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• Internationella konjunkturavmattningen påverkar nu Sverige 
tydligare än tidigare 

• De risker som vi pekat på under en längre period har under 
den senaste tiden förstärkts

• Fortsatt hög sysselsättningsgrad – men sämre utveckling de 
senaste månaderna 

• Lägsta statsskulden sen 1977  

• Höstbudgeten – reformer för ett starkare samhälle

Sammanfattning
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• Prognos 
• Världen
• Sverige

• Investeringsbehov
• Reformer för ett starkare 

samhälle
• Sammanfattning

Agenda
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Foto: Maskot / Folio



Global tillväxt mattas av något 
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BNP-tillväxt i utvalda regioner
Procentuell förändring

Källa: Macrobond och egna beräkningar. 
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Små revideringar 

BNP-tillväxt, KIX-viktad 
Procentuell förändring

6
Anm: Avser tillväxten i sammanvägd BNP (KIX-vägd) i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel.

Källa: Macrobond och egna beräkningar. 
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• Risken är betydande och 
anses ha ökat

• Viktigt att svenska 
företag förbereder sig 

Risken för ett avtalslöst brexit har ökat
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Risker i omvärlden
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• Politiska risker 
• Handelskonflikt 
• Brexit
• Förhöjd oro i Mellanöstern
• Politisk oro i flera EU-länder

• Snabbare inbromsning i världsekonomin 
• Lågt internationellt ränteläge
• Svaga statsfinanser i många europeiska länder

• Klimatförändringar
• Risker på bostadsmarknaden



• Prognos 
• Världen
• Sverige

• Investeringsbehov
• Reformer för ett starkare 

samhälle
• Sammanfattning

Agenda
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Foto: Thyra Brandt / Folio
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Tillväxten mattas av – resursutnyttjandet 
fortfarande högre än normalt
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Not: Ej kalenderkorrigerade siffror. 

Källa: SCB och Finansdepartementet.

BNP-tillväxt för Sverige
Procent, fasta priser



Fortsatt högre resursutnyttjande än normalt 
– enligt alla bedömare
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BNP-gap (skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP) 
I procent av potentiell BNP
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Fortsatt hög sysselsättningsgrad

12Källa: SCB, Finansdepartementet.

Arbetslöshet, 15-74 år
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Arbetskraftsdeltagande, 15-74 år
Andel av befolkningen

Sysselsättningsgrad,15-74 år
Andel av befolkningen
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Arbetskraftsbrist i flera sektorer
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Arbetskraftsbrist 
Andel ja-svar, procent

Källa: Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet.
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Källor: SCB, Finansdepartementet.

Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor
Procent av BNP
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Strukturellt sparande
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Preliminärt strukturellt sparande, konsoliderad offentlig sektor
Procent av potentiell BNP

Notera: Preliminära siffror.  
Källor: SCB, Finansdepartementet.



Offentliga skulden är låg och har minskat
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Offentlig skuldsättning
Procent av BNP, första kvartalet 2019
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Offentliga investeringar mest effektivt i 
konjunktursvacka

17
Källa: KI, Konjunkturläget jun-17 baserat på Short Run Effects of Fiscal Policy on 
GDP and Employment: Swedish Evidence / Göran Hjelm and Pär Stockhammar.

Effekter på sysselsättning
Procentuell förändring i sysselsättning vid finanspolitisk expansion motsvarande 1 procent av BNP
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• Prognos 
• Investeringsbehov
• Reformer för ett starkare 

samhälle
• Sammanfattning

Agenda
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Foto: Maskot / Folio



• 10 000 fler polisanställda till år 2024 

• Investeringar i hela rättskedjan 

Kampen mot 
brottsligheten 
behöver stärkas 

Foto: Matton Collection / Johnér



Integrationen behöver fungera bättre

20Källa: Arbetsförmedlingen

Sysselsättningsgrad
Procent av befolkningen, 15-74 år
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Antal 80+ ökar dramatiskt

Finansdepartementet 21

Förändring i folkmängd
Procentuell förändring jämfört med 2018

Källa: SCB, Eurostat (2016).
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Det så kallade finansieringsgapet 
uppgår till ca 90 miljarder kronor till år 
2026 

Beräknat utöver de resurser som finns 
i januariavtalet (t.ex. de 20 miljarderna 
till kommunsektorn) 

Stora välfärdsbehov

22Källa: Finansdepartementet. SCB.

