkt, vilket 

leder till en betydande ökning av de kommunala skatteintäkterna. Skatteintäkterna 

väntas utvecklas något snabbare 2022 och 2023 än de senaste tio årens genomsnitt för 

att därefter utvecklas något långsammare.  

Vid förändringar av skattelagstiftningen som påverkar det kommunala 

skatteunderlaget neutraliseras i regel effekterna av förändringarna genom att nivån på 

de generella statsbidragen höjs eller sänks (s.k. skattereglering). I den nuvarande 

prognosen ökar kommunsektorns skatteinkomster fr.o.m. 2023 och framåt med 

5,1 miljarder kronor årligen då reseavdraget omvandlas till en skattereduktion för 

arbetsresor. I enlighet med praxis avser regeringen att i budgetpropositionen för 2023 

justera ned det generella statsbidraget till kommunsektorn med motsvarande belopp, 

för att förslaget ska bli offentligfinansiellt neutralt. 

Kommuner och regioner får bidrag från staten i form av dels generella, dels riktade 

statsbidrag. De generella statsbidragen ökar med ca 3 miljarder kronor 2022 (se tabell 

8.12), för att sedan minska 2023, vilket främst beror på att riksdagen har beslutat om 

större tillfälliga krisstöd till följd av pandemin i form av generella statsbidrag 2022 än 

2023 och framåt.  

De riktade statsbidragen som finansieras från ett flertal olika utgiftsområden minskar 

med 7 miljarder kronor 2022 och 24 miljarder kronor 2023. Minskningen beror främst 

på avvecklingen av de tillfälliga tillskotten till kommuner och regioner för insatser med 

anledning av pandemin inom vård, omsorg och andra kommunala 

verksamhetsområden. Sammantaget väntas de totala statsbidragen minska samtliga 

prognosår. Det beror på att de tillfälliga stöden med anledning av pandemin och 

lågkonjunkturen minskar och på beräkningsantagandet om att enbart inkludera nu 

beslutade eller aviserade statsbidragsändringar. 

Kommunsektorns utgifter 

Av kommunsektorns totala utgifter utgör kommunal konsumtion den största delen, 

dvs. välfärdstjänster inom främst vård, skola och omsorg. Kommunerna och 

regionerna har därutöver huvudsakligen utgifter för investeringar och transfereringar, 

t.ex. ekonomiskt bistånd. 
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Kommunal konsumtion 

Den kommunala konsumtionen fördelas mellan ett antal verksamhetsområden. Störst 

andel av konsumtionsutgifterna går till hälso- och sjukvård. Därefter följer utgifter för 

utbildning och omsorg. År 2022 bedöms kommunsektorns konsumtionsutgifter öka i 

snabbare takt än den genomsnittliga utvecklingen sedan 2000 (se diagram 8.2). 

Konsumtionsutvecklingen understöds av en relativt stark utveckling av kommun-

sektorns skatteintäkter samt de tillskott som regeringen i denna och tidigare 

propositioner har aviserat till kommunsektorn. År 2023–2025 väntas konsumtionen 

utvecklas långsammare än den genomsnittliga utvecklingen.  

Diagram 8.2 Kommunala konsumtionsutgifter 

Utfall 2000–2021, prognos 2022–2025 

Årlig procentuell förändring 

 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

I kommunsektorns finansiella sparande och resultat ingår konsumtionsutgifterna i 

löpande priser. Prisutvecklingen har därmed stor betydelse för hur kommunal 

konsumtion utvecklas. Prisutvecklingen styrs i sin tur främst av löneutvecklingen i 

sektorn. För perioden 2022–2025 väntas lönekostnaden per arbetad timme i 

genomsnitt öka med 2,9 procent per år. 

Utgifter för transfereringar, räntor och investeringar 

Cirka 8 procent av kommunsektorns utgifter består av transfereringar till staten, 

företag och hushåll. Denna andel har varit relativt oförändrad under 2000-talet och 

bedöms även fortsatt vara det. Transfereringarna till hushållen i form av ekonomiskt 

bistånd utgör omkring 1 procent av kommunsektorns utgifter. 

Kommunsektorns skulder antas fortsätta öka medan räntorna antas vara fortsatt låga 

2022 för att därefter börja höjas. Det leder till den sammantagna bedömningen att 

sektorns ränteutgifter ökar i relativt långsam takt 2022 och i något snabbare takt 2023 

och framåt. 

Kommunsektorns utgifter för investeringar har ökat kraftigt det senaste decenniet. 

Många kommuner har en växande befolkning och är i behov av nya lokaler för skol- 

och förskoleverksamhet. Samtidigt har antalet äldre ökat, vilket har ökat behoven 

inom sjukvården och äldreomsorgen. Äldre byggnader och infrastruktur behöver 

dessutom renoveras eller bytas ut. Utöver ökade behov har det låga ränteläget 

tillsammans med sektorns goda ekonomiska resultat de senaste åren ökat 

benägenheten att investera. Investeringarna sjönk 2020 och ökade bara svagt 2021, 

men låg ändå på höga nivåer ur ett historiskt perspektiv. År 2021 uppgick sektorns 
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fasta bruttoinvesteringar till 125 miljarder kronor eller 2,3 procent av BNP, vilket är 

en ökning från nivån på 1,9 procent 2010. I prognosen antas de kommunala 

investeringsutgifterna ligga kvar på en hög nivå på omkring 2,4 procent av BNP. 

Den höga investeringsnivån bidrar till att kommunsektorns skulder, där kommunerna 

står för den största andelen, bedöms öka då investeringarna till en viss del låne-

finansieras. Investeringar som utförs av kommunala bolag, som enligt NR:s redo-

visning inte ingår i kommunsektorn, ökar till en viss del också kommunsektorns 

skuldsättning. Det sker genom att kommunsektorn tar upp lån som vidareutlånas till 

dessa bolag. 

8.6 Den offentliga sektorns finansiella 
förmögenhet 

Den offentliga sektorns nettoförmögenhet består av fasta produktionstillgångar och 

finansiella tillgångar, med avdrag för skulder. I detta avsnitt (8.6) redovisas den 

finansiella förmögenheten, medan de reala tillgångarna finns redovisade i bilaga 2. 

Den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet är positiv, detta eftersom 

ålderspensionssystemets tillgångar i AP-fonderna överstiger de negativa ställnings-

värden som staten och kommunsektorn redovisar (se tabell 8.13). Den totala skulden 

inkluderar statens och kommunsektorns åtaganden för de förmånsbestämda tjänste-

pensionerna som intjänats fr.o.m. 1998. De totala skulderna för de fonderade avgifts-

bestämda tjänstepensionerna ingår, i likhet med premiepensionssystemet, inte i den 

offentliga sektorn utan redovisas i försäkringssektorn. 

En kraftig ökning av de finansiella tillgångarna i ålderspensionssystemet 2021 

medförde att den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet ökade med över 

3 procent av BNP. Innevarande år väntas nettoförmögenheten fortsätta att öka men i 

långsammare takt än BNP-tillväxten, då framför allt tillgångarna i ålderspensions-

systemet beräknas öka långsammare. Från och med 2023 bidrar det beräknade 

överskottet i de offentliga finanserna i allt högre utsträckning till att den finansiella 

nettoförmögenheten ökar. 

Tabell 8.13 Den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet 

Procent av BNP. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Staten -5,3 -3,2 -0,6 1,3 3,5 

Ålderspensionssystemet 37,8 35,6 35,0 34,7 33,9 

Kommunsektorn -1,8 -2,1 -2,4 -2,8 -3,2 

Offentlig sektor 30,7 30,4 32,0 33,2 34,2 

Förändring 3,5 -0,4 1,7 1,2 1,0 

varav bidrag till förändringen      

varav finansiellt sparande -0,2 -0,5 0,7 0,8 1,4 

varav värdeförändringar m.m. 5,7 2,1 2,0 1,4 0,8 

varav nominell BNP-förändring -2,0 -1,9 -1,0 -1,1 -1,2 

Anm.: Beräkningarna baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, den s.k. Maastrichtskulden, 

definieras av EU-regler och är det skuldbegrepp som används vid bedömningen av 

medlemsstaternas offentliga finanser inom ramen för Stabilitets- och tillväxtpakten. 
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För Sverige innebär definitionen att skulden består av den konsoliderade statsskulden 

och kommunsektorns samt ålderspensionssystemets skulder på kapitalmarknaden, 

med avdrag för AP-fondernas innehav av statsobligationer. 

Inför att Sverige den 1 januari 1995 blev medlem i EU uppgick den konsoliderade 

bruttoskulden till drygt 1 200 miljarder kronor, vilket motsvarade närmare 70 procent 

av BNP (se diagram 8.3). Sedan dess har det nominella värdet ökat med över 

750 miljarder kronor, för att vid utgången av 2021 uppgå till ca 1 974 miljarder kronor. 

Skulden har emellertid minskat kraftigt som andel av BNP sedan 1994 och uppgick 

vid utgången av 2021 till 36,7 procent av BNP (skuldkvoten). 

Diagram 8.3 Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 

Utfall 1994–2021, prognos 2022–2025 

Procent av BNP Miljarder kronor 

  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Utvecklingen av den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld beror dels på det 

finansiella sparandet (som kan fördelas på primärt sparande och ränteutgifter), dels på 

faktorer som inte påverkar det finansiella sparandet. De sistnämnda faktorerna rör 

periodiseringar och s.k. stock-flödesförändringar, som bl.a. utgörs av finansiella 

transaktioner. Exempel på stock-flödesfaktorer är köp och försäljning av tillgångar. 

Den offentliga sektorns bruttoskuld minskade mellan 2020 och 2021 (se tabell 8.14) 

främst beroende på Riksbankens beslut att amortera av valutalån, vilket i sin tur 

innebär att Riksgäldskontorets årliga lånebehov minskar med drygt 1 procent av BNP 

2021–2023. I kombination med den starkare tillväxten 2021, till stor del beroende av 

ytterligare vidtagna finanspolitiska åtgärder, föll bruttoskulden snabbt som andel av 

BNP. De högre avgifter som betalats in till Svenska kraftnät 2021 och som är 

bokförda som långfristiga förutbetalda avgifter samt placerade på konto i 

Riksgäldskontoret påverkar lånebehovet och minskar därmed statsskulden. I NR 

redovisas dock denna behållning på Riksgäldskontorets konto brutto som en skuld till 

bolaget och ingår i Maastrichtdefinitionen av den offentliga sektorns konsoliderade 

bruttoskuld. 

Bruttoskulden beräknas fortsätta att minska även 2022 i huvudsak till följd av 

Riksbankens fortsatta amortering av valutalån. Tillsammans med BNP-tillväxten 

innebär detta att skuldkvoten fortsätter att snabbt minska i förhållande till 2021. 

Bruttoskulden för kommande år beräknas att kraftigt minska som andel av BNP. 

Detta följer av Riksbankens fortsatta amortering av valutalån, att tillfälliga åtgärder 

upphör fr.o.m. 2023, och att prognosen baseras på den finanspolitik som aviserats 

eller beslutats fram t.o.m. propositionen Vårändringsbudget för 2022. 
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Tabell 8.14 Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld och bidrag till 
förändringen 

Procent av BNP om annat inte anges. Utfall 2021, prognos 2022–2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Miljarder kronor 1 974 1 926 1 826 1 772 1 682 

Procent av BNP 36,7 33,5 30,7 28,9 26,4 

Förändring -3,0 -3,1 -2,8 -1,9 -2,4 

Bidrag till förändringen      

Primärt finansiellt sparande 0,0 0,2 -1,0 -1,2 -1,8 

Ränteutgifter 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

Stock-flöde -0,3 -1,4 -1,0 0,0 0,0 

varav periodisering av skatter -0,5 -0,7 0,2 0,0 -0,1 

varav försäljning av aktier m.m. 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

varav övrigt 0,2 -0,6 -1,2 0,1 0,1 

Nominell BNP-förändring -2,9 -2,3 -1,1 -1,0 -1,0 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. Övrigt omfattar i huvudsak Riksbankens amorteringar av valutalån samt Riksgäldskontorets 
skulddispositioner. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

8.7 Finansiellt sparande enligt olika bedömare 

I detta avsnitt (8.7) redovisas en jämförelse mellan de senaste prognoserna för det 

finansiella och strukturella sparandet gjorda av regeringen i denna proposition, 

Konjunkturinstitutet (KI), Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksbanken och 

Europeiska kommissionen. Vid en jämförelse av de olika bedömningarna är det viktigt 

att beakta att de har gjorts vid olika tidpunkter och kan bygga på olika antaganden om 

den framtida politiken. Exempelvis gör KI prognoser på aktiv finanspolitik för åren 

efter budgetåret, vilket försvårar prognosjämförelser. 

ESV har i beräkningarna beaktat de åtgärder som beslutats eller aviserats t.o.m. 

14 mars. KI utgår endast från den beslutade budgeten för 2022 samt de åtgärder som 

rör överenskommelser om försvar samt pensioner. För kommande år räknar 

myndigheten med andra prognosantaganden om bl.a. aktiv finanspolitik. 

Prognosjämförelse avseende det finansiella sparandet 

Både ESV och KI räknar med en utveckling av den offentliga sektorns finansiella 

sparande som innevarande år är relativt överensstämmande med regeringens (se tabell 

8.15). För kommande år räknar ESV med en något svagare utveckling av det 

finansiella sparandet. Framför allt rör avvikelsen inkomster från skatt på kapital och 

konsumtion. KI:s prognosantagande om aktiv finanspolitik utöver vad som aviserats 

innebär att det finansiella sparandet belastas i större utsträckning och uppvisar en 

svagare utveckling än vad regeringen räknar med. Vidare har KI räknat med att fler 

personer på flykt från Ukraina väntas söka skydd i Sverige än vad regeringen räknat 

med i denna proposition. 

Kommissionens bedömningar gjordes under ett tidigare skede och bygger på 

väsentligt annorlunda information än inhemska bedömningar, t.ex. har åtgärder som 

beslutats eller aviserats efter den beslutade budgeten för 2022 inte beaktats. Detta 

medför att en jämförelse inte är helt rättvisande. 
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Tabell 8.15 Bedömningar av finansiellt sparande 

Procent av BNP 

 2022 2023 2024 2025 

Regeringen -0,5 0,7 0,8 1,4 

KI inkl. åtgärder -0,4 -0,1 0,2 0,2 

ESV -0,4 0,2 0,5 1,0 

Riksbanken 0,0 0,6 0,7 – 

Europeiska kommissionen 0,3 0,9 – – 

Anm.: Publiceringsdatum är för regeringen 2022-04-19, Konjunkturinstitutet (KI) 2022-03-30, Ekonomistyrningsverket 
(ESV) 2022-03-25, Riksbanken 2022-02-10 och Europeiska kommissionen 2021-11-11. 

Prognosjämförelse avseende det strukturella sparandet 

I tabell 8.16 redovisas olika bedömares prognoser för den offentliga sektorns 

strukturella sparande. Prognosskillnaden mellan regeringens och ESV:s beräkningar av 

det strukturella sparandet är relativt lik den skillnad som kan ses vid jämförelsen av det 

finansiella sparandet. I båda fallen är det bedömningen av skatteinkomsterna som 

förklarar skillnaden mellan regeringens och ESV:s prognoser där regeringen tror på en 

starkare utveckling av de underliggande skattebaserna. 

Den ytterligare aktiva finanspolitik och de ökade volymer i migrationen som KI räknar 

med slår relativt lika på det strukturella som på det finansiella sparandet. Följaktligen 

blir prognosskillnaden för det strukturella sparandet förhållandevis lik den som kan 

ses för det finansiella sparandet. 

Gentemot kommissionen är skillnaderna än större än vad som kan ses för det 

finansiella sparandet. Detta kan bero dels på olika bedömningar av ekonomins 

potentiella BNP-nivå, dels på skillnader i beräkningsmetoder. 

Tabell 8.16 Bedömningar av strukturellt sparande 

Procent av potentiell BNP 

 2022 2023 2024 2025 

Regeringen -0,4 0,5 0,9 1,5 

KI inkl. åtgärder -0,4 0,0 0,1 0,3 

ESV -0,4 0,0 0,6 1,0 

Europeiska kommissionen 0,6 1,3 – – 

Anm.: Publiceringsdatum är för regeringen 2022-04-19, Konjunkturinstitutet (KI) 2022-03-30, Ekonomistyrningsverket 
(ESV) 2022-03-25 och Europeiska kommissionen 2021-11-11. 

8.8 Uppföljning av offentliga sektorns finanser 

Finansiellt sparande jämfört med den beslutade budgeten för 2022 

Den offentliga sektorn redovisade 2021 ett underskott på ca 13 miljarder kronor eller 

0,2 procent av BNP. Jämfört med beräkningarna i den beslutade budgeten för 2022 

blev underskottet för 2021 betydligt lägre (se tabell 8.17). Förändringen förklaras av en 

oväntat stark ekonomisk återhämtning, vilket inneburit både högre skatteinkomster 

och lägre utgifter. 

För 2022 har prognosen för det finansiella sparandet reviderats upp något. I stort sett 

samtliga skattebaser beräknas växa starkare än enligt den beslutade budgeten för 2022, 

vilket medför högre skatteinkomster till den offentliga sektorn. Bland övriga 

inkomster har också utdelningar från statliga bolag reviderats upp kraftigt. Samtidigt 

har utgifterna reviderats upp med anledning av åtgärder som beslutats efter 

propositioner med förslag till ändringar i statens budget för 2022 och efter initiativ 
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från riksdagen. Därutöver har utgifterna reviderats upp med anledning av förslag i 

propositionen Vårändringsbudget för 2022. 

Prognosen för inkomster från skatter har även reviderats upp 2023 och 2024, vilket i 

sig förstärker den förväntade utvecklingen av de offentliga finanserna. Samtidigt 

innebär de åtgärder som beslutats och som föreslås och aviseras i samband med denna 

proposition att utgifterna också väntas bli högre. Det finansiella sparandet i offentlig 

sektor har sammantaget reviderats upp för 2023 och 2024. 

År 2021 var det huvudsakligen statens inkomster och utgifter som svarade för den 

kraftiga prognosavvikelsen jämfört med bedömningen i den beslutade budgeten för 

2022. Innevarande år beräknas statens finansiella sparande bli lägre än i den beslutade 

budgeten för 2022, medan sparandet i stort sett prognostiseras vara oförändrat 

kommande år. Kommunsektorns och ålderspensionssystemets finanser bedöms 

förstärka det finansiella sparandet samtliga prognosår i förhållande till den beslutade 

budgeten. 

Tabell 8.17 Offentliga sektorns inkomster och utgifter. Aktuell prognos och 
förändringar jämfört med beslutad budget för 2022 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2021, prognos 2022–2024 

 2021 2022 2023 2024 

Finansiellt sparande i den beslutade budgeten 

för 2022 -98 -37 23 47 

Procent av BNP -1,8 -0,7 0,4 0,7 

Förändringar     

Inkomster 47 81 88 94 

Skatter 49 56 80 89 

varav skatter staten 40 37 42 43 

varav skatter ålderspensionssystemet 4 5 9 11 

varav skatter kommunsektorn 6 14 29 35 

Övriga inkomster -2 25 8 6 

Utgifter -38 74 71 90 

Kommunal konsumtion 5 15 36 35 

Ålderspensioner 1 3 4 10 

Ränteutgifter1 -3 2 1 2 

Övriga primära utgifter -40 54 29 42 

Förändring av finansiellt sparande 85 7 17 4 

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

Staten 82 -15 5 -3 

Ålderspensionssystemet 0 4 8 3 

Kommunsektorn 4 18 4 5 

Finansiellt sparande i 2022 års ekonomiska 

vårproposition -13 -30 40 51 

Procent av BNP -0,2 -0,5 0,7 0,8 

1 Inkl. utgifter för kapitalavkastning på pensionsskulden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Konsoliderad bruttoskuld och den finansiella nettoförmögenheten 
jämfört med den beslutade budgeten för 2022 

Utfallet för den finansiella nettoförmögenheten 2021 har reviderats upp kraftigt i 

förhållande till beräkningarna i den beslutade budgeten för 2022 (se tabell 8.18). Det 

är framför allt värdet på tillgångarna i ålderspensionssystemet som underskattades. 
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De högre tillgångarna i pensionssystemet 2021 påverkar också prognosen 2022–2024, 

vilket i huvudsak ligger bakom revideringarna dessa år i förhållande till den beslutade 

budgeten för 2022. 

Tabell 8.18 Offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet. Aktuell prognos och 
förändringar jämfört med den beslutade budgeten för 2022 

Miljarder kronor om annat inte anges. Utfall 2021, prognos 2022–2024 

 2021 2022 2023 2024 

Den beslutade budgeten för 2022     

Finansiell nettoförmögenhet 1 461 1 593 1 755 1 889 

Procent av BNP 27,5 28,4 30,4 31,6 

Konsoliderad bruttoskuld 2 007 1 986 1 900 1 852 

Procent av BNP 37,8 35,4 32,9 31,1 

Förändringar     

Finansiell nettoförmögenhet 194 150 148 153 

Konsoliderad skuld -33 -60 -74 -80 

2022 års ekonomiska vårproposition     

Finansiell nettoförmögenhet 1 654 1 744 1 903 2 041 

Procent av BNP 30,7 30,4 32,0 33,2 

Konsoliderad bruttoskuld 1 974 1 926 1 826 1 772 

Procent av BNP 36,7 33,5 30,7 28,9 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld har reviderats ned samtliga år. Det 

är framför allt lånebehovet i staten som blev mindre än beräknat. Även kommande år 

är det revideringar av statens lånebehov som innebär att bruttoskulden prognostiseras 

bli lägre än vid föregående beräkning. 

Kommunsektorns finanser jämfört med den beslutade budgeten 
för 2022 

Sedan den beslutade budgeten för 2022 har inkomsterna reviderats ned något 2021 

och upp efterföljande år (se tabell 8.19). Nedrevideringen 2021 beror på att utfallet för 

statsbidragen blev lägre 2021 än i prognosen. Upprevideringen av inkomsterna fr.o.m. 

2022 och framåt beror delvis på ökade statsbidrag. Även skatteintäkterna har 

reviderats upp, vilket främst beror på att lönesumman har utvecklats starkare än i 

föregående prognos.  

Jämfört med den beslutade budgeten för 2022 har de kommunala utgifterna reviderats 

ned 2021, vilket bl.a. beror på att utfallet för investeringarna blev lägre än väntat. 

Investeringarna har därefter reviderats ned samtliga år på grund av utfallet 2021. För 

2022–2025 har utgifterna reviderats upp, vilket beror på en uppreviderad konsumtion. 

Utgiftsrevideringarna är dock mindre än inkomstrevideringarna för 2022–2025 och 

2021 har utgifterna reviderats ned mer än inkomsterna. Det finansiella sparandet har 

därför reviderats upp under hela prognosperioden. Även resultatet är uppreviderat för 

alla år utom 2023, då det reviderats ned.  

Tabell 8.19 Kommunsektorns finanser. Förändringar jämfört med den beslutade 
budgeten för 2022 

Miljarder kronor. Utfall 2021, prognos 2022–2024 
 

2021 2022 2023 2024 

Totala inkomster -1 35 40 43 

Skatter 5 12 27 34 

Statsbidrag, exkl. mervärdesskatt -5 20 5 0 
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2021 2022 2023 2024 

Övriga inkomster -1 3 8 9 

Totala utgifter -5 17 36 38 

Konsumtion 5 15 36 35 

Investeringar -7 -5 -5 -3 

Övriga utgifter -3 7 4 6 

Finansiellt sparande 4 18 4 5 

Resultat 17 12 -3 1 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

8.9 Sveriges återhämtningsplan inom ramen för 
faciliteten för återhämtning och resiliens 

Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens 

Vid Europeiska rådet i juli 2020 träffades en överenskommelse mellan Europeiska 

unionens stats- och regeringschefer om att inrätta en facilitet för återhämtning och 

resiliens (RRF). Den ska finansiera reformer och investeringar i syfte att stödja 

medlemsstaterna som påverkats negativt med anledning av covid-19. Överens-

kommelsen blev en del i överenskommelsen om unionens långtidsbudget. Faciliteten 

är en del av återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU. Av återhämtnings-

instrumentets totala omslutning 750 miljarder euro anslås 672,5 miljarder euro (lån 

och bidrag sammanräknade) till att finansiera RRF. Europaparlamentet och rådets 

förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för 

återhämtning och resiliens trädde i kraft den 19 februari 2021. 

Syftet med RRF är att stödja medlemsstaterna i sina genomföranden av reformer och 

investeringar inom prioriterade områden; områden som har identifierats inom 

unionens ekonomisk-politiska samarbetsprocesser och som främjar medlemsstatens 

tillväxtpotential, sysselsättningsskapande förmåga och ekonomiska och sociala 

motståndskraft och som bidrar till den gröna och digitala omställningen. Faciliteten 

ska även bidra till att modernisera EU:s ekonomier och till att stärka en hållbar 

återhämtning i unionen i linje med unionens prioriteringar. 

Sveriges återhämtningsplan 

I maj 2021 beslutade regeringen om att ansöka om 33,3 miljarder kronor i bidrag från 

RRF. Det är hela den preliminära tilldelningen för Sverige. Det slutgiltiga beloppet 

fastställs i juni 2022. Ansökan lämnades in till kommissionen, som därefter inledde en 

granskning. Under kommissionens granskning har regeringen vid tre tillfällen fattat 

beslut om att ändra delar i planen, eftersom förutsättningarna för att genomföra den 

förändrats i och med riksdagens beslut om statens budget för 2022. Kommissionen 

lämnade den 29 mars 2022 ett positivt förslag till rådets genomförandebeslut för den 

svenska planen. 

I budgetpropositionen för 2021 redovisades de medel som Sverige förväntas få från 

RRF som finansiering av åtgärder i propositionen. Planen består av 26 åtgärder 

fördelade på följande fem fokusområden: 

– grön återhämtning 

– utbildning och omställning 

– bättre förutsättningar att möta den demografiska utmaningen och säkra 

integriteten i det finansiella systemet 
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– utbyggnad av bredband och digitalisering av offentlig förvaltning 

– investeringar för tillväxt och bostadsbyggande. 

Valet av områden har styrts av de krav som ställs i den förordning som reglerar RRF. 

Åtgärderna är hämtade från budgetpropositionerna för 2021 och 2022 samt ändringar 

i statens budget som lades fram under 2020. 
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9 Bedömning av finanspolitikens 
långsiktiga hållbarhet 

I detta avsnitt redovisar regeringen en bedömning av om finanspolitiken är långsiktigt 

hållbar. Bedömningen görs utifrån en framskrivning av makroekonomin och de 

offentliga finanserna på lång sikt, givet antaganden om bl.a. befolkningsförändringar, 

sysselsättning och tillväxt. Syftet är att i god tid uppfatta om finanspolitiken inte är 

hållbar så att åtgärder för att återställa hållbarheten kan vidtas så tidigt som möjligt. 

Sammanfattning 

– Finanspolitiken bedöms vara långsiktigt hållbar. Försvagningen av det offentliga 

sparandet 2020–2022 är temporär och äventyrar inte finanspolitikens långsiktiga 

hållbarhet.  

– De offentliga finanserna påverkas i hög utsträckning av demografiska trender. 

Den demografiska utvecklingen gör att behovet av framför allt vård och omsorg 

ökar för närvarande. Det innebär att personalförsörjningen i delar av de 

kommunala verksamheterna kommer att vara en utmaning framöver. 

9.1 Vad avses med att finanspolitiken är hållbar? 

Bedömningen av om finanspolitiken är hållbar bygger på en framskrivning av den 

offentliga sektorns inkomster och utgifter långt fram i tiden. Om finanspolitiken är 

hållbar kan de regler som styr de offentliga inkomsterna och utgifterna vara 

oförändrade på lång sikt, utan att det resulterar i växande underskott och en alltför 

stor offentlig skuldsättning. Syftet med analysen är att bedöma under vilka förut-

sättningar som dagens regelverk är hållbart, och under vilka det är ohållbart, dvs. 

måste ändras. 

Analysen i detta avsnitt bygger på att finanspolitiken är oförändrad och bortser från 

att den i verkligheten ständigt anpassas för att klara kvantitativa mål och restriktioner 

som överskottsmålet och utgiftstaket. Om finanspolitiken i stället anpassas så att det 

finansiella sparandet i den offentliga sektorn är i linje med överskottsmålet är den 

offentliga sektorns finansiella ställning stabil som andel av BNP. Det innebär att ett 

offentligt sparande i linje med överskottsmålet i sig säkerställer att den offentliga 

bruttoskulden inte utvecklas på ett ohållbart sätt. 

9.2 Långsiktiga utmaningar för finanspolitiken 

Sveriges befolkning förväntas öka med ca 6 procent eller närmare 630 000 personer 

till 2035 enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsframskrivning från april 

2021, jämfört med befolkningens storlek i slutet av 2021 (se diagram 9.1). Befolk-

ningen växer då från ca 10,5 miljoner personer i slutet av 2021 till ca 11,1 miljoner 

personer 2035. Ökningen utgörs till nästan lika delar av personer i yrkesverksam ålder 

(20–69 år) och personer som är 70 år och äldre, som ökar med ca 345 000 respektive 

ca 335 000 personer. Procentuellt sett ökar andelen personer som är 80 år och äldre 

betydligt mer än övriga grupper. Antalet barn och ungdomar (0–19 år) förväntas 

däremot minska med ca 50 000 personer till 2035.  
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SCB gör en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen vart 

tredje år, nu senast 2021. Mellanliggande år görs endast uppföljningar och mindre 

revideringar. Jämfört med framskrivningen från 2020 har befolkningstillväxten till 

2035 reviderats ned med ca 220 000 personer i den senaste framskrivningen. Det 

beror på att både antaganden om fruktsamhet och invandring har reviderats ned. Det 

bör noteras att antaganden om invandring är från 2021 och därmed inte beaktar den 

senaste tidens utveckling i Ukraina.  

Diagram 9.1 Befolkningsförändringar jämfört med 2021 

Procentuell förändring 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

9.3 Ett scenario för utvecklingen på lång sikt 

Den framskrivning av de offentliga inkomsterna och utgifterna som presenteras här 

sträcker sig t.o.m. 2110 och tar sin utgångspunkt i SCB:s befolkningsframskrivning 

från april 2021. 

För de skattefinansierade verksamheterna antas att standarden är oförändrad, uttryckt 

som resursinsats per brukare. Exempelvis beräknas en 90-åring i framtiden få lika 

många sjukvårds- och omsorgstimmar, och tillgång till lika stora lokalytor, övriga 

hjälpmedel m.m. som en 90-åring i dag. Ersättningsgraden, dvs. ersättningen per 

ersättningsberättigad, i alla transfereringssystem förutom pensionssystemet antas öka i 

takt med genomsnittsinkomsten. För pensionssystemet görs en särskild beräkning 

baserad på dess regler. Denna beräkning inkluderar effekten av de åldersgräns-

förändringar i pensions- och skattesystemen som föreslås i propositionen Justerade 

åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system (prop. 2021/22:181). De 

föreslagna förändringarna kopplar åldersgränser i ålderspensionssystemet, skatte-

systemet och andra socialförsäkringssystem till en riktålder som ökar i takt med den 

förväntade medellivslängden vid 65 års ålder. Bortsett från dessa förändringar antas att 

dagens skatteregler är oförändrade. 

I fokus för framskrivningen ligger det offentliga åtagandet i sin helhet och den 

offentliga sektorn (staten, regionerna och kommunerna samt ålderspensionssystemet) 

betraktas samlat. Osäkerheten i framskrivningen är stor och den ska inte ses som en 

prognos för den mest sannolika utvecklingen, utan som en konsekvensanalys som 

syftar till att beskriva effekten på de offentliga finanserna av de antaganden som görs. 
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Andelen sysselsatta i befolkningen i yrkesverksam ålder fortsätter 
att öka 

Andelen sysselsatta i befolkningen i åldrarna 15–74 år har ökat stadigt under de 

senaste tio åren, bortsett från 2020. I framskrivningen antas arbetskraftsdeltagande, 

arbetslöshet och medelarbetstid vara oförändrade för personer i olika åldrar och med 

olika bakgrund, med undantag för justeringar till följd av den ovan nämnda pensions-

reformen och en trendmässigt minskande andel sjuka utanför arbetskraften. Den 

sistnämnda trenden ökar arbetskraftsdeltagandet i åldersgruppen 55–64 år. Även 

andelen sysselsatta i åldrarna 60–69 år ökar på sikt till följd av reformen av pensions-

systemet. Samtidigt ökar andelen äldre och andelen utlandsfödda i befolkningen i 

yrkesverksam ålder. Detta är två grupper som har lägre sysselsättningsgrad än genom-

snittet. Sammantaget bedöms dock andelen sysselsatta i befolkningen i yrkesverksam 

ålder öka svagt på lång sikt.  

Behovet av välfärdstjänster ökar när befolkningen växer och 
åldras 

Utnyttjandet av den offentliga konsumtionen, dvs. vård, skola, omsorg m.m., varierar 

under livet. I början av livet används mycket resurser för förskola och annan 

utbildning. När en person blir ca 20 år sjunker vanligen de offentliga utgifterna, och 

mot slutet av livet ökar utgifterna för främst sjukvård och äldreomsorg snabbt. Fler 

äldre gör att behovet av omsorg om äldre och funktionshindrade beräknas öka med 

ca 14 procent mellan 2021 och 2030, och med ytterligare ca 7 procent mellan 2030 

och 2035. Efterfrågan på tjänster som inte konsumeras individuellt, som rättsväsende, 

offentlig administration och försvar, antas öka i takt med totalbefolkningen och vara 

ca 6 procent högre 2035 än 2021. Om utbudet av välfärdstjänster ska upprätthållas på 

samma nivå som i dag innebär den demografiska utvecklingen att den skatte-

finansierade produktionen av dessa tjänster sammantaget behöver öka med 

ca 9 procent t.o.m. 2035, vilket är en ökning med drygt 0,5 procent per år i genom-

snitt. Det kan jämföras med den genomsnittliga faktiska tillväxttakten 2000–2021, då 

produktionen i genomsnitt ökade med drygt 1 procent per år. Under denna period 

ökade således utbudet av välfärdstjänster betydligt snabbare än vad den demografiska 

utvecklingen motiverade. 

När den offentliga sektorn växer behöver antalet sysselsatta öka. Om antalet anställda 

i offentlig sektor ska öka i takt med antalet personer som utnyttjar de skatte-

finansierade tjänsterna ökar personalbehovet med ca 8 000–10 000 per år t.o.m. 2035, 

vilket motsvarar en total ökning med ca 130 000 personer mellan 2021 och 2035. 

Personalbehovet är större i kommunsektorn än i staten, framför allt inom omsorgen 

om äldre och funktionshindrade, men även inom sjukvården. 

Trots en fortsatt tillväxt utvecklas den offentliga sektorns sparande 
och skuld på ett hållbart sätt 

Mellan 2025 och 2035 innebär de demografiska förändringarna att den offentliga 

konsumtionen minskar något som andel av BNP (se tabell 9.1). Även om utgifterna 

för omsorg om äldre och funktionshindrade samt för sjukvård ökar ungefär i takt med 

BNP, så ökar utgifterna för skola och barnomsorg något långsammare än BNP. Det 

primära finansiella sparandet förbättras något som andel av BNP under dessa år (se 

diagram 9.2), framför allt i staten som bär det övergripande finansieringsansvaret för 

välfärden. Efter 2025 minskar de primära utgifterna något till 2035, och är sedan mer 

eller mindre stabila som andel av BNP. Även de offentliga investeringsutgifterna 

minskar som andel av BNP mellan 2025 och 2035, och i något långsammare takt 

under åren därefter. En förklaring till det är att priset på offentliga investeringsvaror 
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bedöms öka långsammare än prisnivån generellt i ekonomin. De offentliga trans-

fereringarna faller initialt från en relativt hög nivå 2021, och ökar på lång sikt något 

snabbare än BNP i löpande priser. 

De viktigaste skatteunderlagen styrs i stor utsträckning av utvecklingen på arbets-

marknaden. De primära inkomsterna minskar något som andel av BNP mellan 2021 

och 2025, och utvecklas därefter mer eller mindre i samma takt som BNP. 

Tabell 9.1 Primära offentliga utgifter och inkomster vid oförändrat beteende 

Procent av BNP. Utfall 2021, prognos 2025, framskrivning 2035 och 2060 

  2021 2025 2035 2060 

Primära utgifter 48,8 46,0 45,2 45,4 

Offentlig konsumtion 26,2 24,8 24,6 24,4 

Investeringar 4,7 5,0 4,5 4,2 

Transfereringar 17,8 16,2 16,1 16,8 

varav till hushållen 13,4 12,5 12,4 13,0 

Primära inkomster 47,4 46,6 46,8 46,4 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Efter en inledande försämring förbättras det primära finansiella sparandet påtagligt till 

2025, för att sedan fortsätta öka som andel av BNP till ca 2035 innan det sjunker 

något under åren därefter (se diagram 9.2). Den förbättring av det primära sparandet 

som sker kring 2035 beror på att riktåldern för åldersgränserna i pensions- och skatte-

systemet då bedöms öka med ett år. Det gör att fler personer är sysselsatta, samtidigt 

som utgifterna för ålderspensioner minskar. 

Diagram 9.2 Den offentliga sektorns finansiella sparande och den konsoliderade 
bruttoskulden 

Procent av BNP Procent av BNP 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Eftersom den offentliga sektorns finansiella ställning är positiv, dvs. de finansiella 

fordringarna är större än skulderna, är det finansiella sparandet större än det primära 

finansiella sparandet, och ligger något över dagens nivå på överskottsmålet samtliga år 

fr.o.m. 2023. Den höga nivån på sparandet bidrar till att den konsoliderade brutto-

skulden minskar från ca 37 procent av BNP 2021 till drygt 26 procent av BNP 2025, 

och till ca 23 procent av BNP 2030. Efter 2030 fortsätter skuldkvoten att minska 

under hela den redovisade tidsperioden. 

För att sammanfatta hållbarhetsanalysen används två indikatorer, S1 och S2, som visar 

hur stor permanent förändring av det offentliga sparandet som krävs 2023 för att den 
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offentliga skulden ska utvecklas på ett önskvärt sätt. S1 är ett mått på hur stor 

förändring av finanspolitiken som behövs 2023 för att den offentliga sektorns 

konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden) ska motsvara 60 procent av BNP 2035. 

Eftersom bruttoskulden motsvarade ca 37 procent av BNP i slutet av 2021 finns det 

en säkerhetsmarginal till denna skuldnivå, således är S1 negativ. S2 visar hur mycket 

det offentliga sparandet permanent måste förändras 2023 för att den offentliga netto-

skulden ska stabiliseras som andel av BNP på mycket lång sikt. 

