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Inledning

Ryssland har attackerat Ukraina och Kina fortsätter 
med radikala covidnedstängningar. Det har resulterat i 
stora råvaruprisuppgångar och flaskhalsarna i produk-
tions- och transportkretsloppen består. Effekterna syns 
också på nya rekordnoteringar för inflationstakten vilket 
pressat centralbanker till att tidigarelägga och förstärka 
de planerade penningpolitiska åtstramningarna. Denna 
negativa utveckling har diskonterats av ekonomer, fö-
retagsanalytiker och kapitalmarknad via tydligt sänkta 
prognoser, kraftigt fallande börser och brant stigande 
räntor. Ekonomiska scenarier som mjuklandning och 
recession ställs mot varandra och sannolikheterna har 
definitivt förskjutits i den negativa riktningen. Samtidigt 
finns det ljusglimtar såsom den nyligen avslutade rap-
portsäsongen som visade på rimligt god motståndskraft 
vad gäller vinstgenereringsförmågan. Den problema-
tiska inledningen på året har skapat en omfattande 
riskaversion och prissättningen av finansiella tillgångar 
har tydligt modererats och i vissa fall dramatiskt redu-
cerats. Det innebär att det generella risktagandet bland 
placerare nu är klart lägre än vad det var vid årsskiftet. 
Investerarna har, åtminstone, delvis anpassat sig till de 
försämrade förutsättningarna som nu råder. Det är en 
balanserande kraft eftersom investerare redan sålt en 
betydande andel risktillgångar varvid en hel del exces-
ser har lämnat de finansiella marknaderna då de högst 
värderade bolagen tillhör de som fallit mest. 

Huruvida det är tillräckligt eller inte är till stor del bero-
ende av om de nu rådande negativa krafterna kulmine-
rar i närtid eller inte. Det vore mycket välkommet med 

signaler om att inflationen nått sin topp. Då minskar 
pressen på räntemarknaden och centralbankerna. 
En avtrappning av kriget i Ukraina samt ett kinesiskt 
samhälle med mindre omfattande covidnedstängningar 
skulle också hjälpa till att lätta på trycket. 

Att en utpräglad defensiv portfölj, kompletterad med 
råvaruexponering, står som vinnare hittills i år är lätt att 
förstå. Det är betydligt mer komplext att sätta samman 
en robust portfölj som tar hänsyn till flera möjliga fram-
tida utfall, både positiva och negativa. Hur vi bedömer 
marknadsläget samt hur vi valt att komponera våra 
portföljer redogörs i publikationen, men en tjuvkik visar 
att de har en tämligen neutral riskkomposition.

Utöver detta presenterar vi i vanlig ordning detaljerade 
analyser avseende de olika tillgångsslagens förutsätt-
ningar. I denna utgåva lanseras även två teman. Det 
första temat handlar om den pågående energiomställ-
ningen och belyser bland annat hur kriget påverkar 
processen samt vad som behöver ske för att snabba på 
omställningen. Det andra temat belyser problematiken 
med digitala brott och hur ”cybersecurity” eller digital 
säkerhet kan lindra eller stävja detta. Det är en sektor 
med stark underliggande tillväxt och som har lågt bero-
ende av konjunkturutvecklingen.

Med hopp om intressant läsning, 
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer 

Asset Management & Investments
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Marknadssyn, 
risknyttjande och 
allokering
—

Branta uppgångar i de 10-åriga statsobligations-
räntorna

Grafen visar utvecklingen sedan inledningen av 2016 för 10-åriga 
statsobligationsräntor i Sverige, Tyskland och USA. 

Källa: Bloomberg

Hög inflation, centralbanker som snabbt måste 
höja räntorna, covidnedstängningar i Kina och 
tydligt lägre tillväxtförväntningar har plågat 
marknaden under året. Riskaptiten har fallit 
samman allteftersom problemen tilltagit. Stora 
börsfall och kraftiga ränteuppgångar har resulte-
rat i en rimligare värdering och en gynnsammare 
positionering eller risktagande. Vi väljer att hålla 
tämligen neutrala portföljer och förväntar oss en 
stabilisering i närtid, men konstaterar att riskbil-
den är fortsatt besvärande. 

I förra utgåvan pekade vi på att det var starka 
normaliseringskrafter som då verkade. Den höga tillväxt- 
och inflationstakten skulle dämpas och det skulle leda 
till mer trendmässiga vinstökningar i företagssektorn. 
Denna prognos inkluderade också att det var dags för 
centralbankerna att höja sina styrräntor, men på ett lugnt 
och sansat sätt. I mångt och mycket en rimligt god miljö för 
finansiella tillgångar även om både värderingsparametern 
och centralbankspolitiken utgjorde risker. Sedan dess har 
förutsättningarna försämrats. Inledningen av 2022 har 
utvecklats till en mycket dramatisk period med krigsutbrottet 
i Ukraina, fortsatta omfattande pandeminedstängningar i 
Kina och en mycket hög inflationstakt. Det har medfört en 
febril aktivitet bland världens centralbanker som aktiverat 
tydligt mer restriktiva åtstramningsprogram. För att beskriva 
skeendet i siffror, har den prognostiserade globala reala 
tillväxttakten för 2022 justerats ner från drygt 4 procent 
till 3 procent, att amerikansk inflation nått 8,5 procent och 
att den amerikanska centralbanken, Fed, förväntas höja sin 
styrränta i snabb takt och nå cirka 3,5 procent under 2023. 

Genomslaget från de försämrade förutsättningarna 
har varit stort på världens tillgångsmarknader. Under 
2022 har statsobligationsräntor över hela världen 
stigit brant. På den amerikanska marknaden har den 
10-åriga statsobligationsräntan stigit från 1,5 procent 
till runt 3 procent samtidigt som räntespreadarna på 
företagsobligationer vidgats. En likande utveckling gäller 
också för stora delar av övriga världen. Det innebär

exempelvis att företagsobligationer i segmentet high yield 
i Europa och USA nu erbjuder räntor kring 7 procent och att 
ränteuppgångarna fått motsvarande obligationsindex att 
backa med 9-10 procent i lokal valuta under 2022.
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BNP-prognoser, i %

Marknad 2020 2021 2022 2023

Världen -3.2 6.1 3.0 3.4

USA -3.4 5.7 2.3 1.9

Kina 2.2 8.1 5.0 5.2

Japan -4.5 1.6 2.3 1.9

Sverige -2.9 4.8 1.8 1.8

OECD -4.6 5.5 2.6 2.3

Euroområdet -6.4 5.4 2.1 2.8

Baltikum -1.8 5.6 1.1 2.0

Emerging 
markets

-2.0 6.6 3.3 4.4

Tabellen visar prognoser för årlig procentuell real ekonomisk tillväxt i 
linje med vårt huvudscenario, uttryckt i köpkraftsjusterad BNP (PPP).

Den volatila börsutveckling under slutet av 2021 
har övergått i svaghet under 2022

Grafen visar utvecklingen sedan inledningen av 2021 för svenska aktier 
(SBX), MSCI World i svenska kronor samt MSCI EM i svenska kronor. 
Dessutom visas utvecklingen för det svenska ränteindexet OMRX Bond 
samt ett globalt High Yield-index valutasäkrat till svenska kronor.

Källa: Bloomberg

Marknadssyn, risknyttjande och allokering

Den ökade volatiliteten har också fortplantat sig på 
aktiemarknaden. I skrivande stund innebär det att ett globalt 
aktieindex under året backat med 15 procent  i lokal valuta 
och ungefär 9 procent mätt i svenska kronor. Tittar man 
under ytan framgår det bland annat att kurserna för många 
tidigare vinnare bland tillväxtbolagen har justerats ned 
kraftigt och råvarubolagen med oljesektorn i spetsen har 
haft den motsatta utvecklingen. Tillväxtbolagens värdering 
pressas av stigande räntor medan råvarusegmentet skördar 
rekordvinster på grund av prisuppgångarna. Företag vars 
produkter och tjänster vänder sig till privatpersoner pressas 
av urholkat konsumtionsutrymme och marginalproblem 
medan traditionellt defensiva sektorer som exempelvis 
läkemedel klarat sig bra. Den svenska marknaden har varit 
svag och hittills i år har börsen fallit med 20 procent och 
segmentet för små och medelstora företag med närmare 
25 procent. I valutamarknaden har valutor som normalt 
stärks vid oro reagerat som vanligt (USD, CHF), men med ett 
undantag och det är den japanska yenen som varit ovanligt 
svag under perioden. Den svenska kronan har i vanlig ordning 
varit svag när volatiliteten och riskaversionen stiger. Den 
valutaeffekten samt en högre andel defensiva företag har 
medfört att globala aktier mätt i kronor klarat sig klart bättre 
än den svenska börsen under perioden.

Kapitalmarknaden försöker således diskontera de nya 
förutsättningarna samtidigt som ord som stagflation och 
recession nämns allt oftare bland prognosmakare och 
bedömare. Nedan följer en kort sammanfattning av SEB:s 
senaste makroprognos. 

Basprognosen är fortsatt en mjuklandning – men risken 
för ett svagare utfall ökar 

De ekonomiska utsikterna har försämrats markant den 
senaste tiden. Kriget i Ukraina påverkar nu världens 
ekonomiska och säkerhetspolitiska utveckling på ett 
genomgripande sätt. Förutom de tragiska humanitära 
konsekvenserna förstärks nu den redan starka 
inflationsimpulsen. Råvarupriserna stiger på bred front, 
såväl för jordbruksvaror som energi. Förnyade covidutbrott 
i Kina förvärrar situationen med den mycket restriktiva 
nedstängningsstrategin, vilket ger fortsatta störningar i 
de globala leveranskedjorna. Sammantaget innebär detta 
nedjusterade tillväxttal för innevarande år, såväl för USA och 
Europa som för Emerging markets-ekonomierna. 

Trots de försämrade tillväxtutsikterna måste centralbankerna 
nu fokusera på att få bukt på inflationen. Uppgången har 
breddats alltmer när företag i allt högre grad övervältrar 
stigande kostnader till konsumentledet. Om inte 
centralbankerna agerar är riskerna stora för att även de 
långsiktiga inflationsförväntningarna drar iväg. Vi räknar 
med snabba och kraftiga höjningar, särskilt i USA men också i 
Euro-området och Sverige. 

Även om bilden har försämrats finns det positiva krafter 
som håller uppe vår tillväxtprognos relativt väl. Vi ser 
t.ex. nya finanspolitiska åtgärder som stöd för ökande 
energikostnader samt ökade investeringar i försvarsförmåga 
och grön omställning. Hushållens har också stärkt sina 
balansräkningar under pandemin, och det är sannolikt att de 
utbudsproblem som nu driver upp inflationen så småningom 
lättar. Sammantaget räknar vi med en mjuklandning för 
global ekonomi dock med tydliga risker på nedsidan.
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Bolagsanalytikerna väntar sig fortsatt relativt 
normala vinstökningsnivåer medan investerare är 
mer pessimistiska

Grafen visar hur de aggregerade årliga vinstestimaten för MSCI AC 
World har justerats över tiden. 2022 och 2023 ligger fortsatt inom det 
långsiktiga genomsnittliga intervallet på 5-10 procent. I enkäter svarar 
dock investerare att de är klart mer pessimistiska till den framtida 
vinstutvecklingen.

Källa: Bloomberg

Marknadssyn, risknyttjande och allokering

Den kraftiga inflationsimpulsen samt de utannonserade 
styrräntehöjningarna från många av världens centralbanker 
har drivit upp statsobligationsräntorna i mycket snabb 
takt. Vi räknar med att styrräntorna toppar vid mitten av 
2023 och att USA (Fed) då höjt till 3,5 procent och att 
Sverige (Riksbanken) samtidigt nått upp till 1,75 procent. 
Toppnivåerna för de 10-årig statsobligationsräntorna 
förväntas också ske under 2023 och att de hamnar i paritet 
med styrräntenivåerna.

En mer detaljerad redogörelse för våra ekonomiska 
prognoser återfinns under ”Internationell översikt”, som är 
ett utdrag ur Nordic Outlook från den 10 maj.

Förväntad vinstutveckling

Bolagsrapporterna för det första kvartalet överraskade 
positivt, mot nedjusterade prognoser. Starkast utveckling 
uppvisade råvarubolagen då dessa priser skjutit i höjden. I 
andra änden av detta spektrum hittar vi företag som säljer 
konsumentvaror och som pressas av både höga priser på 
insatsvaror och minskad efterfrågan, samt en del tidigare 
pandemivinnare vars varor och tjänster nu efterfrågas i 
mindre utsträckning. I linje med BNP-prognoserna och det 
stora spannet mellan ett positivt och negativt scenario 
är även vinstprognoser för 2022 och 2023 behäftade 
med ovanligt stor osäkerhet. Dessutom rör sig de flesta 
parametrar som påverkar vinster och marginaler på ett sätt 
som vi sällan upplevt tidigare. Skulle vårt huvudscenario 
avseende den globala tillväxten infrias är det dock rimligt 
att förvänta sig en fortsatt positiv vinstutveckling fram 
till utgången av 2023. Konsensusestimaten har rört sig 
förvånansvärt lite under inledningen av året och pekar 
fortsatt mot långsiktiga snittestimat enligt grafen ovan. 
Marknadens investerare svarar däremot i enkäter att de 
har en klart mer försiktig syn på utvecklingen. Men det är 
inte givet att de officiella estimaten är för positiva eftersom 
exempelvis råvarusegmentets vinster är fenomenala och 
åtminstone delvis kompenserar för sektorer med mer 
problematiska förutsättningar.

Olika scenarier för OECD-området 

BNP-tillväxt, procent 2021 2022 2023

Huvudscenario 5,5 2,6 2,3

Negativt scenario 1,0 0,5

Positivt scenario 3,5 3,0

Källa: SEB 

Tabellen visar prognoser för årlig procentuell real ekonomisk tillväxt 
för OECD-området i linje med vårt huvudscenario (60% sannolikhet), 
vårt negativa scenario (30% sannolikhet), vårt positiva scenario (10% 
sannolikhet) och uttryckt i köpkraftsjusterad BNP (PPP).

Värdering och relativvärdering

Den negativa ekonomiska utvecklingen och den betydande 
riskaversionen har skapat en betydande press på 
kapitalmarknaden med fallande börser och stigande räntor 
som följd. Dessa rörelser är större än de justeringar som 
har gjorts av vinstestimaten samt estimaten för andelen 
konkurser eller kredithändelser i räntemarknaden. Det 
innebär att den höga värdering som oroade oss vid 
inledningen av året nu är betydligt lägre. Tidigare års 
vinnarsegment har justerats mest medan eftersläntrarna 
visat mer stabilitet. Det innebär att tillväxtbolag och så 
kallade kvalitetsbolag tappat mer än cykliska, defensiva och 
lågt värderade företag. Svaga perioder visar alltid fördelen 
med riskspridning och då inte bara mellan tillgångsklasser 
utan även inom samma tillgångsklass. För hela det globala 
aktieindexet exklusive Emerging markets (EM) har PE-talet, 
pris i förhållande till prognostiserad vinst, fallit från 21 till 16. 
För EM är motsvarande reduktion från 16 till 11. Båda dessa 
PE-tal är nu i linje med värderingen 2014-2017, men över 
värderingen som uppstod under slutfasen 2018. Det var då 
den amerikanska centralbanken höjde räntorna samtidigt 
som de försökte krympa balansräkningen, vilket skapade oro 
för tillväxten och satte press på värderingarna. 
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Marknadssyn, risknyttjande och allokering

I räntemarknaden kan man skönja samma utveckling. 
Tar man den underliggande statsobligationsräntan samt 
adderar den kreditspread som råder för olika typer 
av företagsobligationer resulterar det i mycket stora 
ränteuppgångar. Investerare får helt enkelt en högre 
kompensation för att bära risken. Idag får ägare av 
företagsobligationer en räntespreadkompensation i linje 
med tidigare oroliga perioder, men inte i magnitud med 
rena krissituationer såsom under pandemin 2020. Samma 
värderingsresonemang gäller även aktiemarknaden. Det 
innebär att om vårt huvudscenario håller är prisjusteringarna 
på finansiella tillgångar tämligen rimliga och då finns det 
förutsättningar för stabilitet och positiva avkastningar. För 
att denna ska materialiseras krävs dock en stabilisering av 
konjunkturen och att inflationen toppar ur så att det akuta 
trycket på centralbankerna minskar.