Foto: Maskot / Folio



• Prognos
• Investeringsbehov
• Reformer för ett starkare 

samhälle
• Tryggheten ska öka
• Fler ska komma i arbete
• Välfärden ska stärkas
• Hela landet ska växa
• Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland
• Skatteförändringar

• Sammanfattning

Agenda
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Foto: Astrakan / Folio



• Största anslagsökningen i modern 
tid till Polismyndigheten

• Stärkt rättsväsende
• Åklagarmyndigheten
• Domstolarna
• Kriminalvården
• M. fl.

• Mer arbete mot rasism och hatbrott
• Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor 

och hedersrelaterat våld och förtryck

Foto: Maskot / Folio
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Tryggheten ska öka



• Fler och snabbare vägar till jobb
• Aktiv arbetsmarknadspolitik
• Ingångsavdrag
• Etableringsjobb

• Höjd kompetens och mer omställning
• Kunskapslyftet
• Studiestartsstödet
• Utvecklingstid

• Konkurrenskraftiga svenska företag
• Innovationsrådet
• Exportstrategin
• Almi
• FoU-avdrag

Foto: Maskot / Folio

Fler ska komma i arbete
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• Ökade resurser till välfärden

• Särskilt stöd till utsatta kommuner

• Ökad ekonomisk trygghet för 
personer över 65 år

Foto: Maskot / Folio
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Välfärden ska stärkas



• Förbättrad infrastruktur och fler 
servicekontor

• Investeringsstöd för fler bostäder i 
hela landet

• Skattereduktion i glesbygd

• Stöd till livsmedelsproduktion, 
lanthandlar och lokal journalistik

Foto: Andreas Ulvdell / Folio

Hela landet ska växa
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• Snabbare klimatomställning
• Klimatklivet
• Industriklivet
• Investeringsstöd solceller

• Grön skatteväxling

• Bevarad och tillgänglig natur

• Renare hav och vatten

Foto: PhotoAlto / Johnér

Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland
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• Sänkt skatt för personer över 65 år

• Bankskatt

• Skattereduktion i stödområde A och B (norra 
och västra Sverige) 

• Sänkt skatt på drivmedel

• Förstärkt FoU-avdrag

• Avskaffad värnskatt

• Ingångsavdrag

• Höjt tak för uppskov vid försäljning av 
privatbostad

• Skatt på avfallsförbränning

• Skatt på plastbärkassar

• Skattesänkningar inom ramen för grön 
skatteväxling

Foto: Maskot / Folio

Skatteförändringar 

Finansdepartementet 29



• Prognos 
• Investeringsbehov
• Reformer för ett starkare 

samhälle
• Sammanfattning

Agenda
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Foto: Maskot / Folio



• Internationella konjunkturavmattningen påverkar nu Sverige 
tydligare än tidigare 

• De risker som vi pekat på under en längre period har under 
den senaste tiden förstärkts

• Fortsatt hög sysselsättningsgrad – men sämre utveckling de 
senaste månaderna 

• Lägsta statsskulden sen 1977  

• Höstbudgeten – reformer för ett starkare samhälle

Sammanfattning
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Kraftiga räntefall under sommaren

36

Konjunkturoro

Förväntningar 
på 

centralbanker



Kraftig inbromsning globala industrin –
påverkar även Sverige

37



Regelrätt försvagning av konjunkturen 

Lägre BNP-tillväxt
Högre arbetslöshet
Men ingen djup kris



Regeringen för optimistisk om tillväxten och
arbetsmarknaden



”Riksbanken det huvudsakliga ansvaret för stabiliserings-
politiken vid normala konjunkturvariationer”

Finansdepartementet

• Räntesänkning vid mild lågkonjunktur 
2,5-3 procentenheter

• Fattas minst 2 procentenheter

• Motsvarar minst
• Offentliga investeringar/ konsumtion på

1 procent av BNP eller

• Inkomstskattesänkningar/transfereringar till 
hushållen på 2 procent av BNP



Finanspolitiken större ansvar för 
stabiliseringspolitiken – mer proaktiv? 