S1 uppgår till -4,4 procent av BNP. Det relativt stora negativa S1-värdet visar att 

dagens omfattning av det offentliga åtagandet med stor sannolikhet kan upprätthållas 

t.o.m. 2035, utan att bruttoskulden överskrider stabilitets- och tillväxtpaktens gräns-

värde. Om i stället den sparandejustering beräknas som krävs 2023 för att skuldkvoten 

2035 ska motsvara 35 procent av BNP, dvs. en skuldkvot i linje med det s.k. skuld-

ankaret, är indikatorvärdet -1,7. 

Värdet av S2 är -1,2. Strikt tolkat betyder det att det finansiella sparandet kan för-

svagas permanent med 1,2 procent av BNP 2023 utan att nettoskulden blir instabil på 

mycket lång sikt. Finanspolitiken är därmed hållbar även enligt detta bedömningssätt. 

Indikatorerna har förbättrats sedan föregående bedömning 

I 2021 års ekonomiska vårproposition (prop. 2020/21:100) beräknades S1 till -3,1 och 

S2 till -0,2. Skälet till att S1-indikatorn förbättrats, dvs. nu har ett större negativt värde, 

är att den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld under utgångsåret är lägre än 

enligt den tidigare framskrivningen. 

Andra bedömningar av finanspolitikens hållbarhet 

Både Konjunkturinstitutet och Europeiska kommissionen har publicerat bedömningar 

av den svenska finanspolitikens långsiktiga hållbarhet (se Hållbarhetsrapport 2022 för 

de offentliga finanserna, Konjunkturinstitutet, februari 2022, respektive Debt 

Sustainability Monitor 2020, European Economy, February 2021). 

Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige har starka offentliga finanser som är lång-

siktigt hållbara, trots att pandemin har inneburit en betydande belastning för de 

offentliga finanserna. Denna bedömning bygger på att befolkningen blir friskare med 

tiden och arbetar längre upp i åldrarna. Om så inte blir fallet bedöms de offentliga 

finanserna inte vara långsiktigt hållbara. 

Europeiska kommissionen bedömer att risken för en ohållbar utveckling är låg både 

på kort och medellång sikt (fram t.o.m. 2034). På lång sikt bedömer kommissionen att 

risken är medelhög för en ohållbar utveckling. Sammanfattande hållbarhetsindikatorer 

redovisas i tabell 9.2. 

Tabell 9.2 Hållbarhetsindikatorer för Sverige 

Procent av BNP 

  S1 S2 

Regeringen -4,4 -1,2 

Konjunkturinstitutet (februari 2022)   0,8 

Europeiska kommissionen (februari 2021) -3,1 2,9 

Källor: Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen och egna beräkningar.  



Prop. 2021/22:100 

154 

9.4 Finanspolitiken bedöms vara hållbar 

Sammantaget bedöms finanspolitiken vara långsiktigt hållbar. I långsiktsscenariot är S1 

-4,4 procent och S2 -1,2 procent av BNP. 

Försvagningen av det offentliga sparandet 2020–2022 är temporär och bedöms inte 

äventyra finanspolitikens långsiktiga hållbarhet. 
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10 Sveriges nationella mål för att 
bidra till EU-målen på det 
sociala området till 2030 

Sammanfattning 

– Inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter har kvantitativa 

mål på EU-nivå fastställts inom tre områden: sysselsättning, utbildning och 

fattigdomsminskning eller social utestängning. Målen ska vara uppfyllda senast 

2030. 

– Regeringen redovisar nationella mål för sysselsättning, utbildning och 

fattigdomsminskning eller social utestängning. Målen ska redovisas till 

Europeiska kommissionen i det nationella reformprogram som överlämnas i 

slutet av april varje år. 

10.1 EU-mål på det sociala området till 2030 

Den 4 mars 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande om en 

handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter. I handlingsplanen 

föreslog kommissionen tre övergripande mål på EU-nivå som ska uppnås senast 2030 

och som ska bidra till att vägleda nationell politik och nationella reformer. Stats- och 

regeringscheferna ställde sig bakom de övergripande målen vid det informella mötet i 

Porto i maj 2021, vilket sedan bekräftades av Europeiska rådet den 24–25 juni samma 

år. Målen är för områdena sysselsättning, utbildning och fattigdomsminskning eller 

social utestängning, och är i överensstämmelse med FN:s mål för hållbar utveckling. 

På EU-nivå har målet för sysselsättning formulerats som att minst 78 procent av 

befolkningen i åldrarna 20–64 år ska vara sysselsatta 2030. EU:s övergripande mål för 

utbildning är att minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år och det 

övergripande målet för fattigdom eller social utestängning är att minska antalet 

personer som lever i risk för fattigdom eller social utestängning med minst 15 miljoner 

(i förhållande till 2019 års nivå) innan 2030. 

Medlemsstaterna uppmanades att fastställa nationella mål inom samma områden med 

hänsyn till deras respektive utgångslägen och nationella förutsättningar och i enlighet 

med deras nationella beslutsprocesser. Målen ska redovisas till kommissionen i de 

nationella reformprogram som överlämnas i slutet av april varje år. 

Sveriges nationella mål redovisas i denna proposition på motsvarande sätt som 

Sveriges mål inom Europa 2020-strategin redovisades i 2011 års ekonomiska 

vårproposition (prop. 2010/11:100). På uppmaning av kommissionen överlämnade 

flertalet medlemsstater preliminära nationella mål under hösten 2021. Sverige 

redovisade regeringens förslag till preliminära mål inom de tre områdena. 

10.2 Sveriges nationella mål 

Sveriges nationella mål ska vara ambitiösa, realistiska, konsistenta och förenliga med 

hållbar och inkluderande tillväxt samt sunda offentliga finanser. Det ska finnas en 

tydlig koppling till de övergripande europeiska målsättningarna. Det är viktigt att alla 

medlemsstater tar sitt ansvar för att bidra till att de övergripande målen uppnås men 
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de medlemsstater som ligger längre ifrån målnivåerna bör bidra mer. De nationella 

målen ska integrera ett jämställdhetsperspektiv. 

Sysselsättning 

Regeringens bedömning: Sveriges nationella mål för sysselsättning bör vara att 

minst 82 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år ska vara sysselsatta 2030. 

Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män ska minska väsentligt genom en ökning 

av kvinnors sysselsättningsgrad, särskilt i gruppen utrikes födda kvinnor. 

Skälen för regeringens bedömning: Regeringens målsättning är att fler kvinnor och 

män ska komma i arbete. Regeringen anser att det finns utrymme för en ökad syssel-

sättning eftersom det råder arbetskraftsbrist i vissa sektorer samtidigt som det finns 

ledig arbetskraft. Pandemin har påskyndat strukturomvandlingen, vilket bidrar till att 

det ställs ännu högre krav på omställning i arbetskraften. De stora utmaningarna ligger 

i att höja utbildningsnivån bland lågutbildade, förhindra att långtidsarbetslösheten 

biter sig fast på en hög nivå samt höja arbetskraftsdeltagandet, särskilt bland utrikes 

födda kvinnor. Värdefull produktion och skatteintäkter går förlorade om arbetskraften 

inte tas i anspråk. Regeringen anser att det är nödvändigt att varaktigt öka arbetskrafts-

utbudet och sysselsättningen för att trygga välfärden. 

Sysselsättningsgraden är hög i Sverige jämfört med i andra EU-länder. År 2021 

uppgick sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20–64 år till 80,7 procent, varav 

78,0 procent för kvinnor och 83,3 procent för män, vilket är betydligt högre nivåer än 

genomsnittet i EU. Sysselsättningen minskade under inledningen av pandemin våren 

2020 såväl i Sverige som i omvärlden, men har i Sverige kunnat upprätthållas på en 

förhållandevis hög nivå, bl.a. tack vare ekonomiska stöd till drabbade näringar. Därtill 

har nyanlända etablerat sig på arbetsmarknaden i allt snabbare takt under det senaste 

decenniet. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda 

respektive mellan könen är dock alltför stora. Dessutom har skillnaderna ökat under 

pandemin. Utrikes födda kvinnor har en betydligt lägre sysselsättningsgrad än 

befolkningen i genomsnitt. 

Regeringen anser att Sveriges nationella mål för sysselsättning bör vara att minst 

82 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år ska vara sysselsatta 2030. Syssel-

sättningsgapet mellan kvinnor och män ska minska väsentligt genom en ökning av 

kvinnors sysselsättningsgrad, särskilt i gruppen utrikes födda kvinnor. 

Utbildning 

Regeringens bedömning: Sveriges nationella mål för utbildning bör vara att minst 

60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år. Av de deltagande bör minst 

40 procent vara män och minst 40 procent kvinnor. 

Skälen för regeringens bedömning: Regeringen anser att utbildningspolitiken ska 

skapa goda förutsättningar för att ta till vara allas kompetens, möjliggöra för alla 

kvinnor och män att skaffa sig ny kompetens och möta arbetsmarknadens behov. 

Genom fortsatta investeringar i utbildning säkerställer regeringen kompetens-

försörjningen i Sverige och ger människor möjlighet till utveckling och livslångt 

lärande, vilket stärker svensk välfärd och konkurrenskraft. Bland annat inför 

regeringen nu ett nytt omställningsstudiestöd för yrkesverksamma. 

Regeringen anser att Sveriges nationella utbildningsmål bör vara att minst 60 procent 

av alla vuxna ska delta i utbildning varje år. Av de deltagande bör minst 40 procent 

vara män och minst 40 procent kvinnor. Utbildning innefattar här både formell och 
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informell utbildning. Formell utbildning avser organiserad utbildning inom ramen för 

det reguljära utbildningsväsendet. Informell utbildning avser såväl personalutbildning 

på arbetstid, arbetsmarknadsåtgärder och kortare kurser, seminarier och studiecirklar 

på fritiden. Regeringen anser att det är lämpligt att lägga det nationella målet på 

samma nivå som EU-målet. 

Andelen vuxna som faktiskt deltar i utbildning i Sverige i dag är osäker. Osäkerheten 

beror på brister i tidigare statistiska mätningar (det saknas exempelvis tidsserier) och 

EU-målet om utbildning kommer fr.o.m. 2022 att mätas med en ny indikator utifrån 

arbetskraftsundersökningarna. Regeringen avser därför se över det nationella målet när 

konsekvenserna av den nya indikatorn har analyserats. 

Fattigdom eller social utestängning 

Regeringens bedömning: Sveriges nationella mål för minskad risk för fattigdom 

eller social utestängning bör vara att antalet kvinnor och män, flickor och pojkar som 

lever i risk för fattigdom eller social utestängning innan 2030 ska minska med minst 

15 000 i förhållande till 2019 års nivå. Av dessa bör minst en tredjedel vara barn. 

Skälen för regeringens bedömning: Regeringen anser att social inkludering och 

minskad fattigdom är avgörande för människors välmående och självständighet. 

Inkluderande samhällen med starka och välfungerande nationella system för socialt 

skydd bidrar till ökad jämlikhet, jämställdhet och ekonomisk tillväxt och verkar 

stabiliserande i kristider, vilket är av godo för medborgare, medlemsstater samt EU:s 

sammanhållning och för den inre marknaden. 

Under en längre tid har andelen som lever i risk för fattigdom eller social utestängning 

i Sverige legat relativt stabilt omkring 18 procent, mätt med EU:s indikator Risk för 

fattigdom eller social utestängning (eng. At risk of poverty or social exclusion 

[AROPE]). Det är en lägre andel än genomsnittet för EU som 2019 uppgick till 

ca 21 procent. Regeringen anser att Sveriges nationella mål bör vara att öka den sociala 

delaktigheten genom att antalet kvinnor och män, flickor och pojkar som lever i risk 

för fattigdom och social utestängning innan 2030 ska minska med minst 15 000 i 

förhållande till 2019 års nivå. Målet är formulerat med hänsyn till analyser och 

bedömningar av den förväntade befolkningsutvecklingen i Sverige fram till år 2030. 

Mot bakgrund av den historiska utvecklingen av antalet personer i risk för fattigdom 

eller social utestängning och den förväntade befolkningsutvecklingen i Sverige fram till 

2030 bedömer regeringen att den ovan angivna målsättningen är ambitiös men 

realistisk. Beräknat med 2019 års andel av befolkningen som lever i risk för fattigdom 

eller social utestängning och den prognostiserade befolkningen i Sverige 2030 baserad 

på EU:s befolkningsprognos från 2019, innebär målet att antalet personer i risk för 

fattigdom eller social utestängning skulle minska med 175 000 personer i förhållande 

till den prognostiserade nivån för 2030. Målsättningen innebär en minskning av 

andelen i risk för fattigdom och social utestängning från 18,4 procent år 2019 till 

16,8 procent år 2030. 
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11 Ändrad fördelning av ändamål 
och verksamheter på 
utgiftsområden 

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag om vilka ändamål och verksamheter som bör 

flyttas mellan utgiftsområden fr.o.m. 2023. De föreslagna ändringarna genomförs först 

efter riksdagens ställningstagande vilket innebär att de inte ingår i de beräkningar för 

utgiftsområden som görs i denna proposition. 

11.1 Laddinfrastruktur 

Regeringens förslag: De ändamål och verksamheter som avser laddinfrastruktur och 

som finansieras från anslaget 1:23 Laddinfrastruktur inom utgiftsområde 20 Allmän 

miljö- och naturvård flyttas till utgiftsområde 21 Energi. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen vill stärka förutsättningarna för att 

samlat kunna följa upp och redovisa frågor kopplade till laddinfrastruktur. Åtgärder 

som rör laddinfrastruktur hör till utgiftsområde 21 Energi eftersom de utgör 

energipolitiska verktyg. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser 

laddinfrastruktur och som finansieras från anslaget 1:23 Laddinfrastruktur inom 

utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård flyttas till utgiftsområde 21 Energi. 

För 2023 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 21 Energi med 

1 000 000 000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- 

och naturvård med motsvarande belopp. 

11.2 Biogasstöd 

Regeringens förslag: De ändamål och verksamheter som avser biogasstöd och som 

finansieras från anslaget 1:24 Biogasstöd inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 

naturvård flyttas till utgiftsområde 21 Energi. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen vill stärka förutsättningarna för att 

samlat kunna följa upp och redovisa frågor kopplade till biogasstöd inom 

utgiftsområde 21 Energi. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser 

biogasstöd och som finansieras från anslaget 1:24 Biogasstöd inom utgiftsområde 20 

Allmän miljö- och naturvård flyttas till utgiftsområde 21 Energi.  

För 2023 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 21 Energi med 

700 000 000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 

naturvård med motsvarande belopp. 
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I denna bilaga specificeras prognoserna för den makroekonomiska utvecklingen och 

den offentliga sektorns finanser. Dessa prognoser beskrivs i avsnitt 3 och 8. 

Prognoserna är baserade på de anslagsnivåer och de regelverk för skatter och 

transfereringssystem som har beslutats av riksdagen, samt de som har föreslagits eller 

aviserats av regeringen. 

1 Den makroekonomiska utvecklingen 

Tabell 1.1 Internationella variabler 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP, euroområdet 1,9 2,6 1,8 1,6 -6,4 5,3 3,0 2,2 2,0 1,5 

BNP, USA 1,7 2,3 2,9 2,3 -3,4 5,7 3,4 2,2 1,7 1,5 

BNP, Kina 6,8 6,9 6,7 6,0 2,2 8,1 4,7 5,0 5,0 5,0 

BNP i världen, PPP-vägd1 3,3 3,8 3,6 2,8 -3,1 5,9 3,5 3,4 3,6 3,6 

BNP i världen, KIX-vägd2 2,4 3,0 2,5 2,1 -4,1 5,1 2,9 2,3 2,3 2,1 

Svensk exportmarknad3 3,3 5,2 3,9 2,7 -8,8 8,5 5,5 3,5 3,5 3,2 

Inflation, euroområdet4 0,2 1,5 1,8 1,2 0,3 2,6 5,3 2,1 1,8 1,9 

Inflation, USA5 1,3 2,1 2,4 1,8 1,2 4,7 6,9 3,1 2,5 2,3 

Dagslåneränta, euroområdet6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,5 0,1 0,4 0,6 

Styrränta, USA6 0,5 1,1 1,9 2,3 0,5 0,3 1,0 2,5 3,0 2,8 

Råoljepris7 43,6 54,2 71,0 64,3 41,8 70,7 99,2 88,1 81,8 77,8 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. 

1 BNP sammanviktad med köpkraftsjusterade (PPP) BNP-vikter enligt Internationella valutafonden. 

2 BNP sammanviktad med KIX-vikter, ett mått på respektive lands betydelse för svensk utrikeshandel. De senast 
beräknade vikterna används för 2022 och därefter skrivs de fram med trenden från de föregående fem åren. 

3 Den sammanviktade importen i de länder som Sverige exporterar till. Respektive lands vikt utgörs av dess andel i 
svensk varuexport. 

4 Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). 

5 Konsumentprisindex (KPI). 

6 Årsgenomsnitt, procent. Avser estr, dvs. den referensränta som ska återspegla kostnader mellan banker i 
euroområdet för osäkrade lån från en bankdag till nästa, och Federal funds ränta för USA. 

7 Brent, US-dollar per fat. Prognos avser 10-dagars genomsnitt för terminsprissättningen 2022-03-16. 

Källor: Macrobond och egna beräkningar. 

Tabell 1.2 Finansiella variabler 

Procent, årsgenomsnitt, om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Styrränta -0,48 -0,50 -0,50 -0,26 0,00 0,00 0,03 0,64 0,75 0,75 

Statsobligationsränta 10 år 0,5 0,7 0,7 0,1 0,0 0,3 0,8 1,1 1,3 1,6 

Statsobligationsränta 5 år -0,2 -0,1 0,1 -0,4 -0,3 0,0 0,5 0,8 1,1 1,4 

Växelkurs, kronindex KIX1 111,7 112,9 117,6 122,1 118,5 114,3 118,8 116,8 115,4 114,3 

Växelkurs SEK per EUR 9,5 9,6 10,3 10,6 10,5 10,1 10,4 10,3 10,2 10,0 

Växelkurs SEK per USD 8,6 8,5 8,7 9,5 9,2 8,6 9,4 9,1 8,8 8,6 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. 

1 18 november 1992 = 100. 

Källor: Riksbanken, Macrobond och egna beräkningar.  
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Tabell 1.3 Försörjningsbalans, fasta priser 

Procentuell förändring i fasta priser om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

  20201 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4 987 2,1 2,6 2,0 2,0 -2,9 4,8 3,1 1,6 1,6 1,7 

Hushållens konsumtion 2 187 2,3 2,6 1,8 0,7 -4,7 5,8 3,8 2,8 2,3 3,2 

Offentlig konsumtion 1 333 3,7 0,1 0,8 0,3 -1,3 2,8 1,5 -0,8 -0,1 -0,8 

varav stat 343 2,6 -2,0 0,6 -0,5 0,3 2,8 1,9 -5,1 0,3 -1,8 

varav kommunsektor2 991 4,1 0,9 0,9 0,5 -1,8 2,7 1,3 0,6 -0,3 -0,5 

Fasta bruttoinvesteringar 1 235 4,0 5,5 1,4 -0,3 -0,3 6,1 3,4 1,3 1,8 1,5 

varav i näringslivet 996 3,2 5,3 0,5 -0,9 -0,9 8,2 2,9 2,1 1,9 1,4 

– bostadsinvesteringar 248 9,8 7,1 -6,4 -6,5 3,3 11,1 3,6 -0,3 -1,9 -1,0 

varav i offentliga myndigheter 233 8,0 6,5 6,2 2,2 1,9 -2,3 5,8 -2,1 1,3 2,0 

– stat 126 6,6 3,5 1,4 3,7 15,9 -1,6 7,7 -4,9 2,9 4,2 

– kommunsektor 107 9,5 9,6 10,9 0,9 -10,8 -3,2 3,5 1,4 -0,7 -0,6 

Lagerinvesteringar3 0 -0,2 0,1 0,3 -0,1 -0,7 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

Export 2 223 2,4 4,1 4,2 6,0 -4,6 7,5 4,8 2,6 2,9 2,3 

Import4 1 992 4,5 4,7 3,8 2,1 -5,6 9,4 5,5 2,4 2,8 2,4 

Nettoexport5 231 -0,7 -0,1 0,3 1,8 0,2 -0,4 -0,1 0,2 0,2 0,1 

BNP per invånare6 0,5 0,8 1,2 0,8 1,0 -3,6 4,3 2,6 1,1 1,2 1,3 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. Med begreppet kommunsektor avses det som i 
nationalräkenskaperna (NR) benämns kommunala myndigheter. Kommunsektorn innefattar både kommuner och 
regioner. 

1 Löpande priser, miljarder kronor. År 2020 är referensår för prognosen för försörjningsbalansen i fasta priser. 

2 Konsumtionsvolymen i kommunsektorn mäts till största delen med s.k. volymindex vilka främst påverkas av 
demografiska faktorer och inte nödvändigtvis är detsamma som hur mycket resurser kommunsektorn lägger på 
verksamheten. 

3 Bidrag till BNP-tillväxten, förändring i procent av BNP föregående år. 

4 I summering av BNP utgör importen en avdragspost. 

5 Export minus import, uttryckt som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter). 

6 BNP per person i totala befolkningen. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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Tabell 1.4 Försörjningsbalans, fasta priser, kalenderkorrigerad 

Procentuell förändring i fasta priser om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

  20201 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4 987 1,8 2,8 2,0 2,0 -3,2 4,7 3,1 1,8 1,6 1,9 

Hushållens konsumtion 2 187 2,2 2,7 1,9 0,7 -4,7 5,7 3,8 2,9 2,3 3,3 

Offentlig konsumtion 1 333 3,4 0,4 1,0 0,3 -1,6 2,5 1,5 -0,5 -0,1 -0,5 

varav stat 343 2,4 -1,7 0,8 -0,4 0,0 2,6 1,9 -4,9 0,3 -1,5 

varav kommunsektor2 991 3,7 1,3 1,1 0,6 -2,2 2,5 1,3 1,0 -0,2 -0,1 

Fasta bruttoinvesteringar 1 235 3,7 5,9 1,5 -0,3 -0,6 6,0 3,4 1,6 1,8 1,8 

varav i näringslivet 996 2,8 5,7 0,6 -0,9 -1,2 8,0 2,9 2,4 1,9 1,7 

– bostadsinvesteringar 248 9,7 7,2 -6,4 -6,4 3,2 11,1 3,6 -0,2 -1,9 -1,0 

varav i offentliga myndigheter 233 8,1 6,4 6,1 2,2 2,0 -2,3 5,8 -2,2 1,3 2,0 

– stat 126 6,5 3,6 1,4 3,7 15,9 -1,6 7,7 -4,9 2,9 4,3 

– kommunsektor 107 9,7 9,4 10,8 0,9 -10,7 -3,0 3,5 1,1 -0,7 -0,8 

Lagerinvesteringar3 0 -0,1 0,1 0,3 -0,1 -0,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 

Export 2 223 2,0 4,6 4,4 6,0 -5,0 7,3 4,9 3,0 2,9 2,7 

Import4 1 992 4,1 5,1 4,0 2,1 -5,9 9,2 5,5 2,7 2,8 2,7 

Nettoexport5 231 -0,5 0,0 0,0 1,3 0,5 -0,5 -0,1 0,2 0,2 0,1 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. Med begreppet kommunsektor avses det som i 
nationalräkenskaperna (NR) benämns kommunala myndigheter. Kommunsektorn innefattar både kommuner och 
regioner. 

1 Löpande priser, miljarder kronor. Beloppen är inte kalenderkorrigerade. År 2020 är referensår för prognosen för 
försörjningsbalansen i fasta priser. 

2 Konsumtionsvolymen i kommunsektorn mäts till största delen med s.k. volymindex vilka främst påverkas av 
demografiska faktorer och inte nödvändigtvis är detsamma som hur mycket resurser kommunsektorn lägger på 
verksamheten. 

3 Bidrag till BNP-tillväxten, förändring i procent av BNP föregående år. 

4 I summering av BNP utgör importen en avdragspost. 

5 Export minus import, uttryckt som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter). 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  



Prop. 2021/22:100 Bilaga 1 

5 

Tabell 1.5 Försörjningsbalans, löpande priser 

Procentuell förändring i löpande priser om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

  20201 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4 987 3,6 4,8 4,4 4,6 -1,2 7,9 6,7 3,5 3,4 3,6 

Hushållens konsumtion 2 187 3,2 4,4 4,3 2,8 -3,6 7,8 8,6 4,6 4,3 5,3 

Offentlig konsumtion 1 333 6,2 3,4 4,5 3,4 2,5 5,9 5,3 2,1 2,3 1,8 

varav stat 343 4,0 0,7 3,7 3,7 1,7 7,2 4,6 -0,7 2,2 1,6 

varav kommunsektor 991 7,1 4,4 4,9 3,2 2,8 5,4 5,6 3,0 2,3 1,8 

Fasta bruttoinvesteringar 1 235 5,6 8,8 4,6 1,4 0,2 10,0 6,5 2,8 3,4 3,1 

varav i näringslivet 996 4,9 8,5 3,5 0,7 -0,2 11,4 6,6 3,6 3,5 3,0 

– bostadsinvesteringar 248 16,1 12,6 -4,4 -5,8 4,8 15,7 7,7 3,0 1,4 2,4 

varav i offentliga 

myndigheter 233 9,0 10,1 10,2 4,4 1,7 4,0 8,1 0,2 3,9 4,5 

– stat 126 7,3 7,2 5,1 5,4 15,6 4,9 9,5 -3,0 5,4 6,5 

– kommunsektor 107 10,9 13,0 15,1 3,6 -10,9 3,1 6,5 4,3 2,1 2,1 

Export 2 223 1,1 7,3 9,0 9,5 -7,9 12,0 10,0 3,6 3,9 3,4 

Import2 1 992 2,8 8,9 10,1 5,0 -9,6 13,2 11,7 3,7 4,1 3,7 

BNI 5 163 3,4 6,0 4,6 5,6 -0,7 7,3 6,2 3,7 3,6 3,7 

Bytesbalans, procent av 

BNP3  2,4 2,8 2,6 5,2 6,1 5,5 4,6 4,9 5,0 5,0 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. Med begreppet kommunsektor avses det som i 
nationalräkenskaperna (NR) benämns kommunala myndigheter. Kommunsektorn innefattar både kommuner och 
regioner. 

1 Miljarder kronor. 

2 I summering av BNP utgör importen en avdragspost. 

3 Baserat på statistik från NR. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

  



Prop. 2021/22:100 Bilaga 1 

6 

Tabell 1.6 Hushållens ekonomi 

Procentuell förändring för hushållens inkomster. Andel av disponibel inkomst för hushållens sparande. Utfall 

2016–2021, prognos 2022–2025 

 20211 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Hushållens inkomster            

Real disponibel inkomst2  3,6 2,0 2,1 2,4 -0,1 4,0 -0,1 2,3 1,1 1,4 

Prisindex3  0,9 1,8 2,5 2,1 1,1 1,9 4,6 1,8 2,0 2,0 

Nominell disponibel 

inkomst 2 618 4,5 3,8 4,6 4,5 1,0 6,0 4,5 4,1 3,1 3,5 

Lönesumma4 2 140 4,5 4,9 4,9 4,0 0,9 5,8 4,7 4,6 3,3 3,7 

Övriga faktorinkomster5 212 4,4 5,6 8,4 3,6 1,3 1,8 1,9 4,4 2,8 2,9 

Räntor och utdelningar, 

netto6 206 1,7 0,2 -0,7 0,3 -1,4 2,2 0,1 0,3 0,1 0,3 

Offentliga transfereringar 719 3,2 2,4 2,8 2,4 5,5 1,9 3,0 1,7 2,3 2,3 

varav pensioner 396 4,9 3,7 2,6 3,0 3,8 1,8 5,9 3,8 2,7 2,8 

varav sjukdom 111 -2,5 -1,1 -0,1 -1,2 2,0 0,1 3,5 2,8 2,8 1,6 

varav arbetsmarknad 44 1,2 -0,6 -4,8 0,2 41,7 1,7 -13,3 -16,9 0,6 0,0 

varav familjer och barn 84 3,3 3,2 8,6 2,7 2,3 0,9 0,2 0,8 2,2 2,1 

varav studier 20 -1,3 1,7 11,9 11,3 10,3 5,0 1,1 1,2 1,3 2,3 

varav övrigt 65 7,1 2,2 4,2 5,0 9,1 3,9 -0,7 -1,3 -0,1 1,1 

Privata transfereringar7 178 5,2 2,5 5,3 3,1 6,0 5,4 6,0 2,8 2,5 2,9 

Skatter och avgifter -838 7,8 4,9 1,4 0,7 1,3 6,3 2,6 3,3 2,5 2,7 

Hushållens sparande8            

Nettosparande, exklusive 

sparande i avtals-

pensioner 260 6,0 5,4 5,7 7,2 11,4 10,0 6,4 6,0 4,9 3,2 

Nettosparande i avtals-

pensioner (inklusive 

pps9) 226 8,6 7,9 9,2 10,1 8,0 8,6 8,9 8,7 8,9 8,5 

Totalt nettosparande10 486 13,4 12,3 13,6 15,7 18,0 17,1 14,1 13,5 12,7 10,9 

Finansiellt sparande 367 10,3 8,4 10,6 13,4 15,4 14,0 10,5 9,9 9,0 7,0 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på 
hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid beräkningen av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en 
avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringar överstiger kapitalförslitningen blir det 
finansiella sparandet lägre än nettosparandet. 

1 Löpande priser, miljarder kronor. 

2 Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten korrigeras för prisförändringar 
enligt implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 

3 Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 

4 Totala lönesumman för arbetsgivare i Sverige och i utlandet till svenska hushåll. 

5 Består bl.a. av egenföretagares inkomster. 

6 Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring. 

7 Består främst av utbetalda privatfonderade avtalspensioner. 

8 Procentuell andel av disponibel inkomst. 

9 Premiepensionssparande. 

10 Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande) / 
(disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner [inklusive premiepensionssparande]). 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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Tabell 1.7 Produktivitet och arbetsmarknad 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

  20211 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Produktivitet2 569 -0,6 0,7 0,3 2,3 0,4 2,4 0,8 0,3 1,4 1,3 

varav näringslivet2 630 -0,3 1,1 0,5 2,5 1,4 2,4 1,5 -0,2 1,2 1,0 

varav offentlig sektor2 428 -1,7 -0,8 -0,7 1,1 -2,3 2,2 -1,5 0,8 1,3 1,4 

Arbetade timmar3 8 131 2,0 2,3 1,9 -0,2 -3,8 2,3 2,3 1,5 0,3 0,6 

varav näringslivet3 5 758 1,7 2,3 1,9 0,1 -4,9 3,0 2,2 2,6 0,9 1,5 

varav offentlig sektor3 2 202 3,2 2,3 1,7 -0,8 -1,2 0,2 2,6 -1,4 -1,3 -1,9 

Medelarbetstid4 1 607 0,5 0,0 0,3 -0,9 -2,5 1,1 0,2 0,5 -0,2 0,0 

Sysselsatta, 15–74 år 5 059 1,5 2,3 1,5 0,7 -1,4 1,1 2,1 1,0 0,4 0,6 

Sysselsatta, näringslivet5 3 524 1,5 2,7 1,9 0,5 -1,8 1,4 1,8 1,9 1,1 1,6 

Sysselsatta, offentlig 

sektor5 1 468 2,7 1,7 0,9 0,7 -0,3 0,6 1,6 -1,1 -1,3 -1,9 

varav stat5 274 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2 2,0 1,7 -2,8 -2,4 -2,5 

varav kommunsektor5 1 194 3,1 1,9 0,8 0,6 -0,7 0,3 1,5 -0,7 -1,1 -1,8 

Sysselsättningsgrad  

15–74 år6  66,5 67,3 67,8 67,8 66,6 67,3 68,7 69,2 69,3 69,4 

Sysselsättningsgrad  

20–64 år6  80,6 81,2 81,8 81,5 80,1 80,7 82,5 83,1 83,3 83,5 

Arbetslösa, 15–74 år 489 -5,1 -2,0 -3,8 8,1 22,9 4,7 -12,8 -7,9 1,2 0,1 

Arbetslöshet, 15–74 år7  7,1 6,8 6,5 7,0 8,5 8,8 7,6 7,0 7,0 7,0 

Arbetskraft, 15–74 år 5 547 1,0 2,0 1,1 1,2 0,3 1,4 0,8 0,3 0,5 0,5 

Arbetskraftsdeltagande, 

15–74 år8  71,7 72,3 72,5 72,9 72,8 73,8 74,3 74,4 74,5 74,6 

Befolkning, total9 10 404 1,3 1,4 1,2 1,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Befolkning, 15–74 år9 7 512 0,9 1,1 0,8 0,7 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. 

1 Nivå, avser tusental om inte annat anges. 

2 Produktivitet mätt som förädlingsvärde till baspris per arbetad timme, kalenderkorrigerat. 

3 Enligt nationalräkenskaperna (NR). Nivå avser miljoner timmar, kalenderkorrigerat. 

4 Avser antal arbetade timmar per år enligt NR (kalenderkorrigerat) dividerat med årsmedeltal för antal sysselsatta 
enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

 5 Sysselsättning enligt NR. Näringslivet och offentlig sektor summerar inte till totalt antal sysselsatta enligt AKU. Med 
begreppet kommunsektor avses det som i NR benämns kommunala myndigheter. Kommunsektorn innefattar både 
kommuner och regioner. 

6 Sysselsatta som andel av befolkningen i den aktuella åldersgruppen. 

7 Arbetslösa som andel av arbetskraften i den aktuella åldersgruppen. 

8 Arbetskraften som andel av befolkningen i den aktuella åldersgruppen. 

9 Utfall för 2021 är ett beräknat årsmedelvärde. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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Tabell 1.8 Potentiella variabler och resursutnyttjande 

Procentuell förändring om inte annat anges 

  20201 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Potentiell BNP2 5 1773 2,0 2,0 2,0 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 

Potentiell produktivitet 6244 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 

Potentiellt arbetade timmar 8 2955 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 

Potentiell sysselsättning 5 1066 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 

Jämviktsarbetslöshet7  6,9 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Potentiell BNP i löpande pris8 5 1779 3,6 4,2 4,4 4,5 3,5 4,7 5,4 3,7 3,7 3,8 

BNP-gap10  0,2 0,9 1,0 1,1 -3,8 -0,9 0,3 0,3 0,0 0,0 

Produktivitetsgap10  0,9 0,5 -0,3 0,8 0,4 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 

Timgap10  -0,7 0,4 1,3 0,3 -4,1 -2,5 -0,7 0,3 0,0 0,0 

Sysselsättningsgap10  -0,9 0,2 0,5 0,2 -2,0 -1,7 -0,2 0,1 0,0 0,0 

Anm.: Fasta priser, referensår 2020, kalenderkorrigerade värden, om inte annat anges. Med potentiell avses den nivå 
på respektive variabel som skulle uppnås vid ett balanserat konjunkturläge. Potentiella variabler är inte observerbara 
utan bedöms utifrån statistiska modeller och indikatorer. 

1 Nivå. 

2 Potentiell BNP till marknadspris. 

3 Avser miljarder kronor. 

4 Avser förädlingsvärde till marknadspris per timme. 

5 Avser miljoner timmar. 

6 Avser tusental. 

7 Andel av potentiell arbetskraft. 

8 Beräknad som potentiell BNP till marknadspris (fasta priser, referensår 2020) multiplicerad med BNP-deflatorn, som 
är ett prisindex för producerade varor och tjänster. 

9 Avser miljarder kronor. 

10 Skillnaden mellan den faktiska och potentiella nivån i respektive variabel i procent av den potentiella nivån. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Tabell 1.9 Löner och priser 

Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

  20211 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lönesumma2 2 140 4,5 4,9 4,9 4,0 0,9 5,8 4,7 4,6 3,3 3,7 

Timlön enligt NR3  2,2 2,6 2,8 3,9 4,8 2,7 2,4 3,1 3,1 3,1 

Timlön enligt KL4  2,4 2,3 2,6 2,6 2,1 2,7 2,6 3,1 3,1 3,1 

Reallön5  1,4 0,5 0,6 0,8 1,6 0,5 -2,2 0,5 0,4 0,7 

KPI6  1,0 1,8 2,0 1,8 0,5 2,2 4,8 2,5 2,7 2,4 

KPIF7  1,4 2,0 2,1 1,7 0,5 2,4 4,6 1,8 2,0 2,0 

KPIF exkl. energi  1,4 1,7 1,4 1,6 1,3 1,4 3,7 2,1 2,0 2,0 

KPI-KS8  0,8 1,7 1,9 1,7 0,5 2,2 4,8 2,5 2,7 2,4 

HIKP9  1,1 1,9 2,0 1,7 0,7 2,7 4,6 1,5 1,8 1,8 

BNP-deflator  1,5 2,1 2,4 2,5 1,8 3,0 3,5 1,9 1,8 1,9 

Prisbasbelopp10  44,3 44,8 45,5 46,5 47,3 47,6 48,3 50,9 52,1 53,5 

Anm.: Baserad på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21. 

1 Nivå, avser miljarder kronor. 

2 Totala lönesumman för arbetsgivare i Sverige och i utlandet till svenska hushåll. 

3 Nominell löneutveckling, kalenderkorrigerad. Timlönen enligt nationalräkenskaperna (NR) mäts som lönesumman 
dividerat med anställdas arbetade timmar. 

