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Sammanfattning 

• Osäkerheten om tillståndet i den globala ekonomin är stor. I USA växlade tillväxten upp un-
der andra kvartalet och arbetslösheten har fallit till nivåer som brukar likställas med full 
sysselsättning. Svagt pristryck och låga löneökningar reser dock frågetecken. Tillsammans 
med oron kring den kinesiska ekonomin, är det därför många som ifrågasätter det kloka i att 
Federal Reserve ska höja räntan den 17 september. Det finns argument både för och emot 
detta. Risken med att vänta är betydligt mindre än att agera för tidigt och sätta stopp för den 
återhämtning som är på gång. Inflation kan alltid hanteras med högre räntor. Skulle ekono-
min vika ner, är utrymmet för centralbanken att agera däremot mycket begränsat.  
 

• Den negativa utvecklingen i Kina, den fortsatt trevande ekonomin i eurozonen och avmatt-
ningen i Norge tillsammans med recessionstendenserna i Finland, gör att svensk export inte 
får den draghjälp som Riksbanken m.fl. räknar med.  
 

• På hemmaplan riskerar förhoppningarna om fortsatt stora bostadsinvesteringar och kraftiga 
löneökningar att komma på skam. I det förra fallet tyngs utvecklingen av begränsade ekono-
miska resurser hos de grupper som står för befolkningsökningen i storstäderna. Situationen 
förvärras av åtgärder som syftar till att dämpa hushållens skuldsättning. Problemet med 
dessa åtgärder är att de stryper den viktigaste finansieringskällan, d.v.s. hushållens bolån, för 
nyproduktion av bostäder. Om de hade kombinerats med förändringar i hyressättningssyste-
met och minskad reavinstskatt vid försäljning av det ägda boendet, hade problemet varit av-
sevärt mindre. Några sådana diskussioner pågår dock inte inom regeringskoalitionen.  
 

• När det gäller den kommande lönerörelsen räknar Riksbanken med lönelyft på mellan 3,3 
och 3,5 procent. Det gör ingen annan, inte ens löntagarnas företrädare. Förtroendet för att 
Riksbanken ska klara av att pressa upp inflationen till 2 procent är minimalt. Lägre löneök-
ningar ger lägre inflation, vilket troligen kommer att ge ett realt tillskott i lönekuverten. Pri-
vatkonsumtionen blir hyfsad, men lägre än i Riksbankens prognos.   
 

• I år toppar BNP med drygt 3 procent. Sedan går det långsammare. För att få upp inflationen 
sänker Riksbanken reporäntan till - 0,45 procent i höst. På den nivån stannar räntan till slutet 
av 2016. Den ”normalisering” som kan följa därefter går långsamt och når inte de nivåer som 
gällde före 2008. Det bero dels på att inflationen förväntas vara fortsatt låg, dels på att Sve-
rige inte kan avvika för mycket från omvärldens ränteläge som förväntas vara lågt länge. 
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Optimistisk Riksbank 

Den 3 september meddelade Riksbanken att 
bankens styrränta, reporäntan, lämnas oför-
ändrad. Detsamma gällde bankens program 
för köp av obligationer. Inflationstrycket är 
visserligen minimalt, men penningpolitiken är 
framåtblickande och Riksbanken har en positiv 
syn på framtiden. Nästa år spår den att den 
svenska ekonomin växer med 3,4 procent 
samtidigt som det efterlängtade inflationsmå-
let på 2 procent nås (figur 1). De optimistiska 
prognoserna baseras i sin tur på en god åter-
hämtning i vår omvärld som stärker efterfrå-
gan på Sveriges export samt på kraftiga löne-
ökningar som stärker privatkonsumtionen och 
på fortsatt bra fart på bostadsbyggandet runt 
om i landet.  