Ytterligare mer detaljerad och nyanserad information kring 
vinstutveckling, värdering och räntemarknaden erbjuds 
under respektive tillgångslagstext.

Riskaptit & Positionering

Det är svårt att mäta den totala investeringsviljan och 
riskaptiten bland placerare världen över. De metoder som 
nyttjas är dels enkäter och dels matematiska modeller som 
använder marknadsdata som beräkningsunderlag. Det är 
dock enkelt att dra slutsatsen att riskviljan avtagit under 
2022. När det gäller positioneringen riktar den analysen 
främst in sig på fördelningen mellan olika tillgångsslag såsom 
aktier, statsobligationer, företagsobligationer, kassa och 
råvaror. Dessa bedömningar härrör främst från enkätsvar 
samt information från stora förvaringsinstitut. När det 

Tillväxtbolag har blivit minde dyra

Grafen visar hur olika typer av företag inom MSCI World har 
P/E-talsvärderats sedan 2017. Tillväxtbolag är företag med hög 
försäljningstillväxt. Kvalitetsbolag är företag med hög avkastning 
på eget kapital, stabil vinsttillväxt och låg finansiell skuldsättning. 
Cykliska företag är konjunkturkänsliga medan defensiva företag inte är 
lika känsliga. Värdeföretag är lågt värderade i förhållande till snittet för 
MSCI World.

Källa: Bloomberg

Värderingen har justerats ner som anpassning 
till svagare konjunktur och stigande räntor

Grafen visar hur olika länder och regioner inom MSCI AC World har 
P/E-talsvärderats sedan 2014. Samtliga regioner har justerats ner när 
konjunkturen försvagats och räntorna stigit såsom under 2018 och 
2022.

Källa: Bloomberg

gäller ett mer aggregerat mått som riskaptit beräknas 
det genom att man delar upp en lång rad tillgångar som 
offensiva respektive defensiva. Därefter mäter man om 
tillgångarna under en given tidsperiod gett en över- eller 
underkompensation i förhållande till deras underliggande 
risk. Denna typ av index slår ofta i botten vid kriser såsom 
pandemin och signalerar att det inte är en bra strategi att 
reducera risken ytterligare utan det motsatta gäller.

Dagens avläsning visar att placerare reducerat sin 
positionering genom att dra ner andelen aktier och 
företagsobligationer mot neutralläget och ökat upp kassan till 
högre nivåer än normalt. Inom delportföljerna har investerare 
också en tydligt högre andel defensiva tillgångar än vanligt. 
En position som sticker ut är råvarusegmentet som normalt 
gynnas i perioder av tydliga inbromsningar. Det beror på den 
höga inflationstakten och utbudsbegränsningar. 

Sammantaget har investerare en tydligt mer defensiv 
snittportfölj än vanligt, men inte en ren recessionsportfölj. 
Positioneringen är därför mer i linje med en sencyklisk fas, 
med rådande specifika problem. Recessionsportföljen brukar 
däremot inte uppstå enbart via omallokeringar utan i stor 
utsträckning via marknadsrörelser, dvs stora börsfall som 
eroderar aktieandelen. Oron är stor och investerarkåren har 
reagerat på detta genom att både minska och sprida riskerna. 
Detta ger ett visst stöd till börserna då behovet av ytterligare 
defensiva ombalanseringar minskat.
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Marknadssyn, risknyttjande och allokering

Risker

2022 har redan blottat ett flertal risker. Flera av dem är 
fortsatt närvarande och nya kan uppstå. De som urholkat 
riskviljan är främst: 

(1) Den besvärande höga inflationsnivån som sätter tryck på 
centralbanker att agera med högre styrräntor och bantade 
balansräkningar. Att styrräntorna kommer att höjas syns 
redan i marknadsräntorna, men en eventuell reduktion av 
balansräkningen är troligen inte helt diskonterad. Det är 
också värt att komma ihåg att den del av inflationsuppgången 
som beror på utbudsproblematik måste lösas med andra 
medel än de som står till centralbankernas befogande. 

(2) Konjunkturriskerna är tydliga eftersom betydande 
justeringar av tillväxtprognoserna lanserats under året. 
Utvecklingen kan självklart bli ännu svagare och vårt 
pessimistiska scenario är betydligt mer problematiskt än vårt 
huvudscenario. Detsamma gäller vinstförväntningarna. 

(3) Kinesisk covidstrategi kan fortsätta att sätta käppar i 
hjulen för den kinesiska konjunkturen och fortsatt orsaka 
utbudsproblematik och inflationsimpulser i resten av världen.

(4) Kriget i Ukraina maler på och skapar en enormt lidande 
samt trycker upp priserna på en rad viktiga råvaror och 
skapar allmänt lägre risk-, investerings- och konsumtionsvilja 
över hela världen. Vi hoppas att vi rör oss mot en tidpunkt 
som inte är alltför långt in i framtiden där fred utlyses, men 
det är tyvärr vanligt att krig pågår mycket längre än vad 
vi önskar. De av västvärlden utfärdade sanktionerna och 
planerna på omläggningen av energiimport är rimliga men de 
kan självklart skapa problem, som ännu högre priser på gas 
och olja samt de negativa konsekvenser som det medför.

(5) Vi har en lång period bakom oss med mer eller mindre 
konstant fallande räntor och kraftfulla stödköp från många av 
världens centralbanker. Det har givit upphov till benämningar 
som TINA (There Is No Alternative). Det har resulterat i att 
både finansiella och reala tillgångars prissättning successivt 
höjts samt att riskacceptansen ökat då centralbankerna redu-
cerat volatiliteten och diskvalificerat lågriskalternativ. Denna 
mycket långa process har stoppats och delvis reverserats 
men det är svårt att prognostisera hur långt normaliseringen 
kommer att fortgå. En given utmaning är när centralbanker-
na, och då speciellt den amerikanska, ska försöka krympa sin 
balansräkning, vilket inleds under sommaren. 2018 skapade 
samma process hög volatilitet och det är svårt att bedöma 
vad som ligger i dagens prissättning därvidlag.

Slutligen är det viktigt att poängtera att samtliga 
ovanstående negativa risker har en motkraft som innebär att 
de kan mattas av och då kan det vara så att de har i för hög 
grad diskonterats i kapitalmarknaden. Det innebär att dessa 
risker fortsatt kommer att påverka riskaptiten men att deras 
genomslag kan bli både positivt och negativt.

Negativa krafter möter mer aptitlig värdering och lägre 
riskaptit - därför är vi tämligen neutralt positionerade

Vi har under det senaste året justerat våra portföljer i ett 
antal steg, och successivt både minskat och ombalanserat 
risken i dem. Besluten inkluderar en lägre andel aktier, en 
lägre andel företagsobligationer och en kort duration i våra 
ränteplaceringar samt en sedan länge medveten strategi att 
inte duplicera riskerna inom våra alternativa investeringar. 
Det senare syftar på att vi tydligt begränsat exponeringen 
mot både aktie- och företagsobligationsmarknaden inom 
delportföljen alternativa investeringar även när vi haft 
en positiv förväntansbild avseende dessa tillgångsslag. 
Dessutom har vi avstått från att övervikta segment i 
kapitalmarknaden som har haft starkt momentum men 
där värderingsfaktorn varit för utmanande. Resultatet 
av detta är att vår portfölj under ett år som 2022 i stort 
sett utvecklats som våra jämförelseindex, trots att vi och 
marknaden mottagit en hel del negativa överraskningar. 
Normalt borde vi underpresterat mot våra index, eftersom 
vårt huvudscenario vid ingången av året var moderat positivt. 
I absoluta termer har utvecklingen dock varit tydligt negativ 
då tre av fyra underportföljer, svenska och globala aktier 
samt ränteplaceringar, uppvisat negativa avkastningar. För en 
balanserad portfölj med cirka 60 procent aktier i normalläget 
innebär det en negativ avkastning om cirka 10 procent. Under 
2021 var motsvarande positiva avkastning nära 18 procent. 

I detta läge, när osäkerheten är osedvanligt stor, har vi valt 
att hålla ett balanserat risknyttjande kring portföljernas 
neutralläge när det gäller över- eller undervikt för 
aktier i förhållande till ränteplaceringar och alternativa 
investeringar. Inom aktier har vi en högre andel globala 
aktier än svenska. Globalportföljen har en exponering mot 
stora tillväxtbolag kombinerat med små- och medelstora 
företag inom valuesegmentet. Den svenska aktieportföljen 
överviktar större bolag med valuekaraktär kompletterat 
med små- och medelstora företag inom kvalitets- och 
tillväxtssegmentet. Ränteportföljen har numera en liten 
övervikt mot företagsobligationer samt en fortsatt kort 
duration (låg räntekänslighet). Slutligen är det fortsatt en 
försiktig inriktning som gäller för portföljen med alternativa 
investeringar. Detta ger totalportföljer med en bred 
riskspridning.

Det är så våra portföljer ser ut just nu och det är så vi skulle 
har valt att disponera risken även om vi under inledningen av 
året hade haft en mer defensiv portfölj. Marknaden kommer 
att förbli volatil och svårbedömd. I ett kortare perspektiv, 
med hänsyn tagen till den kurskorrektion som skett under 
året, är det dock en mer balanserad situation mellan positiva 
och negativa faktorer. 



9Investment Outlook: Maj 2022

Svåra omvärldsfaktorer och centralbanker 
som stramar åt har gjort placerare obenägna 
att ta risk. Börserna befinner sig i en fallande 
trend trots goda vinstleveranser från företagen. 
Aktiemarknaden finner för tillfället få ljusglim-
tar i det ekonomiska och geopolitiska klimatet. 
Värderingar har normaliserats och excesser har 
hyvlats ned i rask takt, vilket skapat en grund 
för mer normala avkastningstal när motvinden 
avtar, men ännu är vi inte där.

Globala aktier
—
Fallande börstrend trots 
stark rapportperiod

Sällan har vi haft så många börsnegativa faktorer 
uppradade på en och samma gång – stigande inflation och 
räntor, nedjusterad tillväxt, fortsatta störningar i globala 
leveranskedjor, skenande energipriser, ett tragiskt krig på 
europeisk mark och kraftfulla pandeminedstängningar i den 
globala fabriken Kina. Man behöver inte vara pessimist för att 
inse att förutsättningarna blivit tuffa. 

Att räntor och penningpolitik normaliseras är till stor del 
välkommet. Men den besvärande höga inflationen skapar, 
förutom nedåtpress på tillväxten, naturligtvis risk för större 
ränteuppgångar. De senaste åren har många talat om 3 
procent i ränta för en 10-årig statsobligation i USA som 
gränsen där ränteplaceringar kommer i spel och TINA-
argumentet (There Is No Altrerntive) faller. Marknaden 
anpassar sig dock, och någon magisk gräns finns troligen inte. 
Våra prognoser pekar på svagt stigande räntor framöver, 
något som inte behöver utlösa börsdramatik. Men gångna års 
räntestöd har nu vänts till motvind för börserna.  

Att globala tillväxtprognoser skruvas ner, inte bara av oss, 
har knappast undgått någon. Hittills har det dock inte gjort 
något större avtryck i vinstprognoserna på aggregerad 
nivå. Vi konstaterar att vinsterna för första kvartalet visade 
sig vara bättre än väntat. De globala vinstprognoserna 
för 2022 har endast dragits ner marginellt under året 
från +8-9 procent till +5-6 procent, men neddragningarna 
gjordes innan rapportperioden. Kvartalsrapporterna har inte 
föranlett några större justeringar på global basis. För nästa 
år är vinstprognoserna stabila på runt +8%. Det är dock 
troligt att de skruvas ned något inför nästa kvartal då Kinas 
nedstängningar medför problem för leveranskedjorna. Vid 
inte alltför stora nedjusteringar bör det ge stöd till kurserna, 
med beaktande av att värderingen generellt kommit ner de 
senaste kvartalen. P/E-talet för världsindex har sjunkit från 
drygt 18 vid årets början till i nuläget 14,5.



10Investment Outlook: Maj 2022

Stadiga upprevideringar av framtida vinster för 
Apple och Microsoft

Diagrammet visar vinstrevideringarna för Apple och Microsoft i år och 
nästa år. De återkommande hacken uppåt är förändrade prognoser 
som oftast sker vid kvartalsrapporterna och visar att analytiker  
regelmässigt underskattat bolagen vinstgenereringsförmåga.

Källa: Bloomberg

Värderingen av världsindex har normaliserats

Diagrammet visar det 12 månaders framåtblickande P/E-talet för MSCI 
ACWI Net Return. Värderingen har kommit ned till nivåer som rådde 
innan pandemin och den efterföljande börshaussen.

Källa: Bloomberg

Globala aktier

Tuff period för tillväxtbolag

Förutom att bolagen fortsätter att visa på god förmåga att 
anpassa sig och skapa vinster ger också placerarnas syn och 
positionering rimligen stöd till aktiepriserna. Förväntningarna 
på framtiden har skruvats ner tydligt och enkäter visar att 
professionella placerare dragit ner risken i sina portföljer 
med högre andel kassa och lägre andel aktier än det 
historiska snittet. 

Bland förlorarna i nedgången märks tidigare års vinnare, 
tillväxtbolagen. Det har tagit ner de uppskruvade 
värderingarna för dessa bolag och minskat den historiskt 
höga värderingsskillnaden mot övriga marknadssegment. 
Detta är tydligast för mindre bolag med allra högst värdering 
som fått se sina aktiekurser pulveriseras, men även de 
globala digitala drakarna har dragits med i den allmänna 
baissen. Microsoft och Apple levererade sin vana trogen 
solida rapporter som överträffade prognoserna. Onekligen 
imponerande vinstmaskiner – Apple beräknas tjäna cirka 
100 miljarder USD efter skatt i år med ett fritt kassaflöde 
som överstiger vinsten. Microsoft beräknas öka vinsten efter 
skatt med drygt 20 procent till 72 miljarder USD med en 
nettomarginal om 36 procent. 

