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När detta skrivs är kunskapen om den nya covid-varianten omikron 
begränsad. Vår preliminära bedömning, baserad på anekdotiska 
uppgifter i väntan på en mer genombelyst sammanställning, är 
att omikron mest sannolikt inte blir den ”svarta svan” som skulle 
kasta in världsekonomin i en ny kris. Uppenbarligen betydligt mer 
smittsam än delta, kommer den inom kort att ha tagit över som den 
dominerande mutationen av covid-viruset. Däremot verkar omikron 
ge upphov till ett mildare sjukdomsförlopp jämfört med sina 
föregångare. Resultatet skulle i så fall bli en ökad smittspridning, 
men inte leda till att trycket på sjukvården blir så allvarligt 
att myndigheter runt om i världen tvingas till nya omfattande 
nedstängningar. Vår bedömning av marknadsutsikterna har i och 
med det än så länge inte heller förändrats. En bedömning som kan 
sammanfattas med att en ovanligt hoptryckt utveckling i samband 
med pandemikrisen just nu skapar svallvågor i världsekonomin, men 
att det därför av samma anledning är viktigt att lyfta blicken. Den 
exceptionellt snabba återhämtningen har inneburit att efterfrågan 
överstiger produktionskapaciteten. En obalans som kännetecknas 
av en generell brist på insatsvaror som blivit mer påtaglig till följd 
av att även leveransproblem skapar stora störningar i bolagens 
logistikkedjor. Inte oväntat har inflationen skjutit upp kraftigt 
som en direkt effekt av samma brist på balans. Med nuvarande 
inramning av dämpad global tillväxt samt hög och alltjämt stigande 
inflation är det inte konstigt att investerare blir tveksamma. Men, 
det är som sagt ingen brist på efterfrågan. Utan tvärtom, ett högt 
och på flera håll uppdämt behov kan i dagsläget inte mättas till 
följd av att kapaciteten att producera och leverera inte har kunnat 
återställas lika snabbt. I takt med att kapaciteten återställs och 
dessutom byggs ut kommer utbud och efterfrågan successivt att 
hamna mer i fas med varandra. Det gäller även asymmetrin, som 
uppstått i kölvattnet av pandemin, på arbetsmarknaden. Utbudet 
av arbetskraft kommer alltmer att matcha ett snabbt ökat behov 
av personal. Därför bedömer vi att nuvarande inflationsbrasa är 
övergående. Men, prisökningstakten blir fortsatt utmanande hög 

Normalisering – om omikron inte kronisk blir

en bra bit in på nästa år, vilket i sin tur innebär att marknaden 
kommer att präglas av en hög osäkerhet under den tiden. 
Förväntningarna på att centralbankerna ska tvingas tidigarelägga 
räntehöjningar kommer att fluktuera i takt med den inkommande 
prisstatistiken. Men, om det är kapacitetsbrist som är den primära 
orsaken till att priserna kortsiktigt stiger snabbt, så är inte högre 
ränta rätt medicin. Penningpolitiken förväntas emellertid gradvis 
bli mindre expansiv i takt med att svallvågorna ebbar ut och 
bilden av en underliggande god konjunktur blir tydligare. USA:s 
centralbank kommer sannolikt börja höja sina styrräntor till 
sommaren. Räntehöjningar i euroregionen och Sverige ligger lite 
längre bort, men betydligt tidigare än i ECB:s och Riksbankens 
nuvarande ränteprognoser. 