 

Vår bedömning är att Riksbankens prognos är 
väl optimistisk och att såväl tillväxten som in-
flationen landar på betydligt lägre nivåer. I år 
stannar tillväxten visserligen på cirka 3 pro-
cent, men 2016 tror vi att den mattas av till 
2,6 procent för att dämpas ytterligare något 
2017 då den uppgår till 2,3 procent. Skälet är 
att vi har en mindre optimistisk syn på ut-
vecklingen såväl i omvärlden som på hemma-
plan. Men även vår prognos innebär att 
svensk ekonomi växer i en hyfsat bra takt. Ef-
tersom en stor del av tillväxten är en följd av 

att befolkning ökar, blir tillväxten per capita 
dock marginell. Det innebär också att arbets-
lösheten ligger kvar runt 7-procentsstrecket 
under prognosperioden.  

I vårt scenario blir inflationsutvecklingen sva-
gare än i Riksbankens prognos, vilket gör att vi 
räknar med att reporäntan kommer att sänkas 
till -0.45 procent under hösten. På den nivån 
stannar räntan till slutet av 2016. Den ”norma-
lisering” av räntan som kan följa därefter går 
långsamt och når inte de nivåer som gällde 
före krisutbrottet 2008. Det bero dels på att 
inflationen förväntas vara fortsatt låg, dels på 
att Sverige inte kan avvika för mycket från om-
världens ränteläge som förväntas vara lågt 
länge.    

Starkt USA med frågetecken 

Den amerikanska ekonomin har visat styrka 
den senaste tiden. Ekonomin växte med hela 
3,7 procent i årstakt under andra kvartalet och 
arbetsmarknaden ser stark ut. Under senaste 
året har ekonomin I snitt adderat 247 000 nya 
jobb per månad. Takten föll tillbaka något i au-
gusti då endast 173 000 nya jobb skapades. 
Arbetslösheten föll dock till 5,1 procent, vilket 
är i paritet med de nivåer som brukar anses 
likvärdiga med full sysselsättning.  

Mot bakgrund av den starka utvecklingen 
borde efterfrågan på arbetskraft vara tillräck-
ligt stark för att trycka upp lönerna. Så är det 
inte. Realt sett ligger lönerna mer eller mindre 
stilla och har gjort så under mycket lång tid. 
Men det är inte bara lönerna som ligger märk-
ligt lågt. Inflationstrycket i stort är lågt (figur 
2). Det innebär att centralbanken Federal Re-
serve står inför en delikat uppgift när den fat-
tar nästa räntebeslut den 17 september. Ska 
räntan höjas eller lämnas oförändrad på 0,25 
procent? Höjningsförespråkarna anser att låg 
arbetslöshet i kombination med stark tillväxt 
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riskerar att skapa en inflationsbrasa framöver 
om inget görs nu. De som anser att räntan ska 
lämnas oförändrad pekar på osäkerheten om 
tillståndet i världen och den amerikanska eko-
nomin och att det därför är klokt att avvakta 
och se. Vi delar den senare uppfattningen.  

 

En tillväxttakt på 3,7 procent under andra 
kvartalet är bra, men då ska man komma ihåg 
att den siffran följde på ett mycket svagt 
första kvartal (figur 2). För Fed är det dock 
uppfattningen om framtiden som är avgö-
rande och då är naturligtvis tolkningen av den 
låga inflationen viktig och i vilken mån den 
speglar underliggande svagheter i ekonomin. 
Då kan man snabbt peka på två viktiga fak-
torer bakom det svaga pristrycket som inte 
beror på underliggande svagheter; den starka 
dollarn och den billiga oljan. Den starka dol-
larn är en direkt följd av att den amerikanska 
ekonomin uppfattas som stark i relation till 
andra länder. Den billiga oljan beror å sin sida 
till stor del på att utbudet har ökat. Men olje-
prisfallet, precis som prisfallen på andra råva-
ror, är också en följd av minskad global efter-
frågan där utvecklingen i Kina står i centrum. 
Det är ett faktum som borde få Fed-ledamö-
terna att fundera lite extra innan de höjer rän-
tan.  

 

Höjningsförespråkarna påpekar också att den 
låga globala inflationen beror på ökad konkur-
rens i digitaliseringens och globaliseringens 
kölvatten och att Fed ska fokusera på risken 
för en inhemskt lönedriven inflation. Digitali-
sering och globalisering är förvisso viktiga 
krafter, men vi har svårt att se att de plötsligt 
skulle ha blivit så mycket mer påtagliga i dags-
läget än vad den var före 2008. Vi anser därför 
att det inte går att bortse från det faktum att 
den underliggande efterfrågan i den globala 
ekonomin är svag, trots sju år av rekordlåga 
räntor.  

