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Osäkerheten dominerar bilden  
– men det måste finnas vägar ur krisen

Riksbanken gör ingen framtidsbedömning när det 
gäller Sveriges ekonomi, utan nöjer sig med att lägga 
fram olika alternativa scenarier. Finansministern tar 
tillbaka sin egen prognos, utan att presentera någon 
ny. I dessa coronatider vågar ingen längre säga något 
bestämt om de ekonomiska utsikterna, skriver ATL:s 
marknadskrönikör Johan Schück.

För första gången i modern tid har Riksbanken nu avstått från att lägga fram en prognos 
för den svenska ekonomin. I stället presenterar man två olika scenarier: Det ena där 
 Sveriges BNP minskar med 6,9 procent i år, och det andra med i stället en BNP-nedgång 
på hela 9,7 procent.

Skillnaden är ganska stor, särskilt som återhämtningen efter årets branta fall dessutom 
skulle gå i olika takt. I det första scenariot vänder ekonomin uppåt under 2021, medan det 
andra innebär att man tvingas vänta till 2022 för att se en förbättring.

Men vilket som är mest sannolikt vill Riksbanken inte säga. Riksbankschefen Stefan 
 Ingves förklarar i stället att man har många fler scenarier, där alla är fullt tänkbara. Inget 
av dem är troligare än de andra.

Osäkerheten i dessa coronatider är alltså närmast total. Det understryks av att Riks-
banken, till skillnad mot annars, inte heller gör någon prognos för den egna reporäntan.

Den så kallade räntebanan, som ska beskriva vad Riksbanken tror om räntebesluten 
 under de närmaste tre åren, har ersatts med ett rakt streck: fortsatt nollränta ett år framåt 
(se grafiken nedan).

Johan Schück är expert på makroekonomi.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.
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Detta motsägs samtidigt av att Riksbanken förklarar att en räntesänkning visserligen inte 
är motiverad nu, men senare kan vara en verkningsfull åtgärd när ekonomin ska återhäm-
ta sig.

Finansministern tar tillbaka
Det är alltså inte lätt att veta vad man ska man tro om den ekonomiska utvecklingen. Det 
gäller inte enbart Riksbanken, utan även finansminister Magdalena Andersson (S). Allde-
les efter påsk, den 15 april, lade hon fram regeringens vårbudget med en prognos för den 
svenska ekonomin.

Där spådde man att Sveriges BNP skulle minska med 4,0 procent under 2020, samtidigt 
som arbetslösheten skulle stiga till 9,0 procent. Detta ansågs redan då av många andra bedö-
mare som alltför optimistiskt. I verkligheten var denna prognos föråldrad redan när den la-
des fram, eftersom siffrorna hade presenterats redan i slutet av mars och sedan inte ändrats. 

Magdalena Andersson kunde dock gardera sig med att regeringen också hade ett alter-
nativt scenario, med mycket svagare siffror. Där angavs i stället BNP-fallet under 2020 till 
–10 procent, vilket skulle medföra en arbetslöshet i år på 13,5 procent. Detta dystra per-
spektiv var dock inget som finansministern talade särskilt mycket om. Hon lade i stället 
tonvikt på att tala om prognosen.

Men det dröjde mindre än tio dagar tills Magdalena Andersson var tillbaka med ett annat 
besked. Förra fredagen, den 24 april, förklarade hon att de ekonomiska utsikterna redan 
hade försämrats så mycket att prognosen inte längre gällde.

Bredd: 1-5 spalter

Riksbankens reporänta och räntebana

Augusti 
2013

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

KÄLLA: RIKSBANKEN 

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

11–0,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

202120202012

Procent

Prognos

Bredd: 1-5 spalter

Regeringens prognos och alternativscenario
BNP-utvecklingen 2019–2021, procent

Augusti 
2013

Oktober
2015

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

KÄLLA: XXXX GRAFIK: XXX LRF MEDIA

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

11
–10

–8

–6

–4

–2

0

2

4

Alternativscenario

Prognos

202120202019

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4
Alternativscenario

Prognos

202120202019

Finansminister  
Magdalena Andersson (S).



Johan Schücks marknadskrönika
Publicerad 20200502

Någon ny bedömning presenterades dock inte av finansministern, som bara kunde säga 
att BNP-minskningen under 2020 skulle hamna någonstans mellan värdena i prognosen 
och i det alternativa scenariot. Det innebär var som helst mellan 4 och 10 procent, vilket 
också visar på mycket stor osäkerhet.

Djupare kris än väntat
Regeringen är osäker, liksom Riksbanken. Men det är bättre att erkänna det än att låtsas 
veta mer än man faktiskt gör. Prognoser är för tillfället inget mer än gissningar – och ofta 
inte ens av kvalificerat slag.

Orsaken är i första hand att ingen ännu vet när kulmen i coronapandemin är passerad 
och livet, i olika avseenden, kan åtgå till det normala. Nu talas det visserligen på flera håll 
om en försiktig öppning av sådant som tidigare har varit stängt. Men då rör det sig främst 
om länder som har varit mycket mer tillslutna än Sverige och där det i många fall rått ute-
gångsförbud.

