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I kölvattnet av den historiskt höga inflationen har 

centralbanker höjt styrräntorna på ett framtungt, 

synkroniserat och aggressivt sätt. Inflationen visar 

nu tecken på att falla tillbaka och centralbankerna 

har dragit ner på takten i räntehöjningarna. Trots 

detta har centralbankerna fortfarande en stram 

hållning. De kommer att fortsätta höja styrräntorna 

under det första halvåret för att inflationen ska 

komma närmare målet och för att den inte ska bita 

sig fast på en hög nivå. Centralbanker kan inte 

riskera att lätta på penningpolitiken för tidigt, 

eftersom det skulle kunna leda till ännu ett 

policymisstag. Därför skjuts centralbankernas 

omsvängning till räntesänkningar på framtiden och 

stagnerande ekonomisk tillväxt kommer att bli 

resultatet. 

Tillväxten har hittills varit förvånansvärt 

motståndskraftig, men en nedgång i den globala 

ekonomin är oundviklig och kryper allt närmare. På 

våra hemmamarknader, Sverige och Baltikum, har 

ekonomierna så här långt hållit emot ganska väl. 

Gynnsamma väderförhållanden, lägre 

energiförbrukning och olika former av stöd för höga 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Centralbanker kan 
inte riskera att lätta på 

penningpolitik för 
tidigt” 
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energipriser har skjutit upp den ekonomiska 

nedgången i Europa. I USA har arbetsmarknad och 

konsumtion visat motståndskraft. Men högre räntor, 

försämrat terms of trade, höga energikostnader med 

mera. kommer att få den ekonomiska tillväxten att 

stagnera under 2023.  

Under nästa år, när inflationen har minskat och den 

ekonomiska tillväxten hackar, kommer 

centralbankerna att börja sänka räntorna och föra 

penningpolitiken till mindre åtstramande eller 

neutrala nivåer på styrräntan. Tillsammans med 

återöppnandet av den kinesiska ekonomin kommer 

lägre inflation och förbättrade disponibla inkomster 

att förbättra den ekonomiska tillväxten något.  

Utsikterna är osäkra och riskerna många. Den 

fullständiga effekten av de synkroniserade och 

aggressiva centralbankshöjningarna globalt kan 

förvärra utsikterna ytterligare på kort sikt och till och 

med äventyra återhämtningen 2024 om effekten blir 

större än väntat. Dessutom kan inflationen visa sig 

vara mer ihållande, vilket skulle kräva ytterligare 

höjningar av centralbankerna. Något som skulle 

riskera att fördjupa och förlänga den ekonomiska 

nedgången. Den kinesiska återöppningen kan driva 

upp inflationen i västekonomierna genom högre 

priser på energi och råvaror. På den geopolitiska 

arenan kan många risker, så som en upptrappning av 

kriget i Ukraina eller situationen mellan Kina och 

Taiwan, också vända utsikterna till det sämre. Kina 

kan också få i gång förfesten igen och driva på 

tillväxten globalt. 

Mattias Persson 

Chefekonom 
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Den globala tillväxten dämpas i år när företag och 

hushåll kämpar med höga energiräkningar och 

ränteutgifter.  

Energikrisen leder till att euroområdet stagnerar i år. 

Men utsikterna är mindre mörka än vi räknade med 

under hösten till följd av att energipriserna har fallit 

tillbaka och många ekonomier, inte minst Tyskland, har 

visat sig motståndskraftiga. Den amerikanska 

ekonomin bromsar också in i spåren av högre räntor. 

Omsvängningen av Covid-19-politiken i Kina banar 

däremot väg för en stark ekonomisk återhämtning i 

landet under 2023.  

I både USA och euroområdet faller inflationen tillbaka 

kraftigt 2023. Det beror dels på baseffekter, men också 

på lägre efterfrågan. Lägre råvaru- och fraktpriser samt 

stora lager inom detaljhandeln tyder också på minskat 

pristryck framöver.  

Både Fed och ECB väntas höja styrräntorna ytterligare under första halvåret i år 

och skjuta på räntesänkningar till 2024.  

Statsobligationsräntorna har sjunkit sedan årsskiftet. Vi förväntar oss en 

nedgång även senare under året när inflationen avtar och tillväxten saktar ner. 

Därtill bidrar mjukare penningpolitik till nedgången nästa år. Tyska räntor 

väntas dock i stort sett ligga kvar på nuvarande nivåer på grund av expansiv 

finanspolitik och att ECB avslutar sina köp av värdepapper.  

Ett förbättrat risksentiment väntas försvaga den amerikanska dollarn och 

stärka euron senare i år. Den svenska och norska kronan väntas stärkas något 

från och med andra halvåret i år. 
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 Svensk ekonomi bromsar in markant. Både hushållens 

konsumtion och bostadsinvesteringarna drar ner 

tillväxten i år till följd av hög räntekänslighet.  

Arbetsmarknaden är fortfarande motståndskraftig, men 

arbetslösheten väntas stiga när sysselsättningsintensiva 

branscher som handel och bygg påverkas.  

Riksbanken fortsätter att bekämpa inflationen i närtid 

och styrräntan väntas toppa på 3,5 procent i juni. 

Inflationen kommer att falla tillbaka i år, vilket ger 

utrymme för en mindre åtstramande penningpolitik 2024 

och en viss ekonomisk återhämtning. 

 

 

 

BNP föll i slutet av förra året och en viss svaghet kommer sannolikt att bestå 

åtminstone under första halvåret 2023. En kraftig nedgång bedöms vara 

osannolik.  

Inflationen nådde sin topp under hösten och är på en brant nedåtgående bana. 

Trots en fortsatt snabb löneutveckling förutspår vi att den årliga inflationen 

kommer att sjunka tillbaka till ensiffriga tal i slutet av 2023. 

Hushållens reala inkomster, konsumtionen och exporten kommer sannolikt att 

stagnera eller krympa något i år, innan en återhämtning inleds under 2024. 
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Den globala ekonomin står inför en utmanande start på året. Höga räntor 

och inflation tynger USA:s och euroområdets ekonomier. Samtidigt fortsät-

ter Kina att kämpa med sin svaga ekonomi och därtill med ett omfattande 

Covid-19-utbrott. Det är svårt att se vad som kan driva tillväxten i närtid 

och vi räknar med svaga makrosiffror för det första kvartalet.  

När vi ser tillbaka på 2022 visade sig många ekonomier förvånansvärt 

motståndskraftiga mot den dubbla chocken från högre inflation och 

räntor. Men verkligheten kommer nu ifatt. Åtstramande penningpolitik, 

som vanligtvis fungerar med eftersläpning, och den höga inflationen 

kommer att tynga realekonomin i år. Vi förväntar oss att inflationen 

kommer att sjunka snabbt både i USA och euroområdet under året, men 

detta innebär bara att prisökningstakten avtar. Priserna fortsätter att stiga 

från nuvarande höga nivåer, och därmed urholkas köpkraften ännu mer i 

många länder. 
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Vi räknar fortsatt med att USA och euroområdet stagnerar i år och att en 

blygsam återhämtning inleds från och med nästa år. Vi reviderar upp 

utsikterna för Kina i år då den återöppnade ekonomin väntas få fotfäste 

från och med våren. 

 

Två extraordinära chocker, nämligen Covid-19-pandemin och det ryska 

kriget mot Ukraina, har drivit upp inflationen till exceptionellt höga nivåer 

över hela världen. Mycket tyder dock på att inflationstoppen är nära och vi 

förutspår ett relativt snabbt fall av inflationen i både USA och euroområdet 

under året. Faktum är att inflationsresan nedåt började redan i höstas i 

USA och många indikatorer tyder på att denna positiva trend kommer att 

fortsätta. Inflationsutsikterna i Europa är mer osäkra och påverkas i högre 

grad av energikrisen. Men de senaste månaderna har priserna på naturgas 

och el sjunkit markant och vi räknar med att inflationen toppade kring 

årsskiftet. Starka baseffekter drar också ner inflationen under året. Den 

snabba penningpolitiska åtstramningen lär dessutom pressa efterfrågan, 

och därmed pristrycket, avsevärt framöver. Om ungefär ett år räknar vi 

med att inflationen i både USA och euroområdet ligger runt 2 procent.  

 

Vi förväntar oss att flera centralbanker, inklusive Fed och ECB, kommer att 

fortsätta att höja styrräntorna under första halvåret i år. Därför räknar vi nu 

med högre räntor något längre. Inflationen ligger fortfarande långt över 

deras mål, även om den väntas sjunka markant i år, och arbetsmarknaderna 

är fortsatt starka. Det handlar också om trovärdighet. Inflationen har 

överskridit målen som aldrig förr och centralbankerna kommer förmodligen 

att vara mer benägna att göra misstag genom att ta i lite för mycket snarare 

än att svänga om för tidigt, särskilt eftersom många av dem, inklusive ECB, 

var sena med att ta bort godisskålen när inflationen började stiga. Så 

småningom kommer lägre inflation och stagnerande ekonomier att leda till 

en omsvängning i penningpolitiken och vi förutspår en rad räntesänkningar 

med början om ungefär ett år. Både Norges Bank och Riksbanken väntas i 

stort sett följa ECB, trots mer räntekänsliga ekonomier. 
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Risker för utsikterna

 

 

 

 

 

Prognosen omgärdas av hög osäkerhet, inte minst när det gäller utvecklingen av inflationen och 

penningpolitiken, samt dess effekter på ekonomierna. I ett mer utdraget inflationsscenario, med 

ännu högre styrräntor under en längre period, kommer den reala ekonomin säkerligen att drabbas 

hårdare än i vårt grundscenario. Ett sådant scenario kan inträffa av olika skäl. Energisituationen i 

Europa är fortsatt ansträngd och en kall vinter, nu eller nästa år, kan dra upp priserna på naturgas 

och el igen. Dessutom kan återöppnandet av Kina lyfta råvarupriserna i allmänhet, vilket skulle få 

globala spridningseffekter och på nytt öka inflationstrycket.  

Men inflationen kan även falla tillbaka snabbare än prognos. Trycket i de globala leveranskedjorna 

har lättat avsevärt, vilket tillsammans med fortsatt sjunkande energipriser skulle kunna minska 

pristrycket snabbt. Därtill tycks detaljhandeln ha byggt upp relativt stora lager i flera länder, vilket 

skulle kunna dämpa priserna framöver mer än väntat.    