En pandemivinnare vars aktiekurs rasat i år är Netflix, då 
tillväxten tydligt har mattats av efter pandemin – dessutom 
erfar bolaget konkurrens från Amazon och Disney med 
flera som äter sig in i streamingsegmentet. Marknaden 
tolkar rapporten som att glansdagarna är över vilket märks 
på värderingen som numera är låg efter kursfallet. Meta 
(Facebook) har också fått se sin värdering falla kraftigt 
efter kursras, men här är förhoppningarna större om att 
framtida tillväxt kan återupptas givet att bolaget lägger 
krutet på rätt affär (Instagram) och inte svävar ut för mycket 
i sina satsningar på Metaverse. Amazon lider för tillfället av 
efterdyningarna av pandemin då efterfrågan sköt i höjden 
och investeringarna i logistik och personal anpassades 

därefter. Efterfrågan på varor har dock mattats av men ökat 
på tjänster vilket hämmar Amazon i det korta perspektivet. 
Långsiktigt ser det alltjämt bra ut för Amazon som dominerar 
e-handeln i USA och den positiva utvecklingen för kassakon 
AWS fortskrider. Alphabet (Google) imponerar i sin rapport, 
men har svåra jämförelsetal då vinsten dubblades året 
innan. Aktien är dock lågt värderad givet den extremt 
starka marknadspositionen och återköpsprogrammet på 70 
miljarder USD lär hjälpa till att stötta aktiekursen. Gemensamt 
för samtliga bolag ovan är de starka marknadspositionerna, 
de solida balansräkningarna och den höga lönsamheten samt 
att de verkar i strukturellt växande branscher. Aptitligt nog 
har värderingarna kommit ned till högst rimliga nivåer. 

Kursfallen på Nasdaq har fått ned värderingarna 
på de stora tillväxtbolagen

Diagrammet visar utvecklingen för P/E-talen på 12 månaders framåt-
blickande prognos. Värderingen speglar marknadens syn på respektive 
bolags framtidsutsikter i nuläget. 

Källa: Bloomberg
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Energisektorn är vinnare i år medan cykliska  
konsumentbolag och IT-sektorn är förlorare

Diagrammet visar utvalda sektorer inom MSCI AC World. Oljepris- 
uppgången har gjort oljebolagen till vinnare medan den tidigare högt 
värderade IT-sektorn samt konsumentbolagen med försäljning av  
kapitalvaror återfinns i botten.

Källa: Bloomberg

Globala aktier

Efter en lång period av fallande avkastningskrav och låg 
inflation samt centralbanker som verkat stöttande för 
marknaden vid konjunktursvaghet har ovan nämnda faktorer 
reverserats. Föga förvånande ger det stora utslag på vilken 
typ av bolag och sektorer som premieras, i synnerhet om 
centralbankerna agerar åtstramande när konjunkturen taktar 
ned. Teknikbolagen, främst halvledartillverkarna brukar 
klara sig bra i inflationstider, men inte denna gång vilket 
har sin förklaring i att sektorn uppvärderats rejält under de 
senaste åren. Operativt går det dock strålande vilket Taiwan 
Semiconductors och ASML bevisade i sina kvartalsrapporter. 
Ingen försvagning i sikte, tvärtom så ser det bättre ut än 
någonsin, i synnerhet om vi blickar några år framåt i tiden. 

Sämst har det gått för högt värderade förlustbringande 
mjukvarubolag inom tekniksektorn med vinster som är tänkt 
att genereras långt fram i tiden. Hög inflation och dystra 
framtidsutsikter samt en överkonsumtion av kapitalvaror 
under pandemin har gjort de cykliska konsumentbolagen till 
förlorare i år, medan defensiva sektorer såsom läkemedel 
och defensiva konsumentbolag klarat sig betydligt bättre. 
Oljebolagen är stora vinnare på oljeprisuppgången och är i 
särklass bästa sektorn i år.

De lågt värderade bolagen har vida överträffat 
utvecklingen för tillväxtbolagen i år. Överlag har det varit 
en framgångsstrategi att köpa bolag med låga multiplar 
oberoende av bransch eller region. Förklaringen är de 
stigande räntorna som premierar bolag med vinster nära i 
tiden eftersom inflationen urholkar vinsterna långt fram i 
tiden. Värderingspremien mellan de båda faktorerna har dock 
minskat rejält under året. Framledes avgör ränteutvecklingen, 
men givet nuvarande nivåer på långräntorna är aggressiva 
räntehöjningar till stor del diskonterade vilket talar för att det 
blir en jämnare utveckling mellan värde- och tillväxtbolagen 
under resten av året.

Värderingsskillnaden mellan tillväxt- och  
värdebolag har krympt i rask takt under året

Diagrammet visar värderingen uttryckt som P/E-tal för bolag 
som karaktäriseras som tillväxtbolag (hög historisk och framtida 
försäljnings- och vinsttillväxt) och värdebolag (lågt P/E-tal, hög 
direktavkastning, låg värdering av eget kapital). Sedan årets början har 
P/E-talet för tillväxtbolagen sjunkit från 29 till 21,1 medan värdebolagen 
har gått från 13,2 till 11,6. Diskrepansen har således minskat.

Källa: Bloomberg

Fortsatt slagiga aktiemarknader att vänta

Börserna befinner sig onekligen i en negativ trend trots att 
bolagen visar rekordvinster och fortfarande kan ta bra betalt 
för sina varor och tjänster. Blickar vi framåt ser vi uppenbara 
risker med fallande ekonomisk tillväxttakt, lageruppbyggnad, 
fortsatta logistik- och komponentproblem, kostnadsinflation, 
stigande löner samt marginaler som är historiskt höga med 
klar risk att falla tillbaka. Centralbankerna väntas dessutom 
höja styrräntorna i rask takt vilket oftast resulterar i en 
recession. 

På den positiva sidan är allt detta känt och därmed har 
ett relativt negativt scenario möjligen diskonterats. 
Inflationen lär falla tillbaka – troligtvis har vi de högsta 
inflationstalen bakom oss och marknaden fokuserar mest 
på förändringstakten. Förhoppningsvis gör centralbankerna 
det också och mildrar räntehöjningstakten för att inte strypa 
tillväxten. Värderingen har fallit tillbaka rejält och är högst 
rimlig och inom vissa segment attraktiv. Konsumenten är 
fortfarande i gott skick och investeringar behövs för att 
anpassa oss till en föränderlig värld vilket stöttar tillväxten. 
Vi behöver dock ett antal parametrar som faller i positiv 
riktning för att börserna ska återta sin stigande trend. I 
väntan på det så får vi leva med osäkerheten och de tvära 
kasten på börsen. 
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Börsåret inleddes svagt på grund av oro 
över tilltagande inflation och en förestående 
trendvändning i penningpolitiken. Motvinden 
från den omlagda penningpolitiken är nu 
ett faktum och kommer sannolikt påverka 
börsen starkt under resterande del av året. 
Inflationsproblemen har förstärkts ytterligare 
av kriget i Ukraina och Kinas extrema 
covidbekämpning.

Nordiska aktier
—
Det blir värre innan 
det blir bättre

Centralbankernas kamp mot inflationen i kombination 
med krig i Europa och Kinas viruskrig innebär en svår 
motvind för ekonomin och oron för recession är nu påtaglig. 
Mardrömsscenariot för börsen är stagflation och även 
om detta inte är vårt huvudscenario måste risken för 
en sådan utveckling betraktas som högre än normalt. 
Stockholmsbörsen har haft den överlägset sämsta 
utvecklingen i år av de nordiska marknaderna, men trots 
det är euforin från 2021 ännu inte korrigerad enligt vår 
bedömning. Det är svårt att se något skäl till att den relativa 
uppvärderingen av Stockholmsbörsen relativt de nordiska 
grannarna från 2021 ska bestå någon längre tid.

Fina kvartalsrapporter överskuggas av problem

De nordiska börsbolagens rapporter för årets första kvartal 
var överlag relativt bra. Verkstadsbolagen överraskar 
med stark orderingång, en genomsnittlig organisk tillväxt 
på 11 procent vilket var 11 procent bättre än väntat. De 
stora affärsbankerna överträffade förväntningarna med 

bred marginal. I kombination med höjda styrräntor samt 
uppjusterade kortränteprognoser har vinstprognoserna 
justerats upp med tvåsiffriga tal för branschen. De klarast 
lysande stjärnorna på börshimlen under rapportperioden har 
dock varit stål, metall, skog och olja där vinsterna rusat till 
nya rekordnivåer. Dessa branscher är de stora vinnarna på ett 
högre inflationstryck i samhället. Konsumentnära företag har 
det däremot generellt mer utmanande och trots nerpressade 
förväntningar har rapporterna i de flesta fall haft svårt att 
imponera. Men det är inte bara de konsumentnära aktierna 
som haft en ljummen utveckling. Det gäller även många andra 
bolag med riktigt bra rapporter, men då är det snarare den 
egna kommunikationen vad gäller utsikterna som spökar. 

I princip alla tillverkande företag lyfter fram, förutom kriget 
i Ukraina, Kinas drakoniska covidstrategi som ett betydande 
orosmoment för innevarande och kommande kvartal. Få 
vågar utlova en positiv utveckling framöver med dessa stora 
orosmoln hängandes över oss.
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Tvärstopp i Kinas tjänstesektor

Diagrammet visar Caixins inköpschefsindex för tjänstesektorn i 
Kina. Nedgången har accelererat under våren och indikerar en skarp 
nedgång i ekonomisk aktivitet i landet som helhet, sannolikt drivet av 
mycket stora nedgångar i de regioner som drabbats hårdast av covid- 
restriktionerna. 

Källa: Bloomberg

Nordiska aktier

Kinas Covidstrategi kör ekonomin i diket

Kina var initialt framgångsrika i bekämpningen av 
covidpandemin. En total nedstängning av samhällen 
fick stopp på smittspridningen och landet uppvisade 
en imponerande snabb ekonomisk återhämtning redan 
under sommaren 2020. Under 2021 tyngdes däremot 
ekonomi och börs av regulatoriska åtstramningar, 
framförallt gällande bostadsmarknad och digitala 
plattformsföretag vilket var fullt avsiktligt från en regim 
som prioriterade andra dimensioner än de rent finansiella. 
De ekonomiska konsekvenser vi nu ser av landets extrema 
covidbekämpningsstrategi framstår dock som betydligt 
värre och mer riskabla. Globala leveranskedjor bryts och de 
flaskhalsproblem som karaktäriserat all tillverkningsindustri 
under det senaste året riskerar härmed att förvärras än 
mer. Därtill riskerar krisen inom Kinas bostadsbyggande 
att eskalera ytterligare, potentiellt med dominoeffekter 
som blir mycket svåra att rätta till. Det är i skrivande stund 
lite för tidigt att kunna se de ekonomiska konsekvenserna i 
makrostatistiken. Sentimentsindikatorer pekar dock på en 
tvärbromsning i tjänstesektorn i hela Kina (sannolikt med 
stora regionala variationer.) Försäljningen av mark för nya 
byggprojekt faller också betydligt snabbare nu än när första 
pandemivågen lamslog världsekonomin våren 2020. 

För nordiska börsbolag är Kina ofta en viktig marknad. De 
indirekta effekterna på det redan problemtyngda globala 
transportsystemet kan dock bli en betydligt större motvind. 
Även komponentbristen som plågat mycket industri under 
det senaste året skulle kunna förvärras signifikant, men med 
viss variation beroende på vilka regioner som för stunden 
är värst drabbade. Den deglobaliseringstrend som redan 
tidigare fått fart av handelskrig och covidpandemin lär 
förstärkas ytterligare av den nu pågående situationen i Kina, 
nästan oavsett hur snart den löses upp. 

Tvärvändning på väg?

Det enda positiva med den ekonomiska kris Kinas 
covidstrategi nu orsakar i landet är att landets politiska 
ledning varit mycket tydlig med att utvecklingen inte är 
önskvärd. De utlovar massiva stimulanser för att komma 
tillrätta med tillväxtproblem och en dramatiskt försvagad 
arbetsmarknad. Det står redan klart att Kina avser 
använda såväl regulatoriska förändringar som finans- 
och penningpolitiska stimulanser för att ta ekonomin ur 
den svacka de hittills bara faller allt djupare ner i. För att 
stimulanserna ska få effekt krävs dock att konsumenter 
kan konsumera, arbetare arbeta och företag producera och 
investera vilket de i många fall är förhindrade från idag. 

När vi väl kommer ut på andra sidan från rådande kris och 
nedstängningarna överges är det upplagt för en mycket 
snabb återhämtning. Potentiellt med karaktär snarlik 
uppgången sommaren 2020 eller återhämtningen efter 
finanskrisen 2009. Nuvarande krisläge kan då snabbt 
förändras till en ny boom för främst tung industri och råvaror. 
En sådan vändning skulle få betydande återverkningar även 
på den nordiska aktiemarknaden. 

Europeisk energikris utgör hot och möjlighet

Beroendet av fossil energi från Ryssland har gjort att 
kostnaderna för EUs energiimport nu skenar, med dagens 
priser på naturgas adderas nettokostnader motsvarande 
cirka 4 procent av EU:s BNP. Räknat på toppnoteringarna 
för gasen adderades kostnader motsvarande 10 procent 
av regionens BNP. Därtill kommer spridningseffekter 

Fritt fall – markköp för bostadsutveckling i Kina  
har halverats

Diagrammet visar köp av mark för fastighetsprojektering i Kina, pro-
centuell förändring jämfört med motsvarande månad 2019. Kollapsen 
i år får till och med nedgången i inledningen av pandemin 2020 att 
framstå som modest. Den kinesiska bostadsbyggnadsbranschen var 
i kris redan innan nuvarande ekonomiska dikeskörning och läget har 
förvärrats väsentligt under våren 2022.

Källa: Bloomberg, SEB
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Stockholmsbörsen sticker fortsatt ut med märkligt 
hög värdering

Diagrammet visar konsensus P/E 12m framåtblickande för de fyra 
nordiska börserna, baserat på respektive börs breda totalindex (All 
Shareindex). Uppvärderingen av Stockholmsbörsen relativt övriga 
marknader under 2021 sticker ut i jämförelsen, är svårförklarlig och 
kommer sannolikt att korrigeras.

Källa: Bloomberg

Nordiska aktier

via exempelvis elpriserna som på grund av 
marginalprissättningen också ökat extremt. Den dyra energin 
är även förödande för konkurrenskraften i vissa industrier 
och försämrar hushållens köpkraft. 

Europa står nu vid ett vägskäl. För att bygga bort beroendet 
av rysk fossilenergi krävs massiva investeringar och ett 
regulatoriskt ramverk som möjliggör en sådan utveckling. Det 
behövs även tillståndsprocesser som möjliggör en dramatiskt 
accelererad utbyggnad av förnybar energi med tillhörande 
infrastruktur och åtminstone en partiell reversering av 
tidigare energipolitik inom traditionella energikällor. 

Om Europa väljer att investera sig ur den rådande 
energikrisen kommer det innebära stora affärsmöjligheter 
för företagen och investeringsmöjligheter för investerare. 
Investeringar av denna skala kommer få betydande 
spridningseffekter till energisektorns underleverantörer 
och i förlängningen en stor positiv inverkan på ekonomin 
som helhet. Långsiktigt ges dessutom avkastning i 
form av minskat importberoende, billigare energi samt 
förhoppningsvis positiva klimat- och miljöeffekter. Det 
finns gott om vinnare på en utveckling av detta slag på 
alla de nordiska börserna, både inom energisektorn, 
verkstadsindustri och råvaror. 

Det finns dessvärre även en stor risk att upprörda väljare/
konsumenter istället lockar fram populistiska åtgärder mot 
höga energikostnader med långsiktigt kontraproduktiv 
effekt. I värsta fall parallellt med att nödvändiga 
reformer för en långsiktig omställning av energisystemet 
fastnar i ett byråkratiskt maskineri och den erforderliga 
investeringsvågen aldrig lyfter. 

