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Pressmeddelande 
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Uppdatering av Swedbank Economic Outlook: 
Svensk ekonomi – bostadsmarknaden stabiliseras 

 
Svensk ekonomi gynnas av en god tillväxt i omvärlden. Exporten och 
industriproduktionen har tagit fart. Sysselsättningen, investeringarna och hushållens 
konsumtion växer i god takt, understödd av låga räntor och expansiv finanspolitik. De 
senaste månaderna har vi dock sett en märkbar dämpning av prisökningarna på 
bostadsmarknaden, något som skapar oro för fallande priser.  
 
Drivkraften i svensk ekonomi håller på att flyttas från inhemsk efterfrågan till exportdriven 
industriproduktion. Under 2018 kommer en stark arbetsmarknad, i kombination med höjda 
barnbidrag och sänkt pensionärsskatt, att bidra till att nominella disponibla inkomster stiger nära 
fem procent. Tillväxten i svensk ekonomi väntas dock växla ned något, från dagens ca tre 
procent till runt två procent 2019. 
 
Bostadsmarknaden stabiliseras 
Ett högt sparande, måttlig ökningstakt i sysselsättningen och en inflation som dämpar 
reallöneutvecklingen bidrar till att dämpa tillväxten framöver. Dessutom dämpas tillväxten av att 
bostadsinvesteringarna inte kommer att fortsätta i lika hög takt de kommande åren. 
 
– Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som vi nu ser kommer att fortsätta. För 
landet som helhet förväntar vi oss i stort sett oförändrade priser, plus/minus fem procent, 
beroende på marknad och typ av objekt. En stark arbetsmarknad, stigande disponibla inkomster 
och en stark befolkningsökning motverkar dock en större nedgång i priserna överlag i landet, 
säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank. 

 

Amorteringskrav och ökat byggande främsta orsakerna till stabiliseringen 

Amorteringskravet som infördes 2016 har haft en dämpande effekt på prisökningarna, främst i 

storstadsregionerna. Detta var väntat och skapar en mer långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt har 

byggandet ökat kraftigt och utbudet av nyproducerade bostäder är stort. Men nyproduktionen 

domineras av relativt dyra bostadsrätter och hyresrätter och bristen är fortsatt stor när det gäller 

billigare hyresrätter. 

– Bostadsmarknaden kommer att fortsätta vara i fokus den närmaste tiden. Ett prisfall på 15-20 procent 

skulle få en tydlig negativ påverkan på svensk ekonomi med lägre tillväxt och stigande arbetslöshet 

som möjliga konsekvenser. Det är därför viktigt att politiker går varsamt fram med nya åtgärder som 

skärpta amorteringskrav och nedtrappade ränteavdrag, säger Anna Breman.  

 

 

Läs hela rapporten på www.swedbank.se/seo  
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Bilaga 
 

Ränte- och valutaprognos (%)

Utfall Prognos

2017 2017 2018 2018 2019 2019

06-nov   31 dec   30 jun   31 dec   30 jun   31 dec

Styrräntor

Federal Reserve, USA 2/
1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,25

Europeiska centralbanken 3/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50

Bank of England 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 1,00

Riksbank -0,50 -0,50 -0,50 0,00 0,25 0,50

Norges Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75

Bank of Japan -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Statsobligationsräntor