En annan nedsidesrisk är de reala effekterna av den penningpolitiska åtstramningen. Även om de 

flesta ekonomier hittills verkar ha hanterat den snabba ökningen av lånekostnaderna väl kan vi 

fortfarande underskatta hur mycket det kommer att tynga ekonomierna under de kommande 

åren. Investeringar och konsumtionen kan råka ut för en större smäll än väntat, inte minst i 

räntekänsliga länder som Sverige. 

Förutom de risker som nämns ovan finns även geopolitiska risker, såsom det ryska kriget mot 

Ukraina och relationen mellan Kina och Taiwan. En upptrappning av dessa kan återigen skada 

leveranskedjorna och så småningom också inflationen. Det finns också oroande 

handelsprotektionistiska tecken på politisk nivå. Till exempel riskerar USA:s Inflation Reduction 

Act att leda till ett europeiskt svar med mer statligt stöd och "Made in Europe"-tänkande. Även om 

detta skulle kunna öka tillväxten på kort sikt är de långsiktiga negativa effekterna av subventioner, 

exportkontroller etc. välkända. 
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Statsobligationsräntorna steg snabbt under förra året. I år förutser vi en 

annan utveckling. Tillväxten och inflationen kommer att sjunka markant, 

vilket bör sätta press nedåt på obligationsräntorna. Och även om central-

bankerna kommer att fortsätta att höja sina styrräntor under första halv-

året, är det till stor del redan diskonterat av marknaderna. Men det finns 

också motverkande faktorer som spelar in. I varierande utsträckning har 

centralbankerna slutat köpa statsobligationer, vilket borde sätta press 

uppåt på räntorna. I Europa kan också finanspolitiska stimulanser höja 

utbudet av obligationer och avkastningskraven. Sammantaget ser vi 

fortsatt förhöjda obligationsräntor på kort sikt, följt av en stabilisering eller 

till och med små nedgångar längre fram. 

 

Den ekonomiska motvinden i närtid, inklusive stramare penningpolitik, 

kommer förmodligen att tynga risksentimentet ännu ett tag. Detta bör 

innebära att trenden från förra året med en stark amerikansk dollar kommer 

att hålla i sig ännu en tid. Den senaste tidens dollarförsvagning, sannolikt 

på grund av en ihållande lägre inflationstrend i USA och därmed lägre för-

väntningar på den amerikanska styrräntan, förväntas möta bakslag. Men 

senare i år, när trenden med fallande inflation håller i sig och centralban-

kerna mjuknar, väntas risksentimentet återhämta sig. Den kinesiska åter-

hämtningen kan också förbättra riskaptiten. I denna miljö förväntar vi oss 

att den amerikanska dollarn försvagas och att euron kommer att stärkas.  

De skandinaviska valutorna hade ett tufft 2022 med den svenska och 

norska kronan som försvagades markant. Den främsta orsaken var den 

övergripande låga riskaptiten som tyngde mindre, mer illikvida, valutor. 

Den fortsatta försvagningen i början av 2023 verkar ha drivits mindre av 

riskaptit och mer av förväntningar om att Riksbanken och Norges Bank 

inte ska klara av att höja i samma takt som ECB på grund av mer 

räntekänsliga ekonomier. 

Vi förutspår att den svenska och norska kronan kommer att förbli relativt 

svaga under första halvåret i år på grund av dämpad riskaptit, understödd 

av hög inflation och stigande räntor. Senare i år, när centralbankerna 

mjuknar, kan dock riskaptiten återupptas, vilket bör ge stöd åt de 

skandinaviska valutorna.  

 

KPI-inflationen har sjunkit till 6,5 procent, en snabb nedgång sedan toppen 

i mitten av 2022 på 9,1 procent, vilket var den högsta inflationen på 40 år. 

Detta beror till stor del på fallande energipriser samt på sistone även lägre 

livsmedelsinflation. Men även den underliggande inflationen har sjunkit på 
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sistone på grund av en snabb nedgång i priserna på kärnvaror (särskilt for-

donspriser), ett resultat av att leveranskedjeproblemen lättades förra året. 

Tjänsteinflationen har dock varit mer trögrörlig, inte minst vad gäller bo-

stadskomponenten. Inflationen väntas fortsätta att sjunka snabbt i år. Kinas 

återöppning utgör dock en uppsidesrisk, särskilt för energi- och råvarupriser. 

  

I fjol inledde Fed sin snabbaste penningpolitiska åtstramningscykel på 

flera decennier för att bekämpa den skyhöga inflationen. Styrräntan höjdes 

med sammanlagt 425 räntepunkter till ett intervall på 4,25–4,50 procent 

samtidigt som balansräkningen krymps med upp till 95 miljarder dollar 

varje månad. Även om inflationen fortsätter att falla förväntas den 

fortfarande ligga över Feds mål på 2 procent i slutet av detta år. Det, i 

kombination med att inflationstrycket visade sig vara mer ihållande än vad 

Fed bedömde, talar för att Fed kommer att vara försiktiga innan de 

övertygas om att inflationskampen har vunnits. Vi räknar med att Fed 

kommer att höja räntan med 25 punkter i februari, mars och maj, vilket 

innebär att styrräntan höjs till intervallet 5,00–5,25 procent. En rad 

räntesänkningar inleds nästa år när inflationen har sjunkit markant och 

tillväxten är fortsatt försvagad.  

Den ekonomiska aktiviteten kommer sannolikt att bromsa in på bred front 

på grund av den höga inflationen och Feds strama penningpolitik. 

Därutöver avtar effekterna av det massiva finanspolitiska stöd som 

infördes under pandemin, vilket också tynger tillväxten. Vi förväntar oss 

inga större finanspolitiska stimulanser i år. Mellanårsvalet resulterade i en 

splittrad kongress, där demokraterna behåller kontrollen över senaten 

medan republikanerna kommer att kontrollera representanthuset. 

Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent i december, en historiskt låg nivå, och 

sysselsättningen utanför jordbrukssektorn ökar i en robust, om än 

långsammare, takt. Men sysselsättningen inom bemanningstjänster har 

minskat sedan juli samtidigt som färre småföretag planerar att anställa 

enligt enkätdata från småföretagarföreningen NFIB. Detta indikerar att 

efterfrågan på arbetskraft har svalnat och att en bredare avmattning i 

anställningsplanerna är att vänta. Därutöver ökade arbetskrafts-

 
 
 

Fed höjer till 

i maj 
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deltagandet i december, vilket är ett ytterligare tecken på att arbets-

marknaden håller på att bli mer balanserad. Dessutom har löneöknings-

tillväxten mattats av trots en fortsatt stram arbetsmarknad, vilket minskar 

risken för en löne- och prisspiral. Vi förväntar oss att arbetslösheten börjar 

stiga och att löneökningarna fortsätter dämpas i takt med att den 

ekonomiska aktiviteten försämras i år. 

Samtidigt som den nominella lönetillväxten var hög stagnerade den reala 

disponibla inkomsten förra året på grund av hög inflation och höga räntor. 

Trots detta steg den reala konsumtionen. Hushållen har dragit ner på 

sparandet, som steg kraftigt under pandemin, för att kunna hålla uppe 

konsumtionen. Dessutom ökade hushållens skulder betydligt förra året, 

inklusive kreditkortslån. Det är en utveckling som inte kan pågå i all framtid, 

vilket tillsammans med en försämring av arbetsmarknaden gör att vi 

förväntar oss en nedgång i konsumtionen senare i år. Bostadsmarknaden 

har inte varit lika motståndskraftig mot högre lånekostnader och inflation, 

vilket har lett till en kraftig nedgång vad gäller bostadsförsäljningar och 

byggaktivitet som dessutom sannolikt kommer att fortsätta framöver. 

Fallande bostadspriser kommer också att påverka hushållen negativt. 

Tecken på en stundande avmattning i tillväxten hopar sig. ISM:s inköps-

chefsindex pekar på en tydlig nedgång inom både tillverkningsindustrin 

och tjänstesektorn samtidigt som fallande orderingång, produktion och 

affärsaktivitet vittnar om en svagare efterfrågan framöver. Conference 

Boards ledande ekonomiska indikator (LEI) har haft en nedåtgående trend 

sedan februari 2022 och har minskat med mer än 5 procent jämfört med 

året innan. Vi förväntar oss fortfarande en lågkonjunktur i år, innan 

ekonomin återhämtar sig till vad som trots det blir en lägre än trendtillväxt 

nästa år. Vi räknar dock med att det blir en relativt mild lågkonjunktur 

eftersom ekonomin hittills hållit emot bättre än väntat, inflationen faller 

och räntorna sänks så småningom. BNP beräknas växa med 0,4 procent 

respektive 1,2 procent i år och nästa år. 
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Europa förväntades vara i en lågkonjunktur vid det här laget. Befarad gas-

brist skulle leda till allvarliga avbrott i industriproduktionen och kraftigt 

fallande konsumtion. Energisystemen visade sig dock vara mer flexibla än 

väntat, substitution och besparingar ledde till betydligt lägre gasbehov 

utan att minska produktionen. Ovanligt varmt väder och lägre efterfrågan 

på gas i Kina förbättrade situationen ytterligare och gaslagren är nu 

mycket högre än normalt för den här tiden på året.  

Det framstår som alltmer sannolikt att Europa kan avsluta den här vintern 

med gaslager som fortfarande är över 60 procent fulla. I så fall blir förbere-

delserna inför nästa vinter mycket enklare. Medan gaspriserna har sjunkit 

kraftigt sedan höstens toppar är energisystemen fortsatt ansträngda. 

Höga importpriser har lett till ett betydande bytesbalansunderskott vilket 

kan försämra industriföretagens konkurrenskraft framöver. I takt med att 

energisituationen har lättat har företagens och konsumenternas sentiment 

stabiliserats. Indikatorer pekar fort fortfarande mot lägre ekonomisk aktivi-

tet, även om den värsta pessimismen ligger bakom oss. Flera euroländer 

riskerar alltjämt en mild recession under vintern, men en djupare nedgång 

verkar ha undvikits. Eftersom slutet av 2022 var mycket bättre än väntat, 

inte minst i Tyskland, reviderar vi upp tillväxtprognosen något för i år. 

