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Konjunkturterminologi 
I den svenska ekonomisk-politiska debatten används begreppen 
hög- och lågkonjunktur flitigt men med varierande innebörd. En 
vanlig missuppfattning är att högkonjunktur betecknar en period 
med hög BNP-tillväxt. Konjunkturläget bestäms enligt den eko-
nomiska litteraturen av nivån på ekonomisk aktivitet i förhållan-
de till en trend eller jämviktsnivå.18 Konjunkturcykeln är den 
återkommande variationen i ekonomisk aktivitet kring jämvikts-
nivån. Cykeln har en längd på mellan 3 och 8 år. Ekonomisk 
aktivitet avser hela ekonomin och mäts normalt med BNP. 

Konjunkturläget bestäms av BNP-nivån 

Figur 3 är en schematisk bild av konjunkturförloppet. Den visar 
hur BNP:s nivå utvecklas i förhållande till potentiell BNP-nivå, 
eller BNP-trenden. Potentiell BNP definieras som den nivå på 
produktionen som skulle uppnås om vi hade fullt resursutnytt-
jande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och 
kapital. Den viktigaste faktorn är potentiell sysselsättning mätt 
med antal arbetade timmar. Potentiell sysselsättning är den nivå 
på sysselsättningen som är förenlig med stabil löneökningstakt 
och därmed inflation i linje med Riksbankens mål på 2 procent. 
Begreppet ”potentiell” avser alltså inte den tekniskt sett högsta 
möjliga nivån utan den högsta nivån som är förenlig med stabil 
inflation. 

Figur 3 En stiliserad bild av konjunkturen 

 
 
                                                      
18 Se exempelvis Fregert, K. och L. Jonung, Makroekonomi, Studentlitteratur, 
2003 eller Eklund, K., Vår ekonomi, Norstedts akademiska förlag, 2004. 
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Med utgångspunkt i faktisk och potentiell BNP kan konjunk-

turens olika faser specificeras. Konjunkturtoppen inträffar när fak-
tisk BNP överstiger potentiell BNP som mest. Då är BNP-
tillväxten lika med den potentiella tillväxten, dvs. lutningen på de 
båda kurvorna är den samma (se figur 1). 

Därefter följer en konjunkturnedgång med långsammare eller 
t.o.m. negativ tillväxt ända till konjunkturens botten. Vid konjunk-
turbotten är den faktiska BNP-nivån som längst under den po-
tentiella nivån. Men BNP-tillväxten har redan börjat stiga och 
har åter nått upp till den potentiella tillväxten, dvs. lutningen på 
de båda kurvorna är den samma. 

Efter botten inleds konjunkturuppgången med högre BNP-
tillväxt än den potentiella. I slutet av konjunkturuppgången faller 
BNP-tillväxten ner till den potentiella tillväxten och en ny topp 
nås.19 

Högkonjunktur råder så länge som faktisk BNP-nivå är högre 
än potentiell BNP. Efter att toppen har passerats är det fortfa-
rande högkonjunktur även om BNP-tillväxten är låg eller t.o.m. 
negativ (se figur 1). 20 Under konjunkturnedgången passeras den 
potentiella nivån på BNP och lågkonjunkturen inleds. Denna fort-
skrider ända tills faktiskt BNP har växt ikapp potentiell BNP 
efter en tid med konjunkturuppgång. 

Produktionsgapet sammanfattar resursutnyttjandet 

Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av poten-
tiell BNP kallas för produktionsgap. Detta mått sammanfattar 
resursutnyttjandet i ekonomin och kan användas som ett mått på 
konjunkturläget. När produktionsgapet är negativt befinner sig 
ekonomin i lågkonjunktur och vice versa. Då underutnyttjas de 
befintliga produktionsresurserna, vilket har en dämpande effekt 
på löner och priser. Produktionsgapets storlek påverkas förutom 
av sysselsättningen även av arbetsproduktivitetens avvikelse från 
den potentiella produktivitetsnivån. 