Svårtolkad arbetsmarknad 

I USA kompliceras bilden av det faktum att ar-
betskraftsdeltagandet har fallit kraftigt; betyd-
ligt mer än vad som kan förklaras av att folk 
har lämnar arbetskraften för att de gått i 
pension. Många har sannolikt också lämnat ar-
betskraften av det enkla skälet att de inte har 
någon förhoppning att få ett jobb. Det skulle 
innebära att den faktiska arbetslösheten är 
högre än den officiella. Det innebär i så fall 
också att det finns en potentiell arbetskrafts-
reserv som inte syns i statistiken och att eko-
nomin har möjlighet att växa ett bra tag utan 
att lönerna tar fart.  
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Situationen kan tolkas på ett annat sätt. Den 
snabba nedgången i arbetslösheten kan vara 
en följd av att den amerikanska ekonomins 
potentiella tillväxt har fallit ordentligt. I det 
scenariot finns det ingen reserv i arbetsmark-
nadens utkanter som står beredda att sälla sig 
till arbetskraften när jobben kommer. Skälet 
till att lönerna inte accelererar just nu skulle 
kunna förklaras av att en stor del av den sen-
aste tiden sysselsättningsökning har handlat 
om låglönejobb där arbetstagarens förhand-
lingsposition är svag p.g.a. att låglönejobb 
normalt möter en starkare global konkurrens 
än höglönejobb. På sikt bör dock ett högt re-
sursutnyttjande sätta press på lönerna och då 
kan en höjning kan vara rimlig.  

Den osäkra situationen borde vara ett tungt 
argument för Federal Reserve att avvakta och 
se hur ekonomin utvecklas. Det finns åt-
minstone två skäl till detta. För det första är 
riskerna med att ligga still eller höja inte sym-
metriska. Risken med att avvakta är att inflat-
ionen kanske hamnar lite högre än vad som 
annars skulle varit fallet. Att vi skulle få se en 
inflationsbrasa är helt osannolikt. Federal Re-
serve har alla möjligheter att höja räntan för 
att förhindra det. Risken med att höja räntan 
är att det skulle kunna knäcka den ekono-
miska återhämtningen. Skulle det ske har Fe-
deral Reserve inte mycket att erbjuda för att 
hålla ekonomin under armarna, eftersom rän-
torna även i det fallet redan kommer att vara 
låga. Utrymmet att gasa på genom att sänka 
räntorna är alltså mycket begränsat.  

Det andra skälet till att Fed bör avvakta gäller 
de potentiella effekterna på finansmark-
naderna i USA såväl som i resten av världen, 
inte minst på de så kallade tillväxtmark-
naderna. De senaste årens mycket låga stats-
obligationsräntor i mogna ekonomier har gjort 

att kapital har sökt sig till mer riskfyllda place-
ringar. Rejält fallande avkastningskrav på ak-
tier och fastigheter, precis som kapitalinflödet 
till tillväxtmarknaderna speglar detta. Risken 
är stor att en höjning skulle uppfattas som in-
ledningen på en mer omfattande räntehöj-
ningscykel. Det är nämligen så Fed har agerat 
historisk. Effekterna på aktie- och fastighets-
marknaden skulle kunna bli allvarliga. Det 
samma gäller för många tillväxtländer, i syn-
nerhet i dagsläget då de också påverkas nega-
tivt av de fallande råvarupriserna och försvag-
ningen i den kinesiska ekonomin.  

Såväl Internationella valutafonden, IMF, som 
Världsbanken har av detta skäl uppmanat Fed 
att lämna räntan oförändrad. I motsats till 
dessa institutioner finns det, som nämnts, be-
dömare som anser att Fed enbart ska fokusera 
på utveckling i den amerikanska ekonomin. I 
det osäkra läge som råder, såväl i den ameri-
kanska som i den globala ekonomin, finns det 
dock goda skäl att avvakta. Om inte annat så 
p.g.a. av att riskerna med höjning är betydligt 
större än vad som är fallet med en avvaktande 
hållning. I den mån inflationen skulle accele-
rera kan Fed alltid höja räntan. Samma hand-
lingsfrihet gäller inte i det fall en för tidig höj-
ning skulle resultera i en ekonomisk nedgång.        

