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Stockholm 17 januari 2019 

SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook:  
En konjunktur i uppförsbacke 
 
Vi har satt punkt för ett turbulent men tillväxtmässigt bra 2018. Nu sjunker tillväxttalen. Pessimisten ser 
risker kopplade till bl a Kina, handel, börs, Brexit, kreditmarknad och EU-val. Optimisten tar fasta på en 
mer rimlig aktievärdering och konjunkturstöd från nedtryckta räntor och råvarupriser.  

Hur allvarlig är inbromsningen – hur resonerar pessimisten och optimisten? Hur ska den ekonomiska 
politiken hantera det nya läget, börserna och bopriserna? Är det redan slut på räntehöjningarna? 

Lägre byggaktivitet bidrar till svensk BNP-inbromsning men lagd statsbudget stimulerar tillväxten. Det 
inrikespolitiska landskapet är nytt och Riksbanken har till slut höjt räntan.   

Hur hanterar riksdag, regering och Riksbank tillväxttappet? Öppnas dörren för reformer över blockgränsen, 
oavsett regering? Hur mycket höjer Riksbanken räntan framöver och hur reagerar tillväxten, bopriserna och 
kronan på politiken och omvärlden? 

 

 

Tid:  Tisdagen den 22 januari 2019   
Publicering av Nordic Outlook och pressmeddelande kl. 07.00    
Frukosten (för kunder/media) startar kl. 07.30 – presentationen kl. 07.45 (avslutas 08.45) 

                  Efter presentationen finns möjlighet för media att ställa frågor i en anslutande lokal 
Plats:  Andrummet, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm 
 
 
Anmäl ditt intresse till Frank Hojem, presschef, frank.hojem@seb.se tel 070-763 9947 så snart som 
möjligt. 
 
Välkomna! 
 
Robert Bergqvist, chefekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404 
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67 
 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien 
är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internatio-
nella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncer-
nens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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