I praktiken är det svårt att beräkna potentiell sysselsättning 
och potentiell arbetsproduktivitet. Nivån på potentiellt antal 
arbetade timmar beror på arbetskraftens storlek, jämviktsarbets-
lösheten och medelarbetstiden. Arbetskraften varierar konjunk-
turellt eftersom antalet studerande, förtidspensionerade och 
sjuka varierar med konjunkturläget. Därutöver måste strukturella 
förändringar i medelarbetstiden, t.ex. till följd av demografiska 
faktorer, särskiljas från konjunkturell variation i medelarbetsti-
den för personer i arbete. Potentiell arbetsproduktivitet beror 
                                                      
19 Denna terminologi är ungefärligen konsistent med den som dominerar i den 
anglosaxiska litteraturen och massmedia där topp och botten benämns peak 
respektive trough, medan konjunkturuppgång och konjunkturnedgång benämns 
expansion respektive contraction eller recession. 
20 I princip kan toppen nås även om BNP är under potentiell nivå. 
Konjunkturuppgången kan alltså i princip brytas före faktisk BNP har vuxit 
förbi potentiell BNP även om det är ovanligt. 
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bl.a. på kapitalstockens nivå och sammansättning samt på den 
potentiellt sysselsatta befolkningens utbildning och erfarenhet. 

Konjunkturinstitutets bedömning av produktionsgapet är en 
samlad bedömning av resursutnyttjandet som baseras på många 
olika indikatorer inklusive några ekonometriska skattningar. 21 En 
viktig indikator är den brist på arbetskraft som företagen rappor-
terar i Konjunkturbarometern. Andra viktiga indikatorer är indu-
strins kapacitetsutnyttjande, löneutvecklingen samt antalet varsel 
och vakanser. 

Konjunkturinstitutets nuvarande beräkning av potentiell 
BNP och produktionsgap redovisas i diagram 112 och 113. Fak-
tiska säsongrensade BNP påverkas av rena tillfälligheter, vilket 
innebär att produktionsgapet inte har den jämna utveckling som 
den stiliserade bilden i figur 1 ger sken av (se diagram 113). Även 
bedömningen av potentiell BNP-tillväxt varierar mellan enskilda 
kvartal (se diagram 112), eftersom en stor del av de chocker till 
produktivitet och arbetskraft som observeras i data bedöms vara 
bestående. 

Enligt denna beräkning kan den senaste konjunkturtoppen 
dateras till tredje kvartalet 2000 (se diagram 113). Fjärde kvarta-
let 2001 vände produktionsgapet uppåt, men uppgången var 
endast tillfällig. Eftersom konjunkturcykler enligt definitionen 
ska ha en längd om 3–8 år kan konjunkturbotten dateras till 
tredje kvartalet 2003. Från och med fjärde kvartalet 2003 ökar 
BNP snabbare än potentiellt. De senaste två kvartalen har dock 
tillväxten varit låg så att produktionsgapet åter blivit mera nega-
tivt, vilket är en av anledningarna till att sysselsättningen för 
närvarande utvecklas svagt. 

Svårt att beräkna potentiell BNP 

Beräkningen av potentiell BNP är dock vansklig och omgärdas 
av betydande osäkerhet. Riksbanken publicerar exempelvis tre 
olika ekonometriskt beräknade mått på produktionsgap som har 
betydande avvikelser både sinsemellan och jämfört med Kon-
junkturinstitutets beräkning (se diagram 114). Enligt ett av måt-
ten (UC) är faktisk BNP nu högre än potentiell BNP (högkon-
junktur), vilket ger andra policyslutsatser än de andra måtten. 
Man kan dock inte på förhand med säkerhet fastställa vilket mått 
som är mest rättvisande och valet av mått kan alltid ifrågasättas. 