Uppumpade värderingar gör baksmällan extra hård i 
Stockholm

2022 har varit ett svagt börsår världen över. 
Stockholmsbörsen sticker ut med en nedgång på över 
20 procent i skrivande stund. Stockholm är överlägset 
svagast i Norden och en av de sämre börserna i världen. 
Den svaga relativutvecklingen är helt i linje med vad vi 
tidigare har varnat för och inte förvånande i ljuset av den 
värderingsmässiga bubbla som blåstes upp under pandemin. 
Noterbart är att även andra ”vinnarbörser” föregående 
år, som Nasdaq, återfinns bland de sämre marknaderna i 
år. En helt naturlig följd av att marknader som Stockholm 
och Nasdaq gynnats extra mycket av centralbankernas 
aggressiva penningpolitiska stimulanser under pandemin. 
Den trendomläggning av penningpolitiken som signalerats i år 
från i princip alla tongivande centralbanker i världen, förutom 
Kinas, talar för en fortsatt utmanande miljö för i synnerhet de 
högst värderade aktiemarknaderna. 

Efter årets nedgång sticker Stockholmsbörsen inte längre ut 
som extremt dyr, men den är till skillnad mot övriga nordiska 
aktiemarknader och europeiska storbolagsindex inte heller 
billig i ett historiskt perspektiv. Vi kan fortfarande inte se 
någon god förklaring till varför den relativa uppvärdering av 
Stockholmsbörsen, jämfört med såväl övriga Norden som de 
flesta stora internationella börser som skedde under 2021, 
ska vara en bestående förändring. Det kan inte förklaras 
av historisk vinsttillväxt och omvärderingen är misstänkt 
synkroniserad mellan en rad helt olika branscher och 
segment av börsen. 

Hur snabbt den alltjämt återstående relativa 
övervärderingen, jämfört med börserna i våra nordiska 
grannländer, kommer att korrigeras beror nu mycket på vilka 
orosmoln som väger tyngst. Om ränte- och inflationsoro 
dominerar, såsom under de första två månaderna på året, 
kan värderingsgapet sannolikt krympa snabbt. Om det istället 
blir konjunkturoro som skrämmer mest, kan normaliseringen 
bli mer utdragen för Stockholmsbörsen åtminstone jämfört 
med Helsingfors och Oslo som sannolikt skulle pressas ännu 
mer i en sådan miljö medan Köpenhamn skulle överprestera. 
Sammantaget fortsätter vi att rangordna Stockholm som den 
minst attraktiva av de nordiska aktiemarknaderna. 

Viktigt att notera är dock den fortsatt stora spridningen 
mellan olika aktier, branscher och sektorer. Flera av de 
bubblor vi identifierat och lyft fram vid upprepade tillfällen 
i Investment Outlook det senaste året har delvis redan pyst 
ihop. Fortfarande sticker serieförvärvsbolagen ut som 
utmanande högt värderade och det finns kvar flera anomalier 
bland teknikföretag och fastighetsbolagen. Fjolårets kanske 
märkligaste bubbla, den i investmentbolagen, har däremot 
till stor del normaliserats igen. Värderingen för de 30 största 
bolagen är påtagligt lägre än för ett bredare index där 
medelstora och små bolag ingår. Bilden är dock betydligt mer 
komplicerad än i början av året. Breda kursfall i några av de 
tidigare mest aggressivt värderade sektorerna har nu gjort 
att det finns en rad mindre, snabbväxande, teknikföretag som 
framstår som försiktigt värderade. 
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Stor ränteuppgång, höga inflationsförväntningar 
men ännu ingen normal realränta

Diagrammet visar den nominella räntan på en 10 årig amerikansk stats-
obligation samt inflationsförväntningarna över kommande 10 år (break 
even inflation) och räntan på en 10 årig realränteobligation. Trots en 
betydande uppgång i nominell ränta och högre inflationsförväntningar 
än före pandemin är realräntan fortfarande låg i ett historiskt perspektiv.  

Källa: Bloomberg

Nordiska aktier

Centralbanker med bakbundna händer förändrar 
börsmiljön i grunden 

Inflationstrycket har överraskat negativt upprepade gånger 
under året och i synnerhet i USA är det uppenbart att 
detta fått effekt på arbetsmarknaden. Löneinflationen har 
klättrat till historiskt höga nivåer istället för att mattas av 
och enhetsarbetskraftkostnadsökningen i första kvartalet 
översteg 11 procent. Anekdoter pekar också mot en 
betydande effekt på lönekraven i Europa framöver. De 
tongivande centralbankerna i världen och framförallt den 
amerikanska måste därför fokusera på sitt primära uppdrag 
om prisstabilitet. Styrräntor höjs och kvantitativa lättnader 
skalas tillbaka. Det skapar en miljö för aktiemarknaden som 
är närmast tvärtom mot vad alla investerare varit vana vid de 
senaste 20 åren och i synnerhet de närmast föregående två 
pandemiåren. 

Den största skillnaden kommer dock att framkomma i 
samband med nästa kris. När pandemin slog till 2020, i 
samband med eurokrisen och direkt efter Lehmankraschen 
gick centralbankerna in med massiva stimulanser för att 
rädda den finansiella stabiliteten. Idag har de bakbundna 
händer på grund av inflationen. Förr eller senare kommer 
nya motgångar för börsen av samma magnitud som dem då 
centralbankerna under de gångna 13 åren ryckt in för att 
stödja med massiva kvantitativa lättnader. Om nuvarande 
inflationsmiljö består den dag sådana problem uppkommer 

igen kommer börsen att drabbas hårt. Det motiverar en högre 
riskpremium på aktiemarknaden redan idag och kommer 
utöver högre räntor, i synnerhet högre realränta, motivera 
högre avkastningskrav också på aktiemarknaden och därmed 
en lägre värdering än tidigare. I den mån evigt ultralåga 
räntor diskonterats på börsen de senaste åren måste detta 
nu korrigeras. Vi har under året kommit en bit längs vägen 
mot denna normalisering, men sannolikt inte hela vägen. 

Svensk vinsttillväxt imponerar däremot inte

Diagrammet visar förväntad vinsttillväxt 12 månader framåt (index-
erat i EUR) för de fyra nordiska aktiemarknaderna. Vinsttillväxten 
för bolagen på Köpenhamnsbörsen sticker ut positivt och det är inte 
svårt att förstå varför den marknaden oftast brukar vara den högst 
värderade i Norden. Stockholmsbörsens vinstutveckling är snarlik med 
Helsingfors, väsentligt sämre än Köpenhamn och Oslo. Det går inte att 
utifrån vinstutsikterna det närmaste året eller utvecklingen för dessa 
de senaste åren finna något som motiverar nuvarande premiumvärder-
ing av svenska aktier relativt de nordiska grannarna.

Källa: Bloomberg, SEB

Sammanfattning

Efter de senaste veckornas accelererande börsras är 
det sannolikt med en motrörelse i index inom kort. För en 
mer uthållig uppgång i de konjunkturkänsliga segmenten 
av börsen krävs dock troligen en positiv upplösning av 
krisen i Kina och/eller tydliga tecken på en långsiktigt sund 
återställning från Europas energikris. Dessutom helst innan 
den ekonomiska överhettningen i USA blivit allt för kostsam 
för tillväxten. Fjolårets eufori inom räntekänsliga höga-P/E 
aktier, fastigheter, investmentbolag och serieförvärvsbolag 
bör inte kunna återuppstå i rådande inflationsmiljö, däremot 
är betydande kortsiktiga kurssvängningar sannolika efter 
den snabba nedgången hittills i år. Utan centralbanker 
som kommer till ekonomi och finansmarknadens räddning 
med nya massiva stimulanser, såsom vi varit vana vid i 
samband med alla börsras under de senaste 13 åren, finns 
en uppenbar risk för att återhämtningen från nästa kris blir 
betydligt mer trevande och långsam. Det kan motivera en 
något högre riskpremium på aktier redan idag. 
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Tilltagande oro för inflationsutvecklingen 
fick världens centralbanker att både höja och 
tidigarelägga sina prognoser för kommande 
räntehöjningar. Det föranledde en uppgång för 
statsobligationsräntorna över hela räntekurvan.  
Vidare fick rädsla för att centralbankernas 
aggressiva höjningar skulle driva den globala 
ekonomin in i recession negativa effekter på 
marknaden för företagsobligationer. Samtidigt 
har ränterörelserna under det första kvartalet 
tagit långräntor och ränteskillnader för 
företagsobligationer till nivåer som inte setts på 
länge, vilket innebär att förväntade avkastningar 
i nuläget ser relativt attraktiva ut.

Ränteinvesteringar
—
Centralbankernas 
inflationsrädsla pressar 
upp räntorna

Statsobligationer (exkl Emerging Markets)

Den uppåtgående trenden i framför allt långräntor började 
tidigt i höstas då marknaden lyfte förväntningarna på högre 
policyräntor till följd av ett förändrat inflationslandskap. 
Ränteuppgången fick ytterligare kraft av den amerikanska 
centralbankens Federal Reserves hökaktiga fotbyte i decem-
ber. Därefter har ett flertal andra centralbanker följt efter 
och i april även Riksbanken. Uppgången i både amerikanska 
och tyska långräntor har drivits av högre inflationsförvänt-
ningar men i USA:s fall även av en stigande realränta. Baserat 
på våra inflationsprognoser väntas marknadsprissatta infla-
tionsförväntningar falla något under andra halvåret i år vilket 
leder till att reala räntor stiger mer än nominella. Historien 
visar att USA:s långränta normalt tenderar att nå en topp- 
nivå strax före slutet på en räntehöjningscykel, och toppa på 
en ränta som ligger något över styrräntan. Vår prognos att 
USA:s styrränta toppar på 3,25-3,50 procent innebär att vi 
räknar med att 10-åriga räntan når 3,50 procent vid halv-
årsskiftet 2023. Feds krympning av balansräkningen väntas 
också bidra till högre långräntor. 

Den europeiska centralbanken ECB har varit en viktig 
drivkraft bakom låga långräntor i euroområdet med nettoköp 
av statspapper som överstigit emissionerna de senaste 
två åren. Det förändras nu i och med att ECB avser avsluta 
köpen under tredje kvartalet i år. Samtidigt väntas utbudet 
av obligationer öka mot bakgrund av det säkerhetspolitiska 
läget och klimatinvesteringar. ECB väntas också höja 
inlåningsräntan till 0,75 procent till nästa höst, samtidigt 
som en tysk 10-årig ränta förväntas nå 1,60 procent 2023; 
om marknaden prisar in fler ECB-höjningar stiger räntan 
ytterligare.  

Ränteskillnaden mellan svenska och tyska långräntor har 
ökat sedan början av året till sin högsta nivå sedan 1997, då 
svenska räntor stiger mer än tyska. Uppgången drivs främst 
av stigande förväntningar på räntehöjningar från Riksbanken. 
Att Riksbanken höjer mer och tidigare än ECB talar för att 
svenska räntor fortsätter stiga mer än de tyska under det 
närmaste halvåret, även om marknaden redan tagit höjd 
för skillnaden i räntepolitik i år. Att Riksbanken halverar 
obligationsköpen under andra halvan av 2022 bidrar också 
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Prognoser för statsobligationer 

Räntan för 10-åriga 
statsobligationer

23 maj Juni 
2022

Dec 
2022

Dec 
2023

USA 2,82 3,10 3,40 3,50

Tyskland 0,97 1,00 1,30 1,60

Sverige 1,69 2,00 2,30 2,50

  Källa: SEB, prognoser maj 2022

Uppgången i statsobligationsräntor under året tillsammans med 
förväntningar om kommande räntehöjningar från centralbankerna 
innebär en betydligt högre prognosbild för 10-åriga statsobligationer 
jämfört med tidigare.

Kraftfull uppgång för 10-åriga statsobligationer 
under 2022

Källa: Macrobond

Mot bakgrund av ihållande inflation och centralbankernas helom-
vändning gällande räntepolitiken kom långa statsobligationer att stiga 
kraftfullt under inledningen av 2022.

Ränteinvesteringar

till relativt sett högre räntor. Under nästa år räknar vi med att 
Riksbanken i stort sett avslutar köpen. Det talar för att långa 
svenska räntor stiger något mer även under första halvan av 
2023. 

Övergripande ska tilläggas att om BNP-tillväxten blir negativ 
kommer långräntetoppen att komma både tidigare och nå 
lägre nivåer. Om tillväxten å andra sidan överraskar åt det 
mer positiva hållet blir höjningscykeln mer utdragen och 
långräntorna också högre. 

Företagsobligationer – Investment Grade (IG) 
och High Yield (HY)

Som för andra risktillgångar har även företagsobligationer 
haft en utmanande inledning på året. Avkastningen i 
företagsobligationer är förenklat en kompensation för två 
riskfaktorer – ränterisk och kreditrisk. Ränterisken är risken 
för att underliggande statsobligationsräntor stiger vilket har 
en negativ effekt på företagsobligationens pris. Kreditrisken 
är risken för att det företag som gett ut obligationen får 
försämrade företagsekonomiska möjligheter att underhålla 
sin skuld och i värsta fall gå i konkurs. Båda dessa faktorer 
har haft en negativ inverkan på företagsobligationernas 
avkastning under 2022, det är också skälet till att i stort 
sett alla ränteplaceringar har haft en negativ avkastning i 
absoluta termer hittills i år. Trots att båda faktorerna har 
verkat i negativ riktning har effekten av stigande räntor 
– ränterisken – varit den faktor som haft störst negativ 
påverkan. 

Givet detta har företagsobligationer inom segmentet 
Investment Grade (IG) upplevt en svårare start på 
året än motsvarande High Yield obligationer (HY). 
Företagsobligationer inom IG har relativt HY en lägre 
kreditrisk men istället högre ränterisk (duration/löptid). 
Och givet att långa statsobligationsräntor i både USA och 
Sverige har stigit med drygt 1,5 procent sedan inledningen 
av året har detta pressat ner priset på företagsobligationer 
med lång duration kraftfullt. High Yield obligationer har 
också upplevt en prispress, föranlett av ökad osäkerhet kring 
framtidsutsikterna för den globala ekonomin och indirekt 
de enskilda företagens välmående, vilket lett till en högre 
kreditrisk. Effekten av den förhöjda kreditrisken har dock 
haft en något mindre negativ påverkan på HY relativt den 
effekt som högre räntor haft på IG. Detta mot bakgrund av 
att företagens finansiella situation fortsatt är i förhållandevis 
bra skick. Enskilda parametrar såsom räntetäckningsgrad, 
kassaflöde och vinstmarginaler ser fortsatt stabila ut och 
indikerar att förmågan att hantera skulderna är god bland 
företagen. Konkursnivåerna inom HY som i dagsläget 
ligger på historiskt låga nivåer väntas förvisso stiga under 
de kommande 12 månaderna givet avmattningen i den 
ekonomiska tillväxten, däremot förväntas uppgången bli 
relativt begränsad. Enligt Moody’s förväntas konkurserna i 
USA och Europa inom HY stiga till 3,1% respektive 2,6% i 
slutet av februari 2023, nivåer som fortfarande är lägre än 
det historiska genomsnittet.      