Avmattning, men ingen lågkonjunktur
Sparandet är i linje med överskottsmålet
Spara på krutet…

Neutral finanspolitik

• Nedåtriskerna dominerar
• Riksbankens utrymme är begränsat
• Starka offentliga finanser
• Ingen risk för överhettning

Expansiv 
finanspolitik



Ø Högre BNP och sysselsättning, små nettoeffekter på offentliga finanser

Ø Stort utrymme stabilisera ekonomin

Finanspolitiska stimulanser är effektiva i 
dagens låg räntemiljö 

BNP-multiplikator BNP Offentliga
finanser

Genomsnittlig (1,0) 0,50 -0,2

Effektiva åtgärder (1,5) 0,75 -0,1

Ø Stimulans på 0,5 % av BNP (25 mdkr)



Risk att stimulanserna kommer för sent om man 
väntar tills konjunkturen har försvagats  

• Kommuner behöver tidiga 
signaler om tillskott
ØOmfattande neddragning i 

samband med finanskrisen trots 
konjunkturstöd

• Många åtgärder tar tid införa



Avslutande kommentar

Hur ser förberedelserna ut?

• Finns det färdiga åtgärder att ta till?

Finns det något att förlora på att vara proaktiv?

• Svaga grupper på arbetsmarknaden gynnas av stark konjunktur

Från krona för krona => reformutrymme => 
stabiliseringspolitik





Ansvarsbegränsning och särskilda upplysningar
Varningar för risker
Alla placeringar innebär risker och investeraren uppmanas att fatta egna beslut 
om lämpligheten att placera i något av de värdepapper som omnämns i rapporten, 
mot bakgrund av egna mål med placeringen, ekonomisk ställning och riskvillighet. 
Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida 
avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är 
inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Ansvarsbegränsningar
Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska 
Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för 
sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av 
Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska 
Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla 
analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och 
annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv 
verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt 
eller fullständig.

SHB eller någon av dess närstående företag, tjänstemän, styrelseledamöter eller 
medarbetare åtar sig inget som helst ansvar gentemot en person för direkta, 
indirekta eller särskilda skador eller följdskador som uppstår efter användning av 
information i analysrapporter, inklusive eventuell utebliven vinst, utan begränsning. 
Detta gäller även om SHB uttryckligen har informerats om möjligheten eller 
sannolikheten för sådana skador.

Åsikterna i SHB:s analysrapporter är SHB:s och dess dotterbolags medarbetares 
uppfattningar och avspeglar respektive analytikers personliga uppfattning vid 
nuvarande tidpunkt och kan förändras. Det finns inga garantier för att framtida 
händelser ligger i linje med dessa uppfattningar. Varje analytiker som identifierats i 
rapporten intygar också att de uppfattningar som uttrycks här och som tillhör 
analytikern korrekt avspeglar hans eller hennes personliga uppfattningar om de 
företag eller värdepapper som diskuteras i analysrapporten. 

Syftet med SHB:s analysrapporter är endast att ge information. Informationen i 
analysrapporterna utgör ingen personlig rekommendation eller personligt 
investeringsråd, och analysrapporterna eller uppfattningarna bör inte utgöra 
underlag för investeringsbeslut eller strategiska beslut. Detta dokument utgör inte 
eller är inte del av ett erbjudande om försäljning eller tecknande av eller inbjudan 
till ett erbjudande om att köpa eller teckna värdepapper, och det ska heller inte, 
helt eller delvis, utgöra underlag för eller användas i samband med eventuellt avtal 
eller åtagande i någon form. Det är inte säkert att tidigare utveckling upprepas och 
tidigare utveckling ska inte tas som en indikation på framtida utveckling. Värdet på 
investeringarna och avkastningen från dem kan gå såväl ned som upp och 
investeraren riskerar att förlora hela sitt investerade innehav. Investeraren 
garanteras inga vinster på investeringar och kan förlora pengar. Förändringar i 
valutakurser kan förorsaka att värdet på investeringar gjorda i andra länder och 
vinster från dessa stiger eller faller. Denna analysprodukt uppdateras regelbundet.

Ingen del av SHB:s analysrapporter får reproduceras eller spridas till någon 
annan person utan att SHB dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande därtill. 
Spridningen av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara förbjuden i lag och 
personer som på något sätt mottar dokumentet måste själva förvissa sig om, och 
iaktta, eventuella restriktioner.

Rapporten innefattar inga legala eller skatterelaterade aspekter kopplade till 
emittentens planerade eller befintliga emissioner av skuldebrev. Innehållet är 
uteslutande avsett för kunder i Sverige.