4 Nominell löneutveckling. Konjunkturlönestatistiken (KL) för 2021 avser prognos. 

5 Reallön beräknas som timlön enligt KL korrigerad för prisförändringar enligt konsumentprisindex. 

6 Konsumentprisindex. 

7 KPI med fast ränta. 

8 KPI med konstanta skatter. 

9 Harmoniserat index för konsumentpriser. 

10 Tusental kronor. 

Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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2 Den offentliga sektorns finanser 

Tabell 2.10 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster 2 194 2 294 2 391 2 456 2 434 2 637 2 773 2 867 2 951 3 053 

Procent av BNP 49,7 49,6 49,5 48,6 48,8 49,0 48,3 48,3 48,0 48,0 

Skatter och avgifter 1 941 2 033 2 107 2 156 2 135 2 317 2 410 2 518 2 597 2 681 

Procent av BNP 44,0 44,0 43,6 42,7 42,8 43,0 42,0 42,4 42,3 42,1 

Kapitalinkomster 67 64 75 77 69 70 103 83 82 89 

Övriga inkomster1 186 196 208 223 230 250 259 267 272 283 

Utgifter 2 148 2 228 2 351 2 426 2 567 2 650 2 803 2 827 2 900 2 965 

Procent av BNP 48,7 48,2 48,7 48,0 51,5 49,2 48,8 47,6 47,2 46,6 

Transfereringar och 

subventioner 769 789 829 849 967 964 1 013 994 1 013 1 034 

Hushållen 619 634 652 669 707 720 741 756 774 793 

Näringslivet m.m.2 89 88 97 99 166 147 188 149 144 143 

Utlandet 61 66 80 81 93 97 84 89 95 99 

Konsumtion 1 164 1 204 1 258 1 300 1 333 1 411 1 487 1 518 1 552 1 579 

Investeringar m.m. 187 208 233 246 244 253 276 287 304 316 

Ränteutgifter3 28 28 30 29 23 21 27 28 31 35 

Finansiellt sparande 46 66 40 30 -133 -13 -30 40 51 88 

Procent av BNP 1,0 1,4 0,8 0,6 -2,7 -0,2 -0,5 0,7 0,8 1,4 

Staten 65 76 66 69 -135 -50 -37 52 60 92 

Ålderspensionssystemet 6 0 7 6 -10 7 13 18 19 23 

Kommunsektorn -25 -11 -33 -45 11 30 -6 -30 -28 -27 

Strukturellt sparande, 

procent av potentiell 

BNP 0,5 0,6 0,3 0,5 -0,9 -0,2 -0,4 0,5 0,9 1,5 

Finansiell ställning           

Konsoliderad 

bruttoskuld 1 866 1 884 1 879 1 762 1 977 1 974 1 926 1 826 1 772 1 682 

Procent av BNP 42,3 40,7 38,9 34,9 39,6 36,7 33,5 30,7 28,9 26,4 

Nettoställning 916 1 106 1 157 1 430 1 361 1 654 1 744 1 903 2 041 2 180 

Procent av BNP 20,8 23,9 24,0 28,3 27,3 30,7 30,4 32,0 33,2 34,2 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

1 Utgörs av bl.a. tillräknade inkomster som bruttoförs i nationalräkenskaperna, t.ex. kapitalförslitningen av 
investeringar. 

2 Inklusive övriga ofördelade utgifter. 

3 Inklusive utgifter för kapitalavkastning på pensionsskulden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  



Prop. 2021/22:100 Bilaga 1 

10 

Tabell 2.11 Statens finanser 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster 1 167 1 218 1 264 1 292 1 259 1 393 1 467 1 499 1 530 1 576 

Skatter och avgifter 1 021 1 071 1 106 1 123 1 081 1 207 1 253 1 308 1 346 1 385 

Kapitalinkomster 23 21 28 29 34 29 55 29 24 26 

Övriga inkomster1 123 126 130 140 144 156 160 162 161 165 

Utgifter 1 103 1 142 1 198 1 222 1 394 1 442 1 504 1 446 1 470 1 485 

Transfereringar privat 

sektor2 408 415 446 452 550 536 566 541 546 553 

Bidrag till 

kommunsektorn 246 271 277 278 336 366 368 336 331 320 

Ålderspensionsavgifter  26 25 24 23 26 27 26 25 25 27 

Konsumtion  308 310 321 333 339 364 380 378 386 392 

Investeringar m.m. 93 100 105 114 127 136 144 149 162 172 

Ränteutgifter3 23 22 25 22 17 15 20 18 19 20 

Finansiellt sparande 65 76 66 69 -135 -50 -37 52 60 92 

Procent av BNP 1,5 1,7 1,4 1,4 -2,7 -0,9 -0,6 0,9 1,0 1,4 

Budgetsaldo 85 62 80 112 -221 78 88 117 74 102 

Procent av BNP 1,9 1,3 1,7 2,2 -4,4 1,4 1,5 2,0 1,2 1,6 

Statsskuld 

(okonsoliderad)  1 347 1 328 1 262 1 113 1 280 1 204 1 114 992 922 816 

Procent av BNP 30,5 28,7 26,1 22,0 25,7 22,4 19,4 16,7 15,0 12,8 

Statsskuld 

(konsoliderad)  1 292 1 265 1 197 1 054 1 218 1 145 1 053 931 860 752 

Procent av BNP 29,3 27,4 24,8 20,9 24,4 21,3 18,3 15,7 14,0 11,8 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

1 Utgörs av bl.a. tillräknade inkomster som bruttoförs i nationalräkenskaperna, t.ex. kapitalförslitningen av 
investeringar. 

2 Inklusive övriga ofördelade utgifter. 

3 Inklusive utgifter för kapitalavkastning på pensionsskulden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Tabell 2.12 Ålderspensionssystemets finanser 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster 295 303 318 328 325 346 367 382 396 412 

Socialförsäkringsavgifter 234 245 257 267 269 284 298 311 322 333 

Statliga ålderspensions-

avgifter m.m. 26 25 24 23 26 27 26 25 25 27 

Räntor, utdelningar m.m. 35 33 37 39 29 35 43 46 49 51 

Utgifter 288 302 311 322 334 340 354 365 377 389 

Pensioner 284 298 306 317 329 335 349 359 371 383 

Övriga utgifter1 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

Finansiellt sparande 6 0 7 6 -10 7 13 18 19 23 

Procent av BNP 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

1 Inklusive utgifter för kapitalavkastning på pensionsskulden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 2.13 Kommunsektorns finanser 

Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster 1 014 1 078 1 119 1 147 1 223 1 300 1 344 1 357 1 393 1 422 

Skatter 670 700 726 748 766 804 838 876 906 938 

Kommunal 

fastighetsavgift 16 17 18 19 19 21 22 23 24 24 

Statsbidrag 184 205 206 205 260 289 286 250 244 231 

Skatter och 

statsbidrag, procent 

av BNP 19,7 19,9 19,7 19,2 21,0 20,7 20,0 19,3 19,1 18,8 

Kapitalinkomster 10 12 12 12 9 9 10 13 15 18 

Övriga inkomster 133 144 157 164 169 177 188 196 203 210 

varav kompensation 

för moms 61 66 72 74 76 77 82 86 87 89 

Utgifter 1 039 1 089 1 152 1 193 1 211 1 270 1 350 1 387 1 420 1 450 

Transfereringar till 

hushåll 43 43 44 47 49 48 49 50 51 53 

Övriga 

transfereringar 45 42 40 43 49 54 59 54 54 56 

Konsumtion 853 890 933 964 991 1 044 1 103 1 136 1 162 1 183 

Investeringar1 94 108 128 132 117 117 132 138 141 144 

Ränteutgifter2 5 5 6 7 6 6 7 9 12 14 

Finansiellt 

sparande -25 -11 -33 -45 12 30 -6 -30 -28 -27 

Procent av BNP -0,6 -0,2 -0,7 -0,9 0,2 0,6 -0,1 -0,5 -0,5 -0,4 

Ekonomiskt resultat 25 27 15 26 55 69 39 18 21 21 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

1 Investeringarna inkluderar även köp av mark och fastigheter, netto. 

2 Inklusive utgifter för kapitalavkastning på pensionsskulden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Tabell 2.14 Strukturellt sparande 

Procent av potentiell BNP om inte annat anges. Utfall 2016–2021, prognos 2022–2025 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansiellt sparande, miljarder kronor 46 66 40 30 -133 -13 -30 40 51 88 

Finansiellt sparande, procent av BNP 1,0 1,4 0,8 0,6 -2,7 -0,2 -0,5 0,7 0,8 1,4 

Justering för BNP-gap -0,1 -0,4 -0,4 -0,5 1,8 0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 

Justering för arbetslöshetsgap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Justering för skattebasernas 

sammansättning -0,3 -0,4 0,0 0,4 -0,2 -0,5 0,2 -0,1 0,1 0,1 

Justering för engångseffekter1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Strukturellt sparande 0,5 0,6 0,3 0,5 -0,9 -0,2 -0,4 0,5 0,9 1,5 

BNP-gap2 0,2 0,9 1,0 1,1 -3,8 -0,9 0,3 0,3 0,0 0,0 

Anm.: Beräkningarna är baserade på publicerad statistik t.o.m. 2022-03-21, utfall i enlighet med publicerad statistik 
2022-03-31. 

1 Engångseffekt 2016 beror på periodiseringar av Sveriges avgift till Europeiska unionen. 

2 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 2.15 Den offentliga sektorns okonsoliderade tillgångar och skulder samt 
nettoförmögenhet, 2020 

 Miljarder kronor Procent av BNP 

Tillgångar 9 716 194,8 

Finansiella tillgångar 4 856 97,4 

varav aktier 2 358 47,3 

Kapitalstock 4 860 97,5 

varav mark 1 114 22,3 

Skulder 3 495 70,1 

varav Maastrichtskuld1 1 977 39,6 

varav pensionsskuld 527 10,6 

varav övrigt 992 19,9 

Nettoförmögenhet 6 221 124,7 

Staten 1 506 30,2 

Ålderspensionssystemet 1 716 34,4 

Kommunsektorn 2 999 60,1 

Finansiell nettoförmögenhet 1 361 27,3 

Statens nettoförmögenhet inkl. löneskatt 

på kommunsektorns pensionsskuld2 1 595 32,0 

1 Maastrichtskulden är redovisad konsoliderad i denna tabell. Posten Övrigt inkluderar konsolideringsfaktorn mellan 
staten, ålderspensionssystemet och kommunsektorn samt skillnader mellan marknadsvärdet och den nominellt 
värderade Maastrichtskulden. 

2 Statens nettoförmögenhet redovisad med löneskatt på kommunsektorns pensionsskuld är i enlighet med 
redovisningen i årsredovisningen för staten. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Årets fördelningspolitiska redogörelse består av sex avsnitt. Efter en inledning följer i 

avsnitt 2 en redovisning av inkomstfördelningens utveckling mellan 1995 och 2020. 

I avsnitt 3 följer därefter en fördjupad redovisning av utvecklingen mellan 2019 och 

2020. Avsnitt 4 fokuserar på den del av befolkningen som lever i ekonomisk utsatthet. 

I avsnitt 5 redogörs för de äldres ekonomiska situation. Avslutningsvis analyseras i 

avsnitt 6 fördelningseffekterna av de reformer som har genomförts under innevarande 

mandatperiod. 

Sammanfattning 

– I ett längre perspektiv, 1995–2020, har den ekonomiska standarden ökat mest i 

toppen av inkomstfördelningen, och mer i mitten än i den nedre delen av 

fördelningen. Mot slutet av perioden har den ekonomiska standarden dock 

utvecklats jämnt i större delen av inkomstfördelningen. 

– Den ekonomiska standarden fortsatte trots pandemin att öka 2020, men i 

förhållandevis låg takt jämfört med tidigare år på 2010-talet. En relativt jämn 

utveckling i olika delar av inkomstfördelningen resulterade i en marginell 

minskning av inkomstspridningen mellan 2019 och 2020. 

– Stöd vid korttidsarbete och andra krisåtgärder gjorde det möjligt för företag att 

behålla personal, vilket mildrade pandemins effekter på hushållens ekonomi. 

Reformer riktade direkt till hushållen, t.ex. höjda ersättningsnivåer i arbetslös-

hetsförsäkringen, hade också stor betydelse för många hushåll. Utan dessa 

reformer i skatte- och transfereringssystemen skulle breda inkomstskikt ha fått 

en oförändrad, eller minskad, ekonomisk standard. 

– Personer i åldrarna 65 år eller äldre hade i genomsnitt en stark inkomstutveckling 

2020. För personer i åldersgruppen 20–64 år var inkomsttillväxten i genomsnitt 

avsevärt svagare. För personer 20–24 år, som var den grupp som drabbades 

hårdast av det försämrade arbetsmarknadsläget 2020, sjönk medianinkomsten 

med nästan 2 procent. 

– Andelen personer som har låg ekonomisk standard, mätt i relation till median-

inkomsten, har ökat mellan 1995 och 2020. Sedan 2010 har andelen dock 

stabiliserats runt 14–15 procent. 

– Andelen barn som har en låg ekonomisk standard under större delen av sin 

uppväxt har fördubblats, från 4,5 procent av barnen födda 1990 till 9,5 procent 

av barnen födda 2000. Andelen har ökat mest bland barn som lever i hushåll där 

de vuxna har en svag anknytning till arbetsmarknaden. 

– Det har blivit allt vanligare bland äldre att kombinera arbete med ålderspension. 

Arbetsinkomster bidrar i hög utsträckning till en ökad ekonomisk standard för 

dessa s.k. jobbonärer. De består också till större delen av personer som redan 

tjänat in till en relativt god pension än av personer med låg pension. År 2020 

tillhörde därför relativt få jobbonärer det nedersta skiktet av inkomst-

fördelningen, medan sex av tio tillhörde den övre halvan av fördelningen. 

– Regeringens reformer under mandatperioden bedöms bidra till att inkomst-

spridningen minskar. Andelen personer med låg ekonomisk standard bedöms 

också minska till följd av reformerna. 

– Regeringens välfärdssatsningar under mandatperioden bedöms tillföra 

ekonomiska resurser i alla inkomstgrupper. Effekten bedöms dock vara störst i 

den nedre delen av inkomstfördelningen. 
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1 Inledning 

På uppdrag av riksdagen lämnar regeringen sedan 1994 en fördelningspolitisk 

redogörelse. I redogörelsen analyseras bl.a. inkomstfördelningen i ett historiskt 

perspektiv och i vilken utsträckning den förda politiken bidrar till att utjämna levnads-

villkoren i Sverige. 

Data 

Analyserna i redogörelsen grundar sig i huvudsak på Sveriges officiella inkomst-

fördelningsstatistik. Datamaterial, modeller, metoder, begrepp och definitioner 

beskrivs närmare i Finansdepartementets rapport Teknisk bilaga till Fördelnings-

politisk redogörelse april 2022 på regeringen.se. 

Begreppet ekonomisk standard 

Analyserna i denna redogörelse baseras i huvudsak på ett inkomstbegrepp som 

vanligtvis används i fördelningsanalyser och som brukar benämnas ekonomisk 

standard. Det har hushållet som inkomstenhet och individen som analysenhet. Det 

betyder för det första att alla hushållsmedlemmars disponibla inkomster summeras. 

Den disponibla inkomsten består av inkomst från arbete, kapital och näringsverksam-

het samt transfereringar, med avdrag för direkt skatt. För det andra beaktas hushållets 

försörjningsbörda och de stordriftsfördelar som uppstår när flera delar på fasta 

kostnader. Detta görs genom att hushållets totala disponibla inkomst justeras utifrån 

hushållets storlek och sammansättning och fördelas lika mellan hushållets medlemmar. 

I Sveriges officiella inkomststatistik räknas realiserade vinster och förluster från kapital 

med när individers disponibla inkomst beräknas. Värdeökningar som ackumulerats 

under många år kan därför komma att registreras som en stor kapitalinkomst under ett 

enskilt år. Av bl.a. den anledningen bortser vissa forskare och statistikproducenter från 

kapitalvinster. I de flesta länder finns heller inte uppgifter om kapitalvinster, och i 

internationella jämförelser ingår kapitalvinster därmed i regel inte i den disponibla 

inkomsten. I de fördelningspolitiska redogörelserna inkluderas dock realiserade vinster 

från kapital i den disponibla inkomsten om inte annat framgår. 

Kvinnors och mäns individuella inkomster 

Ur ett jämställdhetsperspektiv kan det, i stället för det hushållsbaserade inkomst-

begreppet ekonomisk standard, vara mer relevant att studera vilka resurser individen 

direkt förfogar över. Hur kvinnors och mäns individuella disponibla inkomster har 

utvecklats redovisas utförligt varje år i en bilaga till budgetpropositionen.1 

Offentliga välfärdstjänster 

En stor del av den offentliga sektorns omfördelning sker i form av subventionerade 

välfärdstjänster, som t.ex. skola och hälso- och sjukvård. Värdet av dessa tjänster ingår 

inte i den disponibla inkomsten. Satsningar på offentliga välfärdstjänster är dock en 

viktig del av regeringens fördelningspolitiska strategi. Därför beaktas effekterna av 

satsningar på välfärdstjänstområdet i den analys av fördelningseffekterna av 

regeringens politik som avslutar denna redogörelse. 

 
1 Se t.ex. prop. 2021/22:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. bilaga 3. 
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2 Inkomstfördelningens utveckling under 
de senaste 25 åren 

I detta avsnitt analyseras inkomstfördelningen och dess utveckling över tid när 

individer grupperas efter inkomstnivå. 

Ojämn fördelning av den ekonomiska standarden 

Det finns en betydande spridning av den ekonomiska standarden i befolkningen. Det 

framgår av tabell 2.1, där alla individer har sorterats efter ekonomisk standard och 

därefter delats upp i 100 lika stora inkomstgrupper, s.k. percentilgrupper. År 2020 

hade personer i den översta tiondelen av inkomstfördelningen (p91–p100) i genom-

snitt tre gånger högre ekonomisk standard än medianinkomsttagaren och åtta gånger 

högre standard än den nedersta tiondelen (p1–p10). Personer i den nedersta tiondelen 

hade i genomsnitt ca 40 procent av medianinkomsttagarens ekonomiska standard. 

Tabellen visar också att det finns en avsevärd spridning av den ekonomiska 

standarden inom den översta tiondelen. Topprocenten (p100) hade 2020 mer än fem 

gånger högre ekonomisk standard än den nedre delen av den översta tiondelen (p91), 

tio gånger högre standard än medianinkomsttagaren och 25 gånger högre ekonomisk 

standard än personer i den nedersta tiondelen av fördelningen. 

Tabell 2.1 Olika inkomstgruppers relativa ekonomiska standard 

Medelinkomst för olika inkomstgrupper i förhållande till medianinkomsten i befolkningen, procent 

Percentilgrupp 2020 2010 1995 

p1–p10 39 38 43 

p11–p20 60 61 71 

p21–p30 72 72 80 

p31–p40 84 84 88 

p41–p50 94 95 96 

p51–p60 106 106 105 

p61–p70 119 118 115 

p71–p80 136 134 128 

p81–p90 160 157 147 

p91–p100 307 282 214 

p91 181 177 163 

p95 212 208 181 

p99 349 331 243 

p100 995 809 441 

Anm.: Till percentilgrupp 1 (p1) hör den procent av befolkningen som har lägst ekonomisk standard och till percentil-
grupp 100 (p100) hör topprocenten i inkomstfördelningen. 

Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och STAR) och egna beräkningar. 

Jämnare inkomsttillväxtprofil de senaste tio åren 

År 1995–2020 ökade den reala ekonomiska standarden för alla inkomstgrupper (se 

diagram 2.1). Medianen för ekonomisk standard ökade med 82 procent, eller med i 

genomsnitt 2,4 procent per år. Ökningstakten var i genomsnitt högre 1995–2010 än 

2011–2020. Inkomsterna har dock utvecklats olika i olika inkomstskikt. Sett över hela 

perioden var inkomsttillväxten störst i toppen av fördelningen, större i den övre 

halvan än i mitten och större i mitten än i den nedre delen av fördelningen. 
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Diagram 2.1  Genomsnittlig årlig förändring av den reala ekonomiska standarden 

Procent 

 
Anm.: Utvecklingen för de två lägsta percentilgrupperna, p1 och p2, redovisas inte i diagrammet. Anledningen är att 
dessa grupper till viss del består av individer som redovisar höga kapital- eller näringsförluster ett enstaka år, vilket gör 
att den genomsnittliga inkomstnivån varierar mycket mellan olika år. 

Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och STAR) och egna beräkningar. 

Det tydliga positiva sambandet mellan inkomsternas tillväxttakt och positionen i 

inkomstfördelningen uppkom i huvudsak under perioden 1995–2010. Detta 

resulterade i de förskjutningar mellan olika inkomstgruppers relativa ekonomiska 

standard som syns i tabell 2.1. De översta percentilgrupperna, och i synnerhet den 

allra översta procenten, hade en påtagligt starkare inkomsttillväxt än övriga 

inkomstskikt. Toppinkomsternas starka utveckling berodde på att kapitalinkomsterna, 

som är starkt koncentrerade till toppen av inkomstfördelningen, ökade betydligt 

snabbare än andra inkomstslag. Att inkomsttillväxten var svagare i den nedre delen än 

i den övre delen av fördelningen kan delvis förklaras av att inkomsternas 

sammansättning ser olika ut i olika delar av fördelningen. Ju längre ner i fördelningen 

man kommer, desto färre personer försörjer sig på arbete och desto fler lever på 

transfereringar (t.ex. arbetslöshetsersättning, sjukpenning, eller sjuk- och 

aktivitetsersättning). Transfereringarna utvecklades under denna period betydligt 

svagare än lönerna för förvärvsarbetande längre upp i inkomstfördelningen. 

Skillnaderna i inkomsttillväxt mellan icke-förvärvsarbetande och förvärvsarbetande 

förstärktes dessutom av jobbskatteavdraget som infördes och byggdes ut 2006–2010. 

Inkomsttillväxtprofilen 2011–2020 ser helt annorlunda ut. Den översta procenten 

hade, precis som 1995–2010, en påtagligt starkare inkomsttillväxt än övriga inkomst-

skikt. I resten av inkomstfördelningen utvecklades dock inkomsterna i ungefär samma 

takt för olika inkomstgrupper. Flera faktorer bidrog till att inkomsttillväxtprofilen var 

jämnare 2011–2020 än 1995–2010. En orsak var att sysselsättningsgraden ökade på 

bred front efter 2010.2 Detta bidrog till att lyfta den genomsnittliga inkomsten i de 

lägre inkomstskikten. En annan bidragande orsak var att reformer inom skatte- och 

transfereringssystemen hade en utpräglad låginkomstprofil i stort sett varje år mellan 

2010 och 2020. Reformer som genomfördes 2011–2020 var bl.a. sänkt skatt och höjt 

grundskydd för pensionärer, höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen, höjd sjuk- 

och aktivitetsersättning, höjt bostadsbidrag, höjt barnbidrag, och höjt underhållsstöd.3 

 
2 Se t.ex. Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65), avsnitt 3.1.3. 

3 Fördelningsprofilen för reformer i statens budget brukar redovisas respektive år i finansplanen, se t.ex. diagram 1.4 i 
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m.). I den fördelningspolitiska 
redogörelsen redovisas dessutom fördelningsprofilen för de samlade reformerna under innevarande mandatperiod (se 
avsnitt 6 nedan). Profilen för reformer 2011–2014 återfinns i 2014 års redogörelse (prop. 2013/14:100 bilaga 2). 
Profilen för reformer 2015–2018 återfinns i 2018 års redogörelse (prop. 2017/18:100 bilaga 2). 
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Kapitalvinster och utdelningar i fåmansbolag har drivit upp 
toppinkomsterna 

Topprocentens inkomster har ökat mer än inkomsterna i övriga inkomstskikt. I den 

översta hundradelen av inkomstfördelningen, p100, fyrdubblades den genomsnittliga 

bruttoinkomsten mellan 1995 och 2020. I de nedre nio tiondelarna, p1–p90, ökade 

bruttoinkomsten med ca 60 procent. Topprocentens genomsnittliga arbetsinkomst 

ökade med 69 procent mellan 1995 och 2020, vilket var något mindre än ökningen i 

resten av inkomstfördelningen. Toppinkomsternas utveckling beror i stället på att 

kapitalinkomsterna har ökat kraftigt, och att dessa är relativt starkt koncentrerade till 

personer med hög ekonomisk standard (se diagram 2.2). Den översta procentens 

kapitalvinster ökade med över 700 procent mellan 1995 och 2020. År 2020 stod 

fastighetsbaserade kapitalvinster för 55 procent och vinster kopplade till försäljning av 

finansiella instrument för 45 procent av topprocentens totala kapitalvinster. Ökade 

ränte- och utdelningsinkomster har också bidragit till toppinkomsternas utveckling. 

Mellan 1995 och 2020 ökade dessa med närmare 500 procent i den absoluta toppen av 

inkomstfördelningen. År 2020 stod utdelningar i fåmansbolag för 70 procent av 

topprocentens totala ränte- och utdelningsinkomster, medan 20 procent utgjordes av 

övriga aktieutdelningar och 10 procent av ränteinkomster m.m. 

Diagram 2.2  Bruttoinkomstens sammansättning i olika delar av inkomst-
fördelningen 

Medelinkomst i kronor (2020 års priser) för individer som är 20 år eller äldre 

 
Anm.: Alla individer i befolkningen har sorterats efter ekonomisk standard och därefter delats upp i percentilgrupper. 
Arbetsinkomster avser löne- och näringsinkomster. Med kapitalvinster avses nettot av kapitalvinster och 
kapitalförluster. 

Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och STAR) och egna beräkningar. 

Sedan mitten av 2000-talet har hushållens totala kapitalinkomster (uttryckt i 2020 års 

priser) ökat från 165 miljarder kronor till 344 miljarder kronor, eller med 109 procent 

(se diagram 2.3).4 År 2020 tillföll 85 procent av de samlade kapitalinkomsterna den 

översta tiondelen i inkomstfördelningen. Närmare 60 procent tillföll den översta 

hundradelen. Sett över hela perioden är det främst ökade inkomster från utdelningar i 

fåmansbolag som förklarar ökningen, men finansiella och fastighetsrelaterade 

kapitalvinster har också bidragit. År 2020 tillföll drygt 60 procent av kapitalvinsterna 

från bostadsförsäljningar och nästan 60 procent av utdelningarna i fåmansbolag 

hundradelen med högst ekonomisk standard. Förhållandevis få personer redovisar 

inkomster från dessa inkomstslag. Samtidigt är de belopp som redovisas i genomsnitt 

 
4 Under samma period, 2005–2020, ökade medianen för ekonomisk standard med ca 40 procent. De samlade kapital-
inkomsterna kan variera mycket mellan enskilda år, vilket bl.a. är en konsekvens av att kapitalvinster tenderar att 
realiseras extra mycket vissa år (t.ex. 2007). 
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betydande. Personer med sådana inkomster hamnar därför ofta högt upp i inkomst-

fördelningen. Ränteinkomster är däremot mer spridda över befolkningen. 

Kapitalinkomsternas starka uppgång 2012–2017 bröts 2018, då både fastighets-

relaterade kapitalvinster och utdelningar i fåmansbolag minskade. År 2020 sjönk de 

totala kapitalinkomsterna med 6 procent, främst till följd av att inkomsterna från 

aktieutdelningar minskade med närmare 40 procent. 

Diagram 2.3  Hushållens samlade kapitalinkomster 

Miljarder kronor (2020 års priser) 

 
Anm.: Begränsningar i data gör att uppdelningen av kapitalinkomsterna i olika delar inte medger en lika lång tidsserie 
som analysen av de aggregerade kapitalinkomsterna. Därför har detta diagram 2005 som startår. Ränteinkomster 
m.m. inkluderar bl.a. bankränta, schablonintäkt på investeringssparkonto och intäkt från uthyrning av privatbostad. 

Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och STAR) och egna beräkningar. 

De realiserade kapitalvinsternas utveckling beror i hög grad på förändringen i 

tillgångspriser, dvs. prisutvecklingen för bostäder och finansiella tillgångar. Sedan 

mitten av 1990-talet har det skett en kraftig prisuppgång i olika tillgångar. Detta gäller i 

synnerhet för bostadsrättslägenheter och småhus, men även priset på aktier har ökat 

kraftigt.5 Kapitalvinsterna från bostadsförsäljningar nådde en topp 2017, då ungefär 

250 000 personer redovisade ett genomsnittligt belopp på 620 000 kronor. Därefter 

har dessa kapitalvinster minskat. År 2020 föll de tillbaka ytterligare och 237 000 per-

soner redovisade ett genomsnittligt belopp på 467 000 kronor. Kapitalvinsterna från 

försäljningar av finansiella instrument ökade dock något under 2020. 

De s.k. 3:12-reglerna reglerar möjligheterna för ägarna till fåmansbolag att omvandla 

arbetsinkomster till utdelningsinkomster. Reglerna har ändrats ett antal gånger sedan 

början av 2000-talet. År 2006 sänktes t.ex. skattesatsen på utdelningar med 10 pro-

centenheter och gränsen för hur mycket som fick tas ut i utdelning höjdes. År 2014 

gjordes reglerna för beräkning av gränsbeloppet mer generösa.6 Dessa och andra 

regeländringar har bidragit till ökade utdelningsinkomster. År 2005 uppgick 

utdelningarna till ca 10 miljarder kronor fördelade på ca 75 000 personer. Efter-

följande år fördubblades utdelningarna. Åren därefter fortsatte antalet personer som 

redovisade utdelningsinkomster att öka gradvis, liksom det belopp som i genomsnitt 

redovisades. År 2014–2017 ökade utdelningarna kraftigt, till 110 miljarder kronor. Av 

detta belopp tillföll 60 miljarder topprocenten i inkomstfördelningen. År 2020 sjönk 

 
5 Se avsnitt 2.3.1 i Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65) för en mer detaljerad beskrivning av hur priserna på olika 
tillgångar har utvecklats de senaste 20 åren. 

6 Från och med 2014 får 50 procent av hela löneunderlaget ingå i gränsbeloppet. Detta har, särskilt för mindre företag, 
medfört möjlighet att tillgodoräkna sig betydligt högre gränsbelopp än tidigare. 
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antalet personer med utdelningsinkomster från fåmansbolag från 189 000 till 166 000, 

medan det genomsnittliga beloppet ökade från 480 000 kronor till 530 000 kronor. 

Gini-koefficientens ökning de senaste tio åren förklaras främst av 
topprocentens kapitalinkomster 

Som visats ovan har de senaste decenniernas inkomsttillväxt fördelats ojämnt över 

olika inkomstgrupper, och den samlade inkomstspridningen har därför ökat. Det 

relativa avståndet mellan den yttersta toppen och mitten av fördelningen har ökat i 

stort sett kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet. Det relativa avståndet mellan mitten 

och den nedersta delen av fördelningen ökade i början av perioden, 1995–2010, men 

därefter har avståndet varit i stort sett konstant. 

Gini-koefficienten är det vanligaste sammanfattande måttet på spridningen i en 

inkomstfördelning.7 Gini-koefficienten för ekonomisk standard ökade trendmässigt 

mellan 1995 och 2007 (se diagram 2.4). Den ekonomiska kris som inleddes 2008, med 

kraftigt fallande kapitalvinster till följd av en svag utveckling på aktie- och bostads-

marknaden, fick till följd att inkomstspridningen föll tillbaka. År 2009–2013 var 

Gini- koefficienten förhållandevis stabil. Inkomstspridningen ökade sedan successivt 

2014–2017 till följd av ökande kapitalinkomster i toppen av inkomstfördelningen. Den 

förda politiken under dessa år hade dock en starkt utjämnande fördelningsprofil, vilket 

bidrog till att uppgången dämpades.8 År 2018–2020 har kapitalinkomsterna minskat, 

och Gini-koefficienten har därför sjunkit något jämfört med toppnivån 2017. 

Diagram 2.4 understryker också toppinkomsttagarnas och kapitalinkomsternas 

betydelse för inkomstspridningens ökning den senaste tioårsperioden. Om inkomster 

mäts exklusive kapitalvinster blir Gini-koefficienten mindre och ökningen dämpas. 

Om övriga kapitalinkomster (räntor och utdelningar) också exkluderas dämpas 

ökningen ytterligare. Efter 2009 har inkomstspridningen mätt på detta sätt varit i stort 

sett konstant. Detta bekräftar den bild som förmedlas av diagram 2.1 och diagram 2.2 

ovan, dvs. att det i huvudsak är topprocentens ökade kapitalinkomster som har drivit 

upp inkomstspridningen under den senaste tioårsperioden. 

Diagram 2.4  Inkomstspridning mätt med Gini-koefficienten 

Gini-enheter

 

Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och TRIF) och egna beräkningar. 

 
7 Vid maximal ekonomisk jämlikhet (alla har samma ekonomiska standard) antar koefficienten värdet 0. Vid maximal 
ojämlikhet (en person får alla inkomster) antar koefficienten värdet 1. Måttet beskrivs utförligare i Teknisk bilaga till 
Fördelningspolitisk redogörelse april 2022 på regeringen.se. 

8 Se 2017 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2016/2017:100 bilaga 2). 
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3 Fördjupning: Inkomstutvecklingen 
mellan 2019 och 2020 

Den världsomspännande kris som påverkade den ekonomiska utvecklingen 2020 gör 

inkomstutvecklingen under det året särskilt intressant. Den officiella inkomst-

statistiken för 2020 publicerades i slutet av januari 2022, vilket gör att mer detaljerade 

analyser av hushållens ekonomiska standard 2020 inte har kunnat göras tidigare. Efter 

en kort bakgrundsbeskrivning analyseras i avsnitt 3.1 hur inkomsterna utvecklades för 

olika inkomstgrupper mellan 2019 och 2020 och förändringen av den samlade 

inkomstspridningen. I avsnitt 3.2 visas därefter hur inkomsterna utvecklades för olika 

åldersgrupper. 

Under 2020 präglades hela det svenska samhället av utbrottet av covid-19. 

Beteendeförändringar och restriktioner resulterade i en tydligt minskad efterfrågan i 

ekonomin, med allvarliga konsekvenser för jobb och företagande i hela landet. 

Nedgången skulle dock ha blivit väsentligt större utan de omfattande krisåtgärder som 

genomfördes för att stödja livskraftiga företag och minska antalet förlorade jobb. 

Exempelvis gjorde stöd vid korttidsarbete det möjligt för företag att behålla personal 

och undvika uppsägningar trots minskad aktivitet. I Coronakommissionens 

slutbetänkande Sverige under pandemin konstateras att de tidiga vägvalen i den 

ekonomiska krishanteringen, med snabba och kraftfulla stöd riktade till företagen, var 

en riktig strategi för att dämpa fallet i hushållens inkomster (SOU 2022:10).9 I en 

forskningsrapport, som bygger på månadsuppgifter under 2020, uppskattades att 

arbetsinkomsterna reducerades med i genomsnitt 4–5 procent till följd av pandemin, 

men att inkomstbortfallet skulle ha blivit nästan dubbelt så stort utan korttidsstödet 

och omställningsstödet.10  

Trots de omfattande stödåtgärderna sjönk sysselsättningsgraden för personer 20–64 år 

för första gången sedan 2010, från 82,1 procent 2019 till 80,8 procent 2020. 

Arbetslösheten i åldersgruppen 20–64 år ökade från 5,9 till 7,3 procent, och det totala 

antalet arbetade timmar per vecka minskade med i genomsnitt 4,6 procent jämfört 

med 2019. Konjunkturnedgången slog hårt mot vissa branscher, t.ex. hotell, 

restaurang och detaljhandel, vilket särskilt drabbade de unga på arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsgraden bland ungdomar 20–24 år minskade med 3,8 procentenheter. 

I befolkningen som helhet var det främst tidsbegränsade anställningar som minskade, 

men bland ungdomar minskade både fasta och tidsbegränsade anställningar.11 

Den lägre sysselsättningen och det minskade antalet arbetade timmar gjorde att 

hushållens genomsnittliga arbetsinkomst blev lägre 2020 än vad som skulle ha blivit 

fallet om pandemin inte hade inträffat. Effekterna var dock ojämnt fördelade. Ökad 

arbetslöshet och fallande arbetsinkomster tenderar visserligen att ge upphov till ökad 

inkomstspridning, men även om inkomstbortfallet kan vara betydande för enskilda 

individer får ökad arbetslöshet vanligtvis en begränsad kortsiktig effekt på den 

 
9 I en underlagsrapport till betänkandet konstateras att det visserligen inte är klarlagt hur många som skulle ha förlorat 
jobbet i avsaknad av dessa företagsstöd, men att de kan ha varit av stor betydelse för att skydda individer från 
inkomstbortfall och arbetslöshet (se Adermon, Laun, Lind, Olsson, Sauermann och Sjögren, Coronapandemin, 
arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad – Befolkningens inkomstutveckling under 2020, IFAU 2022). 

10 Se Angelov och Waldenström, Hur har covid-19-pandemin påverkat skatteintäkter och arbetsinkomster? 
Skatteverket, rapport 2021. 

11 Se Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15–74 år, AKU 2020. Statistiska 
meddelanden AM 12 SM 2101. 
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samlade inkomstspridningen.12 Det förklaras dels av att de som blir berörda av den 

ökade arbetslösheten är relativt få i förhållande till hela befolkningen, dels av att det 

sociala skyddsnätet ger ett inkomstskydd. 

Inkomstbortfallet 2020 begränsades dessutom ytterligare av att regeringen genom-

förde flera reformer av tillfällig karaktär som syftade till att stärka ekonomin för 

utsatta hushåll. Arbetslöshetsersättningen höjdes i april 2020 (höjt tak, höjd grundnivå 

samt höjd lägstanivå i arbetslöshetsförsäkringen). De höjda ersättningsnivåerna 

åtföljdes också av sänkta krav på vem som kunde få a-kassa, både vad gäller hur 

mycket man behövde ha arbetat och hur länge man behövde ha varit medlem i en  

a-kassa. I sjukförsäkringen infördes en karensersättning, vilket innebar att staten under 

större delen av 2020 betalade ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Vidare infördes 

ett tillfälligt tilläggsbidrag i bostadsbidraget till barnfamiljer under det andra halvåret av 

2020. Den 1 januari 2020 trädde dessutom ett antal redan tidigare beslutade reformer i 

kraft som stärkte hushållens disponibla inkomster under 2020, t.ex. stärkt grundskydd 

för pensionärer, sänkt skatt för pensionärer och slopad värnskatt. 

Hushållens kapitalinkomster kan svänga kraftigt beroende på den makroekonomiska 

utvecklingen. Vid inledningen av tidigare makroekonomiska chocker – t.ex. 1990-

talskrisen och finanskrisen 2008 – föll kapitalinkomsterna snabbt till följd av en svag 

utveckling på aktie- och bostadsmarknaden. Under 2020 uppvisade aktiemarknaden i 

stället en stark utveckling, och priserna på bostadsmarknaden ökade snabbare under 

2020 än genomsnittet sedan 2005. De samlade kapitalinkomsterna föll visserligen 

tillbaka med 6 procent (se diagram 2.3), men sett i ett längre perspektiv var detta en 

relativt måttlig förändring mellan två år. 

Det bör understrykas att de inkomstförändringar som redovisas i avsnitt 3 inte enbart 

beror på pandemin. Jämförelsen avser inkomsterna 2019 och 2020, och i redogörelsen 

isoleras inte den del av utvecklingen som hade en direkt koppling till pandemin från 

förändringar som beror på andra faktorer (den demografiska utvecklingen, 

förskjutningar av relativlöner etc.). Sannolikt har dock pandemin haft en betydande 

inverkan på utvecklingen mellan 2019 och 2020. 

3.1 Inbromsning av inkomstutvecklingen 

Relativt jämn inkomsttillväxtprofil 2020 

I diagram 3.1 har hela befolkningen 2019 och hela befolkningen 2020 sorterats efter 

ekonomisk standard respektive år och därefter delats upp i 100 percentilgrupper. 