Centralbankernas aggressiva helomvändning under 
det senaste knappa året och följdeffekterna på 
marknadsräntorna har varit dramatiska. Givet den 
ränteuppgång vi har sett och hur tydligt centralbankerna har 
kommunicerat de planerade kommande höjningarna bör vi 
dock närma oss räntenivåer som både kyler av inflationen 
och attraherar investerare, två faktorer som trycker ner 
eller stabiliserar räntenivåerna. Samtidigt kommer vi med 
stor sannolikhet att se lägre amerikansk inflation vid nästa 
uppdatering och lägre mätningar i Europa till sommaren. 
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Osäkerhet kring den ekonomiska tillväxten leder till 
ökade ränteskillnader och kreditrisk

Stigande finansieringskostnader tillsammans med osäkerhet kring den 
ekonomiska tillväxten har fått kreditspreadar inom High Yield att öka. 
Rörelsen begränsas dock av en stark finansiell bild hos företagen med 
begränsade konkurser och god förmåga att underhålla sina skulder.   

Källa: Bloomberg/Macrobond

Ränteinvesteringar

Det finns därför skäl att tro att ränterisk och investeringar 
inom IG kommer kunna verka till investerares fördel om en 
inte allt för avlägsen framtid. Utvecklingen för High Yield är 
starkt kopplad till hur väl centralbankerna förmår balansera 
kommande räntehöjningar utan att hämma den ekonomiska 
tillväxten i större utsträckning än nödvändigt, samt minimera 
riskerna för recession. I nuläget är recessionsrisken dock 
begränsad och givet förväntade nettoavkastningar på 3-4 
procent för europeisk respektive amerikansk High Yield ger 
dessa en förhållandevis god kompensation för den kreditrisk 
som föreligger.

Tillväxtmarknadsobligationer – Emerging Market Debt 
(EMD)

Flertalet faktorer har påverkat tillväxtmarknader negativt 
sedan årets början. De kraftigt stigande USD-räntorna 
har helt uppenbart ökat kostnaden för att underhålla 
lån upptagna i USD, något som är vanligt förekommande 
bland tillväxtländer. Vidare har den ryska invasionen 
av Ukraina lett till en allmän riskaversion vilket dämpar 
investeringsviljan på dessa marknader. Ovanstående två 
faktorer tillsammans, högre USD-räntor och tilltagande risk i 
marknaden, har samtidigt föranlett en påtaglig förstärkning 
av den amerikanska dollarn gentemot andra valutor. USD-
förstärkningen medför ytterligare kostnadsbörda när 
inhemska valutor skall växlas om till USD för att betala räntor 
på lån upptagna i USD. Slutligen brottas världens största 
tillväxtmarknad – Kina – med förvärrade tillväxtproblem i 
spåren av nedstängningar som kommer sig av landets noll-
policy mot Covid. 

Uppgången i USD-räntor bör förvisso mattas av under 
kommande månader i takt med att inflationen faller tillbaka 
något, samt det faktum att kommande höjningar är väl 
kommunicerade och inprisade i marknaden. Samtidigt vidtar 
Kina penningpolitiska åtgärder för att stimulera tillväxten 
i landet och viss ökning i kreditgivningen kan skönjas. Dock 
är kraften från dessa åtgärder fortfarande för svaga för att 
med någon större sannolikhet föranleda en ökad efterfrågan 
av importen i närtid. Den kanske viktigaste faktorn är 
utvecklingen för den amerikanska dollarn. Givet att den 
amerikanska centralbankens aggressiva räntehöjningar ger 
ökade ränteskillnader mot övriga länder så befinner sig USD 
fortsatt i en stark trend. En trend som förmodligen behöver 
brytas innan tillväxtmarknader kan påbörja en återhämtning 
av årets inledande nedgång.    



19Investment Outlook: Maj 2022

Fokus för energipolitiken har förändrats 
dramatiskt som en konsekvens av kriget i Ukraina. 
Plötsligt är leveranstrygghet och självförsörjning 
det viktigaste följt av hushållens energikostnader. 
Klimat- och miljöfrågor har prioriterats ner medan 
optimismen har börjat spira för europeiska 
producenter av olja, gas och kol samt kärnkraft. 
Behovet av förnybar energi har däremot inte 
förändrats. Det har bara blivit ännu mer angeläget 
och brådskande att bygga ut kapaciteten. 

Tema: Energiomställning
För trygghet, ekonomi  
och klimat
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Kostnaderna för naturgas har skenat i Europa

Diagrammet visar uppskattade kostnader för naturgas i EU som andel 
av BNP givet rådande terminspriser på naturgas med leverans näst-
kommande månad. 

Källa: Bloomberg, SEB

EUs beroende av rysk naturgas utgör en stor  
politisk och ekonomisk risk

Diagrammet visar EUs import av naturgas per ursprungsgeografi. 
Regionen importerar 90 procent av all naturgas som förbrukas här (80 
procent om Storbritannien också inkluderas). Tre fjärdedelar av im-
porten kommer in i gasform via rörledningar medan endast en fjärdedel 
är i vätskeform (LNG). Naturgas via rörledningar kan till skillnad mot 
LNG, olja och kol inte handlas fritt globalt och leverantören blir därmed 
betydligt svårare att ersätta. 

Källa: Europakommissionen 

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat

Effekterna av kriget hade varit väsentligt mildare 
om Europa kommit längre på vägen att ersätta fossil 
energi med förnybar. Givetvis hade vi även haft bättre 
förutsättningar att hantera nuvarande situation om 
nedläggningar av kärnkraftverk och viss kolkraft skjutits 
på framtiden, men inget hade varit bättre ur kostnads- och 
självförsörjningssynvinkel än en mer utbyggd produktion av 
förnybar energi med tillhörande energilagringslösningar. 

Nu skenar kostnaderna för energiimporten, med dagens 
priser på naturgas adderas nettokostnader motsvarande 
cirka 4 procent av EU:s BNP. Räknat på toppnoteringarna 
för gasen adderades kostnader motsvarande 10 procent av 
regionens BNP. Därtill kommer spridningseffekter via exem-
pelvis elpriserna som på grund av marginalprissättningen 
också ökat extremt. Den dyra energin är även förödande för 
konkurrenskraften i vissa industrier och försämrar hushållens 
köpkraft. Dyr naturgas har även fått priset på konstgödsel att 
explodera vilket kommer bidra till ytterligare livsmedelspris-
inflation kommande år. 

EUs plan – RepowerEU 

I början av mars 2022 presenterades RepowerEU. En ny plan 
över hur regionen på övergripande nivå skulle kunna fasa ut 
användningen av rysk fossil energi i god tid före 2030 och 
därmed slippa den nuvarande beroendeställningen. Trots 
vissa framgångar vad gäller att ställa om elkraftproduktionen 
i EU till förnybara energikällor är beroendet av fossil energi 
fortsatt förkrossande stort, i synnerhet när vi inkluderar 
transportsektorn, industri och uppvärmning istället för att 
enbart zooma in på elkraft. Att elda fossiler är inte bara dyrt 
och miljöförstörande, det gör Europa beroende av import från 
omvärlden. Inte mindre än 90 procent av naturgaskonsumtio-
nen i EU är importerad och nästan all råolja. Självförsörjning-
en är betydligt bättre vad gäller stenkol, i synnerhet brunkol, 
men detta är samtidigt det mest klimat- och miljöförstörande 
alternativet varför användningen trappats ner ordentligt 
det senaste decenniet. Det är framförallt beroendet av rysk 
naturgas som gör det oerhört svårt för Europa, i synnerhet 
Tyskland och Italien, att bryta banden med Ryssland.

Stora delar av RepowerEU är en upprepning eller 
upptrappning av de tidigare övergripande planerna för 
energiomställningen från planen Fit for 55 som släpptes 
under pandemin. Utöver stegen i Fit for 55 som är fokuserad 
på energieffektivisering, elektrifiering och utbyggnad av 
förnybar energi innehåller paketet planer för att diversifiera 
importen av naturgas samt kraftigt ökade satsningar på 
biogas och grön vätgas. Därtill förordas en ytterligare 
acceleration av initiativen från Fit for 55 samt ännu mer 
energieffektivisering och energibesparingar genom att 
exempelvis sänka inomhustemperaturen i bostäder. 
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Importerad fossil energi dominerar Europas  
energianvändning

Diagrammet visar energianvändningen per källa i EU-28 länderna 
2019. När transport, värme och industri inkluderas framstår det sen-
aste decenniets framsteg inom elkraftsektorns omställning som små. 
Försörjningen av naturgas och olja är nästan helt baserad på import.

Källa: IEA

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat

Problemet med dessa övergripande strategiplaner 
från EU är att de i praktiken inte tycks ha någon direkt 
påverkan på energipolitiken i EU. Det är upp till de enskilda 
medlemsstaterna att implementera eventuella förändringar 
och upp till enskilda kommuner eller regioner att ta beslut i 
konkreta frågor på mikronivå. Det vill säga huruvida tillstånd 
ska beviljas åt investeringar i nya anläggningar eller relaterad 
infrastruktur inklusive högspänningskablar. Det är på denna 
mikronivå som omställningen haltar. Summan av alla avslag 
blir inte det som behövs för att nå de övergripande målen på 
nationell eller EU nivå. 

Utifrån de behov som har identifierats och belysts redan 
i Fit for 55 borde investeringsaktiviteten i Europa vara 
rekordhög inom sol- och vindkraft. Visserligen växer 
installerad solenergikapacitet snabbare men det är tack 
vare de småskaliga anläggningarna på hustak. Volymen 
installerad i stora solkraftparker har ännu inte kommit 
tillbaka till 2019 års nivå. För landbaserad vindkraft toppade 
installationsaktiviteten i stora ekonomier som Tyskland och 
Frankrike 2017 medan rekordåren för Italien och Spanien är 
ännu äldre. 

Med dagens höga energipriser och utbredda förväntningar 
om att energipriser i Europa ska förbli höga finns det 
ett enormt intresse för investeringar i nya kraftparker, 
från såväl traditionella kraftproducenter som nischade 
projektutvecklingsbolag och nya aktörer som exempelvis 
oljebolag. Trots detta är motvinden idag svår för leverantörer 
av vindkraftturbiner. Även storskaliga solkraftparker möter 
ett allt svårare motstånd till att erhålla nödvändiga tillstånd. 

Populism lockar fram snabba men dåliga lösningar

Den pågående energikrisen upprör många, inklusive väljare 
med makten att byta regering vid nästa val. Det har tvingat 
fram en rad olika politiska åtgärder, vissa med långsiktig 
kontraproduktiv effekt. Ett snabbt, enkelt och välbeprövat 
sätt att adressera höga kostnader på eftertraktade varor är 
att införa prisregleringar och/eller subventioner. 

Dessvärre är detta ofta ett säkert recept för att långsiktigt 
förvärra problemet, oavsett om det handlar om bröd, rödlök, 
elektricitet eller diesel. Prisregleringar på elektricitet från sol- 
och vindkraft, som de som infördes ifjol i Spanien, försämrar 
attraktiviteten för investerare att bygga nya anläggningar. 
Det riskerar att försämra utbudstillväxten över tid och 
temporärt stoppa alla nya investeringsbeslut i det aktuella 
fallet. Subventioner och/eller sänkta skatter på el och/eller 
drivmedel försvagar incitamenten för hushållen att reducera 
användningen av dessa. Genom att sänka kravet på inbland-
ning av förnybar diesel, baserad på avfall från livsmedels-
industrin, har Finland säkerställt ett, allt annat lika, ännu 
större importbehov av fossil olja/diesel. Populistiska åtgärder 
riskerar således att förvärra och förlänga Europas energikris. 

De avgörande tillståndsprocesserna

Många företag vittnar om att det på senare år blivit svårare 
att erhålla tillstånd att bygga nya vindkraftverk, det är en 
trend i många länder i Europa. Trots ett utbrett samförstånd 
om behovet av mer klimatsmart energiförsörjning på global 
och nationell nivå tenderar många projekt att falla på grund 
av lokal opposition; gärna förnybar energi, men inte på min 
bakgård. I Sverige avslogs 18 procent av alla planerade 
vindkraftsprojekt med det kommunala vetot 2018, tre år 
senare hade andelen ökat till 78 procent. 

Bristen på nationell samordning tenderar även att leda till 
att dyrare projekt, längre från befolkningscentra, erhåller 
godkännanden medan billigare projekt närmare elkonsumen-
terna oftare avslås. De senaste 30 åren har mer än hälften 
av alla planerade vindkraftprojekt i Storbritannien och 22 
procent av solkraftprojekten (större än 1 MW) fått avslag. 
Forskning vid London School of Economics indikerar att sub-
optimal placering av dessa anläggningar på grund av lokalt 
motstånd har bidragit till att fördyra vindkraftsutbyggnaden i 
Storbritannien med 10-30 procent. 

Det är ingen överdrift att beskriva nuläget som en djup 
kris för vindkraftturbintillverkarna. Europas ledande bolag 
i branschen, Vestas och Siemens Gamesa, har bägge 
tvingats ge upprepade vinstvarningar på senare tid. Delvis 
är krisen relaterad till covideffekter, logistikproblem 
och komponentbrist vilket försvårat för bolagen att 
leverera produkter och delvis på grund av kraftigt ökade 
råvarukostnader. 

Det sannolikt största problemet för branschen är dock svårig-
heterna för kraftproducenter att erhålla nödvändiga tillstånd 
för att bygga nya anläggningar. Världens största tillverkare 
av landbaserade vindkraftturbiner, Vestas, sammanfattar 
situationen: ”Det finns bara ett sätt att accelerera energiom-
ställningen. Accelerera tillståndsgivningen”. Utifrån hur mark-
naden fungerar idag beräknar BNEF (Bloomberg New Energy 
Finance) att mindre än hälften av den additionella kapacitet 
med vindkraft som EU siktar på att installera från idag till 
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Förnybara energikällor är konkurrenskraftiga även 
utan subventioner

Diagrammet visar de totala elkraftgenereringskostnaderna i dollar per 
MWh för nya kraftverk med olika energikällor, utan subventioner eller 
skatter, i USA enligt den federala energimyndigheten EIA. Priserna 
avser skattningar för nya kraftverk som väntas vara i drift 2027 och 
visar intervall mellan projekten med högst respektive lägst pris samt 
ovägt snittpris för dessa. Kostnaden för fossileldad kraft är givetvis 
starkt beroende av priset på exempelvis naturgas eller kol. Noterbart 
är att solenergi är relativt billigt även när anläggningen kompletterats 
med batterier motsvarande 4 timmars användning. I praktiken är 
kostnaderna i vissa fall starkt påverkade av skatter- och subventioner, i 
USA är det framförallt havsbaserad vindkraft som subventioneras men 
även kärnkraft, geotermisk och solenergi.   

Källa: EIA, SEB

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat

2030 kommer att förverkligas. Tillståndsprocesserna är inte 
bara tidskrävande och svårförutsägbara, administrationen 
är även kostsam. Ett exempel är från EnBW i Tyskland som 
tvingades lämna in inte mindre än 36 000 sidor dokument för 
att erhålla tillstånd att bygga tre nya vinkraftturbiner. Kostna-
den för denna administration motsvarar 800 euro per MW. 

Dessbättre kommer det nu också många reformförslag, 
åtgärder och regelverksförändringar som kan få en stor 
positiv effekt på energiförsörjning, ekonomi och miljö. 

Sverige, Tyskland och Storbritannien ser över 
tillståndsprocesser

För att komma till rätta med suboptimering och tidskrävande 
tillståndsprocesser, vars utfall i många fall upplevs som 
godtyckliga, utreder Miljödepartementet i Sverige nu 
möjligheten att kompensera dem som anses bli negativt 
påverkade av nya anläggningar. Vidare ska kommunerna ges 
incitament att stödja utbyggnaden av vindkraft. Därtill ska 
kommunernas veto tidigareläggas i processerna. Det ska inte 
komma ett överraskande nej efter att 10 års förberedande 
arbete redan är avklarat. För att underlätta för havsbaserad 
vindkraft specifikt utreds möjligheterna till ytterligare ett 
antal åtgärder. 