Europa är dock inte utom fara än. Omfattande penningpolitiska åtstram-

ningar bromsar ekonomin, exportordrar minskar och inverterade avkast-

ningskurvor skickar varningssignaler. Industrin påverkas inte bara av högre 

kostnader utan också av lägre efterfrågan. Vi kommer sannolikt att se stora 

skillnader mellan branscher, där energiintensiv produktion påverkas mer, 

medan branscher som försvar och förnybar energi kommer att möta en 

fortsatt god efterfrågan. Hushållens inkomster har delvis skyddats från 

energichocken genom finanspolitiken, men konsumtionen kommer att 

vara dämpad framöver. 
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Även om inflationen för närvarande är mycket hög väntas den börja falla 

snabbt från andra kvartalet i år. Prispressen har redan börjat avta. Många 

av pandemins flaskhalsar har blivit lösta och naturgaspriserna har sjunkit. 

Dessa faktorer kommer att bidra till en betydande nedgång i varuinflationen i 

år. Kärninflationen kommer att sjunka långsammare när högre lönetillväxt 

förs över på konsumenterna, men vi ser endast en liten risk för att 

inflationsförväntningarna inte skulle vara väl förankrade vid inflationsmålet. 

Den snabba återöppningen i Kina är en joker för de europeiska utsikterna. 

Högre kinesisk tillväxt, som vi förutser från och med andra kvartalet i år, 

kan väsentligt förbättra utsikterna för exportsektorn. Å andra sidan kan 

återöppningen också leda till ett tryck uppåt på råvarupriser och därmed 

inflationen, vilket leder till ännu mer åtstramning av politiken. 

Sammantaget har utsikterna på kort sikt förbättrats, medan utsikterna på 

medellång sikt fortfarande är svaga och mycket osäkra. 

Energiförsörjningen är ett strukturellt problem och den strama 

penningpolitiken tynger. Euroområdets ekonomi väntas växa med endast 

0,2 procent i år och öka med blyga 1,1 procent 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Högre tillväxt  
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Hög inflation och ekonomisk motståndskraft har inneburit att ECB fortsatt 

befinner sig på en mycket hökaktig väg. Vi förutspår nu att ECB kommer 

att höja räntorna med ytterligare 50 punkter i februari och att detta 

kommer att följas av tre 25 punktershöjningar i mars, maj och juni. Det 

innebär att inlåningsräntan toppar på 3,25 procent, vilket enligt vår 

uppfattning överstiger neutral ränta och är tillräckligt restriktivt för att 

dämpa aktiviteten på bostadsmarknaden och ytterligare dämpa 

konsumtionen. Vi förutspår att inflationen sjunker under 2 procent i början 

av 2024, vilket gör att ECB, liksom många andra centralbanker, kommer att 

börja sänka räntan. Vi prognoserar totalt sex sänkningar med 25 punkter 

under 2024. 
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Förra året var ett dystert år för ekonomin. Konsumtionen och produktionen 

hämmades markant av nolltoleranspolitiken mot Covid-19, fastighetsned-

gången tyngde den ekonomiska aktiviteten och Kina upplevde under 

sommaren den värsta värmebölja som någonsin uppmätts. Det officiella 

BNP-tillväxtmålet förra året sattes till ”runt 5,5 procent”, men den faktiska 

tillväxten blev 3 procent. 

Från och med slutet av förra året och i början av detta år tog Kina dock 

bort sina strängaste restriktioner och är således nu i princip helt öppet. 

Detta har följts av en enorm smittspridning, men det finns vissa tecken på 

att den första vågen har nått sin topp i flera av de större städerna som 

Peking och Shanghai. Ett ökat resande under det kinesiska nyåret och att 

arbetare därefter återvänder till jobbet kan dock komma att innebära att 

spridningen tar fart igen. 

Denna helomvändning av politiken skedde både tidigare och snabbare än 

väntat. Den enorma smittspridningen kommer att påverka den 

ekonomiska aktiviteten negativt på kort sikt och globala leveranskedjor kan 

bli tillfälligt påfrestade om en stor del av arbetskraften skulle vara 

otillgänglig på grund av sjukdom. Men borttagandet av restriktionerna 

kommer efter en tid att innebära ett starkt uppsving för ekonomin i takt 

med att virusoron och smittan avtar. Eftersom landet har varit under 

stränga restriktioner i nästan tre år finns det en enorm uppdämd efter-

frågan. Dessutom har hushållens sparande ökat. Den ekonomiska åter-

hämtningen kommer att ledas av ökad hushållskonsumtion, särskilt på 

tjänster. Globalt sett kommer Kinas återöppnande sannolikt att vara 

positiv för sektorer som turism samt bidra till att trycka upp råvarupriser 

och import på grund av ökad efterfrågan. Men dessa effekter bör inte över-

skattas eftersom tillväxtuppgången främst kommer från att hushållens 

konsumtion ökar, inte på grund av ökade investeringar eller uppsving i 

tillverkningsindustrin. 

I slutet av förra året lanserade Kina dessutom ett räddningspaket för att 

stödja fastighetssektorn. Även om detta innebär ytterligare en politisk 

omsvängning som gynnar den ekonomiska återhämtningen kommer det 

att ta tid för fastighetsutvecklares finansiering och investeringar att öka 

eftersom stämningsläget bland bostadsköparna måste förbättras först 

och i förlängningen även antalet bostadsförsäljningar. Kinas centralbank 

var en av få centralbanker som lättade på penningpolitiken förra året. Vi 

förväntar oss fortsatta penningpolitiska lättnader i början av året för att 

stödja fastighetssektorn och stimulera tillväxten. 
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Den årliga ekonomiska arbetskonferensen i december tog en mer 

tillväxtfrämjande hållning jämfört med de senaste årens möten. Budskapet 

från mötet antydde att ökad inhemsk konsumtion kommer vara av högsta 

politiska prioritet i år och att finanspolitiska stimulanser och 

penningpolitiskt stöd kommer fortsätta. Tillväxtmålet för i år kommer att 

sättas i mars, och vi antar att det kommer att vara något i stil med ”runt” 

eller ”över” 5 procent. Kina är bättre rustat för att nå såpass hög tillväxt i år. 

Vi räknar med att BNP växer med 5 procent med reservation för att det kan 

bli ännu högre än så. 

Allt är dock inte positivt vad gäller de ekonomiska utsikterna. 

Nettoexporten var en av Kinas viktigaste tillväxtmotorer under pandemin 

och landet hade ett rekordstort handelsöverskott förra året, men 

exporttillväxten väntas avta på grund av svagare efterfrågan i spåren av 

den globala avmattningen. De geopolitiska spänningarna är dessutom 

höga och USA har infört exportstopp för bolag som förser Kina med 

avancerad halvledarteknik. Strukturella utmaningar som deglobalisering 

och en åldrande befolkning tynger även de långsiktiga tillväxtutsikterna. 
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I år likt varje år, samlades världens ledare i Davos, uppe på 1 560 meters 

höjd i schweiziska Alperna. De möttes av alptoppar täckta i lera och torkat 

brunt gräs. Klimatförändringarna blir svårare och svårare att ignorera och 

på sistone har ett antal politiska initiativ presenterats över hela världen – 

från Inflation Reduction Act i USA till planer på koldioxidneutralitet Kina, 

och en europeisk grön giv. Men som en bieffekt kan dessa åtgärder också 

medföra högre och mer volatila priser.  

Greenflation definieras vanligtvis som en inflationistisk efterfrågechock 

som riskerar att följa den gröna omställningen.1 När företag ställer om till 

mer utsläppssnål, grön teknik och fasar ut fossila bränslen från produkt-

ionen, stiger priserna från obalanser mellan efterfrågan och utbud av råva-

ror som är nödvändiga för att genomföra omställningen. Många gröna tek-

niker är beroende av särskilda metaller och mineraler, och därför kommer 

efterfrågan på sådana att fortsätta att öka. Utbudet är dock begränsat och 

tar tid att skala upp, vilket redan har lett till prisökningar på många metaller. 

Eftersom alla 27 EU-länder enats om en plan för att bli den första klimat-

neutrala regionen senast 2050, där minst 55 procent av nettoutsläppen av 

växthusgaser ska minska fram till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer, 

kommer efterfrågan på grön teknik att fortsätta att öka. I planerna ingår 

också handel med utsläppsrätter för vägtransporter från och med 2026, 

samt utökad koldioxidprissättning för flyg- och sjötransportindustrin. 

Enligt en undersökning bland klimatekonomer är en majoritet överens om 

att det globala priset på koldioxid bör vara minst 100 US-dollar per ton för 

att nå nettonollutsläpp år 2050, en nivå som priserna inom utsläpps-

handelssystemet nyligen har börjat närma sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Greenflation är en 
inflationistisk 

efterfrågechock 

  

 
1 Förutom greenflation kan man även särskilja climateflation – kostnader som uppstår vid extrema väderhändelser och 

fossilflation vilket är kostnader relaterat till beroendet av fossila bränslen. Detta utvecklades nyligen i ett tal nyligen av Isabel 
Schnabel, direktionsledamot vid ECB 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.reuters.com/business/cop/carbon-needs-cost-least-100tonne-now-reach-net-zero-by-2050-2021-10-25/
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317_2~dbb3582f0a.en.html
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Allt fler företag börjar därför anpassa sina verksamheter och processer för 

att minska utsläppen, samtidigt som hushållen i en allt högre grad väljer 

grönare alternativ, som elfordon eller solpaneler. Däremot kräver de flesta 

av dessa tekniker betydande mängder metaller.  

Ett specifikt exempel kan vara en elbil, som innehåller cirka 200 kg metaller 

så som koppar, grafit eller kobolt, jämfört med cirka 40 kg i en traditionell 

bil. Trots detta utgör råvaror endast en liten andel av slutkonsumentpriset 

(cirka 20 procent av en bil). Men medan efterfrågan på elbilar ökar, liksom 

efterfrågan på metaller, är utbudet begränsat på kort och medellång sikt. 

Investeringar i ny brytning av dessa metaller har delvis tyngts av miljö-, 

sociala- och bolagsstyrningsskäl, eftersom det skulle innebära utökad 

gruvdrift. Den nedtryckta tillgången på dessa metaller gör elbilar och andra 

varor som är beroende av metallerna dyrare att producera. Ett annat 

exempel är byggandet av sol- och vindkraftverk, som använder upp till sex 

gånger mer koppar än konventionella kraftverk.  