Viktiga upplysningar om analyser
SHB:s medarbetare, inklusive analytiker, får ersättning som genereras av 
företagets totala lönsamhet. Ersättningen till analytiker baseras inte på specifika 
corporate finance- eller obligationsmarknadstjänster. Ingen del av analytikerns 
ersättning har kopplats, eller kommer att kopplas, direkt eller indirekt till specifika 
rekommendationer eller uppfattningar som uttrycks i analysrapporterna.

SHB och/eller dess dotterbolag kan erbjuda investmentbank-tjänster och andra 
tjänster, inklusive corporate banking-tjänster och värdepappersrådgivning, åt 
företagen som omnämns i vår analys. 

Vi kan agera rådgivare och/eller mäklare åt de företag som omnämns i vår 
analys. SHB kan också ansöka om corporate finance-uppdrag hos dessa 
företag.

Vi köper och säljer värdepapper som omnämns i vår analys från kunder i eget 
namn. Vi kan därför vid olika tidpunkter ha en lång eller kort position i sådana 
värdepapper. Vi kan också fungera som marknadsgarant för värdepapper 
avseende alla företag som omnämns i analysrapporten.

SHB, dess närstående företag, kunder, tjänstemän, styrelseledamöter eller 
medarbetare kan äga eller inneha positioner i värdepapper som omnämns i 
analysrapporterna.

Under vissa förutsättningar får banken i samband med tjänster avseende 
finansiella instrument betala eller ta emot incitament, t.ex. avgifter och 
kommission från andra än kunden. Incitament kan bestå av såväl monetära som 
icke-monetära förmåner. Om incitament utges till eller tas emot av tredje part 
krävs att ersättningen ska syfta till att höja kvaliteten på tjänsten och att den inte 
hindrar banken från att tillvarata kundens intressen. Kunden ska informeras om 
de ersättningar som banken tar emot.

När banken tillhandahåller investeringsanalys tar banken emot och behåller 
ersättningar och förmåner som utgör mindre icke-monetära förmåner från tredje 
part. Mindre icke-monetära förmåner består av något av följande.

• Uppgifter eller dokumentation om ett finansiellt instrument eller en 
investeringstjänst, som är av allmän karaktär.

• Skriftligt material som framställts av en tredjepart som är emittent för att 
marknadsföra en nyemission.

• Deltagande i konferenser och seminarier som gäller ett visst instrument eller en 
viss investeringstjänst

• Representation upp till ett rimligt värde.

Banken har riktlinjer för analys, vilka ska säkerställa analytikers och 
analysavdelningens integritet och oberoende samt identifiera faktiska eller 
potentiella intressekonflikter som berör analytiker eller banken, samt att lösa 
sådana eventuella konflikter genom att eliminera eller minska dem och/eller 
offentliggöra dem om lämpligt. Som ett led i kontrollen av intressekonflikter har 
Handelsbanken infört restriktioner (”informationshinder”) i kommunikationen 
mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom Handelsbanken. 
Analysavdelningen är organisatoriskt åtskild från corporate finance-avdelningen 
och andra avdelningar med liknande arbetsuppgifter. I riktlinjerna för 
analysavdelningen finns regler för hur ersättningar, bonus och lön får betalas ut 
till analytiker, vilka marknadsföringsaktiviteter en analytiker får delta i, hur 
analytiker ska hantera sina egna och närståendes värdepappersaffärer m.m. 
Vidare finns också inskränkningar i kommunikationen mellan analytikern och det 
analyserade bolaget. 

Enligt bankens Etiska riktlinjer i Handelsbankenkoncernen ska styrelsen och 
samtliga anställda inom Handelsbanken i sin verksamhet i banken och vid andra 
uppdrag iaktta hög etisk standard. Anställda i banken ska uppträda så att 
förtroendet för banken upprätthålls. All verksamhet i koncernen ska präglas av 
hög etisk standard. Intressekonflikter ska identifieras och handläggas på ett för 
berörda parter rimligt sätt. Policyn för etik beskriver, utöver detta, även hur 
anställda som misstänker oegentligheter eller andra missförhållanden ska 
förfara, exempelvis med hjälp av SHB:s visselblåsarsystem (whistleblowing). I 
SHBs policy för korruption fastslås vikten av att förebygga och aldrig acceptera 
korruption, samt att alltid agera vid misstanke om korruption. För fullständig 
information om Handelsbankens Policyer hänvisas till Handelsbankens hemsida 
www.handelsbanken.se / Om banken / Hållbarhet / Policyer och riktlinjer.
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§ Pensionärerna
§ Stad och land
§ Övrigt