Kina i fokus 

Utöver Federal Reserves kommande räntebe-
slut är det främst de senaste månadernas ut-
veckling i Kina som har stått i marknadens fo-
kus. Och precis som i fallet med förutsättning-
arna för det amerikanska räntebeslutet, byg-
ger marknadens oro avseende Kina på osäker-
heten om hur situationen ska tolkas. Sedan 
årtionden har det funnits en stark tro på den 
kinesiska regimens möjligheter att styra eko-
nomin mot fortsatt god tillväxt, oavsett läget i 
övriga världen. Den uppfattningen har fått sig 
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en rejäl törn efter regimens agerande i sam-
band med de kraftiga börsfallen de senaste 
månaderna. Att det skulle komma en rekyl 
nedåt efter den rekordartade uppgången det 
senaste året, var kanske inte helt oväntat. Det 
är snarare regimens panikartade sätt att 
agera, bl.a. genom att förbjuda media att 
skriva negativt om börsutvecklingen, som ger 
anledning till oro.   

Agerande tyder på att regimen inte har den 
kontroll som man tidigare trott och då finns 
det anledning att ifrågasätta tillståndet i eko-
nomin i övrigt. Det förvärras av att den offici-
ella statistiken är opålitlig, vilket gör det 
mycket svårt att bedöma hur det egentligen 
ser ut i ekonomin. Exempelvis varierar utom-
stående bedömares uppfattning om tillväxten 
i ekonomin med mellan 3 och 7 procent. Om 
sanningen ligger i den nedre delen av interval-
let, är det troligt att ekonomin lider av omfat-
tande överkapacitet. Det faktum att importen 
på årsbasis minskade med drygt 14 procent i 
augusti tyder på att en ordentlig avmattning 
är på gång.  

Fastighetsbundet sparande 

Störst är kanske oron avseende landets fastig-
hetsmarknad, vars betydelse är oändligt 
mycket viktigare än börsen. En mycket stor del 
av invånarnas sparande är bundet i fastig-
heter, antingen direkt eller indirekt via fonder. 
Kombinationen av ettbarnspolitiken och från-
varon ett fungerande pensionssystem, har 
gjort att försörjningsmöjligheterna på ålderns 
höst nu är helt beroende av utvecklingen på 
fastighetsmarknaden. Om den börjar skaka 
kommer det att få enorm betydelse för lan-
dets ekonomi. Eftersom Kina är världens näst 
största ekonomi skulle resten av världen inte 
komma undan. Det är, som sagt, svårt att ha 
en tydligare uppfattning om hur det står till, 

men regimens agerande har ökat oron för att 
den kinesiska ekonomin är på väg mot en 
hård- snarare än en mjuklandning.  

Oavsett hur tillståndet för närvarande ser ut i 
den kinesiska ekonomin kommer tillväxttakten 
att minska framöver. Demografin har nämli-
gen varit en viktig drivkraft bakom ekonomins 
höga tillväxttal sedan början av 1980-talet. 
Den kraften håller på att ebba ut. Under de 
senaste 30 åren har Kina gynnats av att den 
andel av befolkningen som är i arbetsför ålder 
har varit större än andelen äldre och yngre. 
Försörjningskvoten har med andra ord varit 
relativt sett liten. Arbetskraften har successivt 
vuxit liksom sparandet, vilket har lett till 
ökade investeringar och produktion. Sedan 
2010 har den processen vänts i sin motsats. 
Andelen äldre i befolkning ökar snabbt, samti-
digt som påfyllnaden arbetskraften av yngre 
människor är liten till följd av ettbarnspoliti-
ken.  