Det är dessutom extra svårt att beräkna aktuellt resursutnytt-
jande eftersom statistiken för bl.a. inflation, BNP och sysselsätt-
ning påverkas av rena tillfälligheter. Dessutom revideras BNP-
statistiken frekvent och det slutliga utfallet för BNP publiceras 
drygt ett och ett halvt år i efterskott. I praktiken är det därmed 
mindre intressant att slå fast perioder med hög- respektive låg-
konjunktur beräknade med en viss metod. Det är bara vid stora 
avvikelser från potentiell produktion som man med någon större 
säkerhet kan hävda att det är hög- eller lågkonjunktur. 

                                                      
21 Se fördjupningsrutan ”Tre ekonometriska skattningar av 
jämviktsarbetslösheten” i Lönebildningen 2004. 

Diagram 113 Produktionsgap 
Procent av potentiell BNP, kvartalsvärden 
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Diagram 112 Faktisk och potentiell BNP 
Miljarder kronor, fast priser, säsongrensade kvar-
talsvärden 
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Diagram 114 Olika mått på produktionsgap 
Procent av potentiell BNP 
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Datering av vändpunkter är dock relativt samstämmig enligt 
olika mått på produktionsgapet även om den uppmätta nivån på 
gapet varierar kraftigt. För en bred allmänhet och för näringsli-
vet kan det vara intressant att veta när konjunkturuppgången 
inleds, dvs. det räcker att datera botten. Men för att kunna be-
driva ekonomisk stabiliseringspolitik behövs också information 
om produktionsgapets nivå. För att bl.a. kunna bedöma det 
framtida inflationstrycket är det mycket viktigt att rätt bedöma 
nuvarande skillnad mellan BNP och potentiell BNP. Därför görs 
sådana beräkningar trots osäkerheten och trots att olika bedöma-
re kommer till olika slutsatser. 

Produktionsgapet oftare negativt än positivt 

Konjunkturinstitutets beräknade produktionsgap har medelvär-
det - 0,4 procent under perioden 1980–2004 (se diagram 115). 
De viktigaste anledningarna till att medelvärdet är negativt under 
denna period är den exceptionellt djupa lågkonjunkturen under 
början av 1990-talet och anpassningen till den nya penningpoli-
tiska regimen med låg inflation. Innan trovärdighet uppnåddes 
för inflationsmålet på 2 procent krävdes en period med högre 
räntor och lägre resursutnyttjande för att allmänhetens infla-
tionsförväntningar skulle sänkas till ca 2 procent. 

Men det är fullt naturligt att produktionsgapet i genomsnitt 
är negativt även över längre tidsperioder med ett trovärdigt infla-
tionsmål eftersom produktionsgapet avspeglar resursutnyttjan-
det. Det beror på att en positiv efterfrågechock som driver ner 
arbetslösheten en procentenhet under jämvikt tenderar att driva 
upp löneökningstakt och inflation mer än vad motsvarande ne-
gativa efterfrågechock tenderar att driva ner löneökningstakt och 
inflation.22 Om inflationen i genomsnitt är lika med den målsatta, 
vilket krävs för målets trovärdighet, kommer arbetslösheten i 
genomsnitt att vara något högre än jämviktsarbetslösheten och 
därmed kommer produktionsgapet i genomsnitt att vara något 
negativt. 

Sammanfattningsvis 

• Ekonomin befinner sig i en konjunkturuppgång när pro-
duktionen (BNP) växer fortare än potentiell produktion, 
dvs. när produktionsgapet ökar. 

• Det är högkonjunktur när produktionsnivån (BNP) är hög-
re än potentiell produktionsnivå, dvs. när produktions-
gapet är positivt. 

• Det är svårt att beräkna potentiell produktion och där-
med är det ofta svårt att avgöra om ekonomin befinner 
sig i hög- eller lågkonjunktur och ännu svårare att be-
döma produktionsgapets nivå.  

                                                      
22 Den kortsiktiga Phillipskurvan antas vara icke-linjär. 

Diagram 115 Produktionsgap 
Procent av potentiell BNP 
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