Staplarna i diagrammet visar den procentuella skillnaden i ekonomisk standard mellan 

de individer som befann sig i en viss inkomstgrupp 2020 jämfört med de individer 

som befann sig i samma inkomstgrupp 2019. Den ekonomiska standarden fortsatte att 

öka under 2020, dock i förhållandevis låg takt jämfört med tidigare år på 2010-talet. 

Medianinkomsten i befolkningen ökade med 0,5 procent 2020, vilket kan jämföras 

med en genomsnittlig årlig ökning på närmare 2 procent för åren 2011–2019. 

Den ekonomiska standarden ökade över hela inkomstfördelningen, med undantag för 

den allra översta procenten. Inkomsttillväxten var starkast i de lägre inkomstskikten – i 

percentilgrupp 1–30 steg inkomsterna med i genomsnitt ca 1 procent. I skiktet under 

den allra yttersta toppen steg inkomsterna också något mer än medianinkomsten. 

Utvecklingen var svagast i de översta percentilgrupperna, i synnerhet i den allra 

 
12 För att få en bild av hur det försämrade arbetsmarknadsläget efter utbrottet av pandemin skulle komma att påverka 
2020 års inkomstfördelning genomfördes i 2021 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2020/2021:100 bilaga 2) en 
scenarioanalys baserad på mikrosimuleringsmodellen Fasit. Resultaten bekräftade att den samlade inkomstsprid-
ningen är relativt okänslig för en ökning av arbetslösheten. Enligt modellen förväntades Gini-koefficienten öka med 
måttliga 0,001 enheter till följd av den ökade arbetslösheten 2020.  
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översta procenten. De lägre kapitalinkomsterna under 2020 fick till följd att 

topprocentens ekonomiska standard sjönk med 1,4 procent. 

Diagram 3.1  Förändring av den ekonomiska standarden mellan 2019 och 2020 

Procent 

 
Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF och STAR) och egna beräkningar. 

Den relativt jämna inkomstutvecklingen över olika delar av inkomstfördelningen 

resulterade i en marginell minskning av Gini-koefficienten mellan 2019 och 2020, från 

0,312 till 0,311. Precis som tidigare år hade kapitalinkomsternas utveckling ett 

väsentligt inflytande på förändringen av inkomstspridningen. Gini-koefficienten för 

alla inkomster exklusive kapitalinkomster ökade med 0,006 enheter 2020 (se diagram 

2.4). Det visar att utvecklingen för andra inkomster än kapitalinkomster, t.ex. 

arbetsinkomster och skatter, sammantaget tenderade att leda till ökad 

inkomstspridning. När ränte- och utdelningsinkomster inkluderas minskar dock 

ökningen till 0,001 enheter. När slutligen kapitalvinster inkluderas, byts uppgången till 

en nedgång med 0,001 enheter. 

För att få perspektiv på utvecklingen av hushållens inkomster 2020 kan det vara 

intressant att jämföra med hur utvecklingen såg ut under finanskrisen. År 2008 sjönk 

den genomsnittliga ekonomiska standarden för de nedersta två tiondelarna i 

inkomstfördelningen med närmare 5 procent. För den översta tiondelen var fallet 

ännu brantare, ca 11 procent, medan medianinkomsten ökade med 2,6 procent. 

Sammantaget ledde denna utveckling till att Gini-koefficienten sjönk förhållandevis 

mycket, från 0,307 till 0,289. En väsentlig skillnad jämfört med 2020, som hade 

betydelse för de lägre inkomstskikten, var att finanskrisen inföll efter en period av 

sänkta ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen. Många lämnade också 

arbetslöshetskassorna 2007 och 2008 till följd av ökade avgifter för försäkringen. När 

finanskrisen slog till ökade arbetslösheten, och många stod då med ett svagt skydd 

mot den förlorade arbetsinkomsten. Under 2020 höjdes i stället ersättningsnivåerna i 

arbetslöshetsförsäkringen, och reglerna ändrades så att fler personer blev berättigade 

till ersättning. En annan skillnad var att aktie-och bostadspriserna sjönk kraftigt under 

finanskrisens inledande skede, vilket gav upphov till kraftigt fallande kapitalvinster och 

toppinkomster. Utvecklingen under 2020 var, som nämnts ovan, inte alls lika 

dramatisk. 

Reformer var viktiga för att motverka vikande inkomster 

Inkomsttillväxtprofilen i diagram 3.1 påverkas av de reformer i skatte- och 

transfereringssystemen som trädde i kraft under 2020. Den heldragna linjen i 

diagrammet visar ett alternativt scenario, beräknat med hjälp av mikrosimulerings-
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modellen Fasit.13 Alternativscenariot visar hur inkomsterna skulle ha förändrats mellan 

2019 och 2020 om reformerna inte hade genomförts. Följande reformer beaktas i 

simuleringen:  

– tillfälliga höjningar av tak, grundnivå och lägstanivå i arbetslöshetsförsäkringen14 

– tillfällig karensersättning i sjukförsäkringen  

– tillfälligt tilläggsbidrag i bostadsbidraget till barnfamiljer  

– stärkt grundskydd för äldre (höjd grundnivå i garantipensionen, höjt tak i 

bostadstillägget m.m.) 

– sänkt inkomstskatt för pensionärer 

– skattereduktion i vissa glest befolkade områden 

– slopad värnskatt och höjt tak för uppskov vid försäljning av bostad. 

Alternativscenariot visar att reformerna var helt avgörande för den faktiska inkomst-

tillväxten 2020, särskilt i botten och i toppen av fördelningen. Utan reformerna skulle 

medianinkomsten ha legat kvar på samma nivå som 2019. I den nedersta tiondelen av 

fördelningen skulle den ekonomiska standarden ha sjunkit med ca 0,5 procent i stället 

för den ökning med runt 1 procent som blev det faktiska utfallet. I percentilgrupperna 

strax under topprocenten skulle inkomsterna också ha sjunkit i frånvaro av reformer. 

I de nedre inkomstskikten var det särskilt höjningarna av grundnivå och lägstanivå i 

arbetslöshetsförsäkringen samt det stärkta grundskyddet för äldre som hade betydelse 

för inkomsttillväxten. Mittenskiktet, och i viss mån även inkomstgrupperna lite längre 

upp i fördelningen, påverkades främst av den sänkta inkomstskatten för pensionärer 

och av höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen.15 Det övre skiktet gynnades 

främst av den slopade värnskatten. 

De relativt likartade inkomsttillväxtprofilerna med och utan reformer i diagram 3.1 

indikerar att de reformer som vidtogs 2020 inte hade någon nämnvärd effekt på den 

samlade inkomstspridningen. Detta bekräftas också av Gini-koefficienten, som är 

densamma i alternativscenariot utan reformer som i det faktiska utfallet 2020. 

3.2 Stora skillnader i inkomstutveckling mellan 
olika åldersgrupper 

På ett övergripande plan kan det se ut som att det inte hände så mycket i inkomst-

fördelningen mellan 2019 och 2020. Inkomsterna utvecklades relativt jämnt över alla 

inkomstgrupper, och den samlade inkomstspridningen förändrades marginellt. Detta 

utesluter dock inte att det kan ha skett betydande rörelser inom inkomstgrupperna. 

Framför allt kan det försämrade arbetsmarknadsläget 2020 förväntas ha haft olika 

effekt på inkomsterna i olika åldersgrupper. Pensionerna påverkades t.ex. inte direkt 

av den ekonomiska krisen, medan den genomsnittliga inkomsttillväxten bland 

personer i förvärvsaktiv ålder bör ha bromsats av den fallande sysselsättningsgraden. 

I detta avsnitt (3.2) jämförs först inkomstutvecklingen för personer 20–64 år med 

utvecklingen för dem som är 65 år eller äldre. Därefter beskrivs utvecklingen för olika 

delar av gruppen 20–64 år. 

 
13 Modellen beskrivs närmare i Finansdepartementets rapport Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 
2022 på regeringen.se. 

14 De höjda ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen åtföljdes dessutom av sänkta krav på vem som kan få a-
kassa, både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. 
Dessa förändringar har inte kunnat beaktas i simuleringarna. Detta innebär att det kommer att ske en viss underskatt-
ning av reformernas betydelse för inkomstutvecklingen mellan 2019 och 2020. 

15 Skattesänkningen för pensionärer var ett led i borttagandet av skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och 
pension. Skatten hade tidigare år sänkts för pensionärer med lägre inkomster, dvs. pensionärer som befann sig i den 
nedre delen av inkomstfördelningen. Det steg som genomfördes 2020 berörde dock främst pensionärer med högre 
inkomster, dvs. pensionärer som företrädesvis tillhörde den övre delen av inkomstfördelningen. 
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Svag inkomstutveckling för personer i förvärvsaktiv ålder 

I den vänstra delen av diagram 3.2 har alla individer i förvärvsaktiv ålder 20–64 år 

sorterats efter ekonomisk standard och därefter delats upp i 100 percentilgrupper. 

Staplarna i diagrammet visar inkomstutvecklingen i respektive percentilgrupp mellan 

2019 och 2020. För medianinkomsttagaren var den ekonomiska standarden i stort sett 

oförändrad. Den ekonomiska standarden sjönk i de nedre inkomstskikten och ökade i 

de övre. Detta innebar att inkomstspridningen ökade i gruppen. 

Utan de reformer som genomfördes 2020 hade det försämrade arbetsmarknadsläget 

fått ett betydligt större genomslag på inkomsttillväxten. Den ekonomiska standarden 

skulle ha sjunkit i ungefär 80 av de 100 percentilgrupperna. Endast percentilgrupperna 

70–90 hade fått en svagt positiv utveckling. Medianinkomsten skulle ha minskat med 

0,3 procent, och i de nedre skikten skulle den ekonomiska standarden ha minskat med 

1–1,5 procent.16  

Diagram 3.2 Förändring av den ekonomiska standarden mellan 2019 och 2020, 
åldersgrupperna 20–64 år och 65 år eller äldre 

Procent Procent 

 
Anm.: För gruppen 65 år eller äldre har förändringen för percentilgrupp 100 begränsats till -5 procent. De verkliga 
värdena är -10,1 procent för stapeln och -10,8 procent för den heldragna linjen. 

Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 

I gruppen 65 år eller äldre ökade den ekonomiska standarden däremot över nästan 

hela fördelningen (se den högra delen av diagram 3.2). Medianinkomsten bland de 

äldre ökade med 2,2 procent. Inkomsttillväxten var högst i de nedre och lägst i de övre 

inkomstskikten, vilket innebar att inkomstspridningen i gruppen minskade mellan 

2019 och 2020. Utan de reformer som genomfördes 2020 skulle inkomstökningen ha 

varit väsentligt lägre både i den nedre och i den övre delen av fördelningen, och 

medianinkomstens ökning skulle ha halverats.17 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att medianinkomstens ökning med 0,5 pro-

cent 2020 för befolkningen som helhet huvudsakligen berodde på inkomsttillväxten i 

den äldre delen av befolkningen. Skillnaden i inkomsttillväxt mellan olika ålders-

grupper fick också till följd att gapet i ekonomisk standard mellan äldre och personer i 

förvärvsaktiv ålder krympte 2020. År 2019 hade medianinkomsttagaren bland 

personer 65 år eller äldre 61 000 kronor, eller 21 procent, lägre ekonomisk standard än 

 
16 Förstärkningarna av grund- och lägstanivå i arbetslöshetsförsäkringen och tilläggsbidraget i bostadsbidraget bidrog 
till att hålla uppe inkomsterna i de lägre inkomstskikten. I toppen av fördelningen var det särskilt den borttagna 
värnskatten som bidrog till att den ekonomiska standarden inte föll tillbaka. 

17 Inkomsterna i den nedre delen av fördelningen påverkades mest av det förstärkta grundskyddet, medan det steg i 
skattesänkningen för pensionärer som genomfördes 2020 hade störst betydelse i den övre delen.  
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medianinkomsttagaren bland personer 20–64 år. År 2020 minskade det absoluta gapet 

med 8 procent till 56 000 kronor. 

Minskade arbetsinkomster och ökade arbetsmarknadsstöd 

Den minskade sysselsättningen och det minskade antalet arbetade timmar 2020 ledde 

till förändringar i sammansättningen av hushållens inkomster i åldersgruppen 20–64 

år. Diagram 3.3 visar hur förändringar i olika inkomstslag i genomsnitt bidrog till 

förändringen av ekonomisk standard mellan 2019 och 2020. I diagrammet visas även 

den genomsnittliga årliga förändringen för de tre föregående åren, 2017–2019. 

Diagram 3.3 Bidraget från olika inkomstslag till genomsnittlig förändring av 
ekonomisk standard i åldersgruppen 20–64 år 

Förändring av medelinkomst i kronor (2020 års priser)  

 
Anm.: Samtliga inkomster är, liksom ekonomisk standard, justerade för försörjningsbörda. Siffrorna ovanför staplarna 
anger det totala bidraget till förändringen av den genomsnittliga ekonomiska standarden från de inkomstslag som ingår 
i diagrammet. Arbetsinkomst avser löne- och näringsinkomster. En mer komplett redovisning finns i tabell a.2 och 
tabell a.3 i redogörelsens tabellbilaga.  

Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 

År 2017–2019 bidrog framför allt ökade arbetsinkomster till att öka den 

genomsnittliga ekonomiska standarden. Samtidigt minskade medelinkomsten från 

arbetsmarknadsstöd, ersättning i samband med sjukdom och övriga transfereringar, 

vilket verkade i motsatt riktning. Mellan 2019 och 2020 minskade i stället 

arbetsinkomsterna som en följd av det försämrade arbetsmarknadsläget. Detta 

uppvägdes dock av att inkomsterna från övriga inkomstslag, särskilt 

arbetsmarknadsstöd, ökade.18 Ersättning i samband med sjukdom ökade också liksom 

medelinkomsten från studiestöd. Medelinkomsten från övriga transfereringar (t.ex. 

ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag) ökade däremot endast marginellt. 

Sämst utveckling för unga vuxna 20–24 år  

Att konjunkturnedgången slog hårt mot vissa branscher, t.ex. hotell, restaurang och 

detaljhandel, drabbade särskilt de unga på arbetsmarknaden. Detta blir tydligt när 

gruppen 20–64 år bryts ner i delgrupper (se diagram 3.4). För åldersgruppen 20–24 år 

sjönk den ekonomiska standarden över hela fördelningen. Medianinkomsten minskade 

 
18 Den genomsnittliga arbetsinkomsten minskade både till följd av att färre personer var sysselsatta någon gång under 
året och till följd av att medelinkomsten för de sysselsatta minskade (se tabell a.3 i redogörelsens tabellbilaga). Medel-
inkomsten från arbetsmarknadsstöd ökade med drygt 50 procent. Den relativt kraftiga ökningen berodde dels på att 
andelen som levde i ett hushåll där någon hushållsmedlem fick ersättning någon gång under året ökade från 11,3 till 
14,5 procent, dels på att den genomsnittliga ersättningen för berörda individer ökade med ca 20 procent. Den senare 
effekten förklaras till största delen av de höjda ersättningsnivåerna (som inte bara gällde nyinskrivna arbetslösa, utan 
även de som redan var arbetslösa) och av att fler fick inkomstrelaterad ersättning när det infördes lättnader i arbetslös-
hetsförsäkringens medlems- och arbetsvillkor. 
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med nästan 2 procent, och de lägsta inkomsterna sjönk något mer än inkomsterna 

längre upp i fördelningen. För övriga åldersgrupper ökade däremot inkomsterna över 

större delen av fördelningarna, och medianinkomsten i åldersgrupperna ökade något 

mer än medianinkomsten för gruppen 20–64 år som helhet. 

Diagram 3.4 Förändring av den ekonomiska standarden mellan 2019 och 2020 för 
olika delgrupper i åldersgruppen 20–64 år 

Procent Procent 

 

 
Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 

Inom åldersgruppen 20–64 år ökar den genomsnittliga ekonomiska standarden i stort 

sett kontinuerligt med stigande ålder.19 Skillnaden i inkomsttillväxt mellan ålders-

grupperna ledde således till att gapet i ekonomisk standard mellan äldre och yngre i 

förvärvsaktiv ålder vidgades 2020. År 2019 hade medianinkomsttagaren i gruppen  

20–24 år 82 000 kronor, eller ungefär 25 procent, lägre ekonomisk standard än 

medianinkomsttagaren bland personer 50–64 år. År 2020 vidgades gapet till 89 000 

kronor, dvs. det absoluta gapet ökade med 8 procent. 

Konjunkturnedgången ledde till att inkomsternas sammansättning förändrades mellan 

2019 och 2020 (se diagram 3.5). År 2020 minskade den genomsnittliga arbets-

inkomsten i samtliga åldersgrupper. Fallet var dock mest märkbart för den yngsta 

åldersgruppen, där den minskade med 4 procent. Bland de yngre uppvägdes inkomst-

bortfallet endast delvis av att inkomsterna från övriga inkomstslag ökade. Den relativt 

stora förändringen av medelinkomsten från studiestöd indikerar att många yngre valde 

att börja studera 2020 när arbetsmarknadsläget försämrades. Andelen personer 20–

24 år som levde i ett hushåll där någon hushållsmedlem mottog studiestöd ökade med 

ca 5 procent, eller 17 000 personer (se tabell a.5 i redogörelsens tabellbilaga). 

 
19 Därför är unga vuxna överrepresenterade i de nedre skikten och underrepresenterade i de övre skikten av inkomst-
fördelningen för personer i förvärvsaktiv ålder 20–64 år. Det motsatta förhållandet gäller för äldre, t.ex. personer 55–
60 år, som i genomsnitt har högst ekonomisk standard. Dessa är underrepresenterade i de nedre skikten och under-
representerade i de övre skikten. 
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Diagram 3.5  Bidraget från olika inkomstslag till förändringen av den 
genomsnittliga ekonomiska standarden 2020 i olika åldersgrupper 

Förändring av medelinkomst i kronor (2020 års priser) mellan 2019 och 2020

 

Anm.: Samtliga inkomster är, liksom ekonomisk standard, justerade för försörjningsbörda. Siffrorna ovanför staplarna 
anger det totala bidraget till förändringen av den genomsnittliga ekonomiska standarden från de inkomstslag som ingår 
i diagrammet. En mer komplett redovisning finns i tabell a.4 och tabell a.5 i redogörelsens tabellbilaga.  

Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 

4 Ekonomisk utsatthet 

Detta avsnitt fokuserar på inkomsterna i den nedre delen av inkomstfördelningen. 

Avsnitt 4.1 visar utvecklingen av andelen som lever i ekonomisk utsatthet. Avsnitt 4.2 

redogör för den ekonomiska utsattheten bland barn, med särskilt fokus på hur den 

mer långvariga utsattheten har förändrats över tid. 

4.1 Andelen med låg ekonomisk standard har 
stabiliserats de senaste tio åren 

Ekonomisk utsatthet kan mätas på olika sätt 

Det finns olika sätt att mäta hur många som är ekonomiskt utsatta i samhället. En 

vanlig ansats är att betrakta dem vars ekonomiska standard ligger under en given gräns 

som individer med låg ekonomisk standard. Med denna ansats kan måtten vara 

absoluta eller relativa. Med en absolut låginkomstgräns avgör den absoluta köpkraften 

om en individ har låg ekonomisk standard och beloppsgränsen definierar samma reala 

ekonomiska standard från ett år till ett annat. Med en relativ låginkomstgräns följer 

beloppsgränsen med när medelinkomsten i ett samhälle ökar. Internationellt används 

ofta ett relativt mått för att mäta andelen individer som har låg ekonomisk standard. 

Ett sådant mått används också nedan. 

De ovan beskrivna måtten på ekonomisk utsatthet brukar betecknas som indirekta. 

Direkta mått bygger i stället på observationer av olika aspekter av den faktiska 

materiella levnadsstandarden. Ett motiv till att använda direkta mått är svårigheterna 

att identifiera människor med låg levnadsstandard enbart genom att beakta deras 

registrerade årsinkomster.20 Inom EU har det tagits fram ett direkt mått på materiell 

standard som baseras på enkätfrågor. Måttet avser att fånga bristande tillgång till vissa 

varor och tjänster och oförmåga att delta i vardagliga aktiviteter som uppfattas som 

socialt nödvändiga. Enligt detta mått, som redovisas i tabell a.1 i redogörelsens tabell-

 
20 Registrerade årsinkomster fångar t.ex. inte upp ekonomiska resurser i form av förmögenhet, arv och liknade 
överföringar inom familjen eller mellan olika hushåll, och inte heller inkomster från svartarbete. 

-12 000

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

20–24 år 25–34 år 35–49 år 50–64 år

Arbetsinkomst Arbetsmarknadsstöd

Ersättning i samband med sjukdom Studiestöd

Övriga transfereringar 

-5 500 kr
(-1,6 %) +2 800 kr

(+0,5 %)

+3 100 kr
(+0,9 %)

+2 200 kr
(+0,6 %)



Prop. 2021/22:100 Bilaga 2 

17 

bilaga, har andelen med mycket låg materiell standard i Sverige legat i intervallet  

1–2 procent under större delen av 2000-talet.21 

Ungefär 15 procent av befolkningen har låg ekonomisk standard 

Med en relativ låginkomstgräns, här beräknad som 60 procent av medianinkomsten, 

har andelen med låg ekonomisk standard ökat sedan mitten av 1990-talet (se diagram 

4.1).22 Medianinkomstens tillväxt har gradvis höjt låginkomstgränsen. Som visades i 

diagram 2.1 ovan hade de lägre inkomstskikten en svagare inkomsttillväxt än median-

inkomsten mellan 1995 och 2010. Detta ledde till en stark ökning av andelen med 

inkomster under låginkomstgränsen, från 7 till 14 procent. Efter 2010 har inkomsterna 

i den nedre delen av inkomstfördelningen utvecklats i ungefär samma takt som 

medianinkomsten, och andelen med låg ekonomisk standard har legat på en stabil nivå 

runt 14–15 procent. Andelen sjönk något mellan 2019 och 2020. Den främsta orsaken 

var att inkomsterna för många äldre i befolkningen ökade i snabbare takt än median-

inkomsten. En förhållandevis stor andel av den äldre befolkningen har inkomster som 

ligger ungefär i nivå med låginkomstgränsen. Utvecklingen 2020 innebar att många 

flyttade från en position strax under gränsen till en position strax över gränsen. 

Diagram 4.1  Andel med låg ekonomisk standard 

Andel av befolkningen, procent 

 
Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och TRIF) och egna beräkningar. 

Ju längre ned i inkomstfördelningen, desto färre personer försörjer sig på arbete och 

desto fler får olika sociala ersättningar. Dessa transfereringar är vanligtvis kopplade till 

prisutvecklingen, eller bestämda i fasta belopp. Ersättningsnivåerna justeras ibland 

också diskretionärt. Exempelvis har taket i arbetslöshetsförsäkringen, som förblir 

nominellt oförändrat i avsaknad av politiska beslut, justerats vid ett flertal tillfällen 

sedan mitten av 1990-talet. Över tid har därför merparten av transfereringarna vuxit 

något snabbare än den allmänna prisnivån. De flesta transfereringarna har dock inte 

vuxit i takt med den genomsnittliga inkomstutvecklingen. År 1995–2010 utvecklades i 

stort sett samtliga transfereringar långsammare än inkomstindex (se diagram 4.2). 

Efter 2010 har dock flera ersättningar, t.ex. taket och golvet i arbetslöshetsförsäk-

ringen och grundnivån i föräldrapenningen, ökat snabbare än inkomstindex. Detta har 

varit en bidragande orsak till att inkomsttillväxten i de lägre inkomstskikten har hållit 

jämna steg med medianinkomsten de senaste tio åren. 

 
21 Måttet beskrivs utförligare i Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 2022 på regeringen.se. 

22 Utvecklingen av andelen med låg ekonomisk standard, beräknad med en absolut låginkomstgräns, redovisas i tabell 
a.1 i redogörelsens tabellbilaga. Med en absolut gräns, beräknad som 60 procent av 1995 års prisjusterade median-
inkomst, har andelen med låg ekonomisk standard minskat i stort sett kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet. 
Minskningen beror på att de reala inkomsterna har ökat även för dem med förhållandevis låga inkomster. 
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Diagram 4.2  Förändring av ersättningen i ett urval av transfereringssystem 

Förändring av ersättningsnivå i förhållande till förändring av inkomstindex, procent 

 
Anm.: För garantipension och sjukersättning avser beräkningarna 2003–2010 och 2011–2020. Beräkningarna för 
ekonomiskt bistånd avser 1998–2010 och 2011–2020 och gäller för en ensamstående förälder med två barn 11–14 år. 
Ett värde på t.ex. 80 visar att ersättningen har ökat 20 procent mindre än ökningen av inkomstindex under perioden. 
Ett värde större än 100 visar att ersättningen har ökat mer än index. 

Källa: Egna beräkningar. 

Andelen äldre med låg ekonomisk standard sjönk 2020 

Risken för låg ekonomisk standard har ett tydligt samband med individers ålder och 

anknytning till arbetsmarknaden (se diagram 4.3). Bland unga vuxna i åldern 20–24 år, 

där många är studerande, är andelen med låg ekonomisk standard högre än för befolk-

ningen som helhet. Andelen sjunker med stigande ålder fram till pensioneringen vid 

65–70 års ålder. Därefter ökar andelen med stigande ålder. 

Diagram 4.3  Andel med låg ekonomisk standard efter ålder 

Procent 

 
Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 

Mellan 2019 och 2020 minskade andelen med låg ekonomisk standard i befolkningen 

från 15,0 till 14,7 procent. Samtidigt steg andelen i åldersgruppen 20–64 år från 13,0 

till 13,3 procent. Det var främst bland unga 20–24 år som andelen ökade, vilket var en 

konsekvens av att många yngre fick lägre inkomster 2020. I åldrarna över 65 år 

minskade däremot andelen markant, från 15,2 till 13,0 procent. Andelen minskade 

mest bland dem över 75 år, från 19,6 till 16,3 procent. År 2020 var andelen med låg 

ekonomisk standard i hela gruppen 65 år eller äldre således lägre än i åldersgruppen 

20–64 år.  
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Det är generellt sett svårt att identifiera en enskild orsak till varför vissa individer har 

låg ekonomisk standard. Orsaken förefaller i stället ofta vara en kombination av olika 

förhållanden: en egen låg inkomst, försörjningsansvar för barn, avsaknad av en partner 

eller en partner med låg inkomst. Om ingen hushållsmedlem arbetar heltid är risken 

för låg ekonomisk standard betydande (se diagram 4.4). Utrikes födda, i synnerhet 

personer med kort vistelsetid i Sverige, har lägre sysselsättningsgrad och högre arbets-

löshet än inrikes födda. De löper därmed en betydligt större risk för ekonomisk 

utsatthet än inrikes födda. Ensamstående, framför allt kvinnor med barn, är en grupp 

där andelen med låg ekonomisk standard är förhållandevis stor, särskilt jämfört med 

grupperna sammanboende med barn eller utan barn. Även bland individer i den äldre 

delen av befolkningen (75 år och äldre) har ensamstående, framför allt kvinnor, en 

avsevärt högre andel med låg ekonomisk standard än sammanboende. 

Diagram 4.4  Andel med låg ekonomisk standard i olika befolkningsgrupper 

Procent 

 
Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF och STAR) och egna beräkningar. 

4.2 Ökad långvarig utsatthet bland barn  

Den ekonomiska situationen under barndomen påverkar inte bara levnadsförhållan-

dena under uppväxten utan kan även få konsekvenser på en rad områden senare i 

livet. Barn och ungdomar som bor i ekonomiskt utsatta hushåll har förhöjd risk för 

fysisk och psykisk ohälsa, bristfälliga relationer till vänner och föräldrar, kriminalitet, 

utsatthet för brott och otrygghet, trångboddhet och låga studieresultat under 

uppväxten.23 Därtill kommer att de som vuxna i genomsnitt har sämre fysisk och 

psykisk hälsa, lägre utbildningsnivå och högre risk för ekonomisk utsatthet.24 

Utvecklingen av andelen barn som lever i hushåll med låg ekonomisk standard (dvs. 

under 60 procent av medianinkomsten) följer i stort sett samma mönster som 

utvecklingen för hela befolkningen (se diagram 4.1). Andelen har ökat gradvis sedan 

mitten av 1990-talet och 2020 levde nästan var femte barn 0–19 år i ett hushåll med 

låg ekonomisk standard. För vissa barn beror den låga standarden på att föräldrarna 

har tillfälligt låga inkomster under kortare perioder till följd av t.ex. studier, arbets-

löshet eller sjukdom. För andra är den ett mer permanent tillstånd. Att leva en stor del 

av uppväxten i ett ekonomiskt utsatt hushåll har sannolikt större betydelse för olika 

riskfaktorer under uppväxtåren, och för utfall senare i livet, än om utsattheten är av 

 
23 Se t.ex. Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968–2010 (Socialstyrelsen 2013) och 
Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige (Forte 2018) samt referenser i dessa. 

24 Ekonomiskt utsatta barn (Ds 2004:41). 
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mer tillfällig karaktär. Detta avsnitt (4.2) belyser hur stor del av uppväxten barn och 

ungdomar lever i ett hushåll som har låg ekonomisk standard.  

Var tionde barn har låg standard under större delen av uppväxten 

I analysen följs barn födda 1990–2000, från det år barnet fyllde ett år till det år barnet 

fyllde 18 år. Barnen delas in i fem grupper beroende på antal år som barnet levde i ett 

hushåll med låg ekonomisk standard.25 Bland barn födda mellan 1990 och 2000 var 

ungefär sex av tio inte ekonomiskt utsatta någon gång under uppväxten, medan fyra 

av tio var ekonomiskt utsatta någon gång under uppväxten (se diagram 4.5). Andelen 

som var ekonomiskt utsatta under större delen av sin uppväxt (tio år eller mer) var 

högre för barn födda under den senare delen av perioden. Andelen fördubblades, från 

4,5 procent av barnen födda 1990 till 9,5 procent av barnen födda 2000. Andelen barn 

som var ekonomiskt utsatta under nästan hela eller hela uppväxten (15 år eller mer) 

ökade från 1,0 procent för barn födda 1990 till 3,7 procent för barn födda 2000. 

Diagram 4.5 Barn efter födelseår och antal år med låg ekonomisk standard 

Procent 

 
Källor: Statistiska centralbyrån (LINDA) och egna beräkningar. 

För att få en uppfattning om trenden mot ökad långvarig ekonomisk utsatthet har 

fortsatt även bland barn födda efter 2000, har barn födda 2000–2008 följts från det år 

barnet fyllde ett år till det år barnet fyllde tio år. Resultaten visar att andelen barn som 

levde i ett hushåll med låg ekonomisk standard under större delen (minst sex) av de tio 

första åren av barndomen ökade från 11 procent för barn födda 2000 till 14 procent 

för barn födda 2008. 

Barn i hushåll med svag anknytning till arbetsmarknaden löper 
större risk för långvarig utsatthet 

Barn som bor i hushåll där de vuxna har en svag anknytning till arbetsmarknaden 

löper högre risk för långvarig ekonomisk utsatthet än andra barn. Det gäller t.ex. barn 

som har föräldrar som är födda utomlands, barn som har unga föräldrar eller föräldrar 

med kortare utbildning. Risken är också högre för barn som bor i hushåll där de vuxna 

har en stor försörjningsbörda, t.ex. barn som bor tillsammans med en ensamstående 

förälder eller barn som har många syskon.  

Den långvariga utsattheten för barn födda under den senare delen av perioden 1990–

2000 ökade mest i de grupper som redan från början hade högst andel långvarigt 

utsatta. Det framgår exempelvis när barn grupperas efter föräldrarnas födelseland (se 

 
25 Det finns några studier som använt en liknande metod, se t.ex. Lindquist och Sjögren Lindquist, The Dynamics of 
Child Poverty in Sweden, Journal of Population Economics, 2012 och Millenniebarnen (Rädda barnen 2020). 
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diagram 4.6). I gruppen där båda föräldrarna var födda utanför Sverige ökade andelen 

barn som var ekonomiskt utsatta under större delen av uppväxten från 17 procent för 

barn födda 1990 till 38 procent för barn födda 2000. Om båda föräldrarna var svensk-

födda ökade andelen långvarigt ekonomiskt utsatta i stället från 4 procent till 

6 procent. 

Diagram 4.6 Andel barn efter antal år med låg ekonomisk standard, barn födda 
1990 och 2000 

Procent 

 
Anm.: Sv anger att föräldrarna, eller föräldern, är födda i Sverige. Sv/U anger att en förälder är född i Sverige och en 
förälder är född i utlandet. U anger att föräldrarna/föräldern är födda i utlandet. Om föräldrarna inte är folkbokförda i 
samma hushåll som barnet finns inte alltid uppgifter om båda föräldrars födelseland. I dessa fall anses hushållet tillhöra 
gruppen med enbart svenskfödda eller enbart utrikes födda föräldrar beroende på födelselandet för den förälder som 
barnet är folkbokfört hos. 

Källor: Statistiska centralbyrån (LINDA) och egna beräkningar. 

5 De äldres ekonomiska situation 

De äldres pensioner och ekonomiska standard har på senare tid uppmärksammats på 

olika sätt.26 Gruppen äldre är mycket heterogen. Vissa är i behov av samhällets grund-

skydd, medan andra har en ekonomisk standard som ligger långt över genomsnittet 

för hela befolkningen. Denna variation beror på flera faktorer. En stor del förklaras av 

arbetsinkomstens storlek under de förvärvsaktiva åren. Att arbeta heltid och i många 

år bidrar till en högre ekonomisk standard senare i livet. Även avsättningar till tjänste-

pension under arbetslivet är en viktig faktor, liksom eventuella kapitalinkomster efter 

arbetslivet. Hushållens sammansättning och de inkomster som en eventuell partner 

bidrar med har också stor betydelse för den enskildes ekonomiska standard. 

Incitamenten till fortsatt arbete efter 65 års ålder har ökat till följd av bl.a. reformer på 

skatteområdet. Det kan ha bidragit till att fler fortsätter arbeta efter 65 års ålder. 

Många väljer, både före och efter att de fyllt 65 år, att bli s.k. jobbonärer en tid, dvs. de 

fortsätter att arbeta samtidigt som de börjar ta ut pension i någon form. Att vara 

jobbonär underlättas av flexibiliteten i pensionssystemet. Antalet jobbonärer har ökat 

kraftigt de senaste årtiondena. År 2020 var 43 procent av alla personer i åldrarna 62–

66 år jobbonärer, vilket är mer än en fördubbling sedan början av 2000-talet.27  

Detta avsnitt belyser de äldres ekonomiska situation 2020, med särskilt fokus på den 

ekonomiska standarden för jobbonärer. Alla personer 62 år eller äldre som har 

 
26 Se t.ex. rapporten Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden? (Pensionsmyndigheten 2021). 

27 Se rapporten Att vara jobbonär – en lönsam affär (Pensionsmyndigheten 2021) för en mer detaljerad redovisning av 
hur antalet jobbonärer har utvecklats över tid. 
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inkomst från både arbete och pension definieras här som jobbonärer. De som tar ut 

pension utan att ha inkomster från arbete betraktas som pensionärer på heltid. 

5.1 Gradvis övergång från arbete till pension  

Hur övergången från arbete till pension görs varierar mellan individer. En del övergår 

direkt från att arbeta till att bli pensionärer, medan andra fortsätter som jobbonärer. 

Vissa trappar frivilligt ned sin arbetstid redan före pensioneringen, medan det för 

andra sker en successiv övergång via trygghetssystemen till följd av ohälsa eller 

arbetslöshet. Vidare finns det personer som lämnar arbetslivet genom avtalslösningar 

som erbjuds inom tjänstepensionssystemen. 

Lägsta åldern för uttag av pension höjdes 2020 från 61 år till 62 år. Grundskyddet i 

form av garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg till pensionärer kan 

tidigast betalas ut från 65 års ålder. Vid samma ålder upphör rätten till olika arbets-

relaterade inkomstförsäkringar, såsom arbetslöshetsersättning och sjukersättning. 

Genom införandet av den s.k. riktåldern kommer denna 65-årsgräns, liksom lägsta 

ålder för uttag av pension, att höjas stegvis. Enligt lagen (1982:80) om anställnings-

skydd har man numera rätt att få stanna kvar i anställning till 68 års ålder, vilket 

möjliggör ett längre arbetsliv. 

Majoriteten av personer 61–64 år är kvar i arbete 

Även om det är möjligt att gå i pension före 65 års ålder är det få som gör det. År 

2020 var flertalet som under året fyllde 62 år fortfarande kvar i arbete (se diagram 5.1). 

Knappt 5 procent var pensionärer på heltid och ungefär 25 procent var jobbonärer. 

Andelen jobbonärer ökar successivt upp till 64 års ålder. Andelen pensionärer på 

heltid ökar också, men i långsammare takt. År 2020 var ca 40 procent av alla som 

under året fyllde 64 år jobbonärer, medan andelen pensionärer på heltid uppgick till 

12 procent. 

Diagram 5.1 Arbetsmarknadsstatus 2020 för den äldre delen av befolkningen 

Procent 

 

Anm.: I kategorin arbetande utan pensionsinkomster ingår personer med inkomster från förvärvsarbete eller löne-
relaterade transfereringar, som sjukpenning, sjukersättning och arbetslöshetsersättning. Kategorin jobbonär består av 
dem som har inkomst från både arbete (oavsett inkomstens storlek) och pension. I kategorin pensionär ingår personer 
som saknar arbetsinkomster, men som har allmän pension (inkl. äldreförsörjningsstöd), tjänstepension eller privat 
pension. Då den lägsta åldern för uttag av pension har höjts till 62 år består pensionen för pensionärer eller jobbonärer 
som under 2020 fyllde 61 år bara av tjänstepension och/eller privat pension. I kategorin övriga ingår bl.a. personer med 
ekonomiskt bistånd, efterlevandepensioner eller etableringsstöd som enda försörjningskälla. 

Källor: Statistiska centralbyrån (STAR) och egna beräkningar. 
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Andelen jobbonärer bland personer 61–64 år är ungefär densamma för kvinnor och 

män. Andelen jobbonärer skiljer sig inte heller märkbart åt mellan ensamstående och 

sammanboende. Däremot är det en lägre andel ensamstående kvinnor än 

ensamstående män som går i tidig pension. En bidragande orsak till detta kan vara att 

kvinnor i högre grad än män försörjer sig på lönerelaterade ersättningar, såsom 

sjukpenning, sjukersättning eller arbetslöshetsersättning, under åren precis före 

övergången till pension. Ensamstående kvinnor går även i lägre utsträckning i tidig 

pension än kvinnor i sammanboende hushåll. År 2020 var 7 procent av de 

ensamstående kvinnorna pensionärer på heltid det år de fyllde 64 år, jämfört med 

14 procent av sammanboende kvinnor i samma ålder. 