Uppmjukningen är ändå steg i rätt riktning, förutsatt att coronasmittan inte återkom-
mer i en andra våg – såsom många fruktar. Men det tar ändå tid innan rädslan har för-
svunnit och människor vågar börja leva normalt igen. Faran är ju inte över, även när det 
allra värsta har passerat.

Ändå dröjer det ytterligare innan ekonomin på nytt kan komma i ordning. Framför allt 
inom tjänstesektorn och handeln har många företag och arbetsplatser hunnit slås ut – och 
de kommer inte, utan vidare, att återskapas. Det betyder också att många av de arbetslösa 
inte kan återgå till sina gamla jobb.

Inom industrin finns liknande problem, men därtill kommer att företagen ofta är inrik-
tade på exportmarknader där krisen har gått ännu djupare än i Sverige. Det gäller särskilt 
de södra delarna av Europa. Men coronakrisen slår också hårt mot andra världsdelar, både 
Amerika –däribland USA – och Asien.

Det har diskuterats mycket om denna kris främst gäller utbudet eller efterfrågan. Svaret 
är att båda sidor i ekonomin drabbas hårt: vad som började med störningar i svenska indu-
striföretags leveranser från Kina betydde snart, i följande led, till att hotell och restaurang-
er i Sverige tappade sina kunder.

Nu gäller krisen så gott som hela ekonomin, som enligt Konjunkturinstitutets senaste 
barometerindikator befinner sig i fritt fall. Det finns undantag, såsom dagligvaruhandeln, 
men det ändrar inte bilden i stort. Helheten påverkas inte heller så mycket av det exceptio-
nellt låga oljepriset, särskilt som detta beror på låg efterfrågan och på ett kortsiktigt och 
destruktivt priskrig mellan Saudi-Arabien och Ryssland. 

» Framför allt 
inom tjänste
sektorn och 
 handeln har 
många företag 
och arbetsplatser 
hunnit slås ut  
– och de kommer 
inte, utan vidare, 
att återskapas.  «

Bredd: 1-5 spalter

Rekordstort ras
Konjunkturinstitutets barometerindikator mäter 
det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin. Medelvärde = 100.

Augusti 
2013

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

1140

60

80

100

120

2020201920182017201620152014201320122011

April 2020: 

58,60



Johan Schücks marknadskrönika
Publicerad 20200502

Vägar ut ur krisen
Ekonomin kan delvis återhämta sig av egen kraft, så snart coronapandemin börjar gå över. 
På många håll finns en uppdämd lust att komma igång, oavsett om det gäller produktion 
som har stått stilla eller konsumtion som länge inte har kunnat bli av.

Det räcker dock knappast, med tanke på att krisen också har satt djupa spår såsom hög 
arbetslöshet och skuldsättning, liksom många företagsnedläggningar och konkurser. Bara 
att komma upp till den tidigare produktionsnivån och sysselsättningen kan därför bli mö-
dosamt. Sedan gäller det ju också att även få igång en långsiktig utveckling, med sikte på 
digitalisering, klimatutmaningar och andra framtidsfrågor.

Här kommer både offentliga insatser och privata initiativ att kunna spela en viktig roll. 
Staten kan underlätta, bland annat genom att satsa mer på forskning och utbildning lik-
som på utbyggd infrastruktur. Det kan också behövas snabba stimulanser, till exempel 
skatterabatter och ännu lägre räntor, för att få igång efterfrågan i ekonomin.

Men utan bärkraftiga företag blir ekonomin inte stark igen. Näringslivet måste få förut-
sättningar att återhämta sig, bland annat genom att en del av den senaste tidens skattelind-
ringar får bli bestående. Det tar tid att bygga upp nya finansiella buffertar i företagen, men 
är nödvändigt.

Samverkan mellan offentligt och privat kan komma att spela en större roll. Genom kri-
sen borde man på båda sidor ha kunnat uppfatta det ömsesidiga beroendet, som finns där 
även i fortsättningen. Men då krävs det också en fungerande rollfördelning och ömsesidig 
respekt. Kan man våga hoppas på det?

De senaste bedömningarna
Som avslutning ska det nämnas att Konjunkturinstitutet just har kommit med en revide-
rad prognos, jämfört med vad man trodde för mindre än en månad sedan. Enligt den nya 
prognosen faller Sveriges BNP med 7,0 procent under 2020, vilket är en kraftig ned-
justering mot tidigare. Dessutom lägger man fram ett alternativt scenario där 
BNP-minskningen blir närmare 10 procent.

Svenskt Näringsliv har också kommit med en ny bedömning, där man dock inte gör 
 någon ny prognos utan enbart presenterar olika scenarier. I dessa minskar Sveriges BNP 
med 5 procent, 9 procent eller 11 procent under 2020. Här görs däremot ingen värdering 
av vad som är mest sannolikt.

Även dessa två bedömningar visar hur stor som osäkerheten faktiskt är. Alla siffror 
 pekar brant utför, men alltjämt är det en öppen fråga hur djup som nedgången ska bli.  
Det enda man säkert vet är att sista ordet ännu inte är sagt. 

Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.

» Staten kan 
 underlätta, bland 
annat genom att 
satsa mer på 
forskning och 
 utbildning liksom 
på utbyggd  
infrastruktur. «
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