I Storbritannien planeras snarlika förändringar. 
Tillståndsprocesserna för nya havsbaserade vindkraftparker 
ska underlättas och snabbas på medan boende i närheten av 
landbaserade anläggningar ska garanteras lägre elpriser som 
kompensation. De ska även se över tillståndsprocesserna 
för solenergianläggningar, bygga upp till åtta nya 
kärnkraftsreaktorer och uppmuntra investeringar i den 
inhemska olje- och gasindustrin. 

I Tyskland presenterade regeringen strax före påsk ett paket 
av åtgärder i syfte att dramatiskt snabba på utbyggnaden 
av förnybar energiproduktion i landet och bygga ut 
krafttransmissionsnätet. Paketet inkluderar bland annat 
åtgärder för att effektivisera tillståndsprocesserna. Det 
nationella målet om koldioxidfri energiförsörjning överordnas 
en rad andra vanliga problem som lokalt motstånd eller 
risken för störning av närliggande väderstationer och 
radiomaster. Ambitionen är att utbyggnadstakten av solkraft 
ska mer än trefaldigas till 22 GW per år från 2026 medan 
landbaserad vindkraft ska fyrfaldigas till 10 GW per år 
från 2025. Subventionerna för solkraft ska höjas, särskilt 
för anläggningar där solkraftproduktion och jordbruk 
kombineras. Ett särskilt subventionssystem införs också för 
havbaserad vindkraft. För att förbättra tillgången på biogas 
för industri och transportapplikationer ska användningen av 
biomassa för elproduktion skalas ner. 

Även Spanien och Portugal har nyligen dragit ner på de 
miljökrav som ställs för att få godkänt för nya sol- och 
vindkraftsparker. Denna typ av avregleringar kan få stor 
betydelse. I Spanien finns planerade solkraftprojekt 
med 120 GW kapacitet, det är sju gånger så mycket som 
den idag driftsatta kapaciteten i landet. En stor fördel 
med solkraftparker jämfört med traditionella kraftverk 
är att när tillståndshanteringen väl är överstökad och 
byggnationsfasen inledes kan anläggningen stå klar att 
leverera el in i kraftnätet efter bara några månader. 
 

Energiomställningen haltar i USA

President Joe Biden gick till val på löften om en ”Grön 
ny giv” och har satt upp ambitiösa mål vad gäller 
energiomställningen. Elektrifiering ska snabbas på och 
elkraftgenereringen ska vara fossilfri till 2035. För att 
kunna åstadkomma detta krävs ett fyrfaldigande av 
nyinstallationstakten för solkraft enligt beräkningar från 
amerikanska energimyndigheten. Hittills har de konkreta 
åtgärderna för att uppnå detta lyst med sin frånvaro. Det 
viktigaste federala subventionssystemet för vind- och 
solkraft har inte förlängts, det var allmänt förväntat. 
Systemet har därmed inte heller förbättrats vilket var 
förhoppningarna bland många när demokraterna segrade i 
valet. Det står sedan årsskiftet klart att det stora paket med 
sociala reformer och gröna stimulanser som demokraterna 
försökte driva igenom 2021 (Build Back Better) inte 
kommer att kunna gå igenom, men problemen var sannolikt 
primärt ett bristande stöd för diverse sociala reformer i 
paketet snarare än motstånd mot förnybar energi. Hittills 
har Vita huset dessvärre inte försökt driva igenom de 
delar som med stor sannolikhet är möjliga att få igenom, 
exempelvis en förlängning av skatterabatten på sol- och 
vindkraftsinvesteringar. 
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Som lök på laxen har en pågående utredning om eventuellt 
kringgående av strafftullar på kinesiska solceller 
medfört stor oro bland flera aktörer i solenergisektorn 
och fysisk brist på solpaneler för storskaliga projekt. 
Sammansättningsfabriker i Sydostasien vars produkter 
baseras på solceller från Kina undviker att exportera till 
USA vilket har tvingat flera företag att varna för omfattande 
förseningar av solparksprojekt. I den enskilt viktigaste 
delstaten för solenergi, Kalifornien, planeras dessutom 
reformer av villkoren för hushåll med solceller på taket, vilket 
har skapat oro i branschen, men det har hittills inte fått någon 
synbar påverkan på marknadstillväxten. 

Kombinerat med den besvärliga tillståndsprocessituationen 
i Europa bidrar Bidenregeringens överraskande ointresse 
för energiomställningen och totala brist på framsteg 
på detta område till rådande marknadsläge och kyliga 
investerarsentiment. Vi ser stora förbättringsmöjligheter 
(ur sol- och vindkraftsindustrins perspektiv) vad gäller 
energipolitiken i USA och bedömer att sådana behöver 
beslutas före november i år. Därefter riskerar det bli betydligt 
svårare att genomdriva den sortens förändringar. 

Investeringslyft inom distribuerad solenergi och 
energieffektivisering är redan här

Den mest omedelbara effekten på energisektorn är 
en accelererande tillväxt inom småskalig distribuerad 
solenergiproduktion med tillhörande batterier samt 
inom energieffektivisering. Hushåll, företag och andra 
organisationer förväntas investera betydligt mer i solpaneler 
på hustak samt värmepumpar för att reducera och stabilisera 
energikostnaderna. Flera företag vittnar i rapporterna för 
första kvartalet 2022 om att detta redan börjat ske, den 
normala säsongssvackan i början av året uppges ha uteblivit.  
 
I den mån högre bensin/dieselpriser accelererar 
elektrifieringen av personbilsparker kommer det i sin tur 
sannolikt bidra ytterligare till intresset för solceller på 
villatak. En amerikansk undersökning visar nämligen ett 
påtagligt högre intresse för egen elproduktion bland hushåll 
som nyligen köpt en elbil. Ett genomsnittligt hushåll i USA 
som önskar försörja sitt eget hushåll med el samt även byter 
till elbilar behöver en anläggning som är cirka 40 procent 
större än om de fortsätter köra bilar med förbränningsmotor. 
Rimligtvis gör konflikten i Ukraina ekvationen ännu mer 
lockande i Europa. 
 
Det syntes en stark trend internationellt, redan före 
krigsutbrottet, att solpaneler på hustak i allt högre 
grad kombineras med ett stort batteri för att balansera 
energianvändningen över dygnets mörka timmar. Det bidrar 
till förbättrad tillförlitlighet och stabilitet i energiförsörjningen 
och bidrar till att höja värdet på respektive anläggning. En 
investeringsboom i distribuerad solenergi samt energilagring 
och många former av energieffektivisering kräver inga större 
politiska reformer. Det räcker med att hushåll och företag 
lockas av fördelaktiga kalkyler. 

Sammanfattning och slutsats

Europeisk energipolitik har förändrats i grunden sedan 
Rysslands invasion av Ukraina, men för den förnybara 
energiutbyggnaden har bara ännu ett argument 
adderats och brådskan ökat ytterligare. Redan idag 
har investeringsaktiviteten i distribuerad solenergi och 
energieffektivisering tydligt accelererat, här krävs inga nya 
politiska initiativ. Det räcker att låta hushåll och företag 
agera utifrån rådande marknadskrafter. Den största 
förbättringspotentialen finns däremot sannolikt inom stora 
anläggningar, vindkraftparker framförallt till havs men 
även på land och solkraftparker. Snabbare handläggning 
av tillståndsprocesser och en högre prioritering av 
självförsörjningsfrågan skulle kunna resultera i ett ännu 
större lyft inom detta segment av sektorn. Det återstår att 
se om så blir fallet, men helt klart tycks politikerna i flera 
länder ha kommit till insikt om de problem som bromsar upp 
omställningen.

För den fossilbaserade energiindustrin och kärnkraften har 
spelplanen förändrats påtagligt. Plötsligt vill politikerna 
se stora nya investeringar istället för nedstängningar. 
Förväntningarna på den redan tidigare snabbt växande 
biogasindustrin har också skruvats upp ytterligare. 
Detsamma gäller grön vätgas, vars kostnad åtminstone 
på papperet plötsligt blivit mycket mer konkurrenskraftig 
jämfört med naturgas. För detta krävs ännu större 
investeringar i ny kraftgenereringskapacitet. 

Om Europa väljer att investera sig ur den rådande 
energikrisen och bort från beroendet av rysk fossil energi 
kommer det innebära stora affärsmöjligheter för företagen 
och investeringsmöjligheter för investerare. Investeringar 
av denna skala kommer få betydande spridningseffekter till 
energisektorns underleverantörer och i förlängningen en stor 
positiv inverkan på ekonomin som helhet. Långsiktigt ges 
dessutom avkastning i form av minskat importberoende samt 
förhoppningsvis positiva klimat- och miljöeffekter. 

Tema: Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat
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Den ekonomiska brottsligheten har flyttat ut i 
cyberrymden, och in i våra datorer. Privatpersoner, 
företag, myndigheter – alltfler drabbas i snabbt 
ökande takt. De ofta spårlösa brottslingarna 
utgör ett av våra största säkerhetshot och 
redan höga kostnader ökar lavinartat. Det gör 
internetsäkerhet, cybersecurity, till en sektor där 
utvecklingen går i rekordfart.    

Tema: Cybersecurity 
Ett område vi inte  
kan nonchalera 
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Abonnemangstillväxten för maskinkommunikation 
växlar upp 

Diagrammet visar indexerat hur antalet Teliaabonnemang för maskin 
till maskinkommunikation för uppkopplade produkter utvecklats från 
första kvartalet 2015 fram till idag då antalet abonnemang uppgår till 
4,2 miljoner. Som framgår har tillväxten accelererat de senaste åren.  

Källa: Telia

Tema: Cybersecurity – ett område vi inte kan nonchalera 

Stora delar av världens befolkning är redan idag 
uppkopplade mot internet dygnet runt via våra 
mobiltelefoner, surfplattor och datorer samtidigt som 
nya typer av uppkopplade enheter ökar explosionsartat. 
Alltfler system är sammankopplade digitalt och trenden 
Internet of things (IoT), som handlar om att koppla ihop 
olika smarta enheter över internet, är starkt växande. Allt 
från självkörande bilar och smarta kylskåp till kläder som 
kan styra olika enheter över nätet. Enligt organisationen 
iPropertyManagement passerade antalet IoT- enheter 14,2 
miljarder 2019, en ökning från 12 miljarder 2018. År 2025 
väntas antalet IoT enheter överstiga 75 miljarder. 

Tekniken slår inte bara igenom på konsumentnivå utan även 
på industrinivå, till exempel när det kommer till utbyggnad av 
smarta stadsmiljöer. Trafikplanering är ett annat område där 
IoT väntas slå igenom, listan på exempel är lång och växande. 

Att antalet uppkopplade enheter ökar reflekteras även i 
tillväxten för en telekomoperatör som svenska Telia. Bolaget 
ser en accelererande tillväxttakt för mobilabonnemang inom 
maskin till maskinkommunikation. Vid utgången av årets 
första kvartal hade denna typ av abonnemang ökat med 45 
procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2021 och med 7 
procent sedan årsskiftet.  

Cyberbrott – vårt snabbast växande säkerhetshot 

I takt med att digitaliseringen av vårt samhälle fortgår ökar 
också incitamenten för kriminella att ge sig in på den digitala 
scenen. Cyberattacker är ett av våra snabbast växande 
säkerhetshot och det finns inga tecken på att takten avtar, 
trots att rekordsummor läggs på säkerhetsutgifter. Den första 
mer kända cyberattacken genomfördes 1988 och blev känd 
som the Morris Worm. Denna mask förstörde cirka 6000 
datorer vilket vid tidpunkten motsvarade 10 procent av hela 
internet. Sedan dess har utvecklingen tyvärr gått fort, både 
när det gäller frekvensen i attacker och sofistikeringsgraden. 
Enligt aktuell statistik sker en Ransomware-attack, 
virusprogram som krypterar data, i genomsnitt var tionde 
sekund och enligt Cybersecurity Ventures kan vi räkna med 
att 2031 kommer det genomföras en ny attack mot en 
individ eller organisation var tredje sekund. En FBI agent som 
arbetar med cyberintrång berättade för Wall Street Journal 
redan 2018 att alla amerikanska medborgare kan utgå ifrån 
att all deras persondata är stulen och finns tillgänglig på the 
dark web, en väl dold del av det internationella nätverket.

Över 70 procent av alla attacker har ekonomiska motiv 
och redan i en rapport från 2013 konstaterades det att 
cyberkriminalitet omsatte mer än global handel i marijuana, 
kokain och heroin tillsammans. Stöld av immateriella 
rättigheter och spionage står för merparten av resterande 
attacker. 

En av de absolut största attackerna hittills är den så kallade 
WannaCry Ransomware attacken 2017 i vilken 230 tusen 
datorer i 150 länder infekterades med virus. Under fjolåret 
var en trend att attackera olika typer av plattformar, 
exempelvis företag som tillhandahåller mjukvara till en 
mängd andra företag. De drabbade företagen blev då 
smittade av ett datavirus när de uppdaterade sin mjukvara. 
En sådan attack riktades mot mjukvaruföretaget Kaseya 
häromåret och ledde bland annat till att majoriteten av 
Coops 800 livsmedelsbutiker i Sverige tvingades stänga 
då kassasystemen låg nere. Enligt en undersökning gjord 
av PWC väntas en ökad mängd attacker mot så kallade 
molntjänster komma under innevarande år. 

Ett urval av attacker under senaste året 

Meta (Facebook) April 2021 – data stals från över 530 
miljoner användare och publicerades 
online.

Colonial Pipeline Maj 2021 – pipeline-operatören 
drabbades av en ransomware attack 
genomförd av the DarkSide hacking 
grupp vilken ledde till produktions- 
avbrott och köppanik i USA.

T-Mobile Augusti 2021 – data stals från 
50 miljoner kunder av en 21-åring.

AP-HP September 2021 – persondata stals  
för 1,4 miljoner människor från ett 
sjukhus i Paris.

Poly Network Augusti 2021 – kryptovaluta stals 
värd över 600 miljoner dollar.

Källa: Fortinet 
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Ofta hackergrupper bakom 

Även om det finns enskilda individer som utför attacker har 
flertalet kända stora attacker genomförts av välorganiserade 
hackergrupper. Ett exempel är gruppen Shadow Brokers 
vars arbete legat bakom två av historiens största attacker, 
Notpetya och Wannacry, där den sista sannolikt genomfördes 
av Lazarus group. Angreppen byggde på en samling 
sårbarheter som gruppen lyckats stjäla av den amerikanska 
underrättelsetjänsten, National Security Agency (NSA). Ett 
tredje exempel är gruppen Anonymous som ses som den 
första hackergrupp som haft en revolutionerande roll på vårt 
samhälle. Gruppen låg till exempel bakom en attack mot 
Paypal som kostade företaget 5,36 miljoner dollar. Gruppen 
har också gått till attack mot Ryssland sedan invasionen av 
Ukraina inleddes, bland annat mot rysk TV.  