Ett annat exempel på greenflation är inom tillverkningen av stål. Stål 

används brett i t.ex. byggnader, fordon och vindkraftverk. Tillverkning av 

stål producerar dock mer CO2 än någon annan tung industri och står för 

cirka 25 procent av Europas industriutsläpp. För att minska ståltillverk-

ningens koldioxidavtryck har vissa företag gått över till att använda grön 

vätgas i produktionen, vilken produceras med fossilfri energi. På så sätt 

kan man minska CO2-utsläppen med upp till 95 procent. Hittills är det dock 

omkring 30 procent dyrare att producera stål med grön vätgas, snarare än 

att använda vätgas som producerats av fossila bränslen. Detta kommer 

sannolikt att påverka slutkonsumentpriserna på varor med grönt stål som 

komponent. Om till exempel elbilen i det föregående exemplet tillverkas 

med grönt stål, adderas ytterligare en källa till greenflation.  

Även om det inte är en lätt uppgift har skattningar gjorts för att beräkna 

effekten av greenflation. Studierna använder olika antaganden och är inte 

helt jämförbara, men de finner alla begränsade priseffekter (särskilt 

jämfört med den nuvarande höga inflationen), om omställningen inte 

försenas.  

 
 
 
 
 

Gröna tekniker ökar 
efterfrågan på 
metaller, men 

utbudet är begränsat 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/minerals-used-in-electric-cars-compared-to-conventional-cars
https://www.weforum.org/reports/net-zero-challenge-the-supply-chain-opportunity/
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/green-steel-emissions-net-zero/
https://www.h2greensteel.com/articles/green-steel-production
https://www.h2greensteel.com/articles/green-steel-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-18/the-climate-change-fight-is-adding-to-the-global-inflation-scare#xj4y7vzkg
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En minskning av utsläppen med 25 procent från nuvarande nivåer, i 

enlighet med målen i Parisavtalet, skulle kunna öka den globala inflationen 

på kort sikt med 0,1–0,4 procentenheter per år jämfört med grund-

scenariot enligt IMF:s beräkningar. Eftersom omkring två femtedelar av 

alla utsläpp i leveranskedjor skulle kunna undvikas med tillgängliga 

åtgärder till överkomlig kostnad, som cirkulära processer, effektivitet och 

förnybar energi, konstaterar World Economic Forum tillsammans med 

Boston Consulting Group att slutkonsumentpriserna bara skulle öka med 

1–4 procent på medellång sikt som helhet, om företagen också fokuserar 

på sådana åtgärder. Även andra studier kommer fram till liknanden 

uppskattningar och belyser också finanspolitikens utformning för att 

mildra det potentiella trycket på hushållen. 

I IMF:s beräkningar finner de dock att om omställningsåtgärderna 

försenas (så att utsläppen börjar minska från år 2027 i stället för 2023, 

men med samma totala utsläppsminskning till år 2030) skulle inflations-

impulsen kunna bli upp till tre gånger starkare, vilket skulle motsvara 0,3–

1,2 procentenheter högre global inflation årligen. Den större inflations-

impulsen återspeglar merkostnaderna för att behöva minska utsläppen 

snabbare. Ihållande högre greenflation skulle göra ekonomier mer känsliga 

för andra inflationschocker och kan förändra hur beslutsfattare ser på 

inflationsmålet som vanligtvis är satt till 2 procent.  

Dessutom förmodas pristrycket från den gröna omställningen vara ojämnt 

mellan länder, vilket främst återspeglar olika utgångspunkter när det gäller 

energianvändning, andelen fossila bränslen i konsumentkorgen och 

regional produktionskapacitet. De länder som har mer omställning att göra 

för att nå målen till 2030 och 2050, kommer sannolikt känna av 

greenflation mer. 

Liksom övriga länder behöver de nordiska och baltiska länderna kraftigt 

öka kapaciteten av förnybar energi. Även om kapacitetsökningen som 

krävs är mindre i Norge och Sverige kan det uppstå betydande kostnader. I 

Norge kan omställningen från att vara ett olje- och naturgas-producerande 

land bli dyr eftersom landet inte längre kan räkna med fossila intäkter. I 

Sverige riskerar den långvariga underinvesteringen av elnätet, liksom 
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.weforum.org/reports/net-zero-challenge-the-supply-chain-opportunity/
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220108_annex~98c06780d0.en.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
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rekordlånga tillståndsprocesser för vindkraftverk, att öka greenflation-

trycket. 

I Baltikum släpar investeringarna i förnybar energi efter jämfört med de 

nordiska länderna. Litauen är det land som ligger mest efter, där förnybar 

energi utgör mindre än en tredjedel av den totala energiförbrukningen, 

vilket innebär att många förnybara energiprojekt måste genomföras för att 

nå målen.  
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Trots hög inflation, stigande räntor och stor osäkerhet växte svensk 

ekonomi snabbare än väntat under 2022. Framför allt var det näringslivets 

investeringar och lageruppbyggnad som överraskade. Investeringstakten 

har ökat snabbt i flera branscher och under det tredje kvartalet nådde 

totala investeringar en historiskt hög andel av BNP. Tjänsteproduktionen 

fortsatte att öka under fjolåret men skillnaden mellan olika branscher var 

betydande. Medan försäljningen inom detaljhandeln föll fortsatte 

exempelvis företagstjänsterna att växa kraftigt. Men utsikterna är mer 

dystra, vilket bland annat avspeglar sig i fallande framtidsförväntningar i 

näringslivet och mycket pessimistiska hushåll. Vi räknar med en tydlig 

nedgång i fler branscher och att svensk ekonomi bromsar in markant 

under första halvåret i år.  

 

Trots att arbetsmarknaden hittills varit motståndskraftig innebär den höga 

inflationen och stigande räntor att hushållens köpkraft minskar. I år 

försämras köpkraften ytterligare. En stigande arbetslöshet drar också sitt 

strå till stacken. Elprisstöden dröjer till februari och senare i vår innan det 

bidrar till att lindra bördan för hushållen. 

 

Hushållen har bara börjat dra åt svångremmen 
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Därtill är hushållens förväntningar om sin egen ekonomi rejält pessim-

istiska samtidigt som risken att själv förlora jobbet upplevs vara högre än 

tidigare. Att hushållen aldrig har varit så räntekänsliga som de är nu 

innebär också att de högre räntorna snabbare försämrar hushållens 

utrymme för övrig konsumtion. Detta eftersom hushållens skulder i 

förhållande till inkomsterna har stigit kraftigt under en lång tid samtidigt 

som en hög andel av hushållen har lån med rörlig ränta. En analys av 

Riksbanken visar att en räntehöjning får dubbelt så stor effekt på 

konsumtionen nu än den fick för 15 år sedan.2  

Hushållens konsumtion utvecklades svagt redan under fjolåret, även om 

tjänstekonsumtionen har stått emot väl. Men när vinterns höga elräkningar 

och lånebetalningar är ett faktum förväntar vi oss att hushållen stramar åt 

konsumtionen än mer. Osäkerheten kring när och hur mycket hushållen 

kan tänkas få i elprisstöd bidrar till ökad försiktighet särskilt under första 

halvåret i år. Under resten av året kommer hushållen fortsätta att vara 

försiktiga, vilket bland annat tynger sällanköpsvaruhandeln såsom hem-

inredning, hemelektronik och byggvaruhandel. Framöver väntas hushållen 

även dra ner på restaurangbesök och resor. Sammantaget räknar vi med 

att hushållens konsumtion faller med 1,5 procent i år, vilket är något mer 

än i vår förra prognos. När köpkraften förbättras under 2024, då inflationen 

är lägre och de nya löneavtalen är på plats, återhämtas konsumtionen 

något. Även om konsumtionen faller i år så faller inkomsterna än mer vilket 

innebär att hushållen behöver ta ytterligare av sitt sparande i anspråk. 

Iskylan på bostadsmarknaden väntas fortsätta så länge det råder osäker-

het om hur höga bolåneräntorna blir och sammantaget väntas bostadspri-

serna sjunka 20 procent från toppen i februari 2022 till botten under första 

halvåret i år. Enligt vår prognos väntas Riksbanken pausa efter en sista 

höjning i juni och då nås även toppen på de rörliga bolåneräntorna. 

Därefter avtar osäkerheten och köparna börjar återvända till bostadsmark-

naden med fler transaktioner och med en stabilisering av prisbilden som 

följd. Att Riksbanken börjar sänka räntan under 2024 samtidigt som nypro-

duktionen faller tillbaka kraftigt väntas bidra till att priserna kan börja stiga 

något, men det lär dröja flera år innan priserna är tillbaka på den tidigare 

toppen från februari 2022. Det kan emellertid inte uteslutas att priserna 

faller ytterligare om bolåneräntorna stiger mer än vi räknar med eller att 

hushållens lånevillkor ändras, till exempel genom betydligt högre krav i 

kvar på att leva på-kalkylerna. 

Bostadsinvesteringarna faller kraftigt i spåren av ökade byggkostnader, 

högre räntor och minskad efterfrågan. Byggstarter väntas mer än halveras 

jämfört med de höga nivåerna 2021 samtidigt som även ombyggnationer 

Köpkraften 
försämras snabbare 

för räntekänsliga 
hushåll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

boprisfall från topp 
till botten 

 
2 Sveriges riksbank (2022), Ekonomisk kommentar, Hur har styrräntans påverkan på konsumtionen förändrats när skuldkvoten 

stigit? 
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väntas bromsa in betydligt under prognosperioden. Utvecklingen för närings-

livets investeringar exklusive bostadsinvesteringar är mer osäker. I 

Konjunkturinstitutets novembermätning uppger företagen att investerings-

takten väntas växla ner 2023 jämfört med 2022 men bland industriföreta-

gen anger fler företag att investeringarna ändå väntas öka. Även i 

Unionens Branschbarometer faller indikatorn för investeringar men för-

väntningar på kommande investeringar har inte justerats ned lika mycket 

som till exempel försäljning och orderingång. Medan undersökningar 

indikerar att investeringar i ökad kapacitet minskar väntas investeringar i 

effektivisering samt forskning och utveckling prioriteras. Det finns också 

stora pågående investeringsprojekt i flera industribolag som väntas växla 

upp ytterligare nästa år (exempelvis SSAB, Boliden, Volvo Cars). Samman-

taget räknar vi med att näringslivets investeringar faller något närmaste 

året, men att nedgången blir betydligt mer begränsad än i tidigare konjunk-

turnedgångar. Företagen väntas dock dra ner på lageruppbyggnaden 

framöver vilket ger ett negativt bidrag till BNP-tillväxten.  