Personer med eftergymnasial utbildning är något underrepresenterade bland dem som 

går i pension på heltid före 65 års ålder, medan personer med gymnasial utbildning är 

något överrepresenterade. Bland dem som är kvar i arbete vid 61–64 års ålder finns en 

tydlig överrepresentation av personer med eftergymnasial utbildning, medan det bland 

jobbonärer finns en viss överrepresentation av personer med gymnasial utbildning. 

Många som är 65 år eller äldre kombinerar arbete med 
ålderspension 

Från 65 års ålder sker det en markant ökning av andelen som går i pension på heltid 

(se diagram 5.1). Av de som fyllde 66 år 2020 hade 46 procent gått i pension på heltid. 

Andelen pensionerade var marginellt högre bland kvinnor än bland män. Nästan 

hälften av alla som fyllde 66 år 2020 var jobbonärer. 

Bland personer som är 65 år eller äldre är män jobbonärer i högre grad än kvinnor. 

Mönstret förstärks med stigande ålder. Störst andel jobbonärer finns bland män i 

sammanboende hushåll. Personer med eftergymnasial utbildning och yrken som ställer 

krav på fördjupad högskolekompetens (enligt Statistiska centralbyråns kategorisering) 

är överrepresenterade både bland jobbonärer och bland personer som arbetar utan att 

ta ut pension. Det kan möjligtvis förklaras av att deras yrke, arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö ger bättre förutsättningar att vara kvar i arbetslivet efter 65 års ålder 

jämfört med personer i andra yrkesgrupper. 

Vid 68 års ålder har flertalet lämnat arbetslivet bakom sig och blivit pensionärer på 

heltid. Men det finns också många som fortsätter att kombinera arbete med pension. 

År 2020 hade fyra av tio som fyllde 68 år under året inkomst från arbete. Även i högre 

åldrar finns många jobbonärer. Nästan var fjärde person som fyllde 75 år under året 

hade någon inkomst från arbete 2020. För många av dessa var inkomsten från arbete 

liten, men för ungefär en fjärdedel utgjorde arbetsinkomsten mer än 20 procent av den 

totala inkomsten. 

5.2 Stora skillnader i ekonomisk standard bland 
personer 65 år eller äldre 

Den ekonomiska standarden för personer över 65 år är i genomsnitt lägre än den 

ekonomiska standarden bland personer i förvärvsaktiv ålder 20–64 år. Det finns dock 

stora inkomstskillnader bland de äldre. 

Inkomstrelaterade pensioner dominerar  

I diagram 5.2 har hela befolkningen sorterats efter ekonomisk standard och därefter 

delats upp i 10 lika stora inkomstgrupper. Närmare 40 procent av gruppen 65 år eller 

äldre befann sig i någon av de tre lägsta inkomstgrupperna 2020, varav flertalet 

tillhörde inkomstgrupp 2 eller 3. De äldre finns dock representerade i alla 
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inkomstskikt, och en av tio tillhörde den översta tiondelen av inkomstfördelningen 

2020. De lägre inkomstgrupperna består främst av äldre ensamstående pensionärer, 

oftast kvinnor, medan sammanboende yngre pensionärer och jobbonärer är vanligare i 

de högre inkomstgrupperna. Det finns också en markant överrepresentation av inrikes 

födda och personer med eftergymnasial utbildning i de högre inkomstskikten. 

Diagram 5.2 Sammansättning av bruttoinkomsten för personer 65 år eller äldre i 
olika inkomstgrupper 2020 

Inkomstandelar i procent  Antal personer 65 år eller äldre 

 
Anm.: Arbetsinkomst m.m. inkluderar löne- och näringsinkomster samt lönerelaterade transfereringar som inte är 
pensionsinkomster. I inkomstrelaterade pensioner m.m. ingår inkomstpension, tjänstepension, privat pension och 
nordisk pension. Grundskyddet består av garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg till pensionärer. 
Kategorin änkepension m.m. utgörs till allra största delen av änkepension (92–98 procent i de olika inkomstgrupperna), 
medan ekonomiskt bistånd och skattefria pensioner m.m. utgör resten. Negativa andelar för arbetsinkomst respektive 
kapitalinkomst i inkomstgrupp 1 beror på att ett mindre antal personer redovisade stora negativa företagarinkomster 
eller stora kapitalförluster. Exkluderas dessa blir fördelningen i inkomstgrupp 1 mer lik den i inkomstgrupp 2. 

Källor: Statistiska centralbyrån (STAR) och egna beräkningar. 

I alla inkomstgrupper utom i den högsta stod den inkomstbaserade pensionen för den 

största delen av de äldres bruttoinkomst 2020. I den lägsta inkomstgruppen bidrar 

även grundskyddet i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 

med en stor andel av bruttoinkomsten. Arbetsinkomster förekommer i varierande 

grad bland de äldre i alla delar av inkomstfördelningen, men utgör en större andel av 

bruttoinkomsten i de högre inkomstskikten än i de lägre. Bland de äldre som tillhörde 

tiondelen med högst ekonomisk standard 2020 var kapitalinkomster det dominerade 

inkomstslaget, medan pensionsinkomster stod för drygt en tredjedel av 

bruttoinkomsten. 

Grundskyddet viktigt i de lägre inkomstskikten 

Grundskyddet är ett viktigt komplement i grupper med låg ekonomisk standard, även 

om den inkomstrelaterade pensionen svarar för den största delen av bruttoinkomsten 

också i de lägsta inkomstgrupperna. Summan av garantipension, äldreförsörjningsstöd 

och bostadstillägg till pensionärer utgjorde 2020 ungefär 20 procent av 

bruttoinkomsten bland de äldre i inkomstgrupperna 1 och 2. I dessa inkomstgrupper 

hade 347 000 personer grundskydd, varav nära tre fjärdedelar var kvinnor som i de 

flesta fall var ensamstående. 

Hur många år en person har arbetat har en betydande inverkan på den inkomst-

baserade pensionens storlek. För de som förvärvsarbetat ett mindre antal år blir 

inkomstpensionen låg även om de arbetat heltid under dessa år. Grundskyddet blir 

därför mer betydelsefullt för dessa grupper. För personer i de tre lägsta inkomst-
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grupperna med högst 15 år av pensionsgrundande inkomster utgjorde grundskyddet 

huvuddelen, närmare 60 procent, av bruttoinkomsten 2020. 

Änkepensionen är också betydande i lägre inkomstgrupper. Det beror på att det är en 

förmån som i högre utsträckning förekommer bland äldre kvinnor, som ofta har låga 

inkomstbaserade pensioner. 

Många jobbonärer i de övre inkomstskikten 

Bland de 2,1 miljoner personer som var 65 år eller äldre 2020 hade drygt en fjärdedel 

arbetsinkomster. Majoriteten var jobbonärer, medan relativt få var arbetande utan 

pensionsinkomster. Jobbonärernas genomsnittliga individuella inkomst efter skatt var 

2020 nästan 70 procent högre än pensionärernas (se tabell 5.1). Den genomsnittliga 

arbetsinkomsten var betydande för jobbonärerna men de hade också i genomsnitt 

högre kapitalinkomster än pensionärerna. Även pensionsinkomsterna var i genomsnitt 

högre för jobbonärer än för pensionärer. Det indikerar att personer som redan tjänat 

in till en relativt god pension i högre utsträckning fortsätter att jobba efter att de börjat 

ta ut sin pension än personer med låg pension. 

Tabell 5.1 Medelinkomst från olika inkomstslag för jobbonärer och pensionärer 
65 år eller äldre 2020  

Medelinkomst i kronor (2020 års priser) 

 Jobbonärer Pensionärer 

Arbetsinkomst m.m. 106 300 0 

Kapitalinkomst 108 900 40 500 

Inkomstrelaterade pensioner m.m. 265 200 216 400 

Grundskydd, änkepension m.m. 5 900 19 600 

Skatt 121 900 58 800 

Totalt efter skatt  364 400 217 700 

Anm.: De olika inkomstslagen definieras i anmärkningen under diagram 5.2. En mer detaljerad redovisning finns i 
tabell a.6 i redogörelsens tabellbilaga. 

Källor: Statistiska centralbyrån (STAR) och egna beräkningar. 

Jobbonärer finns representerade i hela inkomstfördelningen, men de är betydligt fler i 

de högre inkomstgrupperna (se diagram 5.3). År 2020 tillhörde endast en av tio 

jobbonärer någon av de två lägsta inkomstgrupperna, medan ungefär sex av tio 

tillhörde den övre halvan av inkomstfördelningen. Överrepresentationen i den övre 

delen av fördelningen var ännu större om jobbonärer var en man, sammanboende, 

65–69 år, inrikes född eller hade många år med pensionsgrundande inkomster. 

Jobbonärer, och särskilt jobbonärer högt upp i inkomstfördelningen, hade i högre 

utsträckning än heltidspensionärer minst 30 år med pensionsgrundande inkomster. 

Grundskydd förekom både bland jobbonärer och pensionärer, men i lägre 

utsträckning bland jobbonärer. I den högsta inkomstgruppen utgjorde kapital-

inkomster den största inkomstkällan för både jobbonärer och pensionärer. 
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Diagram 5.3 Sammansättning av bruttoinkomsten för jobbonärer och pensionärer 
i olika inkomstgrupper 2020 

Inkomstandelar i procent  Antal personer 

 
Anm.: De olika inkomstslagen definieras i anmärkningen under diagram 5.2. Negativa andelar i stapeln för inkomst-
grupp 1 bland jobbonärer beror på att ett mindre antal individer redovisade stora negativa företagarinkomster och/eller 
kapitalförluster. Summan av inkomstandelarna är dock 100 procent. 

Källor: Statistiska centralbyrån (STAR) och egna beräkningar. 

6 Fördelningseffekter av reformer 

Som framgått ovan är inkomstfördelningens utveckling ett utfall av många faktorer i 

komplex samverkan, där olika delar av den ekonomiska politiken ger viktiga bidrag. 

Regeringens fördelningspolitiska strategi består också av flera komponenter. Den 

ekonomiska politiken i sin helhet bedöms för det första bidra till högre sysselsättnings-

grad. Det lägger grunden för ett jämlikt samhälle. Insatser för en jämlik skola och 

möjligheter att bygga på med ny kunskap senare i livet är ytterligare en komponent. 

Tillsammans med åtgärder som stärker utsatta gruppers ställning på arbetsmarknaden 

och motverkar illojal konkurrens skapar det förutsättningar för en jämn fördelning av 

faktorinkomsterna. Därtill kommer den del av regeringens fördelningspolitiska strategi 

som består av aktiv omfördelning genom skatter, transfereringar och gemensamt 

finansierade välfärdstjänster. 

I detta avsnitt redovisas fördelningsprofilerna för reformer som har genomförts sedan 

2007 och som har en direkt inverkan på de ekonomiska resurser som hushållen 

förfogar över.28 För perioden 2007–2014 saknas underlag för redovisning av effekter 

av reformer i gemensamt finansierade välfärdstjänster. För den perioden redovisas 

därför enbart effekterna av reformer i skatte- och transfereringssystemen. Satsningar 

på gemensamt finansierade välfärdstjänster utgör dock betydelsefulla delar i den aktiva 

omfördelningen av ekonomiska resurser mellan hushåll. De ingår inte i den disponibla 

inkomsten, men har betydelse för hushållens välstånd. För en mer fullständig bild av 

politikens inriktning i ett omfördelande perspektiv har analyserna sedan 2015 därför 

kompletterats med beräkningar av hur sådana reformer påverkar fördelningen av de 

samlade ekonomiska resurser som hushållen får del av. Summan av ekonomisk 

 
28 Beräkningarna har gjorts med mikrosimuleringsmodellen Fasit. Modellen beskrivs närmare i Finansdepartementets 
rapport Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 2022 på regeringen.se. 

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

-50

-25

0

25

50

75

100

125

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arbetsinkomst m.m. Kapitalinkomst Inkomstrelaterad pension m.m.

Grundskydd Änkepension m.m. Antal personer (höger axel)

Jobbonär Pensionär

InkomstgruppInkomstgrupp



Prop. 2021/22:100 Bilaga 2 

27 

standard och de resurser som läggs på individuella välfärdstjänster för varje individ 

benämns utökad inkomst.29 

Fördelningsanalysen av reformer som påverkar hushållens disponibla inkomster beak-

tar helårseffekten av reformer som har en direkt påverkan på hushållens inkomster via 

förändringar i skatte- och transfereringssystemen. Effektberäkningarna är statiska i 

den meningen att de inte beaktar eventuella beteendeförändringar som kan 

uppkomma till följd av reformerna. Det innebär bl.a. att beräkningarna inte tar hänsyn 

till de förändringar av sysselsättning och arbetade timmar, och de därav följande 

effekterna på disponibel inkomst, som reformerna kan tänkas medföra. Beräkningarna 

bortser även från förändringar av inkomsternas köpkraft då prisförändringar kan 

uppstå till följd av ändrad indirekt beskattning eller ändrade avgifter. 

Beräkningarna redovisas per mandatperiod. I analysen jämförs den inkomst individer 

hade i slutet av respektive mandatperiod med den inkomst de skulle ha haft om 

regelverken för skatter och transfereringar och nivån på satsningar på individuella 

välfärdstjänster hade förblivit oförändrade under hela mandatperioden. 

6.1 Reformernas fördelningsprofiler varierar 
mellan olika perioder 

Ojämn fördelningsprofil 2007–2010 

I diagram 6.1 redovisas fördelningseffekterna av reformer i skatte- och transfererings-

systemen 2007–2010 respektive 2011–2014. Reformerna 2007–2010 bidrog till en mer 

ojämn fördelning av den ekonomiska standarden. Exempelvis innebar den successiva 

utbyggnaden av jobbskatteavdraget att förvärvsarbetande, som till stor del befinner sig 

i den övre halvan av inkomstfördelningen, fick en påtaglig ökning av sin ekonomiska 

standard. Andra reformer som bidrog till den ojämna fördelningsprofilen var bl.a. 

slopad förmögenhetsskatt och höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt.  

Diagram 6.1 Genomsnittlig effekt på ekonomisk standard i olika inkomstgrupper 
till följd av reformer 2007–2014 

Procent 

 
Anm.: I diagrammet delas hela befolkningen in i tio lika stora inkomstgrupper. Individer sorteras efter den ekonomiska 
standard de skulle ha haft det sista året i respektive period om regelverken för skatter och transfereringar hade förblivit 
oförändrade under hela mandatperioden. Notera att de procentuella effekterna för de två mandatperioderna är 
beräknade utifrån olika baser. 

Källor: För perioden 2007–2010, se 2010 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2009/10:100 bilaga 4, diagram 2.7 
och tabell u.2). För perioden 2011–2014, se 2014 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2013/14:100 bilaga 2, 
diagram 6.1 och tabell u.3). 

 
29 Värdet av välfärdstjänsterna räknas samman på hushållsnivå och fördelas lika på varje medlem i hushållet. För en 
mer utförlig beskrivning av beräkningsmetoden, se Finansdepartementets rapport Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk 
redogörelse april 2022 på regeringen.se. 
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År 2011–2014 genomfördes ett antal reformer som i större utsträckning riktade sig till 

hushåll med svag ekonomi. Exempelvis sänktes skatten för pensionärer och bostads-

tillägget höjdes. Åtgärder inom t.ex. bostadsbidraget och föräldrapenningen bidrog 

också till att den ekonomiska standarden ökade procentuellt sett mest för personer 

som tillhörde den nedre halvan av inkomstfördelningen.  

Drygt 35 procent av den totala förstärkningen av hushållens ekonomiska standard 

2007–2014 bedöms ha tillfallit personer i de två översta inkomstgrupperna i 

inkomstfördelningen (se tabell a.7 i redogörelsens tabellbilaga). Ungefär 8 procent 

bedöms ha tillfallit de två nedersta inkomstgrupperna. 

Tydligt utjämnande fördelningsprofil 2015–2018 

Reformerna 2015–2018 hade en utpräglad låginkomstprofil. Reformerna stärkte de 

ekonomiska marginalerna för hushåll med låg ekonomisk standard. Samtidigt ökade 

skatteuttaget från hushåll med starkare ekonomi. Den ekonomiska standarden bedöms 

ha ökat mest för individer som tillhörde inkomstgrupp 1 och 2 (se diagram 6.2). 

Satsningarna inbegrep bl.a. höjt bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer, höjd 

ersättning i arbetslöshetsförsäkringen, skattereduktion för fackföreningsavgiften, höjt 

tak i sjukpenningen, höjd sjuk- och aktivitetsersättning, höjd inkomstgräns inom 

bostadsbidraget, höjt barnbidrag och höjt underhållsstöd. 

Välfärdssatsningarna 2015–2018 tillförde ekonomiska resurser i alla inkomstgrupper. 

Den utökade inkomsten bedöms ha ökat mest för inkomstgrupperna 1 och 2 (se 

diagram 6.3). Utbildning utgjorde en relativt stor andel av dessa förstärkningar, men 

satsningar gjordes också på bl.a. äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Barnfamiljer, 

och i synnerhet ensamstående föräldrar, i de lägre inkomstgrupperna gynnades mest 

då utbildning utgör en stor del av välfärdstjänsterna. Även äldre ensamstående kvinnor 

med låga inkomster gynnades förhållandevis mycket. 

De reformer som har genomförts 2019–2022 har också haft en utjämnande inkomst-

profil. Fördelningseffekterna av dessa reformer beskrivs mer i detalj i avsnitt 6.2. 

Diagram 6.2 Genomsnittlig effekt på ekonomisk standard i olika inkomstgrupper 
till följd av reformer 2015–2022 

Procent 

 
Anm.: Notera att de procentuella effekterna för de två mandatperioderna är beräknade utifrån olika baser. 

Källor: För perioden 2015–2018, se 2019 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2018/19:100 bilaga 2, 
diagram 7.1). För perioden 2019–2022, se diagram 6.4 i avsnitt 6.2 nedan. 
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Diagram 6.3 Genomsnittlig effekt på utökad inkomst i olika inkomstgrupper till 
följd av reformer 2015–2022 

Procent 

 
Anm.: Notera att de procentuella effekterna för de två mandatperioderna är beräknade utifrån olika baser. Bidrag från 
förändrad ekonomisk standard och bidrag från välfärdssatsningar avser förändringen i ekonomisk standard respektive 
välfärdssatsningar som andel av den utökade inkomsten före reformerna. Att stapeln för ekonomisk standard är högre i 
diagram 6.2 än i diagram 6.3 beror på att förändringen i ekonomisk standard divideras med ett lägre belopp 
(ekonomisk standard före reformerna) i diagram 6.2. 

Källor: För perioden 2015–2018, se 2019 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2018/19:100 bilaga 2, 
diagram 7.2). För perioden 2019–2022, se diagram 6.5 i avsnitt 6.2 nedan. 

6.2 Fördelningseffekter av reformer under 
innevarande mandatperiod 

I detta avsnitt (6.2) redovisas inledningsvis hur de reformer som genomförts i skatte- 

och transfereringssystemen under mandatperioden bedöms påverka hushållens 

ekonomiska standard. De reformer som har beaktats finns redovisade i redogörelsens 

tabellbilaga (se tabell a.8). De omfattande åtgärder som vidtogs för att stötta företag 

under lågkonjunkturen 2020 hade enbart en indirekt påverkan på hushållens ekonomi. 

De beaktas därför inte i analysen. Åtgärderna bidrog dock till att färre personer 

förlorade sin arbetsinkomst, vilket ledde till att hushållen fick högre disponibla 

inkomster jämfört med om åtgärderna inte hade vidtagits. Därefter utvidgas analysen 

till att även omfatta de satsningar som gjorts på individuella välfärdstjänster. Den 

totala omfattningen av dessa satsningar uppdelat på olika områden finns redovisade i 

redogörelsens tabellbilaga (se tabell a.9). 

Ökad ekonomisk standard över hela inkomstfördelningen 

Hushållens disponibla inkomster bedöms öka med 64 miljarder kronor till följd av de 

reformer som föreslagits i propositioner från regeringen 2019–2022. Därtill kommer 

28 miljarder kronor till följd av reformer i den av riksdagen beslutade budgeten för 

2019 (t.ex. utökat jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och höjt 

tak för rutavdraget) och reformer som initierades av riksdagen i budgeten för 2022 

(t.ex. förstärkt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för personer över 65 år). 

Flertalet av regeringens reformer har en utjämnande fördelningsprofil (se diagram 6.4), 

dvs. de har störst effekt på inkomsterna i den nedre delen av inkomstfördelningen. 

Det gäller t.ex. det stärkta grundskyddet för pensionärer, inkomstpensionstillägget, 

garantitillägget i bostadstillägget, den höjda garantiersättningen till personer med sjuk- 

och aktivitetsersättning, förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen, det höjda 

underhållsstödet och tilläggsbidraget i bostadsbidraget till barnfamiljer. Några av 
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regeringens reformer, t.ex. avskaffandet av värnskatten och de sista stegen i 

borttagandet av skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension, har störst 

effekt på inkomsterna i den övre delen av inkomstfördelningen.30 Andra av 

regeringens reformer har störst effekt för inkomstgrupperna i mitten av inkomst-

fördelningen, t.ex. den breda skattereduktionen på förvärvsinkomster och den 

tillfälliga skattereduktionen på arbetsinkomster. 

Den genomsnittliga förändringen i ekonomisk standard för olika inkomstgrupper 

bedöms variera mellan 2,3 och 7,8 procent. Den ekonomiska standarden bedöms öka 

mest för inkomstgrupp 2. 

Diagram 6.4 Genomsnittlig effekt på ekonomisk standard i olika inkomstgrupper 
till följd av reformer 2019–2022  

Procent 

 
Anm.: Alla beräkningsbara åtgärder som påverkar hushållens disponibla inkomster och som presenterats i 
propositioner som lämnats efter BP22 t.o.m. VÄB22 är inkluderade i beräkningarna. I Åtgärder pensionärer respektive 
Åtgärder sjuk- eller aktivitetsersättning ingår reformer avseende både transfereringar och skatter. I Åtgärder initierade 

av riksdagen ingår reformer enligt den av riksdagen beslutade budgeten för 2019 och de reformer som initierades av 
riksdagen i budgeten för 2022. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Regeringens reformer bedöms bidra till en minskning av den samlade inkomst-

spridningen mätt med Gini-koefficienten (se tabell 6.1). Andelen personer med låg 

ekonomisk standard (under 60 procent av medianen) bedöms också minska till följd 

av regeringens reformer. 

Tabell 6.1 Effekt på Gini-koefficienten och andelen med låg ekonomisk standard till 
följd av reformer 2019–2022 

Andel i procent och förändring av andel i procentenheter 

 

2022 exkl. 
reformer  

2022 inkl. regeringens 
reformer 

2022 inkl. samtliga 
reformer  

Gini-koefficienten 0,323 0,318 0,317 

Andel med låg ekonomisk standard 15,4 13,4 13,4 

Anm.: Det finns en betydande osäkerhet i den redovisade nivån på Gini-koefficienten exkl. och inkl. reformer då beräk-
ningarna görs på framskrivna data. Osäkerheten bedöms dock inte påverka den beräknade reformeffekten. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
30 Skatten har tidigare sänkts för pensionärer med lägre inkomster. De steg som genomförts 2019–2021 har främst 
berört pensionärer med högre inkomster. 
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Välfärdssatsningar tillför ekonomiska resurser i alla 
inkomstgrupper 

Under mandatperioden har satsningar även genomförts på individuella välfärds-

tjänster. Satsningar som genomförts i propositioner från regeringen beräknas ha ökat 

de individuella välfärdstjänsternas omfattning med 50 miljarder kronor 2019–2022. 

Därtill kommer 18 miljarder kronor till följd av reformer som initierats av riksdagen i 

den beslutade budgeten för 2019 samt 2022. 

Välfärdssatsningarna bedöms tillföra ekonomiska resurser i alla inkomstgrupper. 

Effekten av välfärdssatsningarna, uttryckt som andel av den utökade inkomsten (dvs. 

summan av ekonomisk standard och värdet av välfärdstjänster), är störst i de lägre 

inkomstgrupperna (se diagram 6.5). Förändringen i utökad inkomst har därför en mer 

utjämnande profil än förändringen i ekonomisk standard i diagram 6.4. Den utökade 

inkomsten bedöms i genomsnitt öka mest för personer i de lägsta inkomstgrupperna. 

Diagram 6.5 Genomsnittlig förändring av utökad inkomst i olika inkomstgrupper 
till följd av reformer 2019–2022 

Procent 

 

Anm.: Bidrag från förändrad ekonomisk standard och bidrag från välfärdssatsningar avser förändringen i ekonomisk 
standard respektive välfärdssatsningar som andel av den utökade inkomsten före reformerna. Att stapeln för 
ekonomisk standard är högre i diagram 6.4 än i diagram 6.5 beror på att förändringen i ekonomisk standard divideras 
med ett lägre belopp (ekonomisk standard före reformerna) i diagram 6.4. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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Tabellbilaga 

Tabell a.1 Fördelningspolitiska nyckeltal  

  1995 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvinnors individuella disponibla inkomst som 

andel av männens (procent)1, 2 80,3 82,0 80,4 81,0 82,0 81,2 82,0 82,4 

Gini inkl. kapitalvinster2 0,227 0,287 0,307 0,289 0,291 0,297 0,293 0,289 

Gini exkl. kapitalvinster2 0,213 0,245 0,257 0,259 0,267 0,265 0,264 0,265 

Inkomstandel för översta procenten (procent)2 4,0 7,6 8,3 6,8 6,4 7,0 6,8 6,6 

Inkomstandel för översta tiondelen (procent)2 19,7 25,0 26,4 24,1 23,9 24,6 24,3 24,0 

Låg ek. standard, relativ 60 (procent)2 7,3 10,2 12,2 13,2 13,4 14,1 13,8 13,7 

Låg ek. standard, absolut 60 (procent)2 7,3 3,3 3,2 3,9 4,1 4,0 3,4 3,1 

Mycket låg materiell standard (procent)3 - 2,1 2,2 1,8 2,0 1,9 1,7 1,8 

Andel individer med ek. bistånd (procent)4 7,8 4,3 4,1 4,2 4,5 4,6 4,4 4,2 

Marginaleffekt (procent)5, 6 - 39,4 36,4 35,7 33,3 32,8 33,6 33,4 

Ersättningsgrad (procent)                 

Arbetslöshet5, 7   - 74,2(79,1) - - - - - - 

Sjukpenning5, 8 - 86,7 83,4 81,9 81,2 80,2 80,1 80,0 

Sjuk- och aktivitetsersättning5, 8 - 77,0 74,8 73,1 72,5 71,4 71,9 72,0 

         

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnors individuella disponibla inkomst som 

andel av männens (procent)1, 2 83,1 83,3 83,6 84,3 84,5 84,7 84,9 85,8 

Gini inkl. kapitalvinster2 0,292 0,303 0,315 0,319 0,321 0,310 0,312 0,311 

Gini exkl. kapitalvinster2 0,265 0,270 0,273 0,278 0,278 0,272 0,276 0,277 

Inkomstandel för översta procenten (procent)2 6,7 7,3 8,2 9,0 9,0 8,6 8,6 8,4 

Inkomstandel för översta tiondelen (procent)2 24,3 25,3 26,5 27,1 27,2 26,2 26,1 26,0 

Låg ek. standard, relativ 60 (procent)2 13,6 14,2 14,6 14,3 14,8 14,4 15,0 14,7 

Låg ek. standard, absolut 60 (procent)2 2,8 2,5 2,1 2,0 2,1 2,0 2,2 2,1 

Mycket låg materiell standard (procent)3 1,9 1,0 1,1 0,8 1,1 1,6 1,8 1,8 

Andel individer med ek. bistånd (procent)4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 

Marginaleffekt (procent)5, 6 33,7 32,7 33,3 33,7 34,1 34,0 33,3 32,8 

Ersättningsgrad (procent)                

Arbetslöshet5, 7  - - - - 66,4(73,5) 65,7(72,7) 64,4(72,1) 68,4(73,1) 

Sjukpenning5, 8 80,7 80,0 80,0(86,0) 79,9(86,6) 79,9(86,6) 79,8(86,5) 79,4(86,3) 79,5(86,4) 

Sjuk- och aktivitetsersättning5, 8 72,4 72,0 71,3(82,2) 70,9(82,2) 70,8(82,3) 70,9(82,8) 70,0(82,0) 69,9(82,0) 

1 Avser åldersgruppen 20–64 år. Andelen avser kvoten mellan kvinnors medianinkomst och mäns medianinkomst. 

2 På grund av dataomläggning är serien före 2011 inte helt jämförbar med serien 2011–2020 (HEK 2001–2010, TRIF 2011–2020). I tidigare redogörelser 
baserades uppgifterna för 2011 och 2012 på HEK, medan åren därefter baserades på STAR. Övergången från STAR till TRIF i denna redogörelse beror 
bl.a. på att TRIF 2011–2020 har kompletterats med löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. Det har inte varit möjligt att göra 
motsvarande komplettering i STAR annat än för 2020, vilket har skapat ett tidsseriebrott i STAR-data. 

3 Data från Eurostat. 

4 Data från Socialstyrelsen. Från och med 2012 ingår inte längre introduktionsersättning i redovisningen av ekonomiskt bistånd, vilket skapar ett brott i 
serien för andel med ekonomiskt bistånd. 

5 På grund av dataomläggning är serien före 2013 inte helt jämförbar med serien 2013–2020 (HEK 2001–2012, STAR 2013–2020). 

6 Tidsseriebrott till följd av att Statistiska centralbyrån fr.o.m. Fasit 2011 använder en ny metod för att beräkna skattefria transfereringar. 

7 Inom parentes anges ersättningsgraden när hänsyn även tas till avtals- och inkomstersättning. Inför 2020 års redogörelse reviderades metodiken för att 
beräkna ersättningsgrader vid arbetslöshet, se Finansdepartementets rapport Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 2022 på 
regeringen.se. En längre tidsserie baserad på den gamla metoden finns publicerad i tidigare fördelningspolitiska redogörelser, se t.ex. prop. 
2018/2019:100 bilaga 2.  

8 Från och med 2015 kan ersättningsgraden beräknas när hänsyn även tas till avtalsersättningar. Ersättningsgraden beräknad på detta sätt anges inom 
parentes. 

Källor: Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Eurostat och egna beräkningar. 
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Tabell a.2 Medelinkomst från olika inkomstslag i åldersgruppen 20–64 år 

Medelinkomst från olika inkomstslag, 1000-tal kronor i 2020 års priser 

 Medelinkomst 2019 Medelinkomst 2020 

Bidrag till förändring 
av den ekonomiska 

standarden 

Arbetsinkomst 342,0 339,9 -2,0 

Kapitalinkomst 44,3 42,8 -1,5 

Arbetsmarknadsstöd 4,3 6,6 2,3 

Ersättning i samband med sjukdom 6,3 6,9 0,6 

Studiestöd 6,7 7,5 0,8 

Ekonomiskt bistånd 1,7 1,8 0,1 

Övriga inkomster inkl. pensioner 35,6 35,5 0,0 

Skatt 112,6 111,8 0,8 

Ekonomisk standard 328,2 329,2 1,0 

Anm.: Samtliga inkomster är, liksom ekonomisk standard, justerade för försörjningsbörda. Arbetsinkomst avser löne- 
och näringsinkomster.  

Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 

Tabell a.3 Medelinkomst för personer med inkomst från olika inkomstslag i 
åldersgruppen 20–64 år 

Medelinkomst från olika inkomstslag, 1000-tal kronor i 2020 års priser. Andel med inkomst i procent 

 

2019: 
medelinkomst för 

personer med 
inkomst > 0 

2020: 
medelinkomst för 

personer med 
inkomst > 0  

2019:  
andel med 
inkomst > 0 

2020:  
andel med 
inkomst > 0 

Arbetsinkomst 360,9 360,0  94,7 94,4 

Kapitalinkomst 59,6 56,8  74,3 75,3 

Arbetsmarknadsstöd 38,1 45,6  11,3 14,5 

Ersättning i samband med sjukdom 32,1 13,7  19,5 49,9 

Studiestöd 26,2 27,9  25,7 27,0 

Ekonomiskt bistånd 35,7 37,4  4,7 4,8 

Övriga inkomster inkl. pensioner 56,9 56,0  62,5 63,4 

Skatt 114,2 113,6  98,6 98,5 

Anm.: Samtliga inkomster är, liksom ekonomisk standard, justerade för försörjningsbörda. Arbetsinkomst avser löne- 
och näringsinkomster. Andel med inkomst > 0 avser därför andelen personer vars ekonomiska standard berörs av ett 
visst inkomstslag (dvs. minst en person i hushållet har inkomst från inkomstslaget). På samma sätt avser medel-
inkomsten för personer med inkomst > 0 medelinkomsten för personer som berörs av inkomstslaget. 

Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 
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Tabell a.4 Medelinkomst från olika inkomstslag i åldersgrupperna 20–24 år, 25–34 år, 
35–49 år och 50–64 år 

Medelinkomst från olika inkomstslag, 1000-tal kronor i 2020 års priser 

 Medelinkomst 2019 Medelinkomst 2020 

Bidrag till förändring 
av den ekonomiska 

standarden 

20–24 år    

Arbetsinkomst 285,5 274,3 -11,3 

Kapitalinkomst 25,6 25,1 -0,5 

Arbetsmarknadsstöd 3,2 5,2 2,0 

Ersättning i samband med sjukdom 4,0 4,5 0,5 

Studiestöd 22,5 25,6 3,1 

Ekonomiskt bistånd 2,2 2,4 0,1 

Övriga inkomster inkl. pensioner 18,1 18,1 0,0 

Skatt 81,4 78,8 2,6 

Ekonomisk standard 279,7 276,4 -3,3 

25–34 år    

Arbetsinkomst 306,5 305,4 -1,2 

Kapitalinkomst 20,8 19,3 -1,5 

Arbetsmarknadsstöd 3,8 6,3 2,5 

Ersättning i samband med sjukdom 5,1 5,8 0,6 

Studiestöd 9,7 10,8 1,1 

Ekonomiskt bistånd 1,5 1,6 0,1 

Övriga inkomster inkl. pensioner 28,6 28,6 -0,1 

Skatt 88,5 88,8 -0,3 

Ekonomisk standard 287,6 288,9 1,3 

35–49 år    

Arbetsinkomst 338,7 337,5 -1,2 

Kapitalinkomst 40,8 37,4 -3,4 

Arbetsmarknadsstöd 3,9 6,1 2,2 

Ersättning i samband med sjukdom 5,7 6,2 0,5 

Studiestöd 3,4 3,8 0,4 

Ekonomiskt bistånd 1,6 1,7 0,1 

Övriga inkomster inkl. pensioner 30,8 31,0 0,2 

Skatt 111,2 109,8 1,4 

Ekonomisk standard 313,6 313,8 0,2 

50–64 år    

Arbetsinkomst 389,1 388,3 -0,8 

Kapitalinkomst 71,3 71,4 0,1 

Arbetsmarknadsstöd 5,5 7,8 2,3 

Ersättning i samband med sjukdom 8,4 9,1 0,7 

Studiestöd 3,2 3,4 0,2 

Ekonomiskt bistånd 1,7 1,9 0,1 

Övriga inkomster inkl. pensioner 51,0 50,8 -0,3 

Skatt 141,7 141,3 0,4 

Ekonomisk standard 388,5 391,3 2,8 

Anm.: Samtliga inkomster är, liksom ekonomisk standard, justerade för försörjningsbörda. Arbetsinkomst avser löne- 
och näringsinkomster.  

Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 
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Tabell a.5 Medelinkomst för personer med inkomst från olika inkomstslag i 
åldersgrupperna 20–24 år, 25–34 år, 35–49 år och 50–64 år 

Medelinkomst från olika inkomstslag, 1000-tal kronor i 2020 års priser. Andel med inkomst i procent 
 

2019: 
medelinkomst för 

personer med 
inkomst > 0 

2020: 
medelinkomst för 

personer med 
inkomst > 0  

2019: 
andel med 
inkomst > 0 

2020: 
andel med 
inkomst > 0 

20–24 år      

Arbetsinkomst 296,9 288,0  96,2 95,2 

Kapitalinkomst 36,2 34,5  70,7 72,7 

Arbetsmarknadsstöd 28,3 33,8  11,2 15,5 

Ersättning i samband med sjukdom 24,3 9,4  16,5 48,3 

Studiestöd 40,5 43,8  55,5 58,5 

Ekonomiskt bistånd 27,2 27,4  8,2 8,6 

Övriga inkomster inkl. pensioner 37,8 35,7  47,8 50,6 

Skatt 83,7 81,6  97,3 96,6 

25–34 år      

Arbetsinkomst 319,8 319,7  95,8 95,5 

Kapitalinkomst 29,8 26,8  69,6 71,9 

Arbetsmarknadsstöd 31,4 39,6  12,1 15,8 

Ersättning i samband med sjukdom 25,2 11,0  20,3 52,6 

Studiestöd 43,4 45,1  22,4 24 

Ekonomiskt bistånd 30,5 32,8  4,8 4,8 

Övriga inkomster inkl. pensioner 52,3 51,5  54,8 55,5 

Skatt 89,8 90,2  98,6 98,4 

35–49 år      

Arbetsinkomst 353,8 353,4  95,7 95,5 

Kapitalinkomst 54,1 49,4  75,4 75,8 

Arbetsmarknadsstöd 34,9 42,5  11,3 14,4 

Ersättning i samband med sjukdom 30,3 12,1  18,8 50,8 

Studiestöd 13,9 15,2  24,1 25,1 

Ekonomiskt bistånd 36,2 37,9  4,3 4,4 

Övriga inkomster inkl. pensioner 38,8 38,8  79,4 80 

Skatt 112,6 111,2  98,8 98,7 

50–64 år      

Arbetsinkomst 420,9 420,9  92,4 92,2 

Kapitalinkomst 91,5 91,4  77,9 78,2 

Arbetsmarknadsstöd 50,1 58,6  10,9 13,3 

Ersättning i samband med sjukdom 40,8 19,2  20,6 47,4 

Studiestöd 15,4 15,8  20,9 21,6 

Ekonomiskt bistånd 45,5 47,7  3,8 3,9 

Övriga inkomster inkl. pensioner 92,1 90,2  55,4 56,3 

Skatt 143,2 142,9  98,9 98,9 

Anm.: Samtliga inkomster är, liksom ekonomisk standard, justerade för försörjningsbörda. Arbetsinkomst avser löne- 
och näringsinkomster. Andel med inkomst > 0 avser därför andelen personer vars ekonomiska standard berörs av ett 
visst inkomstslag (dvs. minst en person i hushållet har inkomst från inkomstslaget). På samma sätt avser medel-
inkomsten för personer med inkomst > 0 medelinkomsten för personer som berörs av inkomstslaget. 