Det nya året inleds med ett nytt ord högst upp på alla investerares 
bevakningslistor – omikron. Om man skulle fråga marknadsaktörer 
om möjliga ”svarta svanar” – dvs någonting som vi inte vet om idag, 
men som skulle få stora negativa konsekvenser för den ekonomiska 
utvecklingen – hade det mest frekventa svaret sannolikt vara en ny 
covid-variant. Och då en variant som skulle visa sig vara betydligt 
mer smittsam och med ett allvarligare sjukdomsförlopp jämfört med 
tidigare varianter och som dessutom framtagna vacciner inte biter 
på. Det skulle resultera i en situation där ekonomier tvingas till nya 
drakoniska nedstängningar liknande de som vi såg förra våren med 
dramatiska effekter för världsekonomin.  Huruvida omikron blir den 
här svarta svanen eller inte är alltjämt ovisst, men för att ge uttryck för 
marknadsbedömning måste man likväl ta utgångspunkt i vad man tror 
i frågan. I väntan på mer genomarbetade analyser av dess egenskaper 
kan vi, utifrån den knapphändiga kunskapen i skrivande stund, dra 
mer eller mindre sannolika slutsatser. Det mesta tyder på att omikron  
verkligen är klart mer smittsam än tidigare varianter, men att den ger 
upphov till ett betydligt lindrigare sjukdomsförlopp. Dessutom tyder 
de första preliminära testerna att nuvarande vacciner ger ett bra skydd, 
om än inte lika bra som mot omikrons föregångare. Men, en tredje 
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injektion av befintliga vacciner verkar däremot ge ett klart förbättrat 
skydd. Skulle de här preliminära resultaten visa sig korrekta så är vår 
bedömning att omikron kommer att leda till en ökad smittspridning, 
men att trycket på sjukvården inte blir så allvarligt att myndigheter 
runt om i världen tvingas till nya omfattande nedstängningar. Vår 
bedömning av marknadsutsikterna har i och med det inte heller 
förändrats utan ligger fast enligt vad som följer nedan.

Det exceptionellt snabba förloppet under krisen har skapat en inramning 
som gör marknaden villrådig. Återhämtningen i världsekonomin har 
varit nästan lika iögonfallande snabb som den brutala inbromsningen 
under förra våren. Ett förlopp som har medfört stora obalanser mellan 
efterfrågan och utbud på snart alla tänkbara marknader. En efterfrågan 
som har vuxit snabbare än vad utbudssidan har mäktat med har lett 
till en generell brist på insatsvaror och flaskhalsar i transportsektorn. 
Som en följd av detta har tillväxten i världsekonomin hämmats och 
inte minst har bristsituationen inneburit att inflationen har skjutit 
upp. Kombinationen av en mer dämpad tillväxt och en hög inflation 
har ökat osäkerheten på marknaden. Här är det dock viktigt att lyfta 
blicken och påminna sig om att den här oroväckande kombinationen 
beror på att efterfrågan tillfälligt överstiger utbudet.

Tillväxten hämmas alltså inte av någon brist på efterfrågan, utan 
tvärtom på tillfälliga flaskhalsar som medför att utbudet inte klarar av 
att matcha en hög och växande efterfrågan. Det här är ett övergående 
tillstånd, men sannolikt en situation som världsekonomin kommer att 
få leva med en bra bit in på nästa år. En hög efterfrågan kommer leda 
till att produktionskapaciteten inte bara återställs i nivå med vad den 
var innan de drakoniska nedstängningarna, utan byggs ut ytterligare 
jämfört med innan krisen. Även de globala transportproblemen 
kommer vara övergående. Det är till exempel ingen brist på fraktfartyg, 
något som skulle innebära långa ledtider för att bygga nya. Istället är 
det brist på containrar och att hamnar och lastplatser på flera håll är 
överhopade med tomma sådana, vilket är betydligt mer övergående 
hinder. Flaskhalsarna är mest uppenbara i USA, vilket är en effekt 
av att efterfrågan under innevarande återhämtning har varit ojämn. 
Den amerikanska ekonomin har repat sig snabbare än övriga mogna 
ekonomier. Eftersom USA samtidigt är en konsumtionsdriven 
ekonomi har det inneburit att transporterna i en betydligt större 
omfattning än normalt har gått till den amerikanska kontinenten. 
Där har containrar tömts och sedan stått tomma vilket har begränsat 
utrymmet för inkommande last. I takt med att resten av världens 
efterfrågan återhämtar sig kommer containrar även att allt mer börja 
gå åt motsatt håll.