Exporten har varit oväntat motståndskraftig, särskilt tjänsteexporten som 

ökade med nästan 8 procent i volymtermer under fjolåret. Givet något 

mindre dystra globala utsikter jämfört med prognosen i oktober väntas 

inbromsningen i svensk exporttillväxt bli något mindre än vi tidigare antagit. 

Offentlig konsumtion föll under 2022 i fasta priser, bland annat till följd av 

lägre konsumtion i regionerna efter höga nivåer under Covid-19-pandemin 

samt stigande kostnader. Jämfört med övriga nordiska länder har den 

offentliga konsumtionen i Sverige återhämtat sig betydligt långsammare 

efter pandemin. Vi räknar med att konsumtionen växlar upp närmaste 

åren, men i något långsammare takt jämfört med vår förra prognos. 

Utvecklingen är dock ovanligt osäker till följd av den höga inflationen, vilket 

inte minst speglas i stora skillnader mellan olika bedömare.  

Sammantaget räknar vi med att svensk BNP krymper med 1,1 procent i år i 

kalenderjusterade termer och återhämtar sig något under loppet av 2024 

då BNP i stället växer med knappt 1 procent. 

 
 
 
 
 

Byggstarter faller till 
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Arbetsmarknaden står inför en försvagning i takt med att ekonomin 

bromsar in. Detalj- och sällanköpshandeln, restaurang och hotell samt 

byggsektorn är sektorer som drabbas särskilt hårt. Det är också branscher 

som har många anställda och de förväntas minska sysselsättningen för 

att möta den svagare efterfrågan. Under hösten har antalet konkurser och 

varsel ökat och vi förväntar oss en gradvis försämring av 

arbetsmarknaden framöver. Arbetskraften förväntas öka något 

långsammare framöver, ungefär i takt med befolkningen. Arbetslösheten 

stiger som följd, då efterfrågan på arbetskraft, inte minst inom 

tjänstesektorn, minskar. Sammantaget räknar vi med en uppgång i 

arbetslösheten från botten på cirka 7 procent till drygt 8 procent, vilket 

motsvarar cirka 75 000 fler arbetslösa.  

Trots bistra utsikter för hushållen och vissa sektorer inom näringslivet 

förväntar vi oss att försämringen på arbetsmarknaden som helhet blir 

relativt mild och tillfällig. Under 2022 stärktes arbetsmarknaden trots det 

osäkra läget i omvärlden och sysselsättningen ökade i snabb takt. 

Samtidigt var 2022 ett år med hög arbetskraftsbrist. Denna väntas 

dämpas framöver när efterfrågan sjunker, men inom flera sektorer 

kommer efterfrågan på personal med rätt kompetens att fortsätta vara 

hög. Inom den offentliga sektorn råder det både kompetens- och 

resursbrist. Det begränsar en ökad sysselsättning inom bland annat vård 

och omsorg. När inflationen börjar falla tillbaka och Riksbanken börjar lätta 

 
 
 
 
 
 

fler arbetslösa 

I år ska nya kollektivavtal och löneökningar förhandlas för cirka 2,2 miljoner anställda. Den 31 

mars 2023 löper industriavtalet ut och nu förhandlas det om ett nytt avtal som blir normerande 

för resten av arbetsmarknaden. Avtalsrörelsen präglas denna gång av hög inflation, sjunkande 

reallöner, försämrade ekonomiska utsikter och de lägre avtal som slöts i avtalsrörelsen under 

Covid-19-pandemin. Vi tror därför att det kommer bli tuffa förhandlingar som landar i kortare och 

mer framtunga avtal än normalt. Även internationellt, som i Tyskland, Norge och Danmark, har 

löner ökat mer än vanligt vilket talar för högre löneökningar även i Sverige. I vår prognos räknar vi 

med en total lönetillväxt på 3,7 procent för både 2023 och 2024. Baserat på vår inflationsprognos 

förblir de reala lönerna negativa under hela 2023.  

Industrifackens avtalskrav innehåller bland annat löneökningar på 4,4 procent, vilket är det högsta 

lönekravet på 20 år. Teknikföretagens motbud innebär 2 procents löneökningar plus ett 

engångsbelopp på 3 000 kronor. Historiskt har förhandlingarna landat på knappt 80 procent av 

industrifackens krav, vilket skulle motsvara ett märke på 3,4 procent, medan ett genomsnitt av 

parternas bud landar på 3,2 procent. Ett märke i den storleksordningen skulle sannolikt inte 

utgöra någon större risk för att Riksbanken behöver höja räntan mer än förväntat utan risken 

ligger snarare i om parterna inte kommer överens. Om kollektivavtalen löper ut utan att ett nytt 

avtal har träffats upphör fredsplikten och situationen kan då bli stökig med medling och risk för 

konfliktvarsel och i värsta fall strejk. 
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på penningpolitiken förväntar vi oss en relativt snabb återhämtning på 

arbetsmarknaden när tillväxten vänder uppåt. Utöver de strukturella 

utmaningarna på svensk arbetsmarknad, som kompetensförsörjning och 

långtidsarbetslöshet, utgör EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner en 

möjlig utmaning på sikt. Beroende på hur direktivet implementeras, och 

hur EU-domstolen tolkar i potentiella tvistemål, kan den svenska modellen 

utmanas och sysselsättningen riskerar att påverkas negativt. Regeringen 

har tillsatt en särskild utredning i frågan som ska redovisas under 

sommaren. 

Svensk inflation är alltjämt hög och i december steg årstakten i KPIF till 

10,2 procent. KPI, som även inkluderar uppgången i hushållens 

bolåneräntor, var samtidigt 12,3 procent högre än december 2021. Under 

loppet av 2023 väntas inflationen sjunka relativt snabbt (Läs mer på 

sidan 28). En viktig förklaring står att finna i elpriserna, som ser ut att bli 

lägre än befarat till följd av bland annat sjunkande gaspriser och minskad 

elförbrukning. Det finns också tecken på en viss inbromsning av den 

underliggande inflationen med lägre månatliga prishöjningar under slutet 

av det gångna året. På kort sikt hålls dock inflationen uppe av den svaga 

kronan, hyres- och avgiftshöjningar i bostadsrättsföreningar samt ett 

utdraget starkt pristryck i producentledet.  

På lite längre sikt räknar vi med att inflationen åter närmar sig 2 procent. 

Ett gradvist sjunkande elpris innebär att KPIF-inflationen faller under 

tvåprocentsmålet 2024, medan den underliggande inflationen mätt som 

årstakten i KPIF exkl. energi överstiger 2 procent under hela 

prognosperioden. Inflationsutvecklingen blir dock sannolikt volatil och 

överraskningar på såväl upp- som nedsidan är möjliga. Från och med 

våren 2023 blir löneökningarna högre än tidigare, vilket skulle kunna leda 

till något högre priser inom den sysselsättningsintensiva tjänstesektorn. 

Dessutom dras företag med höga kostnader för bland annat energi, räntor 

och hyror som lär behöva vältras över till konsumenten. Den svaga 

efterfrågan begränsar dock utrymmet för stora prishöjningar och bör i 

stället innebära vissa prisnedgångar, inte minst på sällanköpsvaror. 
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Efter ett intensivt år av kraftigt stigande konsumentpriser befinner sig Sverige och övriga Europa 

på eller nära inflationstoppen. Utförsbacken under 2023 blir av mycket att döma brant med klart 

lägre inflationstal som följd. Det råder olika uppfattningar om exakt hur mycket lägre inflationen 

kommer att bli, men få bedömare ifrågasätter riktningen.  

Mycket tyder på att konsumentpriserna inte kommer öka i samma snabba takt som i fjol. En viktig 

förklaring till fjolårets höga inflation var de omfattande leveransstörningarna och det starka 

efterfrågeläget som rådde under Covid-19-pandemin. 2023 räknar vi i stället med att hög inflation 

och stigande räntor lägger en våt filt över hushållens ekonomi. I takt med att hushållens köpkraft 

urholkas så minskar även utrymmet för nya prishöjningar.  

Parallellt med att hushållen får det svårare att hantera högre priser så stiger heller inte företagens 

kostnader i samma omfattning som tidigare. Globala priser på råvaror och i synnerhet frakt, som 

bidrog till inflationsuppgången 2022, har tvärtom sjunkit under det senaste halvåret. Leverans-

störningar har mattats av och pressat ner insatsvarupriser. Hittills har alltså företagen kunnat 

höja priserna mot bakgrund av såväl god efterfrågan bland konsumenter som stigande kostna-

der, men under 2023 blir detta svårare.  

Eftersom inflationstakten utgörs av prisförändringen under det gångna året så behöver den 

procentuella prishöjningen under varje månad 2023 vara lika stor som under motsvarande månad i 

fjol för att hålla uppe inflationstakten på dagens nivå. Lägre månadsvisa prisökningar, vilket är 

mest troligt, innebär alltså att inflationstakten gradvis faller tillbaka.  

Det finns faktorer som kan få inflationsnedgången att bli både brantare och flackare. Den allmänna 

konjunkturutvecklingen spelar stor roll för dels efterfrågan på insatsvaror och i förlängningen 

kostnadstrycket, dels hushållens förmåga att absorbera prishöjningar. Om tillväxten hålls uppe 

bättre än väntat kan det även bidra till en mer motståndskraftig arbetsmarknad och högre 

löneökningar. I ett motsatt läge kan företagen behöva gå fram med större utförsäljningar av 

sällanköpsvaror för att bibehålla marknadsandelar, i synnerhet om kostnadsläget återgår till 

nivåerna som rådde innan pandemin.  

Andra faktorer är mer svårbedömda, men icke desto mindre viktiga. Krigsutvecklingen i Ukraina är 

av fortsatt stor betydelse för inflationen, speciellt via påverkan på energipriser. Dessutom utgör 

Kinas återöppnande ett riskmoment. Det går till exempel att föreställa sig starkare efterfrågan 

och uppåttryck på råvarupriser som följd.  

