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Konjunkturutsikter i oklart läge
Går vi mot bättre eller sämre tider?



Agenda
1) Inledningar från Annika Winsth och 

Annika Wallenskog

2) ”Opinionskoll” med alla deltagare

3) Paneldiskussion

Q&A
Ställ frågor och lämna 
kommentarer

”Opinionskoll”
För att svara på våra 
interaktiva frågeställningar 
behöver du ansluta genom att 
ladda ner Zoom till din dator 
eller via Zooms app på en 
mobil/surfplatta
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Skruvarna dras åt
2022-09-13

Annika Winsth
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Chockhöjda styrräntor i höst…
…risk att centralbanker trycker för hårt och häftigt på bromsen
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Inflationen ska ned kosta vad det kosta vill i tillväxt och sysselsättning
Efterfrågeinflationen viker, men energikris håller uppe inflationen
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BNP faller nästa år…
…och så gör konsumtionen

Sverige, % y/y 2022 2023 2024
BNP, dagkorrigerad 3,0 -0,5 1,0
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Bostadspriserna ned 15% från topp till botten
Bostadsbyggande från motor till sänke
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Arbetslösheten stiger med drygt en procentenhet
Högsta löneökningarna på 15 år

Prognos 2021 2022 2023 2024
Löner (MI) 2,6 2,8 4,0 3,5
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Skruvarna dras åt

• Energikris, skyhöginflation och snabbt stigande räntor

• Riskerna överväger på nedsidan

• En ny utmanande spelplan för såväl hushåll, företag som kommuner
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Varför är valet en icke-fråga för marknaden

*Politiska vildar
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Tack!
2022-09-13

Annika Winsth



Nordea Markets is the commercial name for Nordea’s international capital markets operation. 

The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided
herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description
of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. 

The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for 
the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or 
particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is 
important to note that past performance is not indicative of future results. 
Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. 

This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

In the United States, to the extent that this publication or report includes an analysis of the price or market for any derivative and is not otherwise exempt from the 
applicable U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulations, it is approved for distribution in the United States to US persons that are eligible
contract participants from a CFTC perspective. Nordea Bank Abp is a provisionally registered swap dealer with the CFTC. Any derivatives transactions with US 
persons must be effected in accordance with the provisions of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Nordea Bank Abp, Satamaradankatu 5, FI-00020 NORDEA, Finland, domicile Helsinki, Business ID 2858394-9 

Further information on Nordea available on www.nordea.com

Nordea Markets, Sweden
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Konjunkturutsikter – går vi mot 
bättre eller sämre läge?



Inflationen sprider sig 
KPI - procentuell förändring



Hög inflation skapar stora problem
- normaliseras till 2024 (om inga fler chocker)



Lågkonjunktur står för dörren
- knäckfrågan är hur djup och lång den blir



Het arbetsmarknad trots sämre utsikter
- men hur mycket kan arbetade timmar öka?



Höga trösklar in i sysselsättning
- hög andel arbetslösa med små chanser 
till jobb



Skatteunderlagsprognos



Vårens bedömning: Resultaten faller i 
kommunsektorn
Miljarder kronor





Antal med 
RUR

Andel av 
befolkning

Totalt 2021

Kommuner 203 66 % 30 mdkr
Regioner 12 65 % 10 mdkr

Resultatutjämningsreserver 2021
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Fråga 1

Hur uppfattar du att arbetslösheten i din kommun/region är på 
väg att utvecklas över det kommande året? 

1) Ökad arbetslöshet
2) Oförändrad arbetslöshet
3) Minskad arbetslöshet
4) Vet ej
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Fråga 2

Hur sannolikt tror du det är att tillträdande regering möter tuffa 
tider genom utökade statsbidrag till kommunsektorn 2023-24?

1) Mycket sannolikt
2) Ganska sannolikt
3) Osannolikt
4) Vet ej
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Fråga 3

Tror du att ni i din kommun/region kommer att använda medel 
från resultatutjämningsreserven (RUR) för 2023?

1) Ja
2) Nej
3) Vet ej
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Fråga 4

Hur tror du att finansmarknaden i Sverige utvecklas från nu och 
fram till slutet av 2022? 

1) Börsen kommer att gå upp
2) Börsen kommer att gå plus/minus noll
3) Börsen kommer att gå ner
4) Vet ej
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Eventet går att 
se i efterhand på

F i n a n s f o r u m

www.kommuninvest.se

Tack för ditt deltagande!
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