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Avslutningen på 2022 präglades på samma sätt som större delen av 
det gångna året av turbulens. Inflationsbrasan som flammat friskt 
sedan våren 2021 har emellertid tydligt börjat falna åtminstone i 
USA. Som följd av detta väntas inflationsoron som fram tills nu styrt 
och ställt på marknaden komma att dämpas även om inflationen 
inte visat tecken på att mojna på den gamla kontinenten. Detta 
eftersom marknaden kommer applicera inflationsutvecklingen i 
USA på den kommande i Europa. Det betyder inte att osäkerheten 
blir mindre utan bara att källan till en envist hög ovisshet blir en 
annan. På kort tid har räntor höjts kraftigt från rekordlåga nivåer. 
Globala styrräntor kommer höjas ytterligare under första halvan 
på det nya året men då i en långsammare takt när inflationen 
generellt sett väntas bli lägre. Räntehöjningar får fullt genomslag 
på den reala ekonomin med en betydande eftersläpning, men det 
ovanligt snabba förloppet i nuvarande räntehöjningscykel innebär 
att de ekonomiska effekterna denna gång kommer att uppenbara 
sig snabbare än vanligt. Fokus på marknaden kommer av den 
anledningen nu allt mer riktas mot hur pass hårt genomförda 
räntehöjningar slår mot tillväxten. Den ekonomiska statistik som 
hittills publicerats har emellertid varit ovanligt svårtolkad. En på 
kort tid förändrad marknadsinramning innebär att efterfrågan på 
så aktuell information som möjligt blir extra hög. Ekonomisk data 
som snabbast blir tillgänglig är olika typer av kvalitativ statistik, 
det vill säga data som inte mäter någonting fysiskt utan utgörs av 
sammanställningar av svaren i olika enkäter riktade till företag eller 
hushåll. Svaren i dessa påverkas sannolikt ovanligt mycket av det 
dramatiska skifte av förutsättningar som nu äger rum. Kontrasten 
mellan ett positivt nuläge och förväntningar som kvickt blivit 
ovanligt pessimistiska har varit slående i dessa sonderingar. Den 
stora frågan som väntar på ett svar är ifall förväntningarna blivit 
överdrivet pessimistiska – vilket just nu får många på marknaden 
att ropa på vargen – eller om de är en korrekt fingervisning om 
vad som väntar. Den sämre visibiliteten som bland annat följer 

Tillväxten i fokus under 2023 

av svårigheten att tolka den här icke-kvantitativa statistiken och 
översätta den i termer av hårda siffror på ekonomisk aktivitet späder 
i sin tur på den allmänna osäkerheten. Fortsatt hög osäkerhet 
betyder inte att man som investerare ska bli passiv. Historiskt har 
det visat sig vara i dessa osäkra lägen som det varit viktigast att 
vara investerad – med rätt risk. En, trots allt, mer normaliserad 
ränteinramning innebär att verkliga räntealternativ med vettiga 
avkastningsmöjligheter återigen finns att tillgå för oss investerare. 
Inte minst har högre marknadsräntor återigen gjort det möjligt att 
investera i kapitalskyddade produkter – placeringar med låg risk 
och just nu ovanligt attraktiva möjligheter till avkastning.

Ett turbulent 2022 går mot sitt slut när detta skrivs. Förhoppningarna 
för ett år sedan om ett lugnare och krisfritt nytt år grusades brutalt av 
den ryska invasionen av Ukraina. Ett krig som i sin tur spädde på den 
inflationsbrasa som hade börjat flamma upp året dessförinnan. Trots 
att den ukrainska tragedin fortsatte att dominera nyhetsflödet så hade 
fokus på finansmarknaderna under fjolårets andra hälft förskjutits mot 
en inflation som visade sig vara allt svårare att tämja. Priser som fortsatte 
öka betydligt mer än vad som är lämpligt har medfört att centralbanker 
på kort tid kraftigt höjt sina styrräntor. Även om styrräntenivåerna i 
absoluta tal alltjämt inte kan sägas vara onormalt höga så har den relativa 
förändringen från rekordlåga nivåer varit exceptionell. Framför allt är 
det inflationsutvecklingen och penningpolitiken i USA som har styrt 
sentimentet hos investerare. Återhämtningen efter pandemin har varit 
starkast i den amerikanska ekonomin som därmed ligger först i såväl 
inflations- som räntecykeln av de mogna ekonomierna. En ovanligt 
tvär penningpolitisk omsvängning har ökat oron bland investerare att 
världsekonomin kan komma att kastas in i en besvärlig lågkonjunktur.

Inflationsbrasan har emellertid börjat falna. Det är i alla fall den bild som 
framträder allt tydligare om vi tittar på den amerikanska inflationen i ett 
bredare perspektiv än bara i konsumentledet. Obalansen mellan en stark 



olika enkäter riktade till företag eller hushåll. Svar som sannolikt påverkas 
ovanligt mycket av det dramatiska skifte av förutsättningar som har 
ägt rum. Kontrasten mellan ett positivt nuläge och förväntningar som 
kvickt blivit pessimistiska har varit slående i dessa sonderingar. Frågan 
som väntar på sitt svar under 2023 är ifall förväntningarna som de här 
undersökningarna ger uttryck för blivit överdrivet pessimistiska – vilket 
får många att ropa på vargen – eller om de är en korrekt fingervisning om 
vad som väntar. Dessutom är det ovanligt stor spridning i resultaten av 
den här icke-kvantitativa statistiken vilket gör den ovanligt svårt att tolka 
och översätta till hårda siffror på den ekonomiska aktiviteten. Den sämre 
visibiliteten späder i sin tur på den allmänna osäkerheten. 