Ett vapen i krigsföring

Den teknologiska utvecklingen har möjliggjort effektivisering 
av offentliga och samhällsviktiga verksamheter, med följden 
att stora delar av dagens samhällen är helt beroende av IT 
och infrastrukturen som omgärdar dem. Attacker är generellt 
inte dyra att genomföra men kan orsaka väldigt stor skada 
och förödande effekter på samhällets funktioner samtidigt 
som risken för att åka fast varit relativt låg, i alla fall hittills. 
Risken har därmed ökat markant för cyberattacker som kan 
få konsekvenser för till exempel dricksvattenförsörjning, 
eldistribution, betalningsförmåga och sjukvårdens förmåga 
att fungera. 

I den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina har 
de ryska eller ryskstödda cyberattackerna mot Ukraina 
beaktats som en del av den hybridkrigsföring Ryssland 
använder sig av. Målet med attackerna är, enligt Microsoft 
som kartlagt 237 cyberattacker mot Ukraina kort innan 

kriget bröt ut, att förstöra, störa och infiltrera. Redan dagen 
innan invasionen inleddes attackerades hundratals mål inom 
myndigheter, IT-, energi- och finanssektorerna i Ukraina. 
Det rörde sig då om attacker med syfte att radera data, så 
kallade wiperattacker. Enligt Microsoft stod aktörer som står 
ryska underrättelsetjänsten (GRU) nära bakom dessa.

Några vanliga typer av cyberattacker

Malware Skadlig programvara som datavirus, 
spionprogram och trojanska hästar.

Ransomware Malware som låser eller krypterar 
data tills en lösensumma betalas.

Phishing attacks Gärningen för att komma åt känslig 
information (t.ex. lösenord, kredit-
kortsinformation) via ett förtäckt 
e-postmeddelande, telefonsamtal 
eller textmeddelande.

Social Engineering Den psykologiska manipuleringen av 
individer för att få konfidentiell infor-
mation; överlappar ofta med phishing.

DDoS-attacker 
(Distributed Denial 
of Service)

Överbelastning av t.ex. en websida 
som förhindrar användare från att 
komma åt den.

Wiperattack Attacker vars syfte är att radera 
viktig data.

Ingen är förskonad 

Diagrammet visar att det inte är någon speciell måltavla som sticker ut 
utan både enskilda individer och alla typer av verksamheter utsätts för 
attacker. 

Källa: hackmageddon.com

Förödande konsekvenser och skenande kostnader

Enligt en rapport av Cybersecurity Ventures som 
publicerades i början av 2021 väntas kostnaderna för 
cyberbrottslighet globalt stiga med 15 procent per år de 
kommande åren. År 2025 väntas kostnaderna ha stigit 
till 10,5 biljoner dollar årligen, vilket är en ökning med 
7,5 biljoner dollar sedan 2015. Som jämförelse uppgick 
kostnaderna för naturkatastrofer till 300 miljarder (0,3 
biljoner) dollar under rekordåret 2017, enligt World 
Economic Forum.

Den genomsnittliga totalkostnaden för ett företag som 
drabbas av en dataläcka är stigande och uppskattas 
vara cirka 4,2 miljoner dollar för närvarande, enligt IBM 
Security. Förutom den direkta kostnaden för återställande 
av funktionalitet osv innebär en attack dessutom ofta 
produktionsstopp och minskat förtroende för bolaget. 
Det kan i sin tur leda till svårigheter att attrahera nya 
kunder och försvåra ny finansiering. För mindre företag är 
konsekvenserna inte sällan förödande. Mer än hälften av 
alla attacker riktas mot små och medelstora företag där 
60 procent av företagen som fallit offer för en attack inte 
finns kvar sex månader efter incidenten, enligt statistik från 
Mastercard. 
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Stora investeringar i cybersecurity skapar möjligheter

Då alltfler drabbas, och kostnaden vid en incident är hög 
och stigande, investerar företag och organisationer världen 
över alltmer förebyggande för att minska risken för attacker. 
Framtiden för företag som tillhandahåller produkter och 
tjänster inom området ser onekligen ljus ut. Cybersecurity 
innebär att skydda datorer, nätverk, mjukvara och data 
för tillträde av obehöriga. Enligt en analys av Bloomberg 
Intelligence kan investeringar i cybersecurity passera 200 
miljarder dollar 2024, från cirka 134 miljarder 2020. En enorm 
summa i absoluta tal men i relation till förväntade kostnader 
relaterade till cyberbrott framstår siffran snarare låg. 

Branschen Cybersecurity har historiskt tillhandahållit 
tjänster för efterlevnad av olika standarder. Nu är det allt 
vanligare att även hjälpa organisationer till ökad förståelse 
för olika säkerhetsrisker samt bidra med kunskap och på så 
sätt förbättra förutsättningarna för att skydda tillgångar. 

Attacker har som sagt blivit alltmer sofistikerade men 
det har lyckligtvis även verktygen för att förhindra, 
förebygga och mildra effekterna av en attack. Nya företag 
och nya produkter och tjänster inom området tillkommer 
kontinuerligt. Ett exempel är AI (Artificiell Intelligens). Enligt 
en undersökning utförd av IBM Security är kostnaden för en 
dataläcka 30 procent lägre för företag med en välutvecklad 
AI-plattform.

Regelverk driver tillväxt i branschen

De senaste åren har flera nya bestämmelser införts. I Europa 
är EU:s dataskyddsdirektiv, GDPR (The General Data Protec-
tion Regulation) som antogs 2018, en viktig del i att göra inter-
net säkrare för privatpersoner. Direktivet reglerar hur företag 
samlar in och hanterar kunders personuppgifter. Företag som 

Kostnaderna vid en attack är tydligt stigande

I diagrammet kan vi tydligt notera att kostnaderna i samband med en 
attack är stigande för flertalet sektorer där hälsovårdssektorn sticker 
ut extra mycket.

Källa: IBM Security

bryter mot föreskrifterna kan dömas till dryga böter. 
NIS-direktivet syftar till att främja säkerhetsåtgärder och öka 
EU-medlemsstaternas skyddsnivå för kritisk infrastruktur. 
Vidare trädde de nya EU-riktlinjerna avseende cybersäkerhet 
för banker i kraft under 2020. Nu är det tydligare hur olika 
finansiella tjänster ska kunna hantera interna och externa 
risker kopplade till IT och säkerhet. Det finns ännu fler 
lagförslag på ritbordet kring förbättrad IT-säkerhet.

Cybersecurity – högt upp på prioriteringslistan 

En undersökning utförd av Morgan Stanley i början av året 
med 60 amerikanska IT-chefer indikerar att satsningarna 
inom informationssäkerhet kommer accelerera under 2022. 
Satsningarna inom mjukvara generellt väntas däremot växa 
med i ungefär samma takt som under 2021.

Allt större andel väntas läggas på säkerhet

Diagrammet visar tillväxttakten inom säkerhetsområden samt mjuk-
vara generellt för 2021 i procent för 60 amerikanska organisationer 
samt deras prognoser för 2022.  

Källa: Morgan Stanley

Enligt undersökningen är en ökad hotmiljö huvudorsak 
till ökad efterfrågan. Förnyelse och uppdatering av 
existerade teknologi är en annan drivkraft liksom ökande 
angreppspunkter för cyberhot. Även ökade regleringar och 
regelefterlevnad nämndes som orsak till satsningarna.

Kraftigast tillväxt väntas inom området för stärkt 
skydd av företagens nätverk. Många företag bygger sin 
nätverksarkitektur baserat på molntjänster vilket även 
gäller IT-säkerhet som i ökad utsträckning är molnbaserade 
tjänster, istället för eller som komplement till egen personal 
och mjukvara. 

En snabbväxande teknologi eller säkerhetskoncept förkortas 
SASE, Secure Access Service Edge. Flera lokala nätverk 
kopplas samman och kombineras med säkerhetstjänster i en 
molnbaserad modell. Modellen identifierar användaren och 
den enhet som används, nyttjar anpassad säkerhet och ger 
tillgång till avsedd applikation eller data på ett säkert sätt. 
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Organisationer möjliggör därmed tillgänglighet oavsett var 
användaren befinner sig. Då antalet uppkopplade produkter 
växer i snabb takt ökar efterfrågan på denna tjänst. 

Mjukvara som ger skydd för ett ökat antal nya kontaktytor 
är ett annat område som växer snabbt. Det gäller allt från 
mobiltelefoner, datorer till IoT-enheter då dessa är vanliga 
mål för attacker med syfte att komma åt värdefulla tillgångar 
inom nätverken. Detta område innefattar till exempel 
virtuella privata nätverk, VPN (vanligt vid distansarbete 
vilket ökat till följd av pandemin), eller att antivirusprogram 
uppdateras regelbundet. 

Ett tredje snabbväxande område är mjukvara inom 
identitets- och tillgångshantering, ett ramverk av policyer 
och teknologier med syfte att endast behöriga personer får 
tillgång till en viss data. Mjukvaran är centraliserad och ett 
exempel är att godkänna en anställd som kopplar upp mot ett 
virtuellt nätverk, VPN, för att kunna jobba utanför kontoret. 

Slutsats

I takt med att våra samhällen blir alltmer digitaliserade 
växer också incitamenten för kriminella att bli digitala. 
Antalet cyberattacker stiger tyvärr kontinuerligt och likaså 
kostnaderna för de drabbade. Man får lätt känslan av att 
de kriminella ligger före i utvecklingen jämfört med de 
produkter och tjänster som tillhandahålls för att förhindra 
attacker, men utvecklingen går framåt i snabb takt. Alltmer 
resurser läggs på cybersecurity och alltfler företag vill 
ta del av denna snabbväxande kaka. Mycket talar för 
att det finns, och kommer att finnas, gott om intressanta 
investeringsmöjligheter inom detta område under lång 
tidframöver.
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Kriget i Ukraina pressar nu global ekonomi. 
Inflationsbrasan får ytterligare bränsle av 
stigande råvarupriser på bred front. Trots sämre 
tillväxtutsikter måste centralbankerna prioritera 
kampen mot inflationen vilket ökar pressen 
på hushåll och företag. Prognosen för global 
BNP-tillväxt har justerats ned med en dryg 
procentenhet för 2022. Finanspolitiskt stöd, 
uppdämt behov, starka privata balansräkningar 
och på sikt även minskade störningar i globala 
leveranskedjor gör att en mjuklandning 
fortfarande är mest sannolik.

Internationell översikt
Utdrag ur konjunkturrapporten Nordic Outlook.  
Du hittar hela rapporten på seb.se/nordicoutlook.

—
Global mjuklandning 
trolig men nedåtrisker 
dominerar  

Utsikterna för den internationella ekonomin har 
försämrats markant den senaste tiden. Kriget i Ukraina 
påverkar världens ekonomiska och säkerhetspolitiska 
utveckling på ett genomgripande sätt. Förutom de tragiska 
humanitära konsekvenserna förstärks nu den redan starka 
inflationsimpulsen. Råvarupriserna stiger på bred front, både 
Ryssland och Ukraina är viktiga exportörer av jordbruksvaror. 
Rysslands metaller har också stor betydelse för balansen 
på världsmarknaden. Därtill kommer stigande energipriser 
i spåren av de kraftfulla sanktionerna mot Ryssland och 
EU:s ambition att snabbt minska beroendet av rysk energi. 
Förnyade covidutbrott i Kina förvärrar situationen ytterligare 
när de kinesiska myndigheterna vägrar släppa sin mycket 
restriktiva nedstängningsstrategi. Därmed ser vi inga utsikter 
i närtid för påtagliga lättnader när det gäller störningar i de 
globala leveranskedjorna.

Inflationsfokus bland centralbankerna

Centralbankerna fokuserar nu på inflationen trots vikande 
tillväxtutsikter. Uppgången har breddats när företag 
i allt högre grad övervältrar stigande kostnader på 
konsumentledet. Tidigare jämförelser med den utbudsdrivna 
uppgången 2008 ter sig alltmer överspelad när vi nu ser 
överhettningstender på såväl varu- som arbetsmarknader. 
Om inte centralbankerna agerar är riskerna stora att även de 
långsiktiga inflationsförväntningarna drar iväg. På lönesidan 
är bilden fortfarande splittrad med en tydlig uppväxling i 
USA och Storbritannien men fortfarande relativt dämpad 
utveckling i t ex Tyskland och Norden.
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Global BNP-tillväxt, i %

Marknad 2020 2021 2022 2023

USA -3,4 5,7 2,6 1,7

Japan -4,5 1,6 2,3 1,9

Tyskland -4,6 2,9 1,5 3,2

Kina 2,2 8,1 5,0 5,2

Storbritannien -9,3 7,4 3,7 2,5

Euroområdet -6,4 5,4 2,1 2,8

Norden -2,1 4,3 2,4 2,1

Sverige -2,9 4,8 1,8 1,8

Baltikum -1,8 5,6 1,1 2,0

OECD -4,6 5,5 2,6 2,3

Emerging markets -2,0 6,6 3,3 4,4

Världen, PPP -3,2 6,1 3,0 3,4
Källa: SEB Nordic Outlook. 

Tabellen visar prognoser för real ekonomisk tillväxt i linje med vårt 
huvudscenario.

Internationell översikt

Tydliga nedjusteringar av tillväxten 

Till följd av krigsutbrottet publicerade vi en 
prognosuppdatering i slutet av mars och jämfört med 
denna står sig BNP-prognosen generellt ganska bra 
trots att sannolikheten för ett relativt kort krig minskat. 
Däremot är nedjusteringarna markanta jämfört med 
senaste NO-prognosen i januari. Global BNP väntas nu 
öka med 3,0 procent i år, drygt en procentenhet lägre än 
i januari och ganska jämnt fördelat mellan OECD-området 
och tillväxtekonomier (EM). För 2023 är prognosen i stort 
oförändrad på global nivå. Utsikterna för amerikansk 
ekonomi har försämrats ganska gradvis i takt med att Feds 
åtstramningsbehov blivit allt tydligare. Nedjusteringarna är 
störst för euroområdet och Tyskland, främst som en följd av 
behovet av en snabb energiomställning. Norge klarar den 
förändrade miljön bäst av de nordiska länderna. Uppdrivna 
nivåer för bostadspriser medför en hög räntekänslighet 
i Sverige och BNP-tillväxten har justerats ned ganska 
kraftigt till under 2 procent både 2022 och 2023. Ett större 
handelsutbyte med Ryssland ger också större sårbarhet för 
Finland och Baltikum. I temaartikeln ”Baltikum i förändring” i 
Nordic Outlook analyseras dock den långsiktiga trenden mot 
allt svagare länkar till rysk ekonomi.

Mjuklandningsscenariot mest troligt 

Vi håller fast vid ett mjuklandningsscenario vilket får stöd 
av ett antal positiva krafter. Nya finanspolitiska åtgärder i 
form av stöd för ökande energikostnader samt intensifierade 
investeringar i försvarsförmåga och grön omställning kommer 
kortsiktigt att stötta tillväxten i euroområdet. Samtidigt har 
delar av stöden under pandemin i särskilt USA, men också 
inom euroområdet, ännu inte sökt sig in i ekonomin utan 
kvarstår i form av stora sparbuffertar hos hushållen. Starka 
balansräkningar i privat sektor skapar motståndskraft mot 
räntehöjningar och de amerikanska hushållens skuldbörda 
är långt lättare än den var före finanskrisens utbrott. 
Därtill är det sannolikt att de utbudsproblem som nu driver 
upp inflationen så småningom lättar. Återöppnandet av 
tjänstesektorn är ännu inte avslutad och ett fortsatt skifte till 
tjänstekonsumtion kan lätta på trycket på varuproduktionen 

och skifta efterfrågan till sektorer som inte möter samma 
utbudshinder. Man kan också lyfta fram att realräntan 
förblir låg trots kommande räntehöjningar, vilket innebär att 
ekonomierna ännu inte möter en tydligt åtstramande politik. 