Det finns andra faktorer som förstärker demo-
grafins effekter. Teorin om den så kallade 
”medelinkomstfällan” pekar ut några. Den in-
nebär att tillväxtländer för eller senare når en 
inkomstnivå där utveckling saktar in. Det be-
ror på att strategin att bygga tillväxten på bil-
lig arbetskraft successivt blir svårare då landet 
blir rikare. Att Kina påverkas av detta är tyd-
ligt. Låglöneproduktion har i allt större skala 
flyttats till andra länder. På motsvarande sätt 
uttöms efter hand möjligheten att kopiera 
teknologi från mer utvecklade ekonomier ju 
närmare landet kommer den teknologiska 
fronten.  

På sikt bör vi alltså förvänta oss att den kine-
siska ekonomin kommer att växa i en takt som 
ligger närmare de mogna ekonomiernas än 
tillväxtländernas. Frågan är om vägen dit går 
mjukt och successivt eller via en hårdlandning.    
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Eurozonen borde gå bättre 

Den 20 september är det val i Grekland. I skri-
vande stund ser utgången mycket oviss ut. 
Den beskrivningen skulle kunna gälla eurozo-
nen i stort. Oavsett valutgången ser nämligen 
situationen i Grekland fortsatt mörk ut, vilket 
innebär att den osäkerhet som präglat valuta-
samarbete under lång tid kommer att gälla 
även framöver. Även om den direkta ekono-
miska effekten av en Grexit på övriga eurolän-
der skulle bli begränsad, skulle det skapa en 
osäkerhet kring valutaunionens långsiktiga 
sammanhållning. Om ett land har lämnat det 
”oåterkalleliga” samarbetet, kan rimligen 
andra göra det.  

Även tillväxtmässigt finns det en uppenbar 
osäkerhet eurozonen. Ekonomin växte visserli-
gen med 1,5 procent i årstakt under årets 
andra kvartal (figur 4). Men det är en blandad 
utveckling där Tyskland och tidigare krisländer 
som Spanien och Irland utgör positiv inslag, 
medan viktiga ekonomier som Italien och 
Frankrike står och stampar.  

Med tanke på de kringliggande mycket stimu-
lerande faktorerna (låga räntor, billig olja, mil-
dare åtstramning och svag euro) borde det gå 
bättre för eurozonen. Det räcker definitivt inte 
till för att pressa ned den höga arbetslösheten 
mer än marginellt. Och den negativa utveckl-
ingen i Kina innebär att effekten av den svaga 
euron framöver sannolikt blir mindre än vad 
många bedömare hoppas på. Flera länder 
brottas dessutom med fortsatt svaga statsfi-
nanser, vilket gör att möjligheterna att stimu-
lera ekonomin via finanspolitiken är begrän-
sade. Tyskland, som har utrymme att bidra fi-
nanspolitiskt, kommer troligen inte att göra 
det. Trots att tillväxten under andra kvartalet 
inte var mer än 1,6 procent på årsbasis, finns 
det nämligen tecken på att ekonomin ligger 

nära fullt resursutnyttjande. Därmed är det 
rimligt att anta att det finns ett motstånd mot 
att stimulera ekonomin utöver den hjälp som 
ges av låga räntor och en svag valuta.  

 

Det innebär att de mer bräckliga länderna i 
unionen får nöja sig med penningpolitiska sti-
mulanser. Det är troligt att ECB kommer att 
utöka sina obligationsköp ytterligare. Men 
med tanke på att räntorna redan är mycket 
låga, kommer den stimulerande effekten av 
detta att vara klart begränsad. Vi räknar därför 
med att såväl tillväxt som inflation utvecklas i 
mycket långsam takt de närmaste åren. Det 
innebär också att räntan kommer att vara 
oförändrad under hela prognosperioden. 

Blandat i Norden  

För svenskt vidkommande har naturligtvis ut-
vecklingen i de närmaste grannländerna stor 
betydelse. Även här är signalerna blandade. 
Den finska ekonomin fortsätter sin tunga re-
cessionsresa. Det spelar ingen roll att EU som 
helhet visar tillväxt och att euron försvagats. 
Så länge Ryssland befinner sig i ekonomiskt ut-
försbacke kommer den finska exportsektorn 
att gå trögt.   

