
Stora risker, lite ammunition



• Svensk ekonomi mot 

lågkonjunktur

• Men hushållen håller emot

• Kommer finanspolitiken ta över 

stafettpinnen?

• Global tillväxt lägsta sedan 

finanskrisen

• Risker tynger världsekonomin

• Svag industrikonjunktur sprider sig

• Även USA bromsar in

• Tyskland från motor till sänke

”Låga räntor det nya 

normala”

”Små öppna ekonomier 

känsliga för brexit och 

handelskrig”

”Riktningslös krona”
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Prognosmakare reviderar ner

Anm. Linjerna visar konsensusprognosernas utveckling över tid, markeringarna är våra senaste prognoser
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Varför blir det ingen recession?

• Proaktiva centralbanker

• Motståndskraftiga hushåll

• Kinesiska stimulanser 

Kom ihåg: 

En globala recession 

har endast inträffat 

vid ett tillfälle sedan 

1980

Ingen global recession



Risker tynger världsekonomin

Brexit

• Räknar med att brexit skjuts upp

• Allmänna val avgör sedan utgången

• Alla alternativ på bordet – vi räknar med fortsatt 
osäkerhet

Handelskrig

• Ingen långsiktig lösning i sikte

• Pendlar fram och tillbaka

• Skapar global osäkerhet och skakiga finansiella 
marknader
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Brexit: Alla alternativ på bordet



Handelskriget: 
Globaliseringen har slutat att driva världstillväxten

Världshandeln har ökat kraftigt under 

många decennier…

• Lägre handelshinder

• Stark tillväxt i Kina och andra tillväxtekonomier

… men har knappt hållit jämna steg med 

global BNP de senaste decenniet

• Omställningen av den kinesiska ekonomin

• Transportkostnaderna har slutat att minska



Inbromsning i industrikonjunktur slår bredare
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Hushållen håller emot
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Fortfarande stark 
arbetsmarknad

Lägre skulder och
låga räntor



Låga räntor det nya normala
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Konjunkturoro drar ned räntorna: 
Amerikansk 10-årsränta och inköpschefsindex
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Fortsatta räntesänkningar från Fed
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Höstens Sverigefrågor

Arbetsmarknaden

• Avkylning, ingen kris?

Riksbanken och stabiliseringspolitiken

• Höja, sänka eller oförändrat?

• Hur reagerar regeringen?

Kronan

• Global oro

• Riksbanken
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Kraftig inbromsning globala industrin –
påverkar även Sverige
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Svagt nuläge och överdrivna larm?

Inköpscheferna deppar, BNP svalnar AKU signalerar tredje krisen på 30 år



Sämre arbetsmarknad, men ingen data förutom 
arbetslösheten tyder på dramatisk vändning

Arbetslösa på

förmedlingen

Nya jobb

Varsel

Men å andra sidan 

har vi stora 

strukturella problem 

på arbetsmarknaden 

i Sverige!



Arbetsmarknaden hårdbevakad under hösten

AF – varsel, inflöde, platser 
och program

AKU – tyngdlagen 
börjar bita? Plus 

flödesdata.

Riksbanken –
släpper 

oktoberrapporten

Barometern –
anställningsplaner 

och bristtal

Företagsbaserade 
statistiken –

anställda, lediga 
jobb och vakanser

14 oktober 17 oktober 24 oktober 30 oktober 21 november
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Hushållen har fortfarande krockkudde

Något lägre sparande senaste årtiondet Men låga ränteutgifter och skuldbroms



Trots omvärldsoro stiger bostadspriserna något

Bakgrund

• Stark ekonomi, 
hög jobbtillväxt

• Men högt utbud

Nu vändpunkt i 
makroekonomin

• Risk: Snabb 
försvagning i 
omvärlden
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Alltjämt högt utbud men också hög aktivitet
på bostadsmarknaden

Fortsatt många bostäder till salu Nyproducerat har dock prissänkts
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Det börjar dra ihop sig till löneförhandlingar:
Vilket avtal får 2,8 miljoner svenskar 2020?
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Löntagarnas 
reallöneökningar 
efter år av ”hög” 

inflation?

Arbetsgivarnas 
konkurrenskraft 
när konjunkturen 

svalnar?

Slutsats: Inte 
säkert att märket 
landar högre än 

2017‒2019

Oavsett utfall för märket: Ett visst kostnadstryck dröjer sig kvar in i 2020



Starkt nuläge för inflationen, kan det tyckas

Äkta inflation – bred uppgång i priser med underliggande tryck
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Men framåtblickande 

indikatorer börjar 

dämpas…

Resursutnyttjande

Företagens 

förväntan på 

inflationen



Inflationen dämpas successivt när
högkonjunkturen bleknar
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Vi räknar med att Riksbanken inte höjer räntan

?
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Om det blir värre - vad gör Riksbanken? 

Låta bli att höja räntan
Sänka banan 

ytterligare, men ha 
kvar riktning uppåt

Sänka räntan
Utöka köp av 

statsobligationer

Ingves kommunicerar 
aggressivt kring 

oförändrad ränta (helt 
platt bana)

Köpa kommuninvest
Köpa 

bostadsobligationer
Be om finanspolitik
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”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



 Högre BNP och sysselsättning  starkare offentliga finanser  mer 

expansiv finanspolitik utan att statsskulden ökar

Kommunpengar en effektiv stimulans åtgärd
– gratislunch

BNP-multiplikator BNP

Genomsnittlig (1,0) 0,50

Effektiva åtgärder (1,5), tex kommunpengar 0,75

 Finanspolitiska stimulanser är effektiva i dagens lågräntemiljö

 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

Omfattande neddragning i 
samband med finanskrisen trots 
konjunkturstöd

• Många åtgärder tar tid införa



Ingen tydlig riktning för kronan
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Stora risker, lite ammunition

 Risker tynger världsekonomin

 Hushållen håller emot

 Låga räntor det nya normala
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Johan Löf, senior ekonom

jolo22@handelsbanken.se



Läs mer:

handelsbanken.se/konjunkturprognos

handelsbanken.se/makrosvepet

Prenumerera på podden: 

handelsbanken.se/morgonrapport

Följ oss på twitter:

@Johan_E_Lof osv…
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https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/kund-hos-oss/nyhetsbrev/morgonrapport
https://twitter.com/johan_e_lof


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.