Källor: Statistiska centralbyrån (TRIF) och egna beräkningar. 
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Tabell a.6 Medelinkomst från olika inkomstslag för jobbonärer och pensionärer 
65 år eller äldre 2020  

Medelinkomst i kronor (2020 års priser) och antal personer i 1000-tal 

 
Medelinkomst för 

jobbonärer 
Medelinkomst för 

pensionärer 
Antal jobbonärer 

med inkomst  
Antal pensionärer 

med inkomst 

Arbetsinkomst m.m. 106 300 0 563 0 

Kapitalinkomst 108 900 40 500 429 909  

Inkomstrelaterade 

pensioner m.m. 265 200 216 400 561 1 457 

varav     

– allmän pension 161 200 150 800 538 1 448 

– tjänstepension 87 500 55 700 508 1 337  

– privat pension 15 100 8 500 198 314  

– nordisk pension 1 400 1 400 12 36 

Grundskydd 4 700 14 300 118 596  

varav     

– garantipension 3 100 7 400 111 519  

– äldreförsörjningsstöd 100 800 2 27 

– bostadstillägg 1 500 6 100 28 275 

Änkepension m.m. 1 200 5 300 25 194 

Skatt 121 900 58 800 562 1 474 

Totalt efter skatt  364 400 217 700 562 1 474 

Anm.: I arbetsinkomst m.m. ingår arbetsinkomster och lönerelaterade transfereringar. Änkepension m.m. utgörs till 
allra största delen av änkepension, medan ekonomiskt bistånd och skattefria pensioner m.m. utgör resten. 

Källor: Statistiska centralbyrån (STAR) och egna beräkningar. 

Tabell a.7 Förändring av ekonomisk standard respektive utökad inkomst i olika 
delar av inkomstfördelningen till följd av reformer 

Medelvärde i kronor (2022 års priser) 

 
Ekonomisk standard  

2007–2014 
Ekonomisk standard  

2015–2022 
Utökad inkomst  

2015–2022 

Inkomstgrupp 1 och 2 4 400 7 500 14 000 

Inkomstgrupp 3 och 4 6 900 6 900 12 700 

Inkomstgrupp 5 och 6 9 100 6 100 11 300 

Inkomstgrupp 7 och 8 13 000 5 900 10 800 

Inkomstgrupp 9 och 10 19 100 5 900 10 500 

Anm.: Alla beräkningsbara reformer som genomförts under respektive period har beaktats. 

Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och STAR) och egna beräkningar. 
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Tabell a.8 Reformer som beaktas vid beräkning av politikens effekter på 
ekonomisk standard 2022 

2022 

Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer  

Garantitillägg i bostadstillägget 

Tillfällig kompensation för höga elpriser 

Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning 

Skattereduktion för a-kasseavgift 

Förstärkt bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer 

Förstärkt bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning  

Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen 

Höjt tak i sjukförsäkringen  

Tillfälligt minskat antal karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen 

Höjt underhållsstöd för 7–10-åringar 

Höjd skälig levnadsnivå för pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning 

Utökat jobbskatteavdrag 

Sänkt inkomstskatt för pensionärer 

Förstärkt skattereduktion för gåva till ideell verksamhet 

Höjt konsumtionsstöd i bostadstillägget 

2021 

Förlängning av tillfälliga höjningar av tak, grundnivå och lägstanivå i arbetslöshetsförsäkringen 

Förlängning av den tillfälliga karensersättningen i sjukförsäkringen 

Förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget till barnfamiljer 

Bred skattereduktion på förvärvsinkomster 

Tillfällig skattereduktion på arbetsinkomster  

Sänkt inkomstskatt för pensionärer 

Inkomstpensionstillägg 

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsränta 

Höjt tak för rutavdrag 

Höjt underhållstöd  

2020 

Tillfälliga höjningar av tak, grundnivå och lägstanivå i arbetslöshetsförsäkringen  

Tillfällig karensersättning i sjukförsäkringen 

Tillfälligt tilläggsbidrag i bostadsbidraget till barnfamiljer 

Sänkt inkomstskatt för pensionärer 

Stärkt grundskydd för äldre 

Slopad värnskatt 

Skattereduktion i vissa glest befolkade områden 

Höjt tak för uppskov vid försäljning av bostad 

2019 

Utökat jobbskatteavdrag 

Sänkt inkomstskatt för pensionärer 

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt 

Höjt tak för rutavdrag 

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 

Införande av skattereduktion för gåva till ideell verksamhet 
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Tabell a.9 Fördelning av reformer på välfärdstjänstområdet på olika verksamhets-
områden 

Procent 

 Regeringens reformer Samtliga reformer 

Fritid och kultur 9 9 

Hälso- och sjukvård 55 56 

Socialt skydd 15 11 

Utbildning 19 22 

Barnomsorg 1 3 

Totalt 100 100 

Anm.: Värdena i tabellen är avrundade och summerar därför inte alltid till 100. Av de totala satsningarna på individuella 
välfärdstjänster på 69 miljarder kronor svarar höjningar av det generella bidraget till kommuner och regioner för 
16 miljarder kronor. Reformer som är av mer generell karaktär fördelas i enlighet med det konsumtionsmönster som 
gäller för välfärdstjänsterna totalt. 

Källa: Egna beräkningar. 
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Sammanfattning 

– Regeringen bedriver en feministisk politik. Under mandatperioden har 

regeringen vidtagit en rad åtgärder som syftar till att främja jämställdhet. 

– Hur de statliga myndigheterna beaktar och främjar jämställdhet har stor 

betydelse för jämställdheten i samhället. Regeringen driver ett utvecklings-

program för jämställdhetsintegrering i myndigheter, som även inkluderar 

lärosäten, och betraktar jämställdhetsbudgetering som ett strategiskt redskap för 

att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Som första land i världen bedriver 

Sverige också en feministisk utrikespolitik som sätter kvinnors och flickors 

rättigheter, representation och resurser i centrum för de utrikespolitiska 

områdena. 

– För att främja en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 

män arbetar regeringen bl.a. för ökad delaktighet och deltagande i den lokala 

demokratin. Regeringen verkar också för en jämn fördelning av den makt som 

ligger utanför det formella demokratiska systemet. Med anledning av detta har 

regeringen lämnat uppdrag till flera myndigheter att motverka hot och hat, bl.a. 

inom journalistiken, där kvinnor i avsevärt större utsträckning än män drabbas av 

hot om sexuellt våld. 

– Regeringens politik har bidragit till att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och 

män minskat men målet om ekonomisk jämställdhet är inte uppfyllt. Kvinnor har 

fortfarande i genomsnitt lägre sysselsättningsgrad, kortare arbetstid, högre 

frånvaro från arbetet samt lägre lön och kapitalinkomster än män. Under 

mandatperioden har regeringen tagit flera initiativ för mer jämställda pensioner, 

däribland om förbättrat grundskydd för pensionärer, om ett 

inkomstpensionstillägg och, i propositionen Vårändringsbudget för 2022, om ett 

garantitillägg till pensionärer. 

– Lika möjligheter och villkor i fråga om utbildning är centralt för att kvinnor och 

män ska kunna nå en ökad ekonomisk självständighet. Under mandatperioden 

har nya stödinsatser införts för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen och 

läroplansändringar för att utveckla undervisningen inom sexualitet och relationer 

har genomförts. Regeringen har också tillfört medel för fler platser inom 

yrkeshögskolan, där de studerande är något fler kvinnor än män, samt arbetar för 

en mer jämställd högskolesektor. 

– För att uppnå en jämnare fördelning av hem- och omsorgsarbetet har regeringen 

vidtagit flera åtgärder, bl.a. har två stöd till personer med funktionsnedsättning 

reformerats. Regeringen har i propositionen Genomförande av balansdirektivet 

lämnat förslag om att 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska vara 

reserverade till förmån för den ena föräldern. Vidare har en utredning tillsatts för 

att se över regelverket om den tillfälliga föräldrapenningen. 

– Situationen skiljer sig åt mellan kvinnor och män, och mellan flickor och pojkar, 

vad gäller hälsa och villkor inom vård och omsorg. Regeringen har gjort 

satsningar inom flera delar av området och har bl.a. arbetat för ett mer hållbart 

arbetsliv, för att förbättra män och kvinnors förutsättningar att leva hälsosamma 

liv, och för en jämställd sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa. 

– Mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som avser en mängd olika 

företeelser, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. Regeringen har permanentat medel och 

statsbidrag för att förebygga mäns våld mot kvinnor, och för att skydda de som 

utsätts.  
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1 Bakgrund 

Sverige har en feministisk regering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet 

genomsyrar politikens utformning och politiska beslut inom alla områden, både 

nationellt och internationellt. Jämställdhet är en fråga om demokrati och rättvisa. För 

individen är jämställdhet också en fråga om frihet, eftersom könsstereotypa strukturer 

och föreställningar begränsar kvinnor och män, flickor och pojkar, och hindrar dem 

från att utvecklas till sin fulla potential. Dessutom är jämställdhet en viktig 

förutsättning för ekonomisk tillväxt och för utvecklingen av arbetsmarknad och 

välfärd. Skillnader i livsvillkor och fördelning av makt och resurser baserade på kön är 

därför ett samhällsproblem som kan och ska motverkas bl.a. genom politiska beslut. 

För att ge en överblick över hur jämställdhetsperspektivet präglar politiken redovisar 

regeringen i denna bilaga de viktigaste delarna av mandatperiodens politik med bäring 

på jämställdheten. 

1.1 De jämställdhetspolitiska målen 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv (prop. 2008/09:1, bet. 

2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Regeringen arbetar sedan november 2016 utifrån 

följande delmål för jämställdhetspolitiken: 

– jämn fördelning av makt och inflytande 

– ekonomisk jämställdhet 

– jämställd utbildning 

– jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

– jämställd hälsa 

– mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

De jämställdhetspolitiska delmålen fungerar som en precisering av det övergripande 

riksdagsbundna jämställdhetspolitiska målet och skapar därmed ett politiskt fokus 

samt utgör ett förtydligande av regeringens prioriteringar inom ramen för 

jämställdhetspolitiken. Målen för den svenska jämställdhetspolitiken utgör också mål 

för vad regeringen vill uppnå inom ramen för EU-samarbetet. Regeringen driver aktivt 

att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla relevanta EU-processer. Strategin 

jämställdhetsintegrering genomförs på såväl internationell, nationell och regional som 

lokal nivå för att nå samtliga jämställdhetspolitiska mål och delmål. 

2 Delmålsövergripande prioriteringar 

2.1 Den offentliga sektorn ska 
jämställdhetsintegreras 

Hur myndigheterna beaktar och främjar jämställdhet har stor betydelse för 

jämställdheten i samhället. Regeringen driver sedan 2013 ett utvecklingsprogram för 

jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Jämställdhetsintegrering innebär att 

jämställdhet främjas genom att skillnader synliggörs och ojämställda villkor motverkas. 

Under perioden 2020–2025 omfattar programmet 53 statliga myndigheter och 

Folkbildningsrådet. Myndigheterna ska inte bara stärka jämställdhetsintegrering och 

åtgärda jämställdhetsproblem i den egna verksamheten. Myndigheterna ska också, i 
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samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället. 

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 2018 haft i uppdrag att stödja myndigheterna i 

arbetet, ett uppdrag som fortsätter 2020–2025 (A2020/02041). Regeringen har sedan 

2016 också gett universitet och högskolor uppdrag om jämställdhetsintegrering, vilket 

fortsätter till 2025 (U2021/04851 och U2021/04891). Lärosätenas uppdrag är fr.o.m. 

2022 samordnat med och formulerat i likhet med pågående uppdrag inom JiM. Syftet 

är bl.a. att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan lärosäten och 

myndigheter som bidrar till delmålet jämställd utbildning samt att skapa långsiktighet i 

arbetet med jämställdhetsintegrering. Medel har avsatts till Jämställdhetsmyndigheten 

för att stötta lärosätena. Även i de större forskningsfinansiärernas instruktioner ingår 

att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja 

jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. 

Statskontorets utvärdering av JiM-programmet 2019 visar att myndigheterna har 

genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till 

att nå de jämställdhetspolitiska målen (A2019/00496). Statskontoret identifierade även 

brister, t.ex. att det finns många exempel på resultat med svag koppling till faktiska 

jämställdhetsproblem. Som en följd av utvärderingen gav regeringen 2020 

Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram och sprida ett nytt arbetssätt baserat 

på erfarenhetsutbyte och lärande (A2020/00442). Denna modell för systematiskt 

erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering kallas för JiM+ och ska fortsätta 

utvecklas även under 2022 (A2021/02396 och A2021/02318). 

Länsstyrelsernas arbete med att förankra länsstrategierna för jämställdhetsintegrering 

har fortsatt att utvecklas under 2020 (S2016/07873). Fler aktörer har anslutit sig till 

nätverk och regionala råd än tidigare år. Länsstyrelserna stödjer den regionala 

utvecklingen av jämställdhetsintegrering genom nätverk, utbildningar och samarbeten. 

Länsstyrelserna tillhandahåller också regional könsuppdelad statistik. Regeringen 

beslutade i december 2021 att finansiera länsstyrelsernas arbete med 

jämställdhetsintegrering 2022–2024. Länsstyrelserna fick 2021 även i uppdrag att 

jämställdhetsintegrera sitt krisledningsarbete (Fi2020/02647 m.fl.). Sedan januari 2018 

finansierar regeringen också en överenskommelse med Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018–

2020 (S2018/00440). Ett särskilt prioriterat område under programperioden har varit 

kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner, utifrån målsättningen i den nationella 

strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Under 2021 och 

2022 beviljade regeringen ytterligare medel till SKR för att utveckla arbetet under en 

andra programperiod 2021–2023 (A2021/02264). Detta har möjliggjort en betydande 

förstärkning av stödet till jämställdhetsintegrering och har bidragit till utveckling av 

kvinnofridsarbetet. 

2.2 Jämställdhet i budgetarbetet är centralt 

För en feministisk regering är jämställdhetsbudgetering ett strategiskt redskap för att 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsbudgetering innebär att 

budgetpolitikens jämställdhetseffekter utvärderas och att inkomster och utgifter ska 

omfördelas för att främja jämställdhet. Regeringens beslut om jämställdhetsintegrering 

i Regeringskansliet för 2021–2025 slår fast att jämställdhetsintegrering omfattar allt 

arbete i Regeringskansliet och pekar bl.a. ut budgetprocessen som en central process 

(A2021/01442). Ett jämställdhetsperspektiv ska inkluderas i alla steg av arbetet med 

statens budget så att vägval, prioriteringar och resurstilldelning i budgeten så långt som 

möjligt återspeglar regeringens ambitioner för jämställdhet. Det innebär bl.a. att 

individbaserade diagram och tabeller i budgetpropositionen ska redovisas och 

kommenteras uppdelat efter kön, att bedömningar av måluppfyllelsen ska belysa 
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specifika målsättningar för jämställdhet som finns inom utgiftsområdet eller de 

jämställdhetspolitiska målen, och att konsekvenserna av de förslag som presenteras i 

avsnittet politikens inriktning ska beskrivas ur ett jämställdhetsperspektiv när ett 

sådant perspektiv är relevant. Närmare riktlinjer för hur jämställdhetsperspektivet ska 

integreras i budgetarbetet lämnas varje år av Finansdepartementet. 

2.3 Sverige bedriver en feministisk utrikespolitik 

Som första land i världen bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik. Syftet är att 

bidra till jämställdhet internationellt och till alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande 

av de mänskliga rättigheterna. Sverige har kunnat bidra till att fler länder nu bedriver 

en feministisk utrikespolitik, bl.a. genom fördjupade dialoger med andra länder och 

genom utveckling av en handbok i feministisk utrikespolitik. Sex länder utöver Sverige 

har nu utropat en feministisk utrikespolitik i politiska deklarationer vid 

regeringsskiften eller vid andra tillfällen: Kanada, Frankrike, Luxemburg, Spanien, 

Mexiko och Tyskland. Den feministiska utrikespolitiken ska genomsyra hela 

utrikesförvaltningens verksamhet och bidra till alla kvinnors och flickors rättigheter, 

representation och resurser. I utrikesförvaltningens handlingsplan för den feministiska 

utrikespolitiken formuleras sex mål. Dessa innebär att utrikesförvaltningen ska bidra 

till alla kvinnors och flickors 

1. fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 

2. frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

3. medverkan i att förebygga och lösa konflikter, och i att bygga fred efter konflikt 

4. politiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden 

5. ekonomiska rättigheter och egenmakt 

6. sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).  

Målen är breda för att göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika 

verktyg, täcka den globala agendan och svara emot både gamla och nya utmaningar, 

inklusive pandemier som t.ex. spridningen av covid-19. 

De senaste sex årens arbete med politiken har varit framgångsrikt och gjort avtryck på 

multilateral, nationell, regional och lokal nivå. Sverige är en av de mest framstående 

globala aktörerna på området. Sverige har t.ex. konsekvent drivit agendan om kvinnor, 

fred och säkerhet (WPS), bl.a. under Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd och under 2021 

genom Sveriges OSSE-ordförandeskap, där ett referensråd för WPS inrättats och 

kvinnorättsorganisationer genomgående har konsulterats. Inom EU har Sverige varit 

med i arbetet med att skapa en ny jämställdhetsplan och drivit på för utökade resurser 

till jämställdhet i externa relationer. Tillsammans med likasinnade medlemsstater 

verkar Sverige emot försök från olika krafter att försvaga EU:s jämställdhetsarbete och 

står konsekvent upp för kvinnors och flickors SRHR. Sverige är globalt ledande vad 

gäller stöd till kvinnors och flickors SRHR. 

2.4 Jämställdhet och ekonomisk återhämtning 

Sverige kämpar tillsammans med resten av världen alltjämt mot konsekvenserna av 

pandemin. Regeringen har vidtagit historiskt omfattande krisåtgärder. Pandemins 

ekonomiska konsekvenser har mildrats med åtgärder för att rädda jobb, stötta 

livskraftiga företag och öka tryggheten för arbetslösa. I åtgärdernas utformning ingick 

att försöka motverka negativa effekter på den ekonomiska jämställdheten mellan 

kvinnor och män. Ännu är det dock oklart hur pandemin har påverkat jämställdheten 

på längre sikt. För att förbättra kunskapsläget om pandemins effekter gav regeringen 

Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap om och i så fall hur, 
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den ekonomiska jämställdheten har påverkats samt att sprida den. I rapporten Hur har 

covid-19-pandemin påverkat den ekonomiska jämställdheten? drar myndigheten 

slutsatsen att pandemin har påverkat den ekonomiska jämställdheten negativt och 

konstaterar att det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv även i krissituationer 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021:24). 

Sverige har agerat internationellt för att motverka pandemins negativa konsekvenser 

på jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter, med såväl politiska som 

finansiella åtgärder. Ett exempel är genom aktivt arbete för ekonomisk jämställdhet 

inom FN-initiativet Generation Equality där Sverige bidragit till att motverka 

diskriminerande lagstiftning, stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden och stärka 

sociala trygghetssystem. Sverige har också drivit en feministisk handelspolitik, dvs. 

verkat för arbete med jämställda handelsavtal, jämställda standarder, jämställd inre 

marknad, jämställd representation i främjandearbetet, jämställdhet, handel och arbete i 

låginkomstländer, samt könsuppdelad statistik. 

3 Jämn fördelning av makt och 
inflytande 

En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män är i grunden en 

fråga om demokrati och rättvisa. Det innebär att alla, oavsett kön, har samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet i 

samhällets alla sektorer. Delmålet omfattar möjligheterna att påverka vilka frågor som 

hamnar på dagordningen och vilka beslut som fattas. Även möjligheterna att påverka 

våra föreställningar om oss själva och om samhället, inte minst genom kulturen, 

medierna, folkbildningen och utbildningsväsendet, omfattas av målet. 

3.1 Makten i samhället är inte jämnt fördelad 
mellan kvinnor och män 

Relativt jämn könsfördelning bland riksdagsledamöter och EU-
parlamentariker 

När det gäller fördelningen mellan kvinnor och män bland riksdagsledamöterna nådde 

andelen kvinnor 40 procent vid valet 1994. Den steg sedan kontinuerligt fram till 

2010. Vid valen 2010 och 2014 minskade andelen kvinnor, en negativ trend som bröts 

i och med valet 2018 då andelen kvinnliga riksdagsledamöter återigen steg, från 44 till 

46 procent (se diagram 3.1). I Europaparlamentet har fördelningen legat relativt 

konstant på minst 40 procent av vardera könet sedan Sveriges inträde i EU. 
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Diagram 3.1 Andel riksdagsledamöter 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

I ledningen av börsföretag är den manliga dominansen stor 

Inom de svenska börsföretagens ledningar är den manliga dominansen fortfarande 

stor. Enligt Andra AP-fondens kvinnoindex för 2021 var andelen kvinnor i 

börsföretagens styrelser 34 procent och andelen män 66 procent 2021 (se diagram 

3.2). Andelen kvinnor som var styrelseordförande var 9 procent och andelen män 

91 procent. Bland börsföretagens verkställande direktörer var 13 procent kvinnor och 

87 procent män. Inom de statligt ägda bolagen är situationen bättre. Den ägarpolicy 

som regeringen beslutade om 2020 innebär ett mål om minst 40 procents 

representation av båda könen såväl i de enskilda bolagsstyrelserna som på portföljnivå. 

Den 1 maj 2021 var andelen kvinnor 47 procent och andelen män 53 procent i 

styrelserna för de av staten hel- och delägda bolagen. Könsfördelningen bland 

ordförandena var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Bland verkställande 

direktörer var 49 procent kvinnor och 51 procent män vid utgången av 2020. I 

samtliga av de 41 bolagen med statligt ägande som ingår i statistiken uppnåddes en 

jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna. 

Diagram 3.2 Andel styrelseledamöter i börsbolag 
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Källa: Andra AP-fondens kvinnoindex. 
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3.2 Hot och hat mot förtroendevalda och 
journalister 

Hot och hat mot förtroendevalda drabbar både kvinnor och män men utsattheten 

skiljer sig åt. I Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport Politikernas 

trygghetsundersökning 2019 uppger en större andel kvinnor än män att de påverkas 

mer av utsattheten och oron för att utsättas, och att den vanligaste konsekvensen är 

att de har undvikit att engagera eller uttala sig i en specifik fråga (Brottsförebyggande 

rådet 2019:15). Det är något vanligare att kvinnor utsätts för hot och påhopp via 

sociala medier, och det är även en större andel kvinnor som upplevde angrepp av 

sexuell karaktär vid den senaste händelsen, jämfört med andelen män. Män utsätts i 

något större utsträckning för våld, skadegörelse och stöld än kvinnor. Det är vanligare 

att kvinnor är oroliga för att de själva eller någon anhörig ska utsättas för brott eller 

andra liknande obehagliga händelser på grund av deras politiska förtroendeuppdrag. 

Bland förtroendevalda är unga kvinnor särskilt utsatta och de lämnar politiken i förtid 

i större utsträckning än unga män. Den senaste undersökningen från Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (2019) visar att hot 

om sexuellt våld i princip endast drabbar kvinnliga journalister. 

3.3 Regeringen arbetar för en jämn fördelning av 
makt och mot hot och hat 

Förbättrade förutsättningar för deltagande i den lokala demokratin 

För att förbättra förutsättningarna för en jämn fördelning av makt och inflytande har 

regeringen, med utgångspunkt i en förstudie som genomfördes 2020–2021, i 

regleringsbrev för 2022 gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att studera 

delaktighet och deltagande i den lokala demokratin samt genomföra aktiviteter för 

kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Uppdraget ska redovisas senast den 

30 november 2024. 

Statsbidrag utgår i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors 

organisering. Stödet bidrar till kvinnors organisering i sammanslutningar och 

deltagande i demokratiska processer samt till ett levande civilsamhälle. 

Jämställdhetsmyndigheten bereder och beslutar om stödet som årligen uppgår till 

drygt 28 miljoner kronor. Organisationer som arbetar med kvinnors hälsa, unga 

kvinnor och ledarskap, ekonomisk jämställdhet, minoriteter, demokrati- och 

fredsfrågor och idrott har beviljats bidrag. 

Uppdrag för att motverka hot och hat 

Linnéuniversitetet fick i regleringsbrev för 2022 uppdraget att identifiera, utveckla och 

genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och 

redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat. I uppdraget ingår 

att stärka redaktioners kunskap om skillnader i de former av hot och hat som riktas 

mot kvinnliga respektive manliga journalister och att särskilt stärka redaktioners 

förmåga att hantera angrepp och ofredanden av sexuell karaktär. Totalförsvarets 

forskningsinstitut fick i maj 2021 i uppdrag att göra en analys om hat och hot mot 

kvinnor i digitala miljöer. Uppdraget redovisades den 20 december 2021 och visar att 

kvinnor utsattes tre gånger oftare än män för nedvärderande kommentarer om 

utseende och i större utsträckning än män för nedvärderande kommentarer om kön 

och sexualitet. Män utsattes mer än dubbelt så ofta för kommentarer med hot samt 

vålds- och bestraffningsidéer och i större utsträckning än kvinnor för nedvärderande 

kommentarer om kompetens (A2021/02375). Brottsoffermyndigheten fick i 
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september 2021 i uppdrag att genomföra en informationsinsats mot näthat. Syftet är 

att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet, samt 

bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas. Uppdraget ska redovisas senast den 

31 maj 2022 (Ju2021/03329). 

Uppföljning av delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande 

Jämställdhetsmyndigheten redovisade i januari 2021 ett regeringsuppdrag att 

genomföra en uppföljning av delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande. 

Uppföljningen visar att framsteg har gjorts vad gäller kvinnors representation i 

politiken, framför allt på nationell nivå och i stats- och offentligförvaltningen, och att 

det finns behov av att fortsatt uppmärksamma olika åldersgrupper av kvinnors 

representation, förutsättningar och villkor. I uppföljningen inkluderade myndigheten 

en attitydundersökning om jämställdhet i samhället. Undersökningen visar att en 

majoritet av befolkningen stödjer jämställdhet som ett samhällsmål (79 procent av 

kvinnorna och 70 procent av männen). Men attityderna skiljer sig åt, särskilt mellan 

unga, där unga män upplever samhället som jämställt i betydligt högre grad än vad 

som är fallet bland unga kvinnor (A2021/00219). Jämställdhetsmyndigheten tog även 

fram rapporten Attityder till sexuella trakasserier i Sverige med resultat från 

undersökningen (Jämställdhetsmyndigheten 2021). Från och med 2022 samarbetar 

Jämställdhetsmyndigheten med Statistiska centralbyrån (SCB) för att regelbundet mäta 

jämställdheten i samhället genom enkätundersökningen ”Jämställdhets-

undersökningen” som skickas ut till 20 000 personer. År 2022 kommer enkäten att ha 

ett särskilt fokus på psykisk ohälsa. 

4 Ekonomisk jämställdhet 

Delmålet om ekonomisk jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 

livet ut. Begreppet ekonomisk självständighet innebär att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter att vara ekonomiskt självständiga och kunna försörja sig själva och 

eventuella barn. Kvinnor och män ska dessutom ha samma möjligheter och 

förutsättningar när det gäller tillgången till arbete, samma möjligheter och villkor i 

fråga om anställnings-, löne- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

Kvinnor ska också ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som 

kan växa och generera en inkomst. Det avlönade arbetet ska inte bara ge ekonomisk 

självständighet i förvärvsaktiv ålder, utan också innebära ekonomisk trygghet och 

självständighet under pensionsåren. 

4.1 Kvinnor har fortfarande lägre genomsnittlig 
inkomst än män 

Arbete är grunden för kvinnors och mäns möjligheter att försörja sig. Kvinnors 

arbetstid och sysselsättning har ökat över tid, löneskillnaderna mellan kvinnor och 

män har minskat och arbetsmarknaden har blivit något mindre könssegregerad. 

Kvinnors arbetsinkomster har därför ökat i snabbare takt än mäns och skillnaden i 

arbetsinkomst har därmed minskat (se diagram 4.3). Det kvarstår dock stora skillnader 

mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. År 2020 hade kvinnor i åldrarna 20–64 

år i genomsnitt 24 procent lägre arbetsinkomst än män. 
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Diagram 4.3 Gap i arbetsinkomst och disponibel inkomst 

Procent 

 
Anm.: Statistiken avser åldersgruppen 20–64 år. Beräkningen av genomsnittlig arbetsinkomst baseras på samtliga 
kvinnor respektive män i åldersgruppen 20–64 år, dvs. oberoende av om de har arbetsinkomst eller inte. 
Arbetsinkomsten består av lön och företagarinkomst. Den disponibla inkomsten består av summan av inkomst från 
arbete, kapital och näringsverksamhet samt transfereringar minus direkt skatt. Transfereringar som går till hushållet 
eller barn (exempelvis bostadsbidrag och barnbidrag) delas lika mellan sammanboende par. Inkomsterna anges i 2019 
års priser. 

Källor: Statistiska centralbyrån (HEK och STAR) och egna beräkningar. 

Kvinnors lägre arbetsinkomster förklaras delvis av att sysselsättningsgraden 

fortfarande är lägre bland kvinnor än bland män. Det gäller främst utrikes födda 

kvinnor, och i synnerhet utrikes födda kvinnor som kommit till Sverige som flyktingar 

eller som anhöriga till flyktingar. Utrikes födda kvinnor är även generellt 

underrepresenterade i arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Pandemin har 

dessutom lett till ytterligare ökat sysselsättningsgap mellan kvinnor och män på grund 

av att kvinnors arbetskraftsdeltagande påverkades mer än mäns under pandemin 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021:24). 

Kvinnor arbetar också i genomsnitt färre timmar än män. Kvinnor arbetar deltid i 

större utsträckning än män och har en högre frånvaro på grund av föräldraledighet 

och ohälsa. En orsak till den kortare arbetstiden och den större sjukfrånvaron är att 

kvinnor ofta tar ett större ansvar för hem- och omsorgsarbetet (se avsnitt 6). Enligt 

Arbetsmiljöverkets rapport En vitbok om kvinnors arbetsmiljö är dessutom 

arbetsmiljön ofta sämre inom kvinnodominerade sektorer vilket ger ökad risk för 

ohälsa (Arbetsmiljöverket 2017:6). 

Ytterligare en förklaring till kvinnors lägre arbetsinkomster är att kvinnor i genomsnitt 

har lägre lön än män. Lönegapet beror till stor del på att arbetsmarknaden 

kännetecknas av en hög grad av könsmässig uppdelning, där kvinnor är 

överrepresenterade i yrken och befattningar med lägre löner. I yrkesgrupper där 

kvinnor inte är i majoritet har kvinnorna i genomsnitt lägre lön än männen. 

Disponibel inkomst bestäms förutom av arbetsinkomster även av kapitalinkomster, 

transfereringar och skatter. Kvinnor i förvärvsaktiv ålder hade 2020 i genomsnitt 

20 procent lägre individuell disponibel inkomst än män. Trots att gapet i 

arbetsinkomst har minskat har det genomsnittliga gapet i disponibel inkomst i stort 

sett varit oförändrat sedan mitten av 1990-talet. Detta beror till stor del på att 

kapitalinkomsternas andel av de totala inkomsterna har ökat sedan mitten av 1990-

talet. Denna utveckling har bidragit till en mer ojämn fördelning av disponibel 

inkomst, eftersom kapitalinkomsterna i genomsnitt är lägre för kvinnor än för män. 

De flesta kvinnor och män har dock inga eller mycket små kapitalinkomster. Bortsett 
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från de 10 procent av kvinnor respektive män med högst disponibel inkomst och 

störst andel av kapitalinkomsterna har även det genomsnittliga inkomstgapet minskat. 

En annan förklaring till att inkomstgapet inte har minskat är att den omfördelande 

effekten på kvinnors och mäns inkomster av transfereringar och skatter har minskat 

sedan mitten av 2000-talet. Det beror delvis på att skillnaderna i mäns och kvinnors 

förvärvsinkomster har minskat. Under den senaste mandatperioden har den 

omfördelande effekten av transfereringar och skatter dock varit oförändrad. 

Skillnaderna i inkomst i förvärvsaktiv ålder leder också till inkomstskillnader efter 

pensioneringen eftersom arbetsinkomsten ligger till grund för ålderspensionen. I 

åldersgruppen 65 år och äldre är inkomstgapet 29 procent. Bidraget från 

pensionsinkomsten har minskat över tid vilket speglar att kvinnor ökat sitt deltagande 

på arbetsmarknaden. 

4.2 Regeringen har gjort insatser för en ökad 
ekonomisk jämställdhet 

En viktig del i att skapa en mer jämställd arbetsmarknad är att öka kvinnors 

arbetskraftsdeltagande och minska deras deltidsarbete. I ett modernt arbetsliv krävs 

också goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. En utbyggd välfärd har i dagsläget 

störst betydelse för kvinnors arbetskraftsdeltagande, eftersom kvinnor fortfarande tar 

större ansvar än män för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Regeringen har under mandatperioden genomfört flera reformer som på olika sätt 

påverkar arbetsmarknaden och arbetsvillkoren i syfte att förbättra förutsättningarna 

och minska skillnaderna i kvinnors och mäns arbetsinkomster. Ett exempel är att 

regeringen i mars 2020 tillsatte en kommission för jämställda livsinkomster med 

uppdraget att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska 

jämställdheten mellan kvinnor och män. Kommissionen redovisade uppdraget till 

regeringen den 7 februari 2022 genom betänkandet Minska gapet – Åtgärder för 

jämställda livsinkomster (SOU 2022:4). Kommissionens förslag på åtgärder syftar till 

att främja jämställda löner, jämställda livsinkomster, en jämställd fördelning av det 

offentligas stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda arbetsplatser. 

Ökad sysselsättning för utrikes födda kvinnor  

Arbetskraftsdeltagandet är fortsatt lågt bland utrikes födda kvinnor, särskilt bland 

kvinnor födda utanför Europa. Regeringen har därför vidtagit ett antal åtgärder för att 

fler utrikes födda kvinnor ska ges möjlighet att delta på arbetsmarknaden. 

Ett intensivår har införts inom ramen för etableringsprogrammet och ett 

jämställdhetsperspektiv ska genomsyra detta. Under mandatperioden har ökade 

resurser satsats på extratjänster och introduktionsjobb. Extratjänster har bidragit till 

att öka andelen kvinnor bland de som får del av subventionerade anställningar. 

Därutöver har flera satsningar gjorts inom vuxenutbildningen vilket på sikt kommer 

att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Som en följd av 

riksdagens beslut om statens budget för 2022 kommer emellertid extratjänsterna att 

avvecklas. Regeringen har vidare gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att föreslå 

insatser för att stärka möjligheterna för utrikes födda kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på de kvinnor som i dag inte deltar i 

etableringsåtgärder (A2021/01671). Uppdraget redovisades den 31 mars 2022. 
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Mindre deltid och färre tidsbegränsade anställningar 

Regeringen vill att heltid ska bli norm på arbetsmarknaden och att deltid ska vara en 

möjlighet för både kvinnor och män. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för 

heltidsarbete och för ett ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Flera av 

arbetsmarknadens parter, särskilt i kvinnodominerade sektorer och branscher, driver 

ett förändringsarbete så att fler ska kunna erbjudas heltidsarbete. 

Regeringen har lämnat förslag till att reformera arbetsrätten i linje med 

partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Förslagen 

innebär bl.a. att anställningsavtal ska anses gälla på heltid, om inte något annat har 

avtalats, och att allmän visstidsanställning ändras till särskild visstidsanställning. 

Reglerna för särskild visstidsanställning medför att anställningen betydligt snabbare 

övergår till en tillsvidareanställning. Förslagen ökar möjligheterna till 

tillsvidareanställningar och kan bidra till en ökad andel heltidsanställningar. Kvinnor är 

överrepresenterade bland de visstidsanställda och bland de med deltidsanställningar. 

Förslagen kan därför bidra till att främja den ekonomiska jämställdheten mellan 

kvinnor och män. 

För att fler ska vilja och orka arbeta heltid behöver också arbetsvillkoren och 

arbetsförhållandena vara sådana att det är möjligt att arbeta heltid utan att bli sjuk (se 

avsnitt 7.2). 

Insatser för en mindre könsuppdelad arbetsmarknad  

Den könssegregerade arbetsmarknaden är en av förklaringarna till skillnaderna i lön 

och inkomst mellan kvinnor och män. Kvinnor är också företagare i lägre utsträckning 

än män. 

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänktes från 50 000 kronor till 

25 000 kronor den 1 januari 2020 (prop. 2019/20:21, bet. 2019/20:CU5, 

rskr. 2019/20:78). Det kan särskilt främja företagare inom tjänstesektorn vars 

verksamhet har ett lågt kapitalbehov. Eftersom kvinnor är överrepresenterade som 

företagare i tjänstesektorn kan förslaget antas bidra till att öka andelen kvinnor bland 

företagare. 

Regeringen gav i december 2021 Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en 

analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken och ta fram 

förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en 

bredare rekryteringsbas till välfärden (A2021/02396 och A2021/02318). Uppdraget 

ska redovisas i april 2023. 

Yrkesval följer till stor del valet av utbildning. Inom utbildningsområdet finns åtgärder 

som är viktiga för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Regeringen har 

beslutat om formuleringar om jämställdhet i läroplanerna för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan och läroplanen för vuxenutbildningen. De handlar bl.a. om skolans 

ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, 

val och utveckling (se avsnitt 5.2). 

Fortsatt arbete för jämställda pensioner 

De stora skillnaderna mellan kvinnors och mäns pension har sin grund i ett ojämställt 

arbetsliv. När arbetslivet blir mer jämställt minskar också skillnaderna i pension. 

Under mandatperioden har regeringen tagit flera initiativ för mer jämställda pensioner. 

Under 2019 beslutade riksdagen på regeringens initiativ om förbättrat grundskydd för 

pensionärer (prop. 2018/19:134, bet. 2019/20:SfU7, rskr. 2019/20:12). År 2020 
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beslutade riksdagen på regeringens initiativ om ett inkomstpensionstillägg (prop. 

2020/21:1, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139). I propositionen Vårändringsbudget 

för 2022 föreslår regeringen ett garantitillägg till pensionärer. 

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom 

pensionsöverenskommelsen, har enats om en plan för det fortsatta arbetet med att 

minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. Inom 

pensionsöverenskommelsen samarbetar partierna i projektet Jämställda pensioner. 

Insatser för en jämställd sjukpenning och översyn av 
försäkringsskydd för gravida 

Regeringen vill öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart yrkesliv. Riksdagen har på 

regeringens initiativ fattat beslut om att bedömningen av en individs arbetsförmåga 

mot ett normalt förekommande arbete efter dag 180 i sjukperioden ska kunna skjutas 

upp om övervägande skäl talar för att individen kan återgå i arbete hos arbetsgivaren 

före dag 365 i sjukperioden (prop. 2020/21:78, bet. 2020/21:FiU41, rskr. 