Tyvärr har även vår enskilt största export-
marknad, Norge, tappat fart i kölvattnet på de 
fallande oljepriserna (figur 5). BNP växte en-
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dast med 0,2 procent i andra kvartalet och det 
finns inte mycket som talar för att avmatt-
ningen är tillfällig. Arbetslösheten, i synnerhet 
utmed den s.k. oljekusten i sydväst, är sakta 
på väg uppåt från låga nivåer. Utvecklingen 
har pressat den norska kronan, vilket bidrar till 
att minska efterfrågan på utländska – inte 
minst svenska - produkter.    

  

Till skillnad från i Finland och Norge verkar 
hjulen i den danska ekonomin äntligen ha bör-
jat rulla. Bostadspriserna fortsätter att stiga 
och bidrar till ökad privatkonsumtion. Låga 
räntor, billig energi och en relativt svag krona 
driver på. Under andra kvartalet växte ekono-
min med 1,8 procent på årsbasis. Givet att den 
tyska ekonomin fortsätter att växa, kommer vi 
troligen att får se en fortsatt, om en långsam, 
återhämtning i den danska ekonomin. 

Som framgått är signalerna från omvärlden 
blandade. Den efterlängtade återhämtningen 
och normaliseringen som skulle infinna sig sju 
år efter Lehman Brothers kollaps, kan inte tas 
för given. Den amerikanska ekonomin visar 
visserligen styrka, men inte på ett sätt som gör 
det självklart för Federal Reserve att höja rän-
tan inom en snar framtid. Utvecklingen på ar-
betsmarknaden är svårtolkad och inflations-
trycket är svagt. Situationen i eurozonen över-
tygar inte och den senaste tidens utveckling i 

Kina spär på osäkerheten om vad den globala 
ekonomin är på väg. För svensk del utgör in-
bromsningen i Norge ytterligare ett problem. 
Utvecklingen håller tillbaka efterfrågan på 
svensk export under prognosperioden.  

Bostadsbristen ökar 

Många, inklusive Riksbanken, räknar med att 
nyproduktionen av bostäder ska fortsätta i 
god takt framöver. Och visst, det byggs just nu 
fler bostäder än på länge. Enligt SCB påbörja-
des cirka 23 600 lägenheter i landet under 
första halvan av 2015. Det var 33 procent fler 
än motsvarande period förra året. Om bygg-
takten håller i sig kommer det att ha byggts 
bostäder på en nivå som vi inte har sett sedan 
början på 1990-talet. Det är i så fall en rejäl 
uppryckning. Sedan 90-talskrisen har det i 
snitt byggts knapp 21 000 bostäder årligen i 
Sverige.  Antalet påbörjade bostäder började 
öka 2013 då drygt 30 000 bostäder påbörja-
des. Året därpå ökade siffran till knappt 
36 000. Och i år tar produktionen ytterligare 
ett kliv uppåt. Förhoppningarna hos politiker 
och prognosmakare är högt ställda. Produk-
tionen förväntas ligga runt 50 000 bostäder 
per år under lång tid.  

Ökningen är välkommen, men nivån är inte 
tillräcklig för att svara mot befolkningsutveckl-
ingen (figur 6).  Det innebär att den skriande 
bostadsbristen kommer att förvärras ytterli-
gare. Problemet är störst i de tre storstadslä-
nen. I Stockholms län, Västra Götalands län 
och Skåne påbörjades 5047, 2280 respektive 
1916 lägenheter (i småhus och flerbostads-
hus) under årets första hälft, vilket samman-
räknat blir 9243 lägenheter.  

Enligt SCB:s befolkningsstatistik ökade befolk-
ningen i dessa län tillsammans med 28 776 
personer under samma period. För att matcha 
den befolkningsökningen borde det, enligt de 
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vanliga tumreglerna, ha byggts cirka 17 300 lä-
genheter. Det byggdes som sagt 9243. Det har 
varit det gängse mönstret sedan början på 
1990-talet. Trots ökningen håller vi med andra 
ord inte på att bygga bort bostadsbristen. Det 
kan på sikt bli ett allvarligt samhällsekono-
miskt problem då en dåligt fungerande bo-
stadsmarknad påverkar arbetsmarknadens 
funktion negativt.   