 

Den höga inflationen gör att Riksbanken stramar åt penningpolitiken ytterligare 

under det första halvåret Fortsatta räntehöjningar från ECB under våren och en 

relativt svag krona innebär att Riksbanken måste visa beslutsamhet. Vi räknar 

med att Riksbanken höjer styrräntan med 50 räntepunkter till 3 procent i 

februari och med 25 punkter i både april och juni till 3,5 procent. Riksbankens 

värdepappersinnehav, som ökade kraftigt under pandemin, minskar i snabb 

takt under de närmaste åren vilket också bidrar till den penningpolitiska 

åtstramningen. I takt med att aktiviteten minskar och inflationen sjunker 

 
 

 

styrränta 
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tillbaka så svänger Riksbankens penningpolitik. Hushållen sätts under hård 

press och behovet av en åtstramande penningpolitik avtar. Om drygt ett år 

inleder därför Riksbanken en rad räntesänkningar om sammanlagt 

100 punkter vilket slutligen ger en styrränta på 2,5 procent i slutet av 2024.  

 

Finanspolitiken är en viktig pusselbit för utvecklingen framöver. Det finns få 

tecken på en expansiv finanspolitik och risken är snarare att den blir alltför 

åtstramande med tanke på konjunkturnedgången. 

Riksdagen beslutade i december om budgeten för 2023 som i huvudsak var i 

linje med vår prognos från oktober. Elstödet via Svenska Kraftnäts 

kapacitetsavgifter ser däremot ut att bli betydligt mindre än vad vi hade 

räknat med samtidigt som det kommer att betalas ut senare. Vi räknar nu 

med att 55 miljarder kronor kommer att betalas ut i år, varav drygt 

20 miljarder kronor avser elstöd till hushållen.  

Vi räknar dessutom med ofinansierade åtgärder om ytterligare 10 miljarder 

kronor under året, jämnt fördelat mellan åtgärder till hushåll och statsbidrag till 

kommunsektorn. Till hushållen skulle vi vilja se mer riktade stöd till särskilt 

utsatta hushåll exempelvis via högre bostadsbidrag. Kommunsektorn möter 

kraftigt stigande kostnader och en demografisk utmaning framöver och utöver 

statsbidragen som beslutades i budgeten räknar vi med ytterligare 5 miljarder i 

år och nästa år för att kommunsektorn ska kunna upprätthålla välfärden. För 

2024 antar vi totala ofinansierade åtgärder med 30 miljarder kronor, varav 

merparten är skattesänkningar som aviserades i Tidöavtalet (på 

arbetsinkomster och pensioner) men också transfereringar till hushåll utöver 

nämnda statsbidrag till kommunsektorn. Vi tror också att det kommer att 

betalas ut ett elstöd 2024 från kapacitetsintäkterna och vi räknar i linje med 

Konjunkturinstitutet att det motsvarar knappt 35 miljarder kronor.  

Det finansiella sparande försämras något i år och nästa år, men det är en 

mycket liten försämring med tanke på konjunkturläget. Maastrichtskulden 

som andel av BNP landar på knappt 32 procent av BNP 2024, vilket är nära 

den nedre delen av skuldankaret.  
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Inflationen är för närvarande historiskt hög och det är ett globalt fenomen. Den stora och snabba 

uppgången under 2021–22 hänger till stor del samman med obalanser mellan utbud och efterfrågan 

som uppstod under Covid-19-pandemin, bland annat inom tillverkning och transport. Även den 

expansiva penning- och finanspolitiken, som var ämnad att stötta ekonomin under pandemin, har 

bidragit. Dessutom fick inflationen en ytterligare skjuts i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, då 

energipriserna sköt i höjden när de ryska gaskranarna vreds åt. Det har inte bara gett högre elräkningar 

för alla hushåll utan också fördyrat produktion inom industrin och livsmedelssektorn. Inflationen 

bedöms nu ha toppat och vi förutser en kraftig nedgång av inflationstakten under 2023. Det är dock 

osäkert om vi kommer att återgå till perioden med låg och stabil inflation med tillhörande låga räntor 

som präglade tiden före Covid-19-pandemin. Även om det finns goda argument för det, så kan 

inflationen i stället bli mer volatil och sannolikt också något högre framöver.  

Under det senaste året har centralbankerna funnit skäl att fokusera mer på utbud snarare än enbart 

efterfrågeparametrar. På världsmarknaden har utbudet varit flexibelt under flera decennier med ökad 

världshandel och billig arbetskraft i takt med att Kina och länderna bakom järnridån öppnades upp. 

Tittar vi framåt ser utbudssidan av ekonomin mer utmanande ut och den kommer sannolikt få en större 

betydelse för inflationen. Pandemin och kriget i Ukraina är båda påminnelser om det, men därutöver 

observerar vi flera långsiktiga faktorer som troligen kommer att påverka inflationsutvecklingen.  

Integrationen av världshandeln tar ett steg tillbaka med ökade barriärer, som i sin tur kommer orsaka 

kostnadshöjningar. Fler företag anger i en undersökning av Business Sweden att de nu flyttar 

underleveranser från Kina till Europa. 

Fram tills nyligen har arbetsför befolkning ökat i utvecklade ekonomier och i Kina samt Östeuropa. Den 

trenden har nu vänt och befolkningen i arbetsför ålder sjunker i en snabb takt. Det innebär att 

försörjningskvoten ökar men också att arbetskraftsbristen ökar. Det bidrar sannolikt till större 

kompensation i form av högre löneökningar, vilket får genomslag på inflationen.  

Vår planet blir allt varmare. Samtidigt har frekvensen av extremväder, såsom torka och bränder samt 

skyfall och översvämningar ökat, en trend som väntas bestå. Det ger störningar för produktion av 

råvaror och mat, såväl som för transporter och logistik. I slutändan kan det komma att fortsätta påverka 

inflationen. 

Vi ställer om till fossilfri energi. Utbyggnad av förnybar energi pågår för fullt. Samtidigt minskar 

investeringar i den traditionella energimixen kraftigt. Mycket talar för att vi under en period, när vi ställer 

om och bygger ut den förnybara energin, kommer att få se högre och mer volatila energipriser. 

Samtliga faktorer kommer sannolikt påverka inflationsutvecklingen i större utsträckning framöver och 

medföra högre volatilitet. Plötsliga utbudschocker kan komma oftare. Ett annat sätt att beskriva det är 

att utbudskurvan av varor och tjänster riskerar att bli mer oelastisk.  
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Men det finns också faktorer som kan motverka och begränsa inflationsriskerna. Den teknologiska 

utvecklingen rullar på med snabb automatisering av produktion och ökad användning av artificiell 

intelligens etc. vilket kommer dämpa inflationen. Världshandeln och därmed den globala konkurrensen 

kommer vara fortsatt stor. Den ekonomiska politiken kan också anpassas. Genom en ekonomisk politik 

som gör utbudet så flexibelt som möjligt och ökar produktiviteten, till exempel på arbetsmarknaden, kan 

uppåtriskerna mildras.  

Hur inflationen och räntan till slut påverkas av alla förändringar är svårförutsägbart, men flera faktorer 

talar för att perioden med en långvarigt stabil och låg inflation samt extremt låga och stabila räntenivåer 

ligger bakom oss. Det kommer att ställa ökade krav på centralbankerna och penningpolitiken kommer 

sannolikt att variera mer än vad vi vant oss med. De senaste åren har gett en renässans för inflations- 

och ränteanalysen och det finns skäl att tro att den utvecklingen kommer att fortsätta även de närmaste 

åren. 
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Även om utsikterna för de baltiska ekonomierna är mer pessimistiska 

sedan kriget bröt ut i Ukraina har de visat sig vara motståndskraftiga 

hittills. Vissa sektorer har skadats mer än andra, men övergripande har 

leverantörsskiftet gått fort och exporten har dirigerats om till andra 

marknader. Det möjliggjorde en fortsatt exporttillväxt under större delen av 

förra året. Hushållens konsumtion minskade endast marginellt under 

andra halvan av 2022. Den inhemska efterfrågan kommer sannolikt vara 

svag under hela året, tillsammans med en stagnerande eller något 

krympande export, innan en återhämtning väntas under 2024. Högre 

räntor och svagare stämningsläge bland hushållen har redan påverkat 

bostadsmarknaden negativt. I Estland och Litauen har antalet 

transaktioner sjunkit till nivåerna före pandemin och köpkraften bland 

bostadsköparna sjönk till den lägsta nivån på ett decennium. Även om 

bostadspriserna hittills har varit relativt stabila kommer pristrycket nedåt 

sannolikt att bestå under hela året.  

Sammantaget väntas BNP krympa något i år. Ett större fall ser vi emellertid 

inte som sannolikt tack vare låg skuldsättning i privat sektor, inga större 

strukturella obalanser samt en stöttande finanspolitik. BNP väntas växa 

med 2–3 procent redan 2024 men det är oklart i vilken utsträckning den 

snabba ökningen av löner och energikostnader har försvagat export-

industrins konkurrenskraft. En svagare global efterfrågan kan blotta 

strukturella svagheter, och de baltiska företagen uppger själva att deras 

konkurrenskraft har försvagats den senaste tiden, särskilt utanför EU. 
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Baltikum var bland de första att snabbt klippa alla energiband med 

Ryssland och hitta nya leverantörer av naturgas, el och olja. Men den 

snabba omställningen kom inte utan konsekvenser. Inflationen ökade till 

de högsta nivåerna, i hela EU, sedan ett kvarts sekel. Det var inte bara 

energipriserna som snabbt påverkade flertalet varor och tjänster. Ett 

relativt stort beroende av import av andra varor och råvaror från Ryssland 

innebar ett behov av alternativa leverantörer, vilket också medförde högre 

importpriser. Dessutom bidrog den starka inhemska efterfrågan till att 

företagens ökade kostnader för insatsvaror helt och hållet kunde överföras 

till slutkonsumenterna. 

I takt med att pristrycket från utlandet nu ebbar ut faller också inflationen i 

Baltikum tillbaka. Inflationen toppade i höstas och väntas falla tillbaka 

snabbt i år. Vi förväntar oss att den årliga inflationstakten kommer sjunka 

till låga ensiffriga tal i slutet av 2023 och förbli dämpad under resten av 

prognosperioden. Lönerna fortsätter visserligen att öka snabbt, inte minst 

på grund av höjda minimilöner, vilket medför att priserna på många 

tjänster kan fortsätta pressas uppåt. Att den höga inflationen dröjer sig 

kvar är dock mindre sannolikt eftersom den urholkade köpkraften och 

svagare inhemska efterfrågan sannolikt kommer att dämpa 

prisökningarna i år, i vissa fall kan det till och med innebära prissänkningar. 