2020/21:213). Från och med den 1 januari 2022 utökades denna tid från 365 dagar till 

550 dagar (prop. 2021/22:1, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116). Detta bedöms 

underlätta för kvinnor och män att kunna återgå i det ordinarie arbetet, och därigenom 

i högre utsträckning möjliggöra ett långsiktigt hållbart yrkesliv. En behovsanställd 

försäkrad ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen i 

sjukpenningärenden. Det ska också bli lättare att beviljas partiell sjukpenning vid 

ojämn förläggning av arbetstid. Många yrkesgrupper med hög andel kvinnor har också 

en hög andel s.k. behovsanställd personal och arbetstiden är ojämnt fördelad. 

Åtgärderna ger ett bättre försäkringsskydd till framför allt kvinnor och bedöms därför 

bidra till ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Regeringen har vidare gett Försäkringskassan i uppdrag att, inom ramen för sitt 

lagstadgade samordningsansvar, förstärka arbetet med att ge stöd till individers 

återgång i arbete. I uppdraget ingick också att utveckla kontakterna och 

kommunikationen med relevanta aktörer i enskilda ärenden, som arbetsgivare, hälso- 

och sjukvården samt Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan skulle också utveckla sitt 

stöd till den försäkrade i rehabiliteringsprocessen för att se till att de åtgärder som 

behövs vidtas. Uppdraget redovisades den 21 februari 2020 genom rapporten 

Förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen (Försäkringskassan 2020). Utöver detta har regeringen fattat 

beslut om att en särskild utredare ska se över reglerna för karensavdrag och sjuklön. 

Syftet med översynen är att reglerna för karens och sjuklön ska få en utformning som 

bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och 

fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro (dir. 

2022:23). 

Reformerna inom sjukpenning och rehabilitering är könsneutrala, men eftersom 

kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män bidrar reformerna också till att öka 

den ekonomiska jämställdheten. 

Vidare har en utredare fått i uppdrag att se över försäkringsskyddet för gravida. I 

uppdraget ingår att lämna förslag till ett likvärdigt försäkringsskydd för personer som 

har nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet, som för personer med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av till exempel sjukdom. Uppdraget ska redovisas senast den 

1 juni 2023 (dir. 2021:94 och dir. 2022:03). 
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4.3 Regeringens politik har stärkt den ekonomiska 
jämställdheten 

Regeringens politik har bidragit till att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män 

minskat men målet om ekonomisk jämställdhet är inte uppfyllt. Kvinnor har 

fortfarande i genomsnitt lägre sysselsättningsgrad, kortare arbetstid, högre frånvaro 

samt lägre lön och kapitalinkomster än män. För kvinnor innebär brister i den 

ekonomiska jämställdheten bl.a. en lägre grad av självständighet. Många olika faktorer 

påverkar kvinnors och mäns inkomster, särskilt sett över ett helt arbetsliv. Ett 

systematiskt och långsiktigt arbete krävs för att påskynda utvecklingen mot ekonomisk 

jämställdhet. 

Regeringen har under mandatperioden genomfört många reformer på 

arbetsmarknaden och i arbetslivet som syftar till att minska skillnaderna i kvinnors och 

mäns arbetsinkomster genom att påverka förutsättningarna för kvinnor och män på 

arbetsmarknaden. Därutöver har regeringen presenterat ett antal reformer som har en 

direkt påverkan på kvinnors och mäns inkomster. Regeringens förslag om ändrade 

skatter och transfereringar under perioden 2019–2022, som också antagits av 

riksdagen, har stärkt kvinnors och mäns disponibla inkomster ungefär lika mycket. 

Regeringen har även under innevarande mandatperiod genomfört flera reformer av 

socialförsäkringar och bidrag som ökar den disponibla inkomsten ungefär lika mycket 

för kvinnor och män. Det gäller t.ex. höjt tak i sjukförsäkringen och förändringar i 

arbetslöshetsförsäkringen, i form av höjt tak, tillfälligt minskat antal karensdagar och 

höjd lägsta nivå i arbetslöshetsförsäkringen samt skattereduktion för avgift till 

arbetslöshetskassa. 

Grundavdraget för pensionärer har höjts i flera steg under mandatperioden. 

Sammantaget har detta inneburit att kvinnors individuella disponibla inkomst ökat 

mer än mäns. En anledning är att fler kvinnor än män är pensionärer. En annan 

anledning är att kvinnor i genomsnitt har lägre inkomster än män och att 

skattesänkningen främst gynnar låginkomsttagare. 

Reformer för pensionärer med lägre inkomster – höjt äldreförsörjningsstöd för 

pensionärer, inkomstpensionstillägg, höjt bostadstillägg för pensionärer och 

garantitillägg till pensionärer – ökar kvinnors disponibla inkomst mer än mäns. Detta 

beror främst på att fler kvinnor än män är pensionärer, samt att fler kvinnor än män 

har låga pensioner och därmed tar del av grundskyddet i större utsträckning. Även 

reformer för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning (SA-tagare) – den 

minskade skatteklyftan för SA-tagare, förstärkning av bostadstillägg i sjukersättningen 

och aktivitetsersättningen, och höjd garantinivå i sjukersättningen och 

aktivitetsersättningen – ökar kvinnors disponibla inkomst mer än mäns. Höjt 

underhållsstöd och höjt bostadsbidrag förbättrar ekonomin mest för ensamstående 

kvinnor med barn, och ökar därmed den disponibla inkomsten mer för kvinnor än för 

män. 

Avskaffandet av den s.k. värnskatten ökade mäns disponibla inkomst mer än kvinnors, 

eftersom fler män än kvinnor hade så höga förvärvsinkomster att de betalade 

värnskatt. 

De flesta förändringar av skatter och avdrag som regeringen genomfört – den breda 

skattereduktionen på förvärvsinkomster, förändrat rutavdrag, regional skattesänkning, 

avskaffad schablonintäkt på uppskovsränta och höjt tak för uppskov vid försäljning av 

bostad – har ökat den disponibla inkomsten ungefär lika mycket för kvinnor och män. 

Detsamma gäller elpriskompensationen. Under mandatperioden har riksdagen också 

antagit förslag som påverkar den disponibla inkomsten, men som inte initierats av 
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regeringen. Fördelningen mellan kvinnor och män varierar, men sammantaget ökar 

den disponibla inkomsten till följd av dessa förslag ungefär lika mycket för kvinnor 

som för män. 

Individuella offentligt finansierade välfärdstjänster som t.ex. skola, vård och omsorg är 

en viktig del av omfördelningen i den svenska modellen. Summan av individuell 

disponibel inkomst och värdet av dessa välfärdstjänster benämns individuell utökad 

inkomst. De betydande satsningar som gjorts på välfärden bidrar till att höja den 

individuella utökade inkomsten för de flesta, men särskilt för kvinnor. När 

satsningarna på individuella välfärdstjänster som vård, skola och omsorg beaktas 

påverkas en större andel av befolkningen positivt av regeringens politik än om 

analysen begränsas till individuell disponibel inkomst. Det gäller både kvinnor och 

män. 

För kvinnor beräknas den individuella utökade inkomsten i genomsnitt ha ökat med 

5,1 procent av deras individuella disponibla inkomst under mandatperioden. För män 

bedöms den ha ökat med 4,2 procent (se diagram 4.4). Bidraget från välfärdstjänster 

till förändringen av den individuella utökade inkomsten bedöms ha ökat inkomsten 

för kvinnor mer än för män. De satsningar som gjorts har med andra ord riktats mot 

välfärdstjänster som nyttjas av kvinnor i högre grad än av män. 

Diagram 4.4 Förändring av individuell utökad inkomst för kvinnor respektive män 
(20 år och äldre) under mandatperioden 

Procent 

 
Anm.: I beräkningarna ingår samtliga reformer som påverkar disponibel inkomst under mandatperioden. 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

5 Jämställd utbildning 

Kvinnor och män, och flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när 

det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Målet om jämställd utbildning 

omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och 

högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskola. Även bildning och utbildning 

utanför det formella utbildningssystemet omfattas, t.ex. i folkhögskola och 

studieförbund. Lika möjligheter och villkor i fråga om utbildning är centralt för att 

kvinnor och män ska kunna nå en ökad ekonomisk självständighet. Det är också ett 

medel för individens möjligheter till försörjning och inflytande i samhället. 
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5.1 Det finns stora skillnader mellan flickor och 
pojkar, och mellan kvinnor och män, inom 
utbildningssystemet 

För flickor i årskurs 9 var det genomsnittliga meritvärdet 11 procent högre än för 

pojkar läsåret 2020/21. Flickor med utländsk bakgrund hade 12 procent högre 

meritvärde än pojkar med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses utrikes 

födda elever samt elever födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. De viktigaste 

faktorerna för skillnader i skolresultat är socioekonomisk bakgrund och föräldrars 

utbildningsnivå, men även när hänsyn tas till dessa faktorer kvarstår könsskillnader i 

studieresultat. Det finns också stora skillnader mellan unga kvinnors och unga mäns 

val av gymnasieutbildning. På gymnasieskolans högskoleförberedande program var 

53 procent av eleverna unga kvinnor och 47 procent unga män läsåret 2019/20. På 

yrkesprogrammen var 38 procent unga kvinnor och 62 procent unga män. Av de 18 

nationella gymnasieprogrammen hade endast fyra program en jämn könsfördelning 

bland avgångna elever 2021 (se diagram 5.5). Med jämn könsfördelning menas då att 

andelen kvinnor och män ska ligga inom intervallet 40 till 60 procent. Skillnaden i 

könsfördelning är särskilt stor mellan olika yrkesprogram. De senaste åren har det 

dock synts en försiktig utveckling mot att några av de traditionellt kvinnodominerade 

yrkesprogrammen har fått en jämnare könsfördelning. Valet av gymnasieutbildning 

påverkar fortsatta utbildningsval och även inom eftergymnasial utbildning finns 

inriktningar som är kraftigt kvinno- respektive mansdominerade. Att kvinnor och män 

gör olika studie- och yrkesval leder till en könssegregerad arbetsmarknad. 

Diagram 5.5 Avgångna elever från gymnasieskolan efter program 2020/21 

 
Källa: Skolverket. 
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Enligt Universitetskanslersämbetets årsrapport 2021 (Universitetskanslersämbetet 

2021:17) var könsfördelningen bland nyantagna till högskoleutbildning på grundnivå 

eller avancerad nivå läsåret 2019/20 58 procent kvinnor och 42 procent män. Av dem 

som tog examen under läsåret 2019/20 utgjorde 65 procent kvinnor och 35 procent 

män. Även om könsfördelningen bland professorer blivit bättre över tid är den 

fortfarande ojämn. År 2020 var 31 procent av professorerna kvinnor och 69 procent 

män. Sedan 1997 har det funnits rekryteringsmål för andelen kvinnor bland 

nyrekryterade professorer. Universitetskanslersämbetets uppföljning av 

rekryteringsmålen för perioden 2017–2019 visar dock att fördelningen mellan kvinnor 

och män vid nyrekryteringen av professor inte blivit jämnare. I alla ämnen förutom 

medicin och hälsovetenskap har fördelningen i stället blivit mer ojämn. 

I folkhögskolans kurser är andelen kvinnor större än andelen män. Av deltagarna i 

allmänna kurser (som motsvarar utbildning inom grundskolan eller gymnasieskolan) 

var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Av deltagarna i särskild kurs (som bl.a. 

består av yrkesinriktade utbildningar) var 68 procent kvinnor och 32 procent män. 

5.2 Regeringen arbetar för jämställd utbildning 

Nya stödinsatser och bättre undervisning om sexualitet och 
relationer i skolan 

Sedan den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för 

tidiga stödinsatser. Syftet är att elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen i ett 

så tidigt skede som möjligt ska ges stöd utformat utifrån sina behov. Då färre pojkar 

än flickor blir behöriga till gymnasieskolans nationella program är bedömningen att 

andelen pojkar som lämnar grundskolan och specialskolan med behörighet till 

gymnasieskolans nationella program därmed kommer att öka. 

Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet 

ingår under programperioden 2020–2025 i regeringens utvecklingsprogram för 

Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Inom ramen för detta arbete stödjer bl.a. 

Skolverket huvudmän, skolledare, förskollärare, lärare och annan skolpersonal i att öka 

kunskapen om och kompetensen att undervisa om jämställdhet, bemöta barn och 

elever jämställt och behandla dem likvärdigt. 

För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, 

samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar som gäller 

fr.o.m. höstterminen 2022. I dessa betonas att undervisningen i kunskapsområdet ska 

ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt 

stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Mot bakgrund av 

läroplansändringarna har Skolverket i regleringsbrev för 2022 fått i uppdrag att 

erbjuda skolpersonal kompetensinsatser som ska bidra till att motverka mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer. Insatserna ska vidare främja jämställdhet och 

motverka diskriminering, rasism, intolerans och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023. 

Fler platser inom yrkeshögskolan och utbildningsinsatser för 
utrikes födda 

För att kunna konkurrera på en kunskapsintensiv arbetsmarknad måste både kvinnor 

och män ha möjlighet att utveckla de kunskaper som efterfrågas. Regeringen har 

därför tillfört medel för fler platser inom yrkeshögskolan, där de studerande är något 

fler kvinnor än män. Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskar hur 

yrkeshögskolans utbildningar främjar jämställdhet mellan könen. 
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Kunskapsutveckling är särskilt viktigt för utomeuropeiskt födda kvinnor, som är en 

grupp med särskilt svag förankring på arbetsmarknaden. År 2018–2020 erhöll 

studieförbunden särskilda medel för uppsökande och studiemotiverande insatser för 

utrikes födda kvinnor. Regeringen har för 2021 och 2022 tillfört studieförbunden 

50 miljoner kronor årligen, riktade till insatser för utrikes födda kvinnor och vid behov 

andra grupper som står långt ifrån utbildning eller arbetsmarknad. Regeringen satsar 

också på att utveckla kunskaper i svenska språket framför allt hos föräldralediga 

utrikes födda kvinnor med barn, även asylsökande omfattas. Studieförbunden tillförs 

10 miljoner kronor för 2021, därefter 40 miljoner kronor årligen 2022 och 2023. År 

2022 inleds vidare en satsning på språkutbildning för anställda i välfärden. Det är en 

utvidgning av satsningen för anställda i äldreomsorgen som inleddes 2021. Satsningen 

omfattar 61 miljoner kronor t.o.m. 2024. 

Arbete för en mer jämställd högskolesektor 

Regeringen har satt nya rekryteringsmål för könsfördelningen bland professorer. Det 

övergripande målet är att 50 procent av de nyrekryterade professorerna ska vara 

kvinnor år 2030. Regeringen har också gjort en permanent ökning av universitets och 

högskolors anslag till forskning och forskarutbildning. En förstärkning av anslagen i 

kombination med uppdraget om jämställdhetsintegrering (se avsnitt 2.1) bör leda till 

en mer jämställd, strategisk och kvalitetssäkrad fördelning av forskningsmedlen. 

6 Jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och 

få omsorg på lika villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete 

inom ett hushåll, utan även fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på 

samhällsnivå. Obetalt hemarbete samt omsorgen om barn, äldre och andra närstående 

omfattas av målet. Målet inbegriper den som ger omsorg och den som tar emot den. 

6.1 Fördelningen av hem- och omsorgsarbete är 
ojämn men varierar 

Kvinnor utför i genomsnitt betydligt mer hushållsarbete än män. Även flickors och 

pojkars hushållsarbete följer könsstereotypa mönster. Fler flickor än pojkar städar sitt 

rum minst en gång i veckan och hjälper till att laga mat en gång i veckan, medan fler 

pojkar än flickor hjälper till med utomhusarbete minst en gång i veckan (statistik från 

Barn-ULF, SCB, från 2014–2019). Tidsanvändningsstudier visar dock att 

hushållsarbetet har blivit jämnare fördelat mellan könen sedan undersökningen 

startade, främst eftersom kvinnor har minskat tiden för hushållsarbete 

(Tidsanvändningsundersökningen, SCB, 1990, 2000/01 och 2010/11). 

Ett ojämställt uttag av föräldrapenning kan ses som en signal på en ojämställd 

fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Sedan föräldrapenningen 

infördes 1974 har kvinnor tagit ut majoriteten av föräldrapenningdagarna. Under 2020 

tog män ut 30 procent av samtliga utbetalda dagar vilket i stort sett är oförändrat 

jämfört med 2019. Män tar dock ut en allt större andel av föräldrapenningen och 

ökningen den senaste tioårsperioden har varit stadig men långsam 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021:14). Andelen män som tar ut noll dagar är, jämfört 

med män med medianinkomst, högre bland de som har de lägsta eller de högsta 
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inkomsterna. Utvecklingen pekar dock åt att män med högre inkomst närmar sig 

medianen mer än de med lägre inkomst. Föräldraförsäkringens nuvarande 

konstruktion innebär att föräldrarnas drivkraft att dela på föräldrapenningen är olika 

för föräldrar med inkomster som ger rätt till en inkomstrelaterad ersättning och för 

föräldrar med mycket låga inkomster som endast ger rätt till ersättning på grundnivå. 

En viktig orsak till detta är att de reserverade månaderna inte omfattar föräldrapar där 

en, eller båda, har en ersättning på grundnivå (Inspektionen för socialförsäkringen 

2021:12). Uttaget av tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn är mer jämnt 

fördelat mellan könen (61–39) än uttaget av föräldrapenning (70–30) 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021:14). 

Omsorgsarbetet om äldre och personer med funktionsnedsättning är relativt jämnt 

fördelat mellan kvinnor och män. Kvinnors omsorgsinsats ökar dock mer än mäns när 

omsorgsbehovet hos mottagaren ökar. Detta förklarar delvis varför de negativa 

konsekvenserna av detta arbete förekommer oftare hos kvinnor. Det obetalda 

omsorgsarbetet om äldre och personer med funktionsnedsättning påverkar den 

anhöriges hälsa, sociala liv och ekonomi (Jämställdhetsmyndigheten 2021:14). 

6.2 Flera åtgärder har vidtagits för att uppnå en 
jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet 

Utvecklingen i fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete går i rätt riktning och 

regeringen stöttar aktivt denna utveckling. Under mandatperioden har regeringen 

vidtagit en rad åtgärder som bedöms bidra till en jämnare fördelning av det obetalda 

hem- och omsorgsarbetet. Den 1 januari 2019 reformerades två stöd till personer med 

funktionsnedsättning (prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388). 

Både omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen för ett barn med 

funktionsnedsättning kan nu beviljas barnets båda föräldrar. Tidigare beviljades en 

förälder stödet som sedan kunde fördelas på frivillig basis. De nya reglerna bedöms 

kunna förbättra förutsättningarna för ett jämställt uttag av förmånerna. Föräldrar till 

ett barn för vilket det lämnas omvårdnadsbidrag fick samtidigt rätt att förkorta normal 

arbetstid med upp till en fjärdedel även för barn äldre än åtta år. När båda föräldrarna 

ges möjlighet att arbeta deltid kan det bli lättare att hitta en balans mellan arbete och 

fritid samt förbättra förutsättningarna för en mer jämställd fördelning av ansvaret för 

omvårdnaden om barnet. 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en översyn av regelverket om den 

tillfälliga föräldrapenningen. Den tillfälliga föräldrapenningen är en central komponent 

för att uppnå målen inom såväl den ekonomiska familjepolitiken som 

arbetsmarknadspolitiken, jämställdhetspolitiken och barnrättspolitiken. Den 

underlättar arbetsmarknadsdeltagande och kombination av familjeliv och arbetsliv för 

föräldrar. I uppdraget ingår bl.a. att lämna förslag som syftar till att göra uttaget av 

tillfällig föräldrapenning mer jämställt mellan kvinnor och män. Uppdraget ska 

slutredovisas senast den 31 maj 2022 (dir. 2020:114). 

Regeringen har i propositionen Genomförande av balansdirektivet lämnat förslag till 

lagändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om balans 

mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare i svensk rätt. I 

propositionen ingår förslag om att 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska 

vara reserverade till förmån för den ena föräldern (prop. 2021/22:175). 

Som ett led i att fortsätta utveckla kunskapen kring kvinnors och mäns tidsanvändning 

har regeringen givit SCB i uppdrag att utveckla en ny tidsanvändningsstudie 

(A2019/01121). Myndigheten har vart tionde år sedan 1990 undersökt hur kvinnor 
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och män fördelar sin tid på olika aktiviteter, som t.ex. fritids- och hemarbetsaktiviteter. 

På grund av kraftigt vikande svarsfrekvens i den senaste tidsanvändnings-

undersökningen fick SCB 2019 ett uppdrag om att ta fram ett förslag på hur 

underökningen kunde utvecklas, och i mars 2021 ett uppdrag att genomföra den nya 

typen av undersökning. Uppdraget ska redovisas den 30 april 2022. 

7 Jämställd hälsa 

Kvinnor och män, och flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för en god 

hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Området jämställd hälsa relaterar 

i stor utsträckning till såväl det övergripande målet för jämställdhetspolitiken som till 

de övriga fem delmålen. Skillnader i hälsotillstånd beroende på kön påverkar och 

påverkas av möjligheter till makt och inflytande, utbildning, ekonomisk 

självständighet, våldsutsatthet samt fördelningen av det obetalda arbetet. 

7.1 Påtagliga skillnader mellan kvinnors och mäns 
hälsa 

Sjukpenningtalet, dvs. det totala antalet sjuk- och rehabiliteringsdagar på ett år fördelat 

på alla försäkrade individer, har minskat för både kvinnor och män de senaste åren, 

men kvinnor ligger fortfarande på en betydligt högre nivå även om skillnaderna sakta 

minskar (se tabell 7.1). Skillnaden i sjukfrånvaro kan bl.a. förklaras av att kvinnor och 

män arbetar i olika yrken. Kvinnor arbetar oftare i yrken med sämre upplevd 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Kvinnor är överrepresenterade i vård- och 

omsorgsyrken där sjukfrånvaron är hög för både kvinnor och män. 

Tabell 7.1 Sjukpenningtalet för samtliga åldrar 

Nettodagar 

År Samtliga kvinnor Samtliga män Samtliga kvinnor och män 

2018 12,8 6,7 9,7 

2019 12,3 6,6 9,4 

2020 12,1 6,6 9,3 

Källa: Försäkringskassan. 

Kvinnor är överrepresenterade bland de som uppger att de har nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Särskilt unga kvinnor uppger i stor utsträckning att de har problem 

med ängslan, oro och ångest (se diagram 7.6). Andelen personer som rapporterar ett 

nedsatt psykiskt välbefinnande är dock högre nu än för tio år sedan för både kvinnor 

och män. Flickor upplever mer stress än pojkar under barn- och ungdomsåren. Studier 

visar också att stress och psykisk ohälsa under ungdomsåren har ett tydligt samband 

med psykisk sjukdom senare i livet. Trots att kvinnor är överrepresenterade bland 

personer som uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är antalet suicid 

dubbelt så stort bland män som bland kvinnor. Normer kring kön och maskulinitet 

har angetts som en bakomliggande orsak. Den maskulinitetsnorm som enligt 

Jämställdhetsmyndighetens forskningssammanställning (Jämställdhetsmyndigheten 

2021:2, bilaga 4) har störst samband med negativa konsekvenser är normen ”förlita sig 

på sig själv” eftersom den försvårar för män att berätta om sina problem för andra 

och riskerar att medföra att de söker sjukvård sent. Det finns även samband med 

högre risk för självmordstankar och självmord. I samma rapport visas även att 

maskulina normer förstärks på mansdominerade arbetsplatser, särskilt där 

utbildningsnivån är lägre. Ökad ojämlikhet kan därmed öka ohälsan bland män. 
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Diagram 7.6 Andel som anger sig ha besvär med ängslan, oro och ångest från 16 
år och uppåt samt 16–24 år och 25–34 år 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån (Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF). 

Män har högre dödlighet än kvinnor i åldrar upp till 80 år. Medellivslängden för 

kvinnor 2020 var 84,3 år och för män 80,6 år. Skillnaden har minskat från 6,1 år 1980 

till 3,7 år 2020 vilket är en av de lägsta skillnaderna i Europa (SCB). Dödligheten i 

hjärt-kärlsjukdomar och tumörer är högre bland män än bland kvinnor i åldrarna 35–

79 år vid alla utbildningsnivåer. Även dödstalen till följd av skador och förgiftningar 

samt suicid är betydligt högre för män än för kvinnor. I sjukdomar som påverkar 

andningsorganen är dock dödligheten bland personer med förgymnasial eller 

gymnasial utbildning något högre bland kvinnor än bland män. Detta följer samma 

mönster som tidigare år. 

Fler män än kvinnor har insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Exempelvis hade 22 715 män respektive 16 307 kvinnor daglig 

verksamhet (den vanligaste insatsen) och 4 050 män och 2 996 kvinnor var beviljade 

ledsagarservice. 

7.2 Regeringen har genomfört åtgärder för att 
främja en jämställd hälsa 

Uppföljningar av hälso- och sjukvården från exempelvis Folkhälsomyndigheten visar 

att svensk hälso- och sjukvård inte är jämlik. Generella hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser når inte alla grupper i befolkningen i lika stor 

omfattning. Utvecklingen inom hälsa skiljer sig också åt mellan kvinnor och män. 

Regeringen har mot denna bakgrund initierat en omfattade primärvårdsreform, som 

del av en större omställning i hälso- och sjukvården till en nära vård med 

primärvården som nav. Reformen innebär ett hälsofrämjande och preventivt fokus för 

att på sikt förbättra hälsan i befolkningen och samtidigt minska belastningen på hälso- 

och sjukvårdssystemet. En majoritet av hälso- och sjukvårdens personal är kvinnor 

och förslagen kan få betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män genom 

påverkan på arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Reformen väntas på längre sikt 

ge bättre förutsättningar att tillhandahålla ett samlat omhändertagande utifrån 

kvinnors och mäns, och flickors och pojkars, individuella behov. Detta kan förväntas 

bidra till en stärkt jämställdhet. Regeringen har också tagit initiativ till en stor satsning 

på förlossningsvården (se vidare nedan). 
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Åtgärder för ett hållbart arbetsliv 

För att fler ska vilja och orka arbeta heltid behöver också arbetsvillkoren och 

arbetsförhållandena vara sådana att det är möjligt att arbeta heltid utan att bli sjuk. 

Regeringen har beslutat om en arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 som tydliggör 

politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att 

uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och 

män. I strategin betonas att en god arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga. Inom ramen 

för genomförandet av arbetsmiljöstrategin har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för 

arbetsmiljökunskap i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner med åtgärder inom sina 

respektive områden för att nå strategins uppsatta mål (A2021/00338). 

Regeringen har också gjort ett antal satsningar som kan förbättra arbetsmiljön och 

arbetsvillkoren inom vård och omsorg samtidigt som kvaliteten i välfärdstjänsterna 

ökar. Äldreomsorgslyftet, som presenterades av regeringen i maj 2020, innebär att 

staten finansierar kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier 

till bl.a. vårdbiträde eller undersköterska. Från och med 2021 vidgades satsningen till 

att även omfatta andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om 

äldre samt möjlighet för första linjens chefer att utbilda sig på betald arbetstid. 

Äldreomsorgen har också fått ett stort resurstillskott som bl.a. kan användas till att 

förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Den som har hemtjänst ska fr.o.m. den 

1 juli 2022 erbjudas en fast omsorgskontakt, och fr.o.m. 2023 måste den som utses till 

fast omsorgskontakt vara undersköterska. Kravet på viss utbildning bedöms kunna 

höja statusen för yrket och i sin tur leda till en ny karriärväg i hemtjänstyrket och 

möjlighet till högre lön. Vidare har regeringen och SKR träffat en överenskommelse 

om en satsning på digitalisering och välfärdsteknik i kommunerna. Den väntas kunna 

gynna de anställdas arbetsmiljö och består av ett riktat statsbidrag till kommunerna 

och medel till SKR för att kunna utforma och tillhandahålla ett kommunövergripande 

stöd. 

En väl utbyggd äldreomsorg främjar också kvinnors och mäns möjligheter till betalt 

arbete och försörjning. I dagsläget gynnar det främst kvinnor eftersom kvinnor i större 

omfattning än män står för obetalt omsorgsarbete. I syfte att förbättra 

arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg, där kvinnor är 

överrepresenterade, har regeringen infört en s.k. återhämtningsbonus i form av ett 

statsbidrag. Bidraget möjliggör för kommuner och regioner att ansöka om finansiering 

för projekt som syftar till att utprova nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, 

arbetssätt eller arbetstidsmodeller, inklusive arbetstidsförkortning. För 2021 avsattes 

totalt 300 miljoner kronor, varav 195 miljoner kronor till omsorgen och 105 miljoner 

kronor till hälso- och sjukvården. För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard 

kronor avsättas till satsningen, varav 650 miljoner kronor avsätts till omsorg och 

350 miljoner till hälso- och sjukvård. Bidraget bedöms kunna leda till en minskning av 

skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, och därmed till en mer jämställd 

hälsa och ett mer jämställt arbetsliv. För att bistå regionerna och hälso- och 

sjukvårdens arbete med det förebyggande arbetet mot sjukskrivningar har regeringen 

tillfört Socialstyrelsen permanenta medel; fyra miljoner kronor från 2021 och 

ytterligare sex miljoner kronor, sammanlagt 10 miljoner kronor, årligen från 2022.  

Människors förutsättningar att leva hälsosamma liv ska förbättras 

Regeringen har under mandatperioden genomfört betydande insatser för att mildra 

pandemins konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet. Idrottsrörelsen har 

tillförts 400 miljoner kronor utöver det grundbelopp som avsatts för statens stöd till 

idrotten under 2022. Medlen ska särskilt användas för att underlätta uppstart och ökat 
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deltagande av en jämlik och jämställd idrottsverksamhet främst för barn och unga 

samt personer med funktionsnedsättning. 

Kvinnor, män och barn exponeras på olika sätt för ämnen som kan skada hälsan. 

Foster och små barn är speciellt känsliga för exponering. Satsningar som bidrar till en 

giftfri miljö ger förutsättningar för en mer jämställd hälsa och förslagen avser ofta 

främst skydda de grupper som är känsligast för exponering – fertila kvinnor och barn. 

Regeringen har under mandatperioden gjort satsningar för att minska gifter i vår 

vardag och i miljön, för att t.ex. öka kunskap och stimulera till åtgärder inom 

avancerad läkemedelsrening, öka kunskap och åtgärdstakt kring högflourerande 

ämnen (PFAS), och att minska miljögifter i hav och vatten genom att stärka arbetet 

med sanering av förorenade områden, sediment och miljöfarliga vrak. Regeringen har 

också avsatt särskilda medel för att substituera farliga ämnen, stärka kemikaliearbetet 

globalt och inom EU för att driva på en bättre utveckling av kemikalieregler med en 

särskild satsning på att varor och produkter ska vara giftfria från början.  

Insatser för jämställd sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa 

Regeringen eftersträvar en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i 

befolkningen. Regeringen har därför gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta 

en långsiktig nationell strategi och en handlingsplan för arbetet med SRHR. Strategin 

omfattar fyra målsättningar om sexualitet, reproduktion, egenmakt och identitet samt 

jämlika och jämställda relationer. Handlingsplanen ska konkretisera målsättningarna i 

strategin och fungera som en plattform för det fortsatta SRHR-arbetet i Sverige hos 

myndigheter och andra aktörer. 

Förlossningsvården ska bli mer tillgänglig, jämlik och personcentrerad. Regeringen har 

tagit initiativ till den stora satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården som har 

pågått sedan 2015 och under hela den nuvarande mandatperioden. Inom ramen för 

satsningen har regeringen ingått flera överenskommelser med SKR. Syftet har varit att 

uppnå en mer sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja utformad utifrån 

kvinnors olika behov samt en tillgänglig och jämlik eftervård baserad på bästa möjliga 

kunskap. Det har också varit att utveckla och stödja en mer tillgänglig och 

kunskapsbaserad vård för kvinnor som har utsatts för sexuellt våld och 

könsstympning. Totalt har regeringen avsatt ca 7 miljarder för satsningen under 2015–

2021 och planerar att avsätta ytterligare 3 miljarder kronor under 2022 och 2023.  

Under perioden 2016–2022 har regeringen bedrivit ett omfattande arbete med syfte att 

stärka insatserna inom området psykisk ohälsa och med att skapa förutsättningar för 

ett utvecklat arbete hos kommuner och regioner. Det handlar både om att utveckla 

vård och stöd för de som behöver men också att stärka det främjande och 

förebyggande arbetet, inklusive arbetet med suicidprevention. Sedan 2015 har de 

medel som riktas till insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 

fördubblats, från ca 1 miljard kronor 2015 till ca 2,2 miljarder kronor under perioden 

2020–2022. I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) beräknar regeringen 

även att satsningen ska fortsätta under 2023 och 2024 med motsvarande belopp. 

Satsningen är angelägen ur ett jämställdhetsperspektiv då det finns skillnader i såväl 

psykisk hälsa som psykisk ohälsa och suicid mellan kvinnor och män, och flickor och 

pojkar. 
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8 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som avser en mängd olika företeelser, 

inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål. Arbetet inom området inkluderar även barns och hbtqi-personers 

utsatthet. 

Under förra mandatperioden tog regeringen fram en nationell strategi för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den strategin arbetar regeringen 

efter. Strategin (skr. 2016/17:110) har fyra målsättningar:  

– ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld  

– förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor 

och barn  

– effektivare brottsbekämpning  

– förbättrad kunskap och metodutveckling. 

Strategin riktar sig mot våld som kvinnor och flickor utsätts för i särskilt hög grad eller 

som generellt sett har särskilt svåra konsekvenser för kvinnor och flickor. Även män 

och pojkar kan vara utsatta för våld från närstående, inklusive hedersrelaterat våld och 

förtryck, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Omvänt kan 

kvinnor och flickor utsätta närstående för våld. Insatser inom strategin syftar även till 

att motverka detta. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har varit en prioriterad 

fråga för regeringen både under den här och den förra mandatperioden. I december 

2021 lanserade regeringen ett åtgärdsprogram om 99 punkter som ska verka för att 

förebygga våld, ge ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, 

effektivt bekämpa brott och förbättra kunskap om och metoder mot mäns våld mot 

kvinnor. I åtgärdsprogrammet identifierade regeringen fyra utvecklingsområden för de 

kommande åren. Dessa är utsatthet efter separation, våld i ungas partnerrelationer, 

utsatthet för hot och övergrepp på nätet samt särskild sårbarhet. Regeringen 

konstaterar vidare att områdena hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution 

och människohandel kommer att vara fortsatt prioriterade. 

8.1 Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 
samhällsproblem 

Trots att mäns våld mot kvinnor är ett stort problemområde saknas för närvarande 

underlag för att tillförlitligt bedöma den årliga omfattningen av sådant våld i 

befolkningen. Detsamma gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med att ta fram indikatorer för uppföljning av den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det finns 

dock statistik som visar att kvinnor i högre grad än män är utsatta för sexuellt våld och 

grovt, upprepat och dödligt våld av närstående, i första hand av manliga partners eller 

före detta partners. Särskilt sårbara grupper som är viktiga att uppmärksamma både 

när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är barn och 

unga, äldre kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. 

I Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2021) framkom att utsatthet för 

sexualbrott under 2020 var betydligt vanligare bland kvinnor än bland män (se tabell 

8.2). Enligt undersökningen har vidare antalet utsatta kvinnor minskat sedan 2019. Av 

de kvinnor som deltog i undersökningen 2019 uppgav 9,4 procent att de hade utsatts 

för någon typ av sexualbrott. För kvinnor minskade utsattheten för tredje året i rad 

2020. Det är sannolikt att resultaten har påverkats av de förändrade livsstilsmönster 
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som pandemin medfört. För att få mer kunskap om detta har Brå genomfört en 

särskild enkät med kompletterande frågor om pandemin, som kommer att publiceras i 

en separat rapport. Vidare framkom i NTU 2021 att det är det är betydligt vanligare 

att kvinnor än män känner sig otrygga (36 respektive 19 procent). Bland män är 

andelen som känner sig otrygga störst i åldersgruppen 75–84 år (23 procent), medan 

andelen bland kvinnor är störst i åldersgruppen 20–24 år (50 procent). Kvinnor 

uppger att de ofta känner oro för att utsättas för våldtäkt eller sexuella angrepp i 

betydligt större utsträckning än män (19 respektive 2 procent). 

Tabell 8.2 Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2020. Andel utsatta av männen 
respektive kvinnorna i befolkningen, uppdelat på åldersgrupper 

Procent 

Ålder Kvinnor Män 

16–24 år 26,1 2,4 

25–44 år 9,5 1,8 

45–64 år 2,9 1,0 

65–84 år 0,6 0,1 

16–84 år 7,7 1,2 

Källa: Brottsförebyggande rådet (Nationella trygghetsundersökningen Rapport 2021:11). 

Antalet konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller 

hade varit i en parrelation uppgick till 13 fall 2020 (16 fall 2019). Dödligt våld mot 

män i en parrelation uppgick till 4 fall 2020 (2 fall 2019). Antalet fall totalt sett har 

varierat mellan 11 och 26 sedan 2017. Det är för tidigt att uttala sig om utvecklingen 

av konstaterade fall av dödligt våld i parrelation, dels eftersom uppgifter endast finns 

för fyra år, dels eftersom det är en antalsmässigt liten kategori som kan uppvisa stora 

variationer från år till år. Jämförelser kan dock med viss försiktighet göras med de 

fördjupade studier av dödligt våld som Brå återkommande genomför. Enligt dessa 

studier låg antalet fall av dödligt våld i nära relation under en lång period (hela 1990-

talet och större delen av 2000-talet) på i genomsnitt 20 fall per år, för att sedan minska 

till i genomsnitt 16 fall per år under 2008–2017. 

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i 

Östergötlands län har redovisat att antalet inkommande ärenden till stödtelefonen för 

yrkesverksamma i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck minskade under 2020. 

År 2020 registrerades 784 ärenden jämfört med 1 019 ärenden 2019 och 187 ärenden 

2014 (stödtelefonens första år). Enligt det nationella kompetensteamet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck är minskningen åtminstone delvis en följd av 

pandemin. 