 

Den höga efterfrågan på bostäder kommer att 
hålla uppe bostadsproduktionen även under 
det kommande året. Det är dock rimligt att 
ifrågasätta om nyproduktionen kommer att ge 
den dragkraft till ekonomin som bl.a. Riksban-
ken hoppas på. Det beror på två saker: befolk-
ningsökningens sammansättning och politiska 
beslut som påverkar bostadsmarknaden.  

Begränsade resurser 

Under senare år har Sveriges befolkning, till 
skillnad från större delen av övriga Europa, 
vuxit relativt kraftigt. I storstäderna utgörs 
denna befolkningsökning främst av nyfödda 
och av folk som tvingats fly från världens olika 
konflikthärdar. Det handlar alltså om grupper 
som, i de flesta fall, har begränsade ekono-
miska resurser. Deras möjligheter att efter-
fråga bostäder är därmed låg. Följden har bli-

vit att boendetätheten har ökat kraftigt i stä-
dernas förorter, medan situationen ser bättre 
ut i innerstäderna. Det gäller såväl i hyres-
rätts- som i bostadsrättsbeståndet. Boende-
segregationen ökar och de regler som omger 
bostadsmarknaden driver på.  

Det svenska hyressättningssystemet har två 
negativa effekter på bostadsutbudet. För det 
första minskar rörligheten på bostadsmark-
naden genom att folk inte har incitament att 
lämna hyresreglerade lägenheter trots att de 
inte motsvarar det enskilda hushållets behov. 
Det är en viktig förklaring till att boendetät-
heten minskar i innerstäderna. Konstlat låga 
hyror innebär ju bl.a. att äldre inte har incita-
ment att byta lägenhet när barnen flyttat 
hemifrån.  

För det andra bidrar hyressättningssystemet 
till att göra det mer lönsamt att bygga bo-
stadsrätter jämfört med hyresrätter. Konstlat 
låga hyror i stora delar av det äldre centralt 
belägna hyresbeståndet innebär att ”övervär-
det” går till hyresgästerna istället för till inve-
steringar i nyproduktion. Systemet innebär 
också en kalkylmässig osäkerhet, vilket också 
gäller vid s.k. presumtionshyressättning. Pre-
sumtionshyror är förhandlade hyror som ger 
fastighetsägaren täckning för kostnader och 
en rimlig avkastning. Dessa hyror gäller dock 
endast under 15 år. Därefter omfattas de av 
det gängse bruksvärdessystemet. I vilken mån 
det innebär en risk att hyran då kommer att 
sänkas går inte att veta.  

Hyressättningssystemet har hållit tillbaka pro-
duktionen av nya hyresrätter, vilket innebär 
att de senast årtiondenas urbanisering till stor 
del har möjliggjorts genom att folk har tagit 
bostadslån för att köpa nyproducerade bo-
stadsrätter (skuldsättningen har också ökat till 
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följd av att hyresrätter omvandlats till bo-
stadsrätter i stor skala).  

Den ökade skuldsättningen har fått politiker 
och Riksbankschefer att få kalla fötter. Under 
lång tid åsidosatte Riksbanken inflationsmålet 
i ett misslyckat försök att dämpa hushållens 
vilja att låna för att köpa bostäder. Det ledde 
till att inflationen trycktes ned på ett för-
ödande sätt utan att skuldutvecklingen däm-
pades. Folk måste ju bo någonstans och finns 
det inga hyresrätter att tillgå i attraktiva områ-
den så är bostadsrätten (eller villan) alternati-
vet.  

Åtgärder hotar finansiering 

Efter Riksbankens misslyckade försök har 
andra åtgärder införts (bolånetak och ökade 
kapitalvikter hos bankerna) och nya diskute-
rats. Amorteringskrav blir nästa steg. Samti-
digt dyker minskade ränteavdrag allt oftare 
upp i debatten. Problemet med dessa åtgär-
der är att de stryper det viktigaste flödet av 
slutfinansiering av bostäder. Försvåras och 
fördyras privatpersoners tillgång till bostads-
lån, kommer det, allt annat lika, att efterfrågas 
färre bostäder.  

