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• Det ekonomiska läget i omvärlden och Sverige

• Den ekonomiska politiken

• Boränteutvecklingen

• Bostadsprisernas utveckling

• Bostadspolitiken





• Fortsatt stark omvärldskonjunktur

• Men riskbild med tyngdpunkt åt det negativa hållet





• God tillväxt under 2018; draghjälp från omvärlden

• Men riskbild med tyngdpunkt åt det negativa hållet





• Fortsatt mycket expansiv penningpolitik
→Reporänta -0,5 %

→Obligationsköp för över 250 mdkr

• Risk för bakslag
→Mycket låga räntor

→Upptrissade tillgångspriser
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Källa: Eggertsson m.fl. (2018)



• Är penningpolitiken effektiv?

• Bra genomslag på sparräntor- och utlåningsräntor ned till en 

styrränta på noll procent 

• Men inget genomslag när styrräntan blir negativ

• Stor vikt läggs via effekten på kronkursen





• Gott offentlig-finansiellt läge på kort sikt

• Expansiv finanspolitik i år

• Regeringen klarar troligtvis inte överskottsmålet 2019

• Potentiellt mycket stora utgiftsökningar på sikt

– Försvaret, polisen, sjukvården, pensionerna, andelen äldre, m.m.

→svångremspolitik?

→skattehöjningar?





• Brinnande högkonjunktur…

…men kraftigt expansiv penningpolitik…

…och expansiv finanspolitik

→inget torrt krut kvar i ladorna i händelse av snabb ny lågkonjunktur
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Källa: SCB och SBAB



• De korta räntorna höjs långsamt framöver

• Reporäntan höjs långsamt fr.o.m. början av 2019

• 3-mån. bostadsräntan blir 2,5 procent i januari 2021



Källa: Macrobond



• De långa räntorna i Sverige följer omvärldens på lång sikt 

• Fallande trend under 25 år i Sverige och omvärlden fram 

till 2016

• Något stigande långräntor sedan 2016

• Men sannolikt fortsatt låga långräntor under överskådlig 

tid i ett historiskt perspektiv





Källa: SCB 



• Bostadspriserna har ökat med…

300 %
…sedan mitten av 1990-talet



Källa: Finansinspektionens stabilitetsrapport 2017:2



• Prisuppgången på bostadsrätter sticker ut

• Har följt uppgången på börsen



Källa: Valueguard, 16 April

1 mån 3 mån 12 mån

SVERIGE 0,0% +3,0% -4,5%

BOSTADSRÄTTER

Sverige 0,0% +1,7% -8,6%

Stockholm -0,1% +1,7% -10,3%

Göteborg -0,4% +0,4% -6,8%

Malmö +0,3% +1,4% -5,6%

VILLOR

Sverige 0,0% +3,8% -1,8%

Stockholm +0,4% +1,9% -6,7%

Göteborg -0,6% +1,5% -2,4%

Malmö +0,5% +5,8% +0,7%



• Fallande priser senaste året

• Men stigande priser den allra sista tiden





• Indikationer på fler spekulationsköp än väntat

• Men vi har ingen ”bubbla”

• Fundamentala faktorer förklarar en stor del av 

prisuppgången

• Utesluter inte visst prisfall i samband med 

räntehöjningar, börsoro m.m.

• Större prisfall i händelse av kraftig lågkonjunktur 

eller räntehöjning



Källa: Booli, anm: inkl. nyproduktion

Område 1-14 jan 2017 1-14 jan 2018 Skillnad (%)

Sverige 17933 32857 83%

Stockholm 3846 6739 75%

Malmö 868 2444 182%

Göteborg 868 1832 111%



• Kraftig ökning av utbudet av lägenheter i början av 

detta år jämfört med motsvarande period förra året



Källa: Nyhetsbyrån Direkt

Sålda bostäder Q1 2017 Q1 2018 Förändring

JM Stockholm 354 117 -67%

JM Riks 321 244 -24%

Bonava Sverige 155 42 -73%

Oscar Properties 102 12 -88%

Tobin Properties 146 3 -98%

Veidekke 238 59 -75%

Totalt 1 316 477 -64%





• Viktiga problem för politiken att beakta/hantera

– Bostadsbrist

– Långa köer till hyresrätter

– Skatteincitament till skuldsättning

– Skattesystem och amorteringskrav som ger inlåsningseffekter
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