En större negativ ekonomisk chock kommer sannolikt undvikas tack vare 

den stöttande finanspolitiken, vilken trots stora skillnader mellan de 

baltiska länderna, har bidragit till att dämpa de negativa effekterna av 

energikrisen. Investeringar inom många sektorer kommer sannolikt vara 

dämpade i år, men offentliga investeringar i infrastruktur och privata 

investeringar i energiproduktion och energieffektivitet kommer 

förmodligen fortsätta stiga. 
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Trots att Covid-19-pandemins ekonomiska effekter var relativt milda i 

Estland och återhämtningen var stadig vände tillväxttakten abrupt förra 

året. BNP beräknas ha minskat med 0,4 procent under 2022 och sentimen-

tet bland hushåll och företag har sjunkit till låga nivåer. Förädlingsvärdet 

minskade för ungefär hälften av branscherna under de tre första kvartalen 

2022. Jordbruket bidrog till den överlägset största negativa effekten. 

Nedgången i jordbruket ter sig osannolikt stor och vi räknar med att både 

förädlingsvärdet inom jordbruket och BNP revideras upp framöver.  

Nedgången i ekonomin lär fortsätta under första halvåret 2023 till följd av 

lägre utländsk och inhemsk efterfrågan, vilket medför att den privata 

konsumtionen och exporten stagnerar i år. Den starka tillväxttakten och 

bidraget från de ekonomiska aktiviteter som återhämtade sig från Covid-

19-pandemin, särskilt hotell- och restaurangtjänster, konst och underhåll-

ning, administrativa tjänster och transporter, kommer gradvis att avta. Vi 

förväntar oss dock att återhämtningen inleds under andra halvåret. 

Sjunkande inflation väntas leda till en återhämtning i hushållens köpkraft, 

samtidigt som stigande utländsk efterfrågan gynnar lokala exportföretag. 

Därtill väntas det stora antalet ukrainska flyktingar bidra till en ökning av 

konsumtionen. 

Pristrycket väntas avta när efterfrågan minskar till följd av hushållens 

fallande köpkraft, stigande arbetslöshet och högre finansieringskostnader. 

Hushållens inflationsförväntningar har börjat sjunka under de senaste 

månaderna. Inflationen nådde sin topp redan i augusti förra året, främst på 

grund av sjunkande energipriser. Den har dock breddats när energins andel 

av den totala prisökningen har minskat. Vi förväntar oss att KPI-inflationen 

gradvis kommer sakta ner från i genomsnitt nära 20 procent under 2022 

till under 10 procent i år. Först 2024 nås mer normala nivåer när inflationen 

väntas sjunka under 3 procent.  

Avmattningen i den ekonomiska aktiviteten har knappt påverkat arbets-

marknaden alls hittills. Arbetslösheten är fortfarande låg, om vi bortser 

från de ukrainska flyktingarna som inte hunnit etablera sig på arbetsmark-

naden, sysselsättningen är stark och löneökningarna är höga. Antalet 

lediga platser har börjat minska och vi förväntar oss att efterfrågan på 

arbetskraft kommer sjunka under de kommande kvartalen när nedgången i 

ekonomin fortsätter. Även om arbetslösheten stiger väntas uppgången bli 

måttlig, eftersom vi inte räknar med en djup och långvarig ekonomisk 

recession. Uppsägningar väntas främst inom tillverkningssektorn. Även 

om den högre arbetslösheten bör minska arbetskraftsbristen något så 

väntas lönetillväxten förbli hög på grund av bristen på kvalificerad arbets-

kraft, högre minimilöner, löneökningar i den offentliga sektorn och starkt 
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lönetryck från arbetstagare som möter en kraftig nedgång i sin levnads-

standard. Trots att ekonomin stagnerar i år i reala termer kommer den 

växa betydligt mer i nominella termer, vilket möjliggör löneökningar i privat 

och offentlig sektor.  

Estland går till val i mars. Den nya regeringen kommer ta över offentliga 

finanser som är i dåligt skick, den offentliga budgeten uppvisar underskott 

och utgifterna väntas fortsätta överstiga intäkterna i år. Även om stats-

skulden fortfarande ligger långt under Maastrichtkraven kommer den öka 

framöver. Skattetrycket väntas öka något och planer på att omforma 

skattepolitiken kan komma att läggas på bordet. 

 

  

Lettlands ekonomi gick sannolikt in i en mild recession i slutet av 2022. 

BNP började minska under tredje kvartalet till följd av en bred nedgång i 

industrisektorn. Vi räknar därför med att den överraskande återhämt-

ningen av industriproduktionen i november var tillfällig. De tidigare positiva 

exportförväntningarna har vänt ned efter vacklande utländsk efterfrågan 

och siffror från oktober och november pekar på att exporten mattas av 

betydligt. Tjänstebranscherna, som fortsatt har gynnats av ett uppdämt 

behov efter Covid-19-pandemin, har hållit emot bättre. Hushållens kon-

sumtion har visat sig mer motståndskraftig än väntat och steg oväntat 

under det tredje kvartalet, men därefter väntas konsumtionen ha fallit till 

följd av vinterns höga elräkningar. Vi förväntar oss att BNP minskar under 

det första halvåret i år följt av en gradvis återhämtning under det andra 

halvåret. Ekonomin väntas krympa med 0,9 procent i år medan åter-

hämtningen i efterfrågan, om än föga imponerande, lyfter tillväxten till 

2,6 procent 2024. 
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Den årliga inflationstakten har minskat något från sin topp i september på 

22,2 procent, men låg i december fortfarande på höga 20,8 procent. Lägre 

energipriser tillsammans med finanspolitiska stöd bidrog till att undvika 

ytterligare uppgång i inflationen. Kärninflationen har dock fortsatt att öka 

och nådde ett nytt rekord på 10,6 procent i december. Uppgången drivs 

framför allt av andrahandseffekter av tidigare energiprisökningar och 

stigande arbetskraftskostnader. Lägre råvarupriser och svagare efter-

frågan bör bidra till att ytterligare sänka varuinflationen framöver. Tjänste-

inflationen väntas däremot vara mer ihållande till följd av den snabba 

ökningen av arbetskraftskostnader. Inflationen väntas i genomsnitt uppgå 

till 9 procent i år, men sjunker till 2–3 procent mot slutet av året. 

Inflationen kan bli lägre om andrahandseffekterna avtar snabbare än 

väntat. Inflationen kan även bli högre än i vår prognos om den starka 

arbetsmarknaden leder till ett större lönetryck än väntat eller om det 

globala råvaruprisrallyt, inte minst på energiråvaror, får ny fart när den 

kinesiska efterfrågan ökar senare i år. 

En utbredd arbetskraftsbrist tillsammans med att nedgången i ekonomin 

väntas bli kortvarig bör skona arbetsmarknaden från stora svängningar. Vi 

räknar med att arbetslösheten endast ökar med cirka en halv procentenhet 

under första halvåret i år för att därefter börja sjunka igen. Lönetillväxten 

kommer att förbli hög, framför allt till följd av betydande löneökningar i den 

offentliga sektorn och att minimilönen höjs (24 respektive 13 procent 2023 

och 2024). Under det senaste året fick cirka 16 procent av arbetarna en 

minimilön eller mindre. 

Hushållens konsumtion utgör ett sänke för tillväxten i år. Den genom-

snittliga reallönen sjönk med 9 procent under 2022 och köpkraften kommer 

att fortsätta att försämras under första halvåret i år. Den uppdämda efter-

frågan som ökade hushållens konsumtion förra året håller på att avta, och 

december månads höga elräkningar var sannolikt en chock för många. 

Högre räntor begränsar samtidigt konsumtionen av sällanköpsvaror och 

tynger bostadsmarknaden. Positivt är att andelen hushåll med bolån 

endast uppgick till 14 procent år 2021 – en av de lägsta andelarna i EU. 

Det statliga stödet för att motverka den höga inflationen, sociala förmåner, 

högre pensioner och minskat sparande kommer att fortsätta att begränsa 

nedgången i konsumtionen. Dessutom har tillströmningen av ukrainska 

flyktingar bidragit till att lindra de demografiska problemen åtminstone 

tillfälligt, vilket ökar efterfrågan. Förra året ökade Lettlands befolkning för 

första gången sedan självständigheten år 1991. Konsumtionen väntas 

återhämta sig något under sommaren när köpkraften förbättras något och 

hushållen får en paus från vintersäsongens elräkningar.  
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Aktiviteten på bostadsmarknaden ser ut att ha minskat under fjärde 

kvartalet och de genomsnittliga lägenhetspriserna har börjat plana ut. Vi 

förväntar oss en prisnedgång på cirka 5 procent under 2023, med störst 

nedgång bland de mindre energieffektiva bostäderna på andrahands-

marknaden. Efter krisen 2008–2009 har aktiviteten på bostadsmarknaden 
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och uppgången i bostadspriserna varit mer måttlig jämfört med övriga 

Baltikum. Därför bör även prisnedgången bli lägre i Lettland. 

Företagsinvesteringarna kommer att förbli återhållsamma, med undantag 

för energirelaterade projekt. Investeringsaktiviteten, som främst leds av 

den offentliga sektorn, kommer att ta fart under andra halvåret när inflödet 

av EU-medel väntas accelerera.  

Den utländska efterfrågan försvagas när den globala tillväxten dämpas 

under vintern. Att länderna i euroområdet sakta börjar återhämta sig 

senare under året väntas stödja en viss återhämtning inom export- och till-

verkningsindustrin. En uppskattning av exportmarknadstillväxten tyder på 

en tillväxt på nära 2 procent 2024. Om detta kommer att leda till högre 

exportvolymer beror till stor del på motståndskraften i Lettlands 

internationella konkurrenskraft. Den utmanas för närvarande kraftigt av en 

snabbare ökning av arbetskraftskostnaderna och högre energipriser än i 

många andra länder. Kinas återöppning kan förbättra exportutsikterna om 

det driver upp efterfrågan på varor och global handel. 
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Förra året nådde nettomigrationen rekordhöga 72 000, motsvarande 

3,3 procent av arbetskraften. De flesta invandrare kom från Ukraina, men 

nettomigrationen av litauer var också positiv för tredje året i rad. Detta 

bidrog till att fylla ut lediga platser på arbetsmarknaden, som låg på en 

rekordhög nivå i början av förra året. Sysselsättningen ökade under året 

med mer än 5 procent och antalet sysselsatta nådde den högsta nivån på 

15 år. Trots att reallönerna minskade med 6 procent förra året ökade 

hushållens reala konsumtion med drygt 1 procent, tack vare dessa positiva 

demografiska medvindar och en blomstrande arbetsmarknad. 