En del av dessa åtgärder är motiverade, men 
införs de utan förändringar som förbättrar bo-
stadsmarknadens funktion kan de samhällse-
konomiska effekterna bli förödande. De vikti-
gaste förändringarna gäller de regelverk som 
gör att det befintliga beståndet inte utnyttjas 
effektivt. Följderna av hyressättningssyste-
mets utformning diskuterades ovan.  

Liknande problem finns på bostadsrätts- och 
villamarknaden där höga reavinstskatter mins-
kar incitamenten att flytta när lägenheten el-
ler villan inte längre motsvarar de behov man 
har. Precis som på hyresmarknaden innebär 
de viktiga flyttkedjorna hämmas. Dessa viktiga 

frågor diskuteras tyvärr inte i regeringen. Där 
är det andra förslag som prioriteras som ty-
värr försämrar bostadsmarknadens funktion 
ytterligare. Förslaget om ökat inflytande för 
hyresgäster vid renovering ökar knappast in-
tresset för att bygga och förvalta hyresrätter. 
Och rörligheten i beståndet förbättras knapp-
ast av ökat inflytande för de som hyr bostads-
rätter.  

Begränsade ekonomiska resurser hos stora 
grupper, åtgärder för att minska skuldöknings-
takten och färska politiska förslag som försäm-
rar bostadsmarknadens funktion, pekar på att 
bostadsproduktionen kommer att dämpas 
framöver. I ett läge med skriande bostadsbrist 
är det förödande. Det innebär också att bo-
stadsinvesteringarnas bidrag till den samlade 
ekonomiska efterfrågan i ekonomin, troligen 
blir lägre än vad Riksbanken och många andra 
räknar med.    

Arbetsmarknadsparter misstror Riks- 
banken 

Riksbankens högt ställda förhoppningar avse-
ende bostadsinvesteringarnas bidrag till eko-
nomin riskerar, som sagts, att grusas. Det gäl-
ler tyvärr även privatkonsumtionen. Enligt 
Riksbankens prognos förväntas den kom-
mande lönerörelsen resultera i löneökningar 
på mellan 3,3 och 3,5 procent. Det är en viktig 
förutsättning för att Riksbankens inflations-
prognos ska slå in. Det förutsätter dock att det 
finns ett grundmurat förtroende för bankens 
förmåga och vilja att nå inflationsmålet på 2 
procent inom rimlig tid. På den punkten möter 
Riksbanken stark motvind.   

Inflationsförväntningarna har fortsatt att falla 
(figur 7). Inför löneförhandlingarna kommer 
inte ens de fackliga företrädarna i närheten av 
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Riksbankens optimism. Enligt undersöknings-
företaget Prospera räknar löntagarnas företrä-
dare med löneökningar på 2,6 procent under 
de två närmare åren. Arbetsgivarnas förvänt-
ningar ligger på 1,9 procent. Därmed är sanno-
likheten för att Riksbankens prognos ska slå in 
i princip obefintlig. Och sannolikheten ökar 
knappast av den senaste statistiken över ut-
vecklingen inom industrin.  

 

Under juli sjönk industriproduktion med 1,9 
procent i årstakt. Jämfört med juni minskade 
produktionen med 3,0 procent. Nedgången 
omfattade en majoritet av industrins delbran-
scher. Även om orderingången ser bättre ut så 
väcker statistiken över den faktiska produkt-
ionen oro över utvecklingen.  

Varför är industrin utveckling viktig för lönerö-
relsen? Jo, i Sverige gäller det så kallade in-
dustriavtalet som innebär att den konkurrens-
utsatta sektorn ska vara löneledande. Att lö-
nerörelsen ska hålla sig till den principen har 
bl.a. IF Metall varit mycket tydliga med. Den 
svaga utvecklingen inom industrin ger ytterli-
gare tyngd åt detta krav. Det talar för att löne-
lyften blir betydligt lägre än Riksbanken pro-
gnos. Å andra sidan kommer också inflationen 
att bli lägre än vad Riksbanken räknar med, vil-
ket innebär att reallöneutvecklingen kommer 

att vara positiv. Det håller uppe privatkon-
sumtionen, om än på en något lägre nivå än 
vad Riksbanken hoppas på.    
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