8.2 Regeringen har gjort en kraftsamling för att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Regeringen verkar för att främja ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete 

mot våld, att förbättra upptäckt av våld och stärka skydd och stöd för våldsutsatta 

kvinnor och barn samt att få till stånd en effektivare brottsbekämpning och förbättrad 

kunskap och metodutveckling inom området mäns våld mot kvinnor. Regeringen har 

under mandatperioden genomfört ett stort antal reformer och initiativ på området i 

form av ny lagstiftning, ökade och permanentade medel till relevanta initiativ och 

uppdrag till myndigheter. Bland annat har regeringen ökat och permanentat 

statsbidragen till kvinno- och tjejjourer, deras riksorganisationer samt andra 

organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta. Straffen för våld och 

andra kränkningar i nära relationer har skärpts. De brottsbekämpande myndigheterna 

har förstärkts kraftfullt. Långsiktiga satsningar görs för att bekämpa hedersrelaterat 
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våld och förtryck. Regeringen har för avsikt att förstärka i synnerhet det 

våldsförebyggande arbetet ytterligare och avser därför presentera ett nationellt 

våldsförebyggande program under 2022. 

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld  

Regeringen har arbetat med att få till stånd ny lagstiftning för att stärka det 

förebyggande arbetet mot våld. Exempel på sådan lagstiftning är att det blivit möjligt 

att sekretessbelägga var de parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en 

hotbild har sin bostad. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2020 (prop. 2019/20:95, 

bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232). Regeringen har vidare i propositionen Ett 

modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång bl.a. föreslagit 

skärpt maximistraff för brott av normalgraden samt skärpta straffskalor för grovt 

hemfridsbrott och grovt olaga intrång. Framför allt hemfridsbrott förekommer i 

samband med mäns våld mot kvinnor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 

2022 (prop. 2021/22:194). 

Regeringen har under mandatperioden övergått från tillfälliga till permanenta medel 

för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, i syfte 

att åtgärderna ska bli långsiktiga och för att aktörerna inom området bättre ska kunna 

planera sin verksamhet. Från och med 2024 beräknas medlen ligga på nivån 

300 miljoner kronor varje år. Regeringen har även gett Länsstyrelsen i Östergötlands 

län i uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot 

hedersrelaterat våld och förtryck (A2020/02708). 

Som en del i förstärkningen av det våldsförebyggande arbetet har regeringen givit 

långsiktiga förutsättningar för ökad kunskap inom området och för den nationella 

stödtelefonen Preventell som startades 2012. Preventell verkar för att förebygga 

sexuellt våld och riktar sig både till förövare som erbjuds adekvata behandlingsinsatser 

och närstående och vårdgivare som behöver råd och hjälp att hantera frågor kring 

sexuellt våld och oro för sexuella övergrepp. Stöd till behandling mot sexuellt våld är 

en del i regeringens brottsförebyggande arbete för att förhindra allvarliga brott riktade 

mot framför allt kvinnor och barn. 

Regeringen har förstärkt Jämställdhetsmyndighetens arbete för att förebygga och 

bekämpa prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten har bl.a. haft i 

uppdrag att fortsatt fokusera på att stärka arbetet mot att barn och unga respektive 

vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel (A2019/01571, A2019/00873). 

Vidare har regeringen givit ett flertal myndigheter i uppdrag att arbeta med specifika 

förstärkningar kopplade till ett förebyggande arbete. Migrationsverket har fått i 

uppdrag att tillhandahålla samhällsintroduktion för asylsökande som en obligatorisk 

del av asylprocessen (Ju2020/01481). Introduktionen ska bl.a. innehålla information 

om asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning, demokrati och normer och 

värderingar. I detta ingår information om hedersrelaterat våld och förtryck, 

jämställdhet samt skydd mot diskriminering och kränkande särbehandling. Insatsen 

förväntas bidra till målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra genom att 

förbättra de asylsökandes kunskaper om bl.a. jämställdhet och hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Kriminalvården har mellan 2018 och 2020 haft i uppdrag att ytterligare utveckla 

myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot 

närstående och hedersrelaterade brott (S2018/04674). Bland annat har ett nytt 

behandlingsprogram utvecklats och behandling med digitala inslag införts. Arbetet har 

resulterat i att fler klienter från målgrupperna har kunnat nås med behandling. 
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Brottsoffermyndigheten har inom ramen för det tidigare sexualbrottsuppdraget 

(2018–2021) haft i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsmaterial om 

samtyckeslagstiftningen (Ju2018/01290). I regleringsbrev för 2022 gav regeringen 

myndigheten i uppdrag att fortsätta sprida information om denna, riktat mot unga och 

yrkesverksamma. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022. 

Kriminalvården och Polismyndigheten har fått i uppdrag att utveckla 

informationsutbytet när det gäller personer dömda för sexualbrott, våldsbrott mot 

närstående och brott med hedersmotiv. Syftet med uppdraget är att ge Kriminalvården 

ett bättre underlag för utformningen av verkställigheten och övervakningen av 

klienterna samt bidra till förbättrade förutsättningar för Polismyndigheten att arbeta 

brottsförebyggande och ge skydd till brottsoffer. Uppdraget har getts i 

myndigheternas regleringsbrev för 2022 och ska redovisas senast den 25 maj 2023. 

Regeringen har också lämnat uppdrag till Sametinget avseende ett förstärkt arbete 

kopplat till jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor 

(Ku2021/02210). Uppdraget ska främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och 

män när det gäller representation i rennäringen, i samiska civilsamhällesorganisationer 

samt inom Sametinget. Uppdraget ska genomföras i dialog med samiska 

organisationer, samebyar och andra relevanta aktörer i civilsamhället. 

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för 
våldsutsatta kvinnor och barn 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 aviserat en reform som innebär att 

skyddat boende regleras som ny placeringsform, blir tillståndspliktigt och förenat med 

kvalitetskrav. Att värna barnets rättigheter i skyddade boenden har varit ett viktigt 

motiv till reformen som dessutom stärker våldsutsattas rätt till skyddat boende av god 

kvalitet över hela landet. Riksdagen har efter förslag från regeringen i och med statens 

budget för 2022 också permanentat de statsbidrag som syftar till att stödja viktig 

verksamhet som ideella kvinno- och tjejjourer, deras riksorganisationer och andra 

organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta. Det civila samhällets 

organisationer, inte minst kvinno- och tjejjourerna, behöver stabila förutsättningar för 

att bedriva sitt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer, sexuellt våld, prostitution och människohandel, hedersrelaterat våld och 

förtryck samt för att ge stöd till dem som utsätts. 

Den 1 juli 2020 infördes bestämmelser om utreseförbud i lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. Bestämmelserna ska skydda barn från att 

föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. 

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet driver den nationella 

stödtelefonen för våldsutsatta, den s.k. Kvinnofridslinjen. För att ge långsiktiga och 

goda förutsättningar för verksamheten har regeringen permanentat medlen till den 

nationella stödtelefonen. 

Socialstyrelsen har sedan 2017 haft uppdrag om att stödja genomförandet av den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

(S2017/01221 och S2018/03516). Uppdraget slutredovisades den 1 november 2021. 

Redovisningen omfattar utbildningsmaterial till hälso-och sjukvården samt 

socialtjänsten, inklusive särskilda chefsstöd, och en fördjupad fortbildning om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Den omfattar vidare ett bedömningsstöd för 

socialtjänsten för arbete med barn som är eller kan vara utsatta för hedersrelaterat våld 

samt en inventering av vård för flickor och kvinnor som har varit utsatta för 

könsstympning (A2019/00504). 
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Effektivare brottsbekämpning 

Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att 

bättre återspegla brottslighetens allvar har därför riksdagen på regeringens initiativ höjt 

minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning samt skärpt 

straffet för överträdelse av kontaktförbud (prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8, 

rskr. 2021/22:39). Vid samma tidpunkt gjordes även ändringar i lagen (1988:688) om 

kontaktförbud för att möjliggöra fler kontaktförbud. Lagändringarna trädde i kraft den 

1 januari 2022. Det måste också säkerställas att straffskalorna för sexualbrotten står i 

samklang med dagens syn på brottsligheten. Regeringen har därför i lagrådsremissen 

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar bl.a. föreslagit att straffskalorna 

för ett flertal sexualbrott ska skärpas, och har för avsikt att lämna en proposition 

under våren 2022. 

Regeringen har vidtagit åtgärder som ska underlätta att lagföra förbrytare. Exempel på 

detta är en proposition med förslag om att ta bort det förbud som i dag finns mot 

beslag av meddelanden mellan en misstänkt och en närstående (prop. 2021/22:119). 

Sådana meddelanden kan utgöra viktig bevisning i förundersökningar om mäns våld 

mot kvinnor. Förbudet innebär bl.a. att beslag av sådana meddelanden inte kan göras i 

t.ex. förundersökningar om grov kvinnofridskränkning. 

Den 1 januari 2022 trädde även nya regler i kraft som innebär att möjligheterna att 

använda berättelser som lämnats vid tidiga förhör utökas. De nya reglerna kan stärka 

arbetet mot våld i nära relationer genom att en målsägandes tidiga uppgifter i större 

utsträckning kan åberopas som bevis vilket kan bidra till fler fällande domar (prop. 

2020/21:209, bet. 2021/22:JuU6, rskr. 2021/22:37). 

För att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott har riksdagen på 

förslag från regeringen infört ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det är 

straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- 

och sexualbrott, i nära relation (prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 

2020/21:314). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021. 

De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och 

förtryck. Bland annat har ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, en ny särskild 

straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv och ett utreseförbud som ska 

skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att 

könsstympas införts (prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272). 

Den 24 februari 2022 beslutade även regeringen om propositionen Ett särskilt brott 

för hedersförtryck, med förslag om införandet av ett särskilt brott för upprepat 

hedersrelaterat våld och förtryck (prop. 2021/22:138). Lagändringarna föreslås träda i 

kraft den 1 juni 2022. 

En särskild utredare har bl.a. getts i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet mot 

sexuella kränkningar för barn i åldern 15 till 17 år, särskilt i förhållande till sexköp, och 

att se över regelverket om sexköp och koppleri i fråga om internet-baserad 

prostitution, i synnerhet i fråga om minderåriga och s.k. sugardejting. Utredaren ska 

också överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv mot 

kvinnor och ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt 

utsatta behöver förstärkas (dir. 2022:7). Uppdraget ska redovisas senast den 24 augusti 

2023. 
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Förbättrad kunskap och metodutveckling 

Regeringen har givit Brå och Brottsoffermyndigheten en rad uppdrag med syfte att 

stärka arbetet för förbättrad kunskap och metodutveckling kopplat till mäns våld mot 

kvinnor. 

Brå har fått flera uppdrag med särskild koppling till våld i nära relationer. Ett av 

uppdragen är att ta fram ett fördjupat stöd för hur kartläggningen av brottslighet i ett 

geografiskt område kan kompletteras med en bild av hur våld i nära relationer ser ut 

och vilka förutsättningar som finns att förebygga sådant våld (Ju2021/03614). Detta 

uppdrag ska redovisas senast den 3 oktober 2022. För att kunna förebygga våld i nära 

relationer bland unga krävs kunskap om vilka faktorer som kan förklara att våldet 

utövas, och vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga det. Brå har på uppdrag 

av regeringen studerat vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i ungas 

parrelationer (Ju2020/03036), samt tagit fram en kunskapssammanställning av svensk 

och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär (Brottsförebyggande 

rådet 2021:15). För att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder, och för att kunna följa 

upp dessa, behövs kunskap om utbredningen av brott i nära relationer och om 

brottens karaktär. Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära 

relationer (Brottsförebyggande rådet 2014:8). Brå har i regleringsbrevet för 2022 fått i 

uppdrag att genomföra en förnyad nationell kartläggning av sådana brott. Uppdraget 

ska redovisas senast den 15 maj 2024. 

I syfte att förebygga sexualbrott samt stödja potentiella offer för sexualbrottslighet har 

Brottsoffermyndigheten haft i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning och en 

lärarhandledning om sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2018 

(Ju2018/01290). Inom ramen för uppdraget skulle myndigheten även ta fram och 

sprida information om lagstiftningen till relevanta målgrupper. Hösten 2018 

genomförde Brottsoffermyndigheten en kampanj om den nya 

sexualbrottslagstiftningen och lanserade även webbplatsen frivilligtsex.se. Närmare sju 

av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om lagstiftningen genom 

kampanjen. Under 2020 lanserade myndigheten en webbaserad utbildning och en 

lärarhandledning. Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2021 (A2020/02380). 

År 2018 reformerades lagstiftningen för att göra det tydligt att sex ska vara frivilligt. 

Brå har på uppdrag av regeringen följt upp hur lagstiftningen tillämpas. Antalet åtal 

och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan lagändringen 

(Brottsförebyggande rådet 2020:06). Brås genomgång visar dock att det finns en del 

gränsdragningsproblem när lagen ska tillämpas, vilket enligt Brå kan äventyra 

rättssäkerheten. Brå anser därför att det är av vikt att det kommer fler vägledande 

avgöranden i högre instanser. Brå har också fått i uppdrag att granska kvaliteten på 

statistiken av anmälda misshandelsbrott sedan 2019, när nya brottskoder för relationen 

mellan offer och förövare infördes (Ju2021/03614). Uppdraget ska redovisas senast 

den 31 mars 2023. 

Det är snart 25 år sedan den svenska sexköpslagstiftningen infördes och 12 år sedan 

den senaste stora utvärderingen av denna. Mot bakgrund av detta och då regeringen 

vill öka takten i arbetet mot sexhandel har Brå fått i uppdrag att analysera 

tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom 

köp av sexuell handling (Ju2020/03554). Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 

2022. 
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1 Inledning 

Syftet med denna bilaga är att belysa miljö- och klimatperspektiv som inte behandlas 

mer utförligt i resultatredovisningen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 

naturvård eller den årliga klimatredovisningen i budgetpropositionen. I år fokuserar 

bilagan på bedömningar av klimateffekter. 

Riksdagen har genom beslut om det klimatpolitiska ramverket och miljömålssystemet 

antagit ett långsiktigt mål och flera etappmål för klimatpolitiken. Målen definieras i 

enlighet med FN:s klimatpanels riktlinjer avseende vilka växthusgaser som ingår och 

hur de ska beräknas, samt delas enligt EU:s klimatlagstiftning in i handlande sektor, 

icke-handlande sektor eller markanvändningssektor. Målen avser territoriella utsläpp 

och upptag av växthusgaser. 

Förutsättningarna för att nå uppställda mål beror till viss del på faktorer som är svåra 

att förutse, såsom teknikutvecklingen och beteendeförändringar i Sverige och 

omvärlden. Ett grundantagande är dock att olika typer av styrmedel och åtgärder kan 

påverka beteenden och teknikutveckling för att möjliggöra en klimatomställning, dvs. 

de minskade utsläpp och ökade upptag av växthusgaser som behövs för att Sverige 

och omvärlden ska ligga i linje med nationella och globala klimatmål. 

Regeringen konstaterade i propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige att 

det finns stora osäkerheter i beräkningarna av klimateffekterna av en politik för att 

uppnå de klimatmål som föreslogs i ramverket, och att det finns ett stort behov av att 

vidareutveckla klimatekonomiska modeller och beslutsunderlag (prop. 2016/17:146). 

Osäkerheterna beror på att målen kan nås på olika sätt och att bedömningar av de 

styrmedel och åtgärder som stakar ut en viss bana mot målen i sig är behäftade med 

osäkerheter. 

I förarbetena till det klimatpolitiska ramverket konstateras att regelbunden planering, 

uppföljning och rapportering till riksdagen kan bidra till tydlighet, kontinuitet och 

långsiktighet i klimatpolitiken. Planering och uppföljning av klimatpolitiken förutsätter 

att klimateffekten av ett styrmedel eller en åtgärd kan bedömas innan den satts in 

(ex-ante) och att dess effekt kan utvärderas i efterhand (ex-post). 

I denna bilaga belyses översiktligt varför bedömningar av klimateffekter behövs. 

Dessutom beskrivs centrala metodutmaningar och det utvecklingsarbete som 

regeringen och myndigheterna bedriver på området. 

1.1 Politiken ska bidra till klimatomställning och 
minskade utsläpp 

Genom styrmedel och åtgärder kan politiken bidra till en snabb klimatomställning och 

minskade växthusgasutsläpp. 

Med styrmedel avses här lagar, förordningar, andra regler eller insatser som syftar till 

att påverka aktörers beslutfattande och beteende. Styrmedel kan vara administrativa 

(såsom lagar eller andra föreskrifter), ekonomiska (såsom skatter eller subventioner) 

eller informativa (såsom märkningar och kampanjer). De kan även spänna över flera 

av dessa kategorier. Utöver styrmedel kan det offentliga även ta till andra åtgärder, 

exempelvis offentliga investeringar, som infrastrukturinvesteringar och offentlig 

konsumtion (t.ex. upphandling av fordon), som direkt eller indirekt kan påverka 

utsläpp eller upptag av växthusgaser. 
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Med klimateffektbedömningar avses bedömningar av vilken påverkan på utsläpp eller 

upptag av växthusgaser som ett visst styrmedel eller en viss åtgärd har. Detta görs 

genom att jämföra utfallet om styrmedlet eller åtgärden införs respektive inte införs. 

Utfallet kan mätas i termer av utsläpp och upptag av växthusgaser eller med en annan 

indikator som är relevant för styrmedlet eller åtgärden. I begreppet 

klimateffektbedömningar ryms både effektberäkningar och kvalitativa bedömningar. 

Bedömningarna är alltid avgränsade, antingen implicit eller explicit, i hur utsläpp och 

upptag av växthusgaser sker med avseende på tid och plats. Bedömningarna kan vara 

kvalitativa och beskriva styrmedlets eller åtgärdens primära syfte och genom vilka 

mekanismer eller effektsamband verkan förväntas ske. De kan även beskriva hur 

styrmedlet eller åtgärden förväntas interagera med andra styrmedel och åtgärder. En 

bedömning av åtgärders och styrmedels effekter kan även vara kvantitativ, vilket 

fortsättningsvis benämns som en effektberäkning. En effektberäkning redogör för den 

beräknade skillnaden mellan ett utfall där ett styrmedel, en åtgärd eller ett paket av 

styrmedel och åtgärder införs och utfallet i ett jämförelsealternativ där den förändrade 

styrningen inte sker. 

En inledande kvalitativ analys är relevant för alla styrmedel och åtgärder oavsett om en 

effektberäkning låter sig göras. Effektberäkningar är dock ofta en förutsättning för att 

kunna ställa kostnadseffektiviteten hos ett styrmedel eller en åtgärd i relation till 

styrning. Då samhällets resurser behöver fördelas på ett effektivt sätt mellan många 

olika ändamål, är kostnadseffektivitet en viktig utgångspunkt för att säkerställa att det 

långsiktiga målet om noll nettoutsläpp nås till lägsta möjliga kostnad för samhället. Det 

är också viktigt för att klimatpolitiken ska upplevas som legitim och för att skapa goda 

exempel som andra länder vill ta efter. Likafullt finns det metodutmaningar som kan 

göra det svårt att fullt ut jämföra kostnadseffektiviteten mellan olika typer av utsläpps-

minskande styrmedel och åtgärder (se avsnitt 2.2 och 2.3). 

Takten i klimatomställningen ökar, och när olika branscher och sektorer konkretiserar 

vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att de ska kunna realisera sin 

omställning blir det tydligt att också takten i och omfattningen av klimatpolitiken 

behöver öka. Detta innebär att styrmedel och åtgärder nu beslutas parallellt på lokal, 

regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Det ställer delvis nya och ökade 

krav på hur klimatpolitiken ska bedömas, beskrivas och redovisas. 

1.2 Kraven på redovisning av klimateffekter har 
skärpts över tid 

Enligt 10 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) ska regeringen i budgetpropositionen lämna 

en redovisning av de resultat som uppnåtts i verksamheten i förhållande till de av 

riksdagen beslutade målen. Sedan den 1 januari 2018 regleras regeringens klimat-

politiska arbete även i klimatlagen (2017:720). Enligt 4 § klimatlagen ska regeringen 

varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen. 

Klimatredovisningen ska innehålla följande: 

– en redovisning av utsläppsutvecklingen 

– en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad 

besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläpp 

– en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och hur 

beslut om sådana åtgärder i så fall ska fattas. 

Klimatredovisningen handlar alltså om prognostiserade utsläppsminskningar, en form 

av ex-ante analys. Bedömningar av klimateffekter kan också göras i efterhand, ex-post, 

inom ramen för den ordinarie uppföljningen av vidtagna åtgärder. 
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Enligt 5 § klimatlagen ska regeringen också ta fram en klimatpolitisk handlingsplan 

vart fjärde år. Klimathandlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att 

ordinarie val till riksdagen har hållits. Handlingsplanen ska bl.a. innehålla en 

beskrivning av i vilken grad beslutade och planerade åtgärder kan förväntas bidra till 

att de nationella och globala klimatmålen kan nås och vilka ytterligare åtgärder eller 

beslut som kan behövas för att nå målen. Även i detta arbete finns det behov av 

bedömningar av klimateffekter. 

Sedan klimatlagen trädde i kraft har regeringen lämnat fyra klimatredovisningar och en 

klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Det pågår ett löpande arbete för att 

förbättra och utveckla klimatredovisningen. 

För att regeringens klimatpolitiska arbete ska kunna utgå från det långsiktiga, tidsatta 

utsläppsmålet, i enlighet med 3 § klimatlagen, behöver klimatperspektivet integreras i 

alla relevanta politikområden. Detta är en central utgångspunkt i regeringens klimat-

politik och innebär att klimateffekter av alla politiska beslut, som har en inte 

försumbar direkt eller indirekt påverkan på utsläpp eller upptag av växthusgaser 

behöver bedömas. 

Kraven och förväntningarna på bedömningar av klimateffekter har skärpts över tid. 

Klimatpolitiska rådet har efterlyst mer utvecklade bedömningar. Riksdagen 

tillkännagav för regeringen hösten 2016 att resultatredovisningen för 

utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård på ett tydligare sätt ska redovisa 

resultatet av statliga insatser och att det behövs tydligare indikatorer som inriktas på 

resultatet (bet. 2016/17:MJU1 punkt 1, rskr. 2016/17:116 och bet. 2018/19:KU21, 

yttr. 2018/19:MJU5y, rskr. 2018/19:279). Sedan riksdagens tillkännagivande har 

redovisningen utvecklats som en konsekvens av klimatlagens krav på en särskild 

klimatredovisning. Trots att regeringen utvecklat redovisningen av politikens 

klimateffekter upprepade riksdagen sitt tillkännagivande 2022 (bet. 2021/22:MJU1, 

rskr. 2021/22:111). Miljö- och jordbruksutskottet anser att flera steg har tagits i rätt 

riktning men att brister fortfarande kvarstår i klimatredovisningen och att 

tillkännagivandet därmed inte kan anses slutbehandlat. 

Regeringen har påbörjat ett arbete för att ytterligare stärka arbetet med bedömningar 

av klimateffekter. 

2 Bedömningar av klimateffekter är 
nödvändiga men förknippade med 
utmaningar 

2.1 Klimateffekter behöver bedömas och beräknas 
för att uppnå kostnadseffektivitet och 
transparens 

För att kunna bedöma om Sveriges klimatåtgärder är tillräckliga för att nå de uppsatta 

målen och om åtgärderna görs till lägsta möjliga kostnad för staten och samhället i 

stort behöver åtgärdernas klimateffekt beräknas. I de fall det inte är möjligt att beräkna 

effekterna behövs en kvalitativ bedömning som kan ge en uppfattning om åtgärdernas 

bidrag till att nå målen. En kontinuerlig analys gör det troligare att Sverige får en 

sammanhållen politik som gör det möjligt att nå klimatmålen på ett effektivt sätt 

samtidigt som konkurrenskraften kan bevaras. 
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Bedömningar av klimateffekter och oberoende granskningar från exempelvis 

Klimatpolitiska rådet ger också en ökad transparens och bidrar till en ökad möjlighet 

för ansvarsutkrävande. Bedömningar av klimateffekter utgör ett viktigt underlag för 

att säkerställa att den politik som förs är den bästa för att nå fastlagda mål. Genom att 

bedöma och redovisa effekterna tydligare stärks transparensen vilket också bidrar till 

att det är enklare att skapa samsyn kring vilken politik som bör föras. Det ger också en 

bild av om den politik som regeringen för inte är tillräcklig eller försämrar möjligheten 

att nå klimatmålen. 

2.2 Att bedöma klimateffekter är komplext och 
innebär många metodutmaningar 

Att mäta styrmedels och åtgärders effekter är viktigt för att säkerställa att kraven, som 

följer av 3 § budgetlagen om en hög effektivitet i statens verksamhet och hushållning 

med skattemedel, tillgodoses. Det finns många olika sätt att styra mot uppsatta mål 

och regeringen ska alltid eftersträva måluppfyllelse till lägsta möjliga kostnad. Det kan 

låta enkelt, men att mäta styrmedels och åtgärders effektivitet är ofta komplext och en 

rad överväganden behöver göras för att få relevanta och användbara resultat. 

Kostnadseffektivitet inom klimatpolitiken bedöms ofta genom beräkningar av 

utsläppsminskning per krona. I många fall är det dock svårt att härleda 

utsläppsminskningar från enskilda styrmedel och åtgärder. Vad som definierar 

kostnaderna är inte heller självklart. Åtgärders kostnadseffektivitet kan beräknas 

utifrån den direkta kostnad som staten förväntas bära, men kan också behöva 

beräknas utifrån kostnaden för samhällsekonomin i stort. Exempelvis kan 

klimatpolitiken ha effekter på sysselsättning, prisbildning och konsumtionsmönster, 

vilket kan ha inverkan på svensk ekonomi. Särskilt svårt är det att beräkna 

kostnadseffektivitet för styrmedel och åtgärder som syftar till att åstadkomma 

genomgripande teknikskiften eller beteendeförändringar där utsläppseffekter uppstår 

först i ett senare skede eller som en indirekt konsekvens av åtgärden. Exempel på 

detta är utbyggnad av elnät, ny elproduktion, laddinfrastruktur för fordon, satsningar 

på forskning, innovation och testverksamhet. Likafullt är den typen av åtgärder 

troligen avgörande för möjligheten att nå nettonollutsläpp 2045. Det är därför viktigt 

att så långt som möjligt utveckla metoder för att i högre grad kunna beräkna framtida 

utsläppsminskningar också från den typen av åtgärder. 

Det finns flera metodutmaningar när det kommer till bedömningar av klimateffekter. 

En svårighet består i definitionen av ramvillkor och val av systemgränser. Med 

ramvillkor avses hur ramar, såsom exempelvis tillgången till råmaterial, tekniska 

begränsningar eller andra miljö- och samhällsmål än de klimatpolitiska, ska behandlas i 

analysen. En systemgräns kan exempelvis bestå av vilken geografisk avgränsning som 

väljs i en analys. Styrmedel som har en effekt på svenska utsläpp kan även påverka 

utsläpp i andra länder och tvärtom. Val av tidsperspektiv kan också påverka utfallet av 

analysen. 

Vid bedömning av en åtgärds klimateffekter är det viktigt att alla relevanta effekter 

vägs in. Om man t.ex. enbart tittar på effekter i en nära framtid kan två styrmedel eller 

åtgärder verka utbytbara, trots att den ena åtgärden på längre sikt kan medföra 

negativa externa effekter eller ha begränsningar. Ett exempel på detta kan vara valet 

mellan styrmedel och åtgärder för ökad inblandning av hållbara biodrivmedel och 

ökad elektrifiering av vägtransporterna. På kort sikt kan en ökad inblandning av 

hållbara biodrivmedel vara en mer kostnadseffektiv åtgärd eftersom den ger en 

omedelbar effekt och kan användas i den befintliga fordonsparken. Att enbart välja 

den åtgärden kan dock få negativa konsekvenser på längre sikt eftersom utbudet av 

hållbara biobränslen är begränsat och effektiviseringspotentialen är låg. 
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Elektrifieringen innebär högre kostnader initialt, men bidrar samtidigt till att etablera 

ett helt nytt och väsentligt mer energieffektivt transportsystem (fordon, elnät, 

laddinfrastruktur, tankningsinfrastruktur, parkeringsplatser etc.). Hållbara och 

förnybara drop-in-bränslen i vägtransportsektorn är samtidigt helt centrala för att 

minska utsläppen på kort sikt. Det är därför sannolikt effektivt att göra både och, dvs. 

parallellt styra mot både ökad inblandning av hållbara biodrivmedel som bidrar till 

minskade fossila utsläpp från den befintliga fordonsflottan på kort sikt, och 

elektrifiering som på längre sikt leder till väsentligt mer energieffektiva vägtransporter 

helt utan utsläpp. Sammantaget visar detta att bedömningar och beräkningar av 

klimatstyrmedlens effekter är komplexa och att den metod som används behöver 

fånga upp relevanta effekter samtidigt som eventuella begränsningar beaktas. 

En annan svårighet består i vilka antaganden om teknisk och ekonomisk utveckling 

som ska användas när man tar fram referensscenariet, dvs. det jämförelsealternativ 

som används för att bedöma ett styrmedels eller en åtgärds effekt. Exempelvis kan ett 

antagande om elektrifieringstakten i transportsektorn påverka beräkningen av ett 

styrmedels effekt. Vilken den faktiska elektrifieringstakten kommer att bli är svårt att 

prognostisera men har stor effekt på utfallet. Ett nära relaterat metodproblem är 

svårigheten att bedöma additionalitet av ett styrmedel, dvs. om effekterna för klimatet 

beror på styrmedlet eller om de hade uppstått även utan detta. Exempelvis kan det 

vara svårt att bedöma hur ett bidrag till utbyggnad av publik laddinfrastruktur påverkar 

antalet laddpunkter som installeras då man inte vet hur många som hade installerats i 

frånvaron av ett bidrag. 

För att det ska vara möjligt att jämföra kostnadseffektivitet för olika förslag på 

styrmedel och åtgärder behöver det kunna göras beräkningar av enskilda förslag. Det 

finns dock ett antal svårigheter kopplade till analysen av enskilda styrmedel. Effekten 

av vissa styrmedel, såsom skatter, kan vara enklare att bedöma än andra, såsom stöd 

till forskning och utveckling eller introduktionsstöd i tidiga faser. I vissa fall är det 

möjligt att göra fullständiga beräkningar av utsläppsminskningar och därmed använda 

beräkningarna för att bedöma kostnadseffektivitet. I andra fall kan beräkningar 

framför allt användas som räkneexempel för att visa en ungefärlig storleksordning 

eller för att visa på hur mycket utfallet påverkas av de antaganden som görs. Det finns 

även situationer där data saknas eller osäkerheterna kring ett enskilt styrmedels effekt 

är så stora att en kvantitativ beräkning inte är meningsfull. Däremot kan det vara 

möjligt att kvantifiera potentialen för utsläppsminskningar i specifika branscher eller 

sektorer och bedöma betydelsen av en viss åtgärd i ett systemperspektiv eller i andra 

kvalitativa termer. Kvalitativa bedömningar är särskilt viktiga i dessa fall. En 

myndighetsgemensam metodik behöver etableras för att stärka dessa analyser. 

I arbetet med att bedöma effekterna av styrmedel är en försvårande omständighet att 

styrmedel och åtgärder interagerar med varandra. Det innebär att effekten av två 

åtgärder isolerat från varandra kan vara annorlunda än den sammantagna effekten. 

Interaktion mellan styrmedel som stöttar olika delar i en kedja av forskning, utveckling 

och marknadsintroduktion eller olika styrmedel som påverkar samma beslut gör det 

svårt att skatta effekten av enskilda styrmedel och få fram en totaleffekt samtidigt som 

det säkerställs att ett styrmedels effekt inte beaktas två gånger i beräkningarna. Även 

storleken på totaleffekten kan vara svår att uppskatta. 

I Sverige finns ett stort antal klimatpolitiska styrmedel och åtgärder som syftar till att 

minska utsläppen eller öka upptaget av växthusgaser. Detta inkluderar såväl åtgärder 

och styrmedel på EU-nivå som nationella sådana, exempelvis koldioxidskatter, handel 

med utsläppsrätter, investeringsstöd, kreditgarantier, marknadsintroduktionsstöd samt 

forskning och utveckling. För att klara klimatomställningen kommer det behövas en 

kombination av styrmedel och åtgärder och då behöver enskilda styrmedelsanalyser 
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kompletteras med analyser och utvärderingar av den sammanlagda användningen av 

åtgärder och styrmedel. 

2.3 Redovisningen av klimatpolitiken behöver 
utvecklas 

Kraven och förväntningarna på en transparent och sammanhängande 

klimatredovisning har ökat i och med klimatlagen. Klimatpolitiska rådet och riksdagen 

efterfrågar en tydligare bild av hur klimatpolitiken påverkar utsläppsutvecklingen och 

omställningen till nettonollutsläpp. Är Sverige på väg mot måluppfyllelse? Är de 

åtgärder som vidtas effektiva och motiverade? Behövs ytterligare åtgärder och i så fall 

vilka? 

Mycket talar för att klimatomställningen har gått in i ett mer transformativt skede. 

Många av de åtgärder som nu genomförs i olika delar av ekonomin är system-

omdanande: stora delar av industrin byter produktionsmetoder och insatsvaror; nya 

industrietableringar uppstår; i transportsystemet pågår ett skifte till eldrift som 

påverkar infrastruktur, fordon och energianvändning; efterfrågan på el väntas 

fördubblas på två decennier. Utöver detta vidtas åtgärder parallellt i olika delar av 

ekonomin lokalt, nationellt och på EU-nivå. Sammantaget påverkar detta 

förutsättningarna för att ta fram såväl makroekonomiska långsiktsscenarier som 

effektbedömningar av enskilda styrmedel eller åtgärder. 

För att förbättra klimatredovisningen och svara upp mot de ökade kraven och de 

ökade utmaningarna arbetar regeringen och ett antal myndigheter på uppdrag av 

regeringen med att utveckla metoder för förbättrade bedömningar av klimateffekter 

(se avsnitt 3.1 och 3.2). Som ett komplement till renodlade klimateffektbedömningar 

kan också andra indikatorer behövas för att tydliggöra och utveckla redovisningen av 

klimatpolitiken. Inte minst kan andra indikatorer behövas för att försöka fånga hur 

klimatomställningen i olika delar av samhället fortskrider. En sådan uppföljning skulle 

t.ex. kunna fokusera på omställningstakten i olika branscher och sektorer i relation till 

klimatmålen och därmed synliggöra ineffektivitet eller behov av nya eller förändrade 

styrmedel i klimatpolitiken. En utvecklad uppföljning enligt ovan skulle kunna 

komplettera dagens klimatredovisning och ge riksdagen en bild av omställningstakten i 

olika delar av ekonomin och därmed öka transparensen och insynen i klimatpolitiken. 

3 Regeringen arbetar för att förbättra 
bedömningarna av klimateffekter 

3.1 Klimatredovisningen i budgetpropositionen 
och klimathandlingsplanen förbättras 

Regeringen ska enligt 4 § klimatlagen årligen lämna en klimatredovisning till riksdagen 

i budgetpropositionen (se avsnitt 1.2). Naturvårdsverket har i uppdrag att ta fram ett 

underlag till klimatredovisningen som överlämnas till regeringen i mars varje år. Med 

utgångspunkt i Naturvårdsverkets underlag inleds Regeringskansliets arbete med 

redovisningen, bl.a. genom att beskriva och där så är möjligt effektberäkna nya förslag 

i budgetpropositionen. 

Regeringen har de senaste åren arbetat för att utveckla klimatredovisningen och 

strukturera den i linje med klimatlagens krav. Redovisningen har vidare blivit både mer 

omfattande och mer detaljerad med fler effektbedömningar och tydligare redovisning 
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av underliggande antaganden. Det finns ett pågående arbete med att ytterligare 

förbättra klimatredovisningen, dels genom ett särskilt uppdrag att utveckla arbetet 

med bedömningar av klimateffekter (se avsnitt 3.2), dels inom ramen för särskilda 

uppdrag som Naturvårdsverket fått att lämna underlag till klimatredovisningen. 

Utöver detta pågår en löpande dialog mellan Regeringskansliet och Naturvårdsverket 

om hur arbetet kan utvecklas framåt. Klimatredovisningen färdigställs samtidigt som 

budgetpropositionen och inkluderas som en bilaga till utgiftsområde 20 Allmän miljö- 

och naturvård. 

Regeringen ska vidare lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen året efter 

det att ordinarie val till riksdagen har hållits (se avsnitt 1.2). Den första klimatpolitiska 

handlingsplanen lämnades till riksdagen i december 2019. För att stärka arbetet med 

nästa klimathandlingsplan har regeringen gett ett tiotal myndigheter i uppdrag att ta 

fram förslag på långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva åtgärder till nästa 

klimatpolitiska handlingsplan. Att bedöma klimateffekter av förslagen är en viktig del i 

dessa uppdrag. 

Något som kommer att ha stor påverkan på svensk klimatpolitik under lång tid 

framöver är de pågående förhandlingarna på EU-nivå av det s.k. Fit for 55-paketet. 

Paketet syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål till 2030 samt staka ut 

riktningen mot det långsiktiga klimatmålet om klimatneutralitet senast 2050. 

Regeringen har därför bl.a. gett uppdrag till Naturvårdsverket och Konjunktur-

institutet att bedöma effekterna av förslagen i paketet. 

Regeringen anser vidare att effekter på klimatet ska ingå i relevanta offentliga 

utredningar och underlag för regeringsbeslut. Det pågår därför en översyn av 

kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning bl.a. i detta syfte. 

3.2 Vägledning för bedömningar av klimateffekter 
tas fram 

Klimatlagen innebär att formerna för klimatarbetet blir kända och tillgängliga för alla. 

Lagen bidrar till en ökad möjlighet till insyn i klimatarbetet och förståelse för hur 

arbetet utvecklas samt vilka åtgärder som bör vidtas i nästa steg. Klimatpolitiska rådet 

konstaterar att avsikten med det klimatpolitiska ramverket var att det klimatpolitiska 

arbetet ska präglas av långsiktighet, kontinuitet, tydlighet och transparens. Rådet har 

riktat kritik mot klimatredovisningarna över åren. I Klimatpolitiska rådets 

rapport 2021 konstaterade rådet att bedömningarna av klimateffekter behöver 

utvecklas bl.a. genom att regeringen på ett tydligare sätt behöver visa hur de är gjorda 

och vilka antaganden de bygger på. I Klimatpolitiska rådets rapport 2022 bedömer 

rådet att klimatredovisningen i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) 

överensstämmer med klimatlagens krav, men att arbetet med bedömningar av 

klimateffekter fortsatt kan utvecklas. Bland annat lyfter rådet behovet av mer utförliga 

bedömningar av klimateffekter i budgetpropositioner. 

Regeringen delar bilden av att arbetet med bedömningar av klimateffekter behöver 

utvecklas. I regleringsbreven för 2021 fick Naturvårdsverket, Trafikverket, Statens 

energimyndighet och Konjunkturinstitutet i uppdrag att utveckla arbetet med 

bedömningar av klimateffekter och att ta fram en myndighetsgemensam vägledning. 

Uppdraget delredovisades i juni 2021 och slutredovisas i december 2022. 
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