Den genomsnittliga årliga inflationen nådde 19,6 procent förra året men 

pristillväxten ebbade ut under hösten. I januari har priser på naturgas, 

värme och el justerats upp, och kommer därför tillfälligt att driva 

inflationen något högre, men de flesta andra pristryck sjunker snabbt. Vi 

förutspår att den genomsnittliga lönetillväxten kommer avta till 9,5 procent 

i år men att de ökande arbetskraftskostnaderna sannolikt kommer att 

fortsätta pressa upp priserna på de flesta tjänster. Å andra sidan kommer 

billigare energi-, råvaru- och transportkostnader sannolikt få priserna på 

åtminstone några varor att falla. Hushållens konsumtion väntas vara 

oförändrad i år och denna svaga efterfrågan kommer sannolikt också att 

dämpa prisökningarna.  
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2023 ser ut att bli mindre optimistiskt. Även om inflationen är på en tydlig 

nedåtgående bana har skadan redan skett, hushållens köpkraft har 

urholkats och kommer inte att återhämta sig i år. Dessutom förutspår vi 

att sysselsättningen kan komma att minska med mer än 2 procent i år. En 

framväxande svaghet på arbetsmarknaden syns i antalet lediga platser, 

som sjönk till den lägsta nivån på ett decennium, med undantag för den 

korta nedgången i början av Covid-19-pandemin. Allt större andel av 

företagen uppger att det är otillräcklig efterfrågan snarare än 

arbetskraftsbrist som nu är det största hindret för deras expansion. 

Exportorder har minskat kraftigt under de senaste månaderna till följd av 

minskad efterfrågan från Norden och övriga euroområdet. Även om Kinas 

återöppning kan lyfta efterfrågan på kapitalvaror som produceras i Europa, 

påverkas inte Litauen direkt av detta och eventuella indirekta positiva 

effekter förväntas först under andra halvåret i år. 

Investeringarna kommer sannolikt att öka under 2023 tack vare 

utbyggnaden av offentlig infrastruktur och ett fortsatt uppsving i den 

privata sektorns investeringar i förnybar energi. Regeringen har aviserat en 

expansiv budget med ett underskott på 5 procent av BNP, men 

underskottet blir sannolikt mindre, främst på grund av lägre energipriser än 

befarat (mindre medel som behövs för att kompensera energikostnaderna 

för hushåll och företag).  

Höga räntor fortsätter att dämpa aktiviteten på bostadsmarknaden, som 

enligt vår prognos inte återhämtar sig förrän 2024. Pristrycket nedåt 

kommer bestå under hela året, men risken för kraftiga bostadsprisfall är 

liten med tanke på relativt få osålda objekt och ökande antal invånare (i de 

största städerna). Högre räntor påverkar vissa hushåll och försämra deras 

köpkraft, men effekten kommer sannolikt att bli mild, hushållens skulder i 

förhållande till inkomsterna är fortfarande bland de lägsta i EU, medan 

mindre än en femtedel av hushållen har bolån.  

 
 
 

Hushållens 
konsumtion väntas 

bli oförändrad, 
medan exporten kan 

minska något 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hushållens skulder i 
förhållande till 

inkomsterna är 
bland de lägsta i EU 

 

 

 



BILAGA 

Swedbank Economic Outlook | Januari 2023 | 39 

 

 

 

 

 



BILAGA 

Swedbank Economic Outlook | Januari 2023 | 40 

 

 



BILAGA 

Swedbank Economic Outlook | Januari 2023 | 41 

 

 



BILAGA 

Swedbank Economic Outlook | Januari 2023 | 42 

 

 

 

 



 

Swedbank Economic Outlook | Januari 2023 | 43 

Denna rapport (”Rapporten”) har sammanställts av analytiker på 

Swedbank Macro Research, en del av Swedbank Research, vilken är en 

avdelning inom Large Corporates & Institutions, (”Swedbank Macro 

Research”). Swedbank Macro Research är ansvarig för att ta fram 

rapporter om den ekonomiska utvecklingen på den globala marknaden 

och lokala marknader. Swedbank Macro Research består av research-

avdelningar i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.  

Swedbank Macro Research grundar sin analys på mångsidig information 

och olika aspekter, till exempel en grundläggande analys av cyklisk och 

strukturell ekonomisk utveckling, aktuellt eller förväntat 

marknadssentiment, förväntade eller faktiska ändringar i kreditvärdighet 

samt interna eller externa förhållanden som påverkar priserna på utvalda 

valuta- och ränteinstrument.  

Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på 

spotmarknaden och i derivatinstrument. Rekommendationer kan 

uttryckas i absoluta termer, till exempel attraktiva pris-, avkastnings- eller 

volatilitetsnivåer. De kan också uttryckas i relevanta termer, till exempel 

långa positioner kontra korta positioner. När det gäller spotmarknaden 

innehåller våra rekommendationer en inträdesnivå. 

Rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst- samt oftast, men inte 

alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller rekommendationer i 

derivatinstrument innehåller våra rekommendationer föreslagen 

inträdeskostnad, lösenpris och löptid. I rekommendationer gällande 

valutamarknaden använder vi optioner endast för att ta ställning till 

marknadsutvecklingens riktning och volatilitet, med begränsningen att vi 

inte rekommenderar nettoförsäljning av optionalitet. Detta innebär att vi 

endast rekommenderar strukturer som har en fastslagen maximal förlust. 

Analytikern(a) som ansvarar för innehållet i denna Rapport intygar att 

Rapporten reflekterar dennes/deras personliga åsikt/er om de företag 

och värdepapper som täcks. Detta oavsett potentiell förekomst av 

sådana intressekonflikter som refereras till nedan. Analytikern(a) intygar 

vidare att denne/de inte har eller kommer emotta någon direkt eller 

indirekt ersättning i utbyte mot någon eller några av de uttalanden eller 

specifika rekommendationer som finns i denna Rapport. 

Denna Rapport distribueras av Swedbank Macro Research inom 

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank står under tillsyn av 

Finansinspektionen i Sverige. Andra distributörer har inte rätt att göra 

några ändringar i Rapporten innan vidare distribution. 

I Finland distribueras denna Rapport av Swedbanks filial i Helsingfors, 

som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet 

(Finanssivalvonta). 

I Norge distribueras denna Rapport av Swedbanks filial i Oslo, som står 

under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet). 

I Estland distribueras denna Rapport av Swedbank AS, som står under 

tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon). 

I Litauen distribueras denna Rapport av ”Swedbank” AB, som står under 

tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas). 

I Lettland distribueras denna Rapport av Swedbank AS, som står under 

tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un 

kapitala tirgus komisija). 

Rapporten får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som inte är 

kunder till Swedbank eller som är medborgare eller har hemvist i ett land 

där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan 

bestämmelse. 

I Storbritannien adresseras Rapporten endast till personer (och får endast 

förlitas på av sådana personer), som har professionell erfarenhet av 

frågor som rör investeringar i enlighet med artikel 19(5) i Financial 

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom 

ändrad (”Ordern”), personer som är så kallade ”high net worth entities” i 

enlighet med artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller personer som det på 

annat sätt är tillåtet att enligt lag kommunicera Rapporten till (samtliga 

sådana personer refereras till som ”Relevant Persons”). Ingen annan 

person får agera utifrån eller lita på Rapporten och personer som 

distribuerar Rapporten måste säkerställa att sådan distribution sker i 

enlighet med lag.  

All information i denna Rapport är sammanställd i god tro från källor som 

anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar, 

uttryckligen eller underförstått, för fullständighet eller riktighet vad gäller 

innehållet i denna Rapport, och innehållet ska inte tas för sanning eller 

användas i stället för att göra en egen välgrundad, oberoende bedömning.  

Var medveten om att investeringar på kapitalmarknaden, så som sådana 

som beskrivs i denna Rapport, är föremål för ekonomiska risker och att 

uttalanden avseende framtida värderingar är föremål för osäkerhet. Du är 

ensamt ansvarig för sådana risker och Swedbank rekommenderar att du 

kompletterar ditt beslutsunderlag med sådant material som du bedömer 

som nödvändigt, inklusive (men inte begränsat till) kunskap om relevanta 

finansiella instrument och andra för handel i finansiella instrument 

gällande krav. 

Analyserna i denna Rapport är analytikerns nuvarande analys endast och 

är föremål för förändring om förutsättningarna förändras. Om analytikern 

ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för 

Swedbank Macro Researchs bevakning strävar Swedbank efter att 

informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella 

regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.  

Om du är osäker på betydelsen av en rekommendationsstruktur som 

använts av Swedbank Macro Research, vänligen se avsnittet 

”Rekommendationsstruktur”.  

Denna Rapport utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella 

instrument. Rapporten är framställt i informationssyfte till behöriga 

mottagare och är inte avsett att vara rådgivande.  

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag påtar sig Swedbank 

inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det 

än må vara, som grundar sig på användande av denna Rapport. 

Inom Swedbank Macro Research är interna riktlinjer implementerade för 

att hantera intressekonflikter för att säkerställa integriteten och 

oberoendet för analytikerna på Macro Research. Till exempel: 

⚫ Research produkter baseras enbart på publik information. 

⚫ Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner 

(långa eller korta, direkt eller via derivat) avseende finansiella 

instrument som de rekommenderar i sin investeringsanalys. 

⚫ Ersättningen till personalen inom Swedbank Macro Research kan 

innefatta diskretionära ersättning baserade på Swedbanks totala 

intäkter, vilket inkluderar intäkter för investment banking. Dock får 

ingen sådan personal någon ersättning baserad på specifika 

investment banking transaktioner. 

Investeringsrekommendationer uppdateras normalt sätt två gånger per 

månad. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Researchs 

medgivande.  

Producerad av Swedbank Macro Research. 

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm. 

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm..



 

 

 

 

 

 