Sammanfattningsvis kommer marknaden att fortsätta brottas med en 
hög osäkerhet under inledningen av 2023. Vår bedömning är emellertid 
att den osäkerheten har påverkat många prognoser alltför negativt. Det 
är trots allt ett betydande gap mellan dessa pessimistiska prognoser och 
ett alltjämt klart positiv aktuell situation. Starka arbetsmarknader, fulla 
orderböcker samt stora globala satsningar på investeringar i infrastruktur 
och en grön omställning betyder att även om en besvärlig lågkonjunktur 
är ett potentiellt hot så är det absolut ingen sanning när vi träder in i det 
nya året. 

Fortsatt hög osäkerhet betyder inte heller att man som investerare ska 
bli passiv. Utan det har historiskt visat sig vara i dessa osäkra lägen som 
det varit viktigast att vara investerad –  med rätt risk. En, trots allt, mer 
normaliserad ränteinramning innebär att verkliga räntealternativ med 
vettiga avkastningsmöjligheter återigen finns att tillgå för oss investerare. 
Inte minst har högre marknadsräntor återigen gjort det möjligt att 
investera i kapitalskyddade produkter – placeringar med låg risk och just 
nu ovanligt attraktiva möjligheter till avkastning.

efterfrågan och en produktionskapacitet som inte kunnat varva upp i 
samma omfattning efter pandemin har varit den primära orsaken till den 
globala inflationen. Brist på insatsvaror och transportmöjligheter har hållit 
ned produktionsvolymerna. Men, de här flaskhalsproblemen som varit 
inflationsdrivande har tydligt börjat avta. Dessutom börjar inflationen vika 
av den enkla anledningen att den är ett mått på hur priserna har förändrats 
jämfört med motsvarande period föregående år. Prisförändringar som nu 
utgår från priser som för ett år sedan redan stigit kraftigt. 

Som följd av detta väntas inflationsoron som fram tills nu styrt och ställt 
på marknaden komma att dämpas även om inflationen ännu inte visat 
tecken på att mojna på den gamla kontinenten. Men, marknaden kommer 
applicera inflationsutvecklingen i USA på den kommande i Europa. 
Även om inflationsoron nu gradvis bedöms minska betyder det inte att 
osäkerheten blir mindre utan bara att källan till en envist hög ovisshet blir 
en annan. 

På kort tid har räntor höjts kraftigt från rekordlåga nivåer. Globala 
styrräntor kommer dessutom höjas ytterligare under första halvan på det 
nya året, men då i en långsammare takt när inflation generellt sett väntas 
bli lägre. Men eftersom räntehöjningar får fullt genomslag på den reala 
ekonomin med en betydande eftersläpning kommer fokus allt mer riktas 
mot hur pass hårt redan genomförda räntehöjningar slår mot tillväxten. 
Tillväxten kommer helt klart att dämpas till följd av den höga inflationen 
och högre räntor. Osäkerheten kommer i år framför allt kretsa kring hur 
mycket. 

Hög inflation och stigande räntor drabbar framför allt konsumtionen 
eftersom hushållens kostnader ökar. I USA där konsumtionen 
utgör cirka 70 procent av ekonomin blir det därför extra kännbart. 
Konsumtionsutvecklingen i USA blir i sin tur avgörande för 
bedömningen av den globala efterfrågan eftersom den på grund av sin 
storlek även utgör en betydande del av den globala konsumtionen. En 
fortsatt stark arbetsmarknad där fler människor får jobb och högre lön 
skulle vara en stark motvikt till nämnda undanträngningseffekter för 
konsumtionen. Här bedömer vi att det är lätt att underskatta styrkan på 
arbetsmarknaden. Sysselsättningen i USA har till exempel ökat mer än 
förväntat under lång tid och efterfrågan på arbetskraft är fortsatt mycket 
hög med drygt tio miljoner lediga jobb när detta skrivs. Arbetslösheten 
har sjunkit till nivåer som inte skådats sedan slutet på 1960-talet. Kan då 
den positiva sysselsättningsutvecklingen i USA verkligen fortsätta om det 
är brist på arbetssökande? Det tror vi. Antalet personer som står utanför 
arbetskraften – det vill säga personer som inte har jobb men som inte 
heller söker jobb – är i dag fem miljoner fler än innan pandemin. I dessa 
siffror ingår pensionärer, studerande, sjukskrivna med flera. Men, antalet 
ålderspensionärer har inte blivit fem miljoner fler på dessa dryga två år. Ett 
stort antal personer har valt att stå utanför arbetskraften av andra orsaker. 
Nu har deras levnadskostnader ökat till följd av den höga inflationen och 
stegrande räntor. Det betyder att incitamenten att återigen söka sig in på 
arbetsmarknaden växer inte minst till följd av att lönerna har ökat betydligt 
sedan man valde att lämna yrkeslivet. En arbetsmarknad där de dessutom 
idag i större utsträckning kan välja och vraka bland jobberbjudande.

Tillväxtoron får dessutom energi av att den ekonomiska statistik som 
publicerats har varit ovanligt svårtolkad på många sätt. En på kort tid 
förändrad marknadsinramning innebär att efterfrågan på så aktuell 
information som möjligt blir extra hög. Ekonomisk data som snabbast 
blir tillgänglig är olika typer av kvalitativ statistik, det vill säga data som 
inte mäter någonting fysiskt utan utgörs av sammanställningar av svaren i 