Sverige 2-årig -0,9 -0,7 -0,2 0,3 0,7 0,9

Sverige 5-årig -0,2 0,2 0,7 1,2 1,4 1,5

Sverige 10-årig 0,8 1,0 1,4 1,8 1,9 2,0

Tyskland 2-årig -0,8 -0,7 -0,5 -0,2 0,3 0,6

Tyskland 5-årig -0,4 -0,2 0,1 0,6 1,1 1,3

Tyskland 10-årig 0,3 0,5 0,7 1,1 1,6 1,8

USA 2-årig 1,6 1,8 2,1 2,5 2,8 2,6

USA 5-årig 2,0 2,3 2,7 2,9 3,1 2,8

USA 10-årig 2,3 2,8 3,1 3,3 3,4 3,2

Växelkurser

EUR/USD 1,16 1,16 1,18 1,20 1,20 1,22

EUR/SEK 9,79 9,70 9,40 9,20 9,20 9,10

USD/SEK 8,44 8,36 7,97 7,67 7,67 7,46

KIX (SEK) 1/
114 112 108 106 106 105

EUR/NOK 9,44 9,70 9,50 9,30 9,20 9,00

NOK/SEK 1,04 1,00 0,99 0,99 1,00 1,01

EUR/GBP 0,88 0,91 0,92 0,94 0,94 0,92

USD/CNY 6,62 6,70 6,60 6,55 6,60 6,50

USD/JPY 114 113 115 115 120 115

USD/RUB 59 59 58 57 57 56
1/  H andelsv ik tat index fö r SEK

2/  Övre gräns

3/  R efi-räntan

Källo r: M acro bo nd o ch Swedbank .  
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Makroekonomiska nyckeltal
 1/

2016

BNP (kalenderkorrigerad) 4/ 3,1 3,0 (3,2) 2,8 (2,6) 1,9 (2,1)

BNP 4/ 3,3 2,7 (2,9) 2,7 (2,5) 2,0 (2,0)

Hushållens konsumtionsutgifter 2,2 2,4 (2,4) 2,4 (2,2) 2,0 (1,7)

Offentliga konsumtionsutgifter 3,4 0,4 (0,1) 2,3 (2,4) 1,9 (1,8)

Fasta bruttoinvesteringar 5,6 7,9 (7,6) 3,6 (3,7) 2,2 (2,5)

Lagerinvesteringar, bidrag  till BNP-tillväxten 0,0 -0,1 (0,1) -0,1 (0,0) 0,0 (0,0)

Export av varor och tjänster 3,3 3,4 (2,8) 5,2 (5,0) 4,2 (4,2)

Import av varor och tjänster 3,4 4,5 (3,1) 5,3 (5,6) 4,6 (4,2)

Industriproduktion (kalenderkorrigerad) 2,6 2,8 (2,7) 4,8 (3,2) 3,7 (3,5)

KPI, årsgenomsnitt 1,0 1,8 (1,9) 2,1 (2,1) 2,8 (2,5)

KPI, dec-dec 1,7 1,8 (2,0) 2,5 (2,3) 2,8 (2,5)

KPIF, årsgenomsnitt 2/ 1,4 2,0 (2,0) 1,7 (1,8) 1,9 (1,9)

KPIF, dec-dec 2/ 1,9 1,9 (2,0) 1,7 (1,7) 1,9 (1,9)

Riksbankens reporänta (dec) -0,50 -0,50  (-0,5) 0,00 (0,0) 0,50 (0,5)

Arbetslöshet, % av arbetskraften 6,9 6,7 (6,6) 6,4 (6,5) 6,3 (6,4)

Arbetskraften 1,0 2,1 (1,9) 1,2 (1,1) 0,8 (0,6)

Antalet sysselsatta 1,5 2,3 (2,3) 1,5 (1,2) 0,9 (0,7)

Nominella timlöner (KL), totalt 2,4 2,7 (2,8) 3,1 (3,1) 3,4 (3,4)

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 15,8 15,3 (16,3) 15,4 (16,3) 15,1 (16,6)

Real disponibelinkomst 2,3 2,0 (2,6) 2,7 (2,2) 2,3 (2,1)

Bytesbalans, % av BNP 5,1 5,3 (5,3) 5,3 (5,1) 5,2 (5,0)

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP 3/ 1,1 1,2 (1,4) 0,7 (0,8) 1,0 (1,1)

Offentliga sektorns skuld, % av BNP 3/ 42,2 38,7 (38,6) 36,9 (36,6) 35,1 (34,9)

1/ Å rlig pro centuell fö rändring o m  inte annat anges . Fö regående pro gno s  i parentes

2/ Ko nsum entpris index m ed fas ta ränto r

3/ Enligt  M aas tricht def init io n Källo r: SC B  o ch Swedbank .

4/ R eal B N P

2017p 2018p 2019p

 
 