Fundera på…



§ Stor grupp: 2,2 miljoner eller 22%
§ Lång tid: 20 år (för vissa 40 år)
§ Hur har pensionärerna det ekonomiskt?
§ Saknar förmögenhetsstatistik
§ Komplext system
§ Låg kunskap/dåligt förberedda
§ Hur kopplar detta till budgeten?

Pensionärerna



§ Många förstår inte 

pensionssystemet

§ Stark socioekonomisk 

gradient i förståelse

§ Komplexitet kopplat till 

prokrastinering

§ Komplexitet förstärker 

ekonomisk ojämlikhet!

Ett komplext pensionssystem

Källa: Ekonomi och Pension 2018, 

Åldersgrupp 30-60 år



§ Minskad skatt för pensionärer (4,4 Mdr kr)

§ Ökat grundskydd, bostadstillägg (1,4 Mdr kr)

§ Ökar komplexiteten 
§ Fördelningseffekter?

Presenterade förändringar



§ Minskad skatt genom förhöjt grundavdrag 
§ Tänkt att efterlikna jobbskatteavdraget
§ Gäller för alla inkomster för de äldre än 65 år
§ …dvs även för de som jobbar till tex 67 och även får 

jobbskatteavdrag
§ Problem: ökad komplexitet löses med ännu mer 

komplexitet!

Minskad skatt



§ Syfte: Minskad ekonomisk ojämlikhet
§ Marginell höjning av garantipensionen
§ Höjda bostadstillägg

Komplicerade
Kräver aktiv ansökan
Snedvrider konsumtionen

§ Prisindexering – ökar automatiskt klyftorna

Ökat grundskydd



De äldres ekonomiska situation 
– vad vet vi?

§ Som pensionär avgörs den ekonomiska 
situationen av pensionsinkomster plus 
förmögenhet

§ Eget sparande har länge varit en viktig del 
av pensionssystemet

§ I ett system med lika högt totalt sparande 
men där hela sparandet vore privat, skulle 
alla pensionärer definieras som fattiga



Behovet av förmögenhetsstatistik

§ Utan förmögenhetsstatistik kan vi inte veta hur äldres 
ekonomiska situation ser ut

§ När äldre utgör en stor del av befolkningen är det mycket viktigt 
att kunna förstå deras ekonomiska situation

§ Den ökade ekonomiska ojämlikheten i Sverige drivs delvis av 
ökat antal pensionärer, men har de det dåligt?



Stad och land

§ Hela Sverige ska leva 
§ Vilka beteenden ska uppmuntras?
§ Ekonomisk politik för eller emot urbanisering?
§ Varför och hur?



Landsbygd: tillväxt eller omfördelning?

§ Boende på landsbygden har mycket större 
klimatavtryck från boende och bilresor

§ Stimulera tillväxt eller omfördela?

§ Omfördelning: Robin Hood-skatt, Skatterabatt
§ Regleringar: Strandskydd,  miljöregleringar



Stad och land i budgeten

§ Skatterabatt som en del av grön skatteväxling (1,35 
Mdr kr)

§ Syfte:
Kompensera för andra höjda skatter 
Stimulera boende på landsbygden

§ Lägesnackdelar? Eller orespekterade lägesfördelar?



Exempel: Södra Öland 

§ Södra Öland – Sveriges Florida?

§ Regleringar som hindrar ekonomisk aktivitet
Världsarv och naturreservat
Strandskydd
Fornlämningar

§ Lägesfördelar: Sol, natur, turism, sol-vindkraft



Övriga frågor

§ Värnskatt – enkelt och komplicerat
§ Banksskatt – implementeringsfråga
§ Statsskulden



Vill du bli medlem i Föreningen? 
Läs mer på www.nationalekonomi.se/medlem

Finansminister Magdalena Andersson
om budgetpropositionen, 2 oktober

Kommentatorer
Christina Nyman, Handelsbanken

Mikael Elinder, Uppsala Universitet