Blickar vi framåt är vår bedömning att världstillväxten uthålligt 
kommer att bli högre än den varit sedan finanskrisen. USA ligger 
först av de utvecklade länderna i tillväxtcykeln. Här kan vi konstatera 
att konsumtionen, som utgör cirka två tredjedelar av landets 
ekonomi, redan i våras var tillbaka på tillväxtbanan före pandemin. 
En återhämtning som drivits av de extraordinära finanspolitiska 
stimulanser som sattes in direkt när krisen inleddes. Samma 
stimulanser har samtidigt hämmat återhämningen på jobbmarknaden. 
Generösa bidrag till hushållen i form av en extra a-kassa utöver de 
vanliga samt statliga checkar har haft som effekt att utbudet av 
arbetskraft varit lågt. Den här bristen på jämvikt håller nu på att 
korrigeras. Bidragen har nu helt avslutats, vilket kommer att leda till 
ett ökat utbud av arbetssökande. En hög aktivitet i den amerikanska 
företagssektorn borgar i sin tur för en stor efterfrågan på arbetskraft. 
Antalet lediga platser uppgick i den senaste mätningen till drygt 11 
miljoner. En korrigering av obalansen på jobbmarknaden betyder att 
förutsättningarna är goda för en fortsatt stark konsumtion även utan 
stimulanser. Däremot kommer tillväxttakten i USA nu att dämpas när 
man lämnar den mest dramatiska fasen i återhämtningen och istället 
går in i en mer uthållig fas med lägre – men bra – tillväxt. En tillväxt 

som inte bara kommer att drivas av konsumtion utan även en starkare 
investeringskonjunktur. Det finns ett uppdämt investeringsbehov hos 
företagen samtidigt som stora satsningar på infrastruktur och en grön 
omställning av ekonomin står inför dörren.

Utvecklingen i euroregionen har släpat efter den i USA till följd av 
mer långvariga restriktioner och mindre omfattande stödåtgärder. 
Men, i takt med att restriktioner har lättats, har vi förutsättningar 
för en signifikant återhämtning även på den gamla kontinenten. I 
ett längre perspektiv har Europa inte släpat efter USA bara i den här 
återhämtningen utan allt sedan finanskrisen. En betydligt svagare 
utveckling kan förklaras med avsaknaden av samordnade europeiska 
finanspolitiska initiativ. Betydande satsningar på infrastruktur och 
omställningen till en grönare ekonomi planeras nu på paneuropeisk 
nivå, vilket vi bedömer kommer att lägga grunden till en betydligt 
bättre europeisk ekonomisk utveckling än den man har haft allt sedan 
finanskrisen.

Även den höga inflationen är en direkt effekt av samma orsaker 
som ligger bakom en mer återhållen global tillväxt. Obalanser 
som vi bedömer är övergående och att prisökningstakten därför 
kommer att börja sjunka en bit in på nästa år. Efter inflationspuckeln 
förväntar vi oss dock att inflationen planar ut på en högre och mer 
normal nivå jämfört med de nivåer vi dessförinnan hade vant oss 
vid. De stora centralbankerna förväntas inte höja några räntor till 
följd av inflationsuppgången i närtid. Men, en mindre expansiv 
penningpolitik rycker närmare. Den amerikanska centralbanken 
accelererat neddragningen av sina tillgångsköp. En första räntehöjning 
i USA dröjer däremot framemot halvårsskiftet i sommar. De första 
höjningarna i Europa och Sverige får man vänta på lite längre, men 
kommer betydligt tidigare än vad nuvarande ränteprognoser från såväl 
ECB som Riksbanken indikerar.
Fram tills dess att inflationen börjar sjunka kommer emellertid 
marknadens oro att öka för varje månad som prisdata rapporterar om 
en fortsatt hög ökningstakt. Farhågorna att inflationen inte ska bli lika 
övergående som centralbankerna förväntar sig och att penningpolitik 
av den anledningen ska stramas åt tidigare kommer sannolikt att växa 
under perioder. Av den anledningen är en hög osäkerhet på marknaden 
och därmed även en period med större fluktuationer i börskurser inte 
orimlig i ett kortare perspektiv. Någon större börskorrigering bedömer 
vi däremot, mot bakgrund av en underliggande bra konjunktur, som 
fortsatt osannolik. 

Lyfter vi på blicken ännu mer så är det kanske så att förutsättningarna 
nu finns för att världsekonomin äntligen fullt ut ska kunna repa sig 
från den förra stora ekonomiska krisen – finanskrisen. Kanske kan 
den här covid-krisen bli återställningsknappen för världsekonomin, 
som leder till att såväl tillväxt som inflation och räntor att återigen 
utvecklas mer i linje med vad de gjorde innan finanskrisen.