Nedåtriskerna dominerar

Centralbankernas omsvängning har varit dramatisk och 
även om inflationschocken inte var lätt att förutse lär 
politiken under pandemin, med finanspolitiska stimulanser 
i kombination med nollräntor och kvantitativa lättnader, 
noga utvärderas framöver. Historiskt har det varit svårt 
att verkligen säkerställa en mjuklandning i linje med 
vår huvudprognos, vilket accentuerar nedåtrisker i 
prognosen. Det är möjligt att vi underskattar ekonomins 
räntekänslighet t ex när det gäller konsekvenser för aktie- 
och bostadspriser. Inflationsuppgången kan därtill bli än 
starkare och mer utdragen och därmed kräva ännu starkare 
medicin. Eventuella behov av energiransonering i Europa 
och Kinas ekonomiska motvind utgör också en nedåtrisk. 
Potentialen på uppsidan är begränsad men består främst 
i att utbudsproblemen löser upp sig snabbare än väntat. 
Det är också tänkbart att priser mer generellt normaliseras 
i högre grad än vi räknar med och att detta förstärker de 
baseffekter som i huvudsak driver inflationsnedgången i vår 
huvudprognos. Sammantaget är ändå nedåtbiasen större 
än vanligt och vi bedömer att sannolikheten för det negativa 
scenariot är 30 procent och 10 procent för det positiva. 

Olika scenarier för OECD-området 

BNP-tillväxt, procent 2021 2022 2023

Huvudscenario 5,5 2,6 2,3

Negativt scenario 1,0 0,5

Positivt scenario 3,5 3,0

Källa: SEB 

Framtunga centralbankshöjningar 

Generellt har vi justerat upp våra centralbanksprognoser 
markant när framtunga höjningar genomförs av omsorg om 
inflationsmålen. Fed höjer i 50-punkterssteg de närmaste 
mötena för att sedan gradvis röra sig mot en nivå på 3,50 
procent i mitten av 2023. Uppskrivna inflationsprognoser 
får även ECB att tidigarelägga sina räntehöjningar med en 
höjning av inlåningsräntan i juli och därefter hela korridoren 
i september med en slutpunkt för inlåningsräntan på 1,00 
procent. Riksbankens dramatiska omsvängning följs av nya 
steg i hökaktig riktning och en höjning med 50 punkter är 
sannolik i september. Svag tillväxt gör att höjningscykeln 
avslutas redan i mitten av 2023 på nivån 1,75 procent. Oro 
för räntekänsliga hushåll motiverar en gradvis strategi från 
Norges Bank med fem höjningar i år och ytterligare två 2023. 

U-svängar trycker upp långa räntor

Långa räntor har stigit kraftigt i takt med centralbankernas 
tilltagande oro för inflationen. Räntehöjningar och 
kvantitativa åtstramningar, samt ökat utbud av obligationer 
i Europa, får 10-årsräntor i USA och Tyskland att stiga till 
3,50 respektive 1,60 procent i slutet av 2023. Sveriges 
långräntedifferens mot Tyskland stiger ytterligare något 
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drivet av fler och tidigare riksbankshöjningar. Att Riksbanken 
går mot avslutade obligationsköp bidrar också. I slutet av 
perioden minskar differensen dock åter när även ECB drar 
ned på återinvesteringarna. 

Dollartoppen dröjer

Att Fed i närtid höjer snabbare än någon annan centralbank 
innebär att dollartoppen ännu inte är nådd. Europas närhet 
till kriget och beroendet av rysk gas skapar en sårbarhet som 
tynger euron. EUR/USD faller till 1,02 innan euron börjar ta 
igen förlorad mark och EUR/USD rör sig mot nivåer närmare 
långsiktig jämvikt; i slutet av 2023 ligger EUR/USD på 1,15. 
Kronan hämmas på kort sikt av den globala avmattningen 
och dämpad riskaptit. Riksbankens höjningar bidrar dock 
efter hand till en kraftig förstärkning när tidigare strukturella 
utflöden kopplade till minusränta och kvantitativa 
stimulanser vänder. Vi ser en stark medvind för kronan under 
2023 och tror att EUR/SEK handlas till 9,55 som lägst i 
mitten av året. 

Långvarig konflikt får stora konsekvenser

Rysslands angrepp på Ukraina präglar nu världens 
ekonomiska och politiska utveckling på många plan. 
Rapporten innehåller därför två temaartiklar som behandlar 
olika aspekter av detta. Vi kan nu konstatera att kriget 
sannolikt blir mer utdraget än de tre till sex månader 
som verkade troligt vid krigsutbrottet den 24 februari. 
Varken Ryssland eller Ukraina har i dagsläget några starka 
incitament att söka en förhandlingslösning. Ukraina blir 
gradvis bättre på att försvara sig tack vare stöd från framför 
allt USA och EU-länder. Rysslands Putin har inte nått något av 
de mål som nämndes i samband med invasionen och med fler 
resurser att sätta in vid behov lär Ryssland inte backa. 

Sanktionerna slår hårt mot rysk ekonomi 

BNP väntas falla med 10 procent i år och ytterligare 
3 procent nästa år. Sanktionerna i kombination med 
en repressiv politisk miljö och en svag rättsstat med 
omfattande korruption kommer sannolikt att leda till 
ekonomisk stagnation som gör att landet fortsätter att 
tappa i välstånd gentemot andra jämförbara länder. Även i 
länder vars regeringar inte tar avstånd från Rysslands krig 
kommer de flesta företag som i någon form säljer varor 
i USA och EU att följa sanktionerna mot Ryssland. Valet 
mellan en stagnerande rysk ekonomi och dynamiska och 
högteknologiska västerländska ekonomier är enkelt för de 
flesta. Men samtidigt kan man konstatera att rysk ekonomi 
inte kollapsat, vilket delvis beror på de åtgärder för att 
minska beroendet av omvärlden som Moskva vidtagit sedan 
annekteringen av Krim 2014. 

Olika syn på ansvaret för kriget

Västvärldens och flera andra demokratiers snabba och 
kraftfulla respons i form av sanktioner mot Ryssland har 
överraskat många. Men samtidigt har ett antal regeringar, 
däribland Kina, uttryckt stöd för Rysslands ståndpunkt 
att Nato inte ska expandera och att Ryssland har rätt att 
försvara sig mot ett existentiellt hot. Andra stora EM-
ekonomier som Mexiko, Brasilien och Indien har också ställt 

sig neutrala till kriget. Om Kreml däremot skulle eskalera 
kriget och använda kemiska vapen eller kärnvapen skulle 
sannolikt länder som Kina och Indien tvingas ta avstånd från 
Ryssland som då skulle bli alltmer isolerat.

Allvarliga följder av stigande livsmedelspriser

Krigsutbrottet orsakade en chockvåg genom de globala 
råvarumarknaderna och många priser steg kraftigt. Förutom 
de fossila bränslena olja, naturgas och kol är Ryssland en 
stor exportör av spannmål, nickel, aluminium, palladium och 
gödsel. Flera svåra dilemman lär aktualiseras framöver. Brist 
på metaller kan t ex försena nödvändiga investeringar för 
att påskynda hållbarhetsomställningen. Konsekvenserna 
av stigande matpriser kan dock bli mer explosiva. Vetet har 
fördubblats i pris och riskerar att rusa ännu högre. Brist och 
höga priser på konstgödsel gör att den globala användningen 
går ner vilket leder till mindre skördar även långt bort från 
kriget. Sammantaget finns en tydlig risk för matbrist i bl a 
Afrika som kan leda till social oro och våld. Hög matinflation 
kan också leda till sociala spänningar även i mindre fattiga 
delar av världen. 

Svårt att isolera Ryssland

Detta illustrerar dilemmat att stödet för sanktioner 
kan minska om man stänger ute Ryssland från global 
ekonomi utan att det finns ersättning för dess produkter. 
Problemen med livsmedelsförsörjningen lär bli en allt större 
fråga och FN:s World Food Programme varnar nu för en 
hungerkatastrof. Spänningarna kring detta lär öka i olika 
delar av världssamfundets arbete. I temaartikeln ”Rysslands 
nya roll” i Nordic Outlook diskuteras olika konsekvenser av 
ett utdraget krig och varaktigt ökande globala spänningar. En 
slutsats är att Ryssland är så mycket mer integrerat i global 
ekonomi idag än vad t ex Sovjetunionen var att det är nästan 
omöjligt att helt isolera landet. 

New York Feds stressindex visar på fortsatt ansträngda värdekedjor, 
även om den globala bilden ser ut att ha mildrats något.

Källa: Federal Reserve Bank of New York, Macrobond , SEB

Fortsatt hög stressnivå i företagens värdekedjor
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Den förväntade inbromsningen är inte så kraftig att den driver upp 
arbetslösheten enligt vår prognos. Vi räknar också med ett något 
ökande arbetskraftsutbud i USA vilket dämpar löneutvecklingen.

Källa: SCB, Eurostat, BLS, ONS, Macrobond, SEB

Internationell översikt

Fortsatta problem i globala leveranssystem 

Nya virusutbrott i Kina förvärrar läget när det gäller 
störningar i de globala leveranssystemen. De kinesiska 
myndigheterna försöker visserligen minska skadeverk-
ningarna för produktionen och utskeppningen av varor 
från Kina men generellt tillämpas fortfarande en restriktiv 
nedstängningsstrategi. Ukrainakriget och isoleringen av 
Ryssland förvärrar också läget på flera områden. Problem 
med komponentbrist och flaskhalsar i transportsystemen 
fortsätter därmed att hämma tillväxten och pressa upp 
inflationen. Problemen lär ligga kvar längre än väntat och 
vi räknar nu med att läget börjar förbättras först i början på 
nästa år. Men även på längre sikt kan vi få se förändringar 
när en ökad fragmentering av världsekonomin i tydliga 
geopolitiska block kan leda till att produktionskedjor i högre 
grad blir regionala istället för globala. 

EM-tillväxten pressas från olika håll

Sammantaget är det tydligt att den ekonomiska utvecklingen 
för tillväxtekonomierna (EM) pressas från olika håll. Kriget 
i Ukraina får katastrofala effekter för de båda direkt 
inblandade länderna men därtill kommer också en rad 
indirekta effekter. Den kinesiska ekonomin har bromsat in 
kraftigt av covidrelaterade restriktioner samt av åtgärder 
för att kyla ner överhettade fastighets- och byggsektorer. 
Därtill dämpas också utsikterna av svagare tillväxt och 
högre ränteläge i USA och EU. Sammantaget har vi justerat 
ner vår tillväxtprognos för EM-ekonomierna till 3,3 procent 
för helåret 2022 jämfört med 4,5 procent i förra NO. Kinas 
tillväxtprognos har sänkts till 5,0 från 5,2 procent i år. Att 
justeringen för EM-aggregatet inte blir större beror på mindre 
höjningar av prognoserna för råvaruproducerande ekonomier 
i Latinamerika och Afrika.

Arbetsmarknaden står emot

En nyckelfråga när tillväxtprognoserna börjar justeras ned 
är reaktionen på arbetsmarknaden. Vi har gjort ganska små 
uppjusteringar av prognoserna för arbetslösheten, vilket 
beror på rådande starka momentum men också på att 
BNP-prognoser i t ex USA och Sverige bara ligger marginellt 
under trend för 2023. Så små förändringar räcker inte för 
att centralbankerna ska kunna börja mjuka upp planerna på 
räntehöjningar. Speciellt inte när ytterligare uppjusteringar 
av inflationsprognosen gjort denna tröskel extra hög. 

BNP-tillväxt, BRIC-länderna och EM (%) 

2020 2021 2022 2023

Kina 2,2 8,1 5,0 5,2

Indien -6,6 8,3 4,3 7,5

Brasilien -3,9 4,8 0,9 2,0

Ryssland -2,7 4,7 -10,0 -3,0

EM-ekonomier, totalt -2,0 6,6 3,3 4,4
Källa: IMF, SEB 

Mindre uppgång i arbetslösheten

Förhoppningarna om att överhettningssymptomen på 
arbetsmarknaden ska lätta är delvis kopplade till utsikterna 
för ett ökat arbetsutbud. I USA ligger deltagandegraden 
över 16 år nu bara en dryg procentenhet under nivån före 
pandemin men jämfört med en underliggande svagt positiv 
trend i arbetsutbudet är gapet större. Vi räknar med en viss 
fortsatt uppgång men inte hela vägen tillbaka till förkrisnivån 
eftersom många äldre som lämnat arbetskraften knappast 
kommer tillbaka. Minskade sjukskrivningar efter omikron 
kan också bidra till att lätta på trycket på arbetsmarknaden. 
Därtill kan sjunkande bristtal bidra till att dämpa 
uppåttrycket på lönerna.

Räknat på medianlönen ser vi en tydlig skillnad i den procentuella 
löneutvecklingen mellan länder. I USA och Storbritannien gör en mer 
marknadsstyrd löneutveckling att den ansträngda arbetsmarknaden 
slår igenom. I Europa (Tyskland) och Norden (Sverige) stundar nu 
viktiga avtalsrörelser. 

Källa: Macrobond, SEB

Stora skillnader i lönerespons
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Inflationen är på nivåer vi inte sett på decennier. Det skapar ett stort 
dilemma för centralbankerna; de kraftiga räntehöjningar som förvän-
tas för att stävja inflationen riskerar att knäcka tillväxten.

Källa: BLS, Statistische Bundesamt, SCB

Med början i USA räknar vi med att inflationen (KPI) toppar under året. 
Till del beror det på att jämförelsetalen blir högre (inflationen började 
stiga under förra året) och att energipriserna, som är fortsatt höga, inte 
stiger mer i vår prognos.  

Källa: Macrobond, SEB

Internationell översikt

Skillnaderna i löneökningstakt består

USA och Storbritannien å ena sidan och euroområdet och 
Norden å den andra, skillnaderna i löneökningstakten 
mellan dessa består. En mer marknadsstyrd lönebildning i de 
anglosaxiska länderna gör att överhettade arbetsmarknader 
får extra stor effekt. I USA kan man se tecken på att vi är nära 
toppen genom att bristmått hos småföretagen och planerna 
på höjda ersättningar har vänt ned. I Nordeuropa blir 
kompensationsfrågan för den höga inflationen i kommande 
avtalsförhandlingar viktiga. Tyska IG Metalls krav är högre 
än vanligt men historiskt har kopplingen till kommande 
utfall varit relativt svagt. I Sverige har hög inflation och 
Riksbankens omsvängning förändrat villkoren för kommande 
svenska avtalsrörelse (se temaartikel ”Avtalsrörelse i ny 
miljö” i Nordic Outlook). Vår prognos är att löneökningstakten 
växlar upp till 3,5 procent nästa år och att risken är relativt 
liten för att fleråriga avtal ska hamna på nivåer som är 
oförenliga med inflationsmålet. Men skulle inflationstalen 
dra iväg ytterligare det närmaste halvåret är det tänkbart 
att vi kan få se någon typ av speciallösning med viss 
engångskompensation eller kortare avtal på ett år. 

Fördröjd inflationstopp i Europa

Höga energipriser håller uppe inflationen

Efter den initiala prisrusningen har energipriserna fallit 
tillbaka något. Detta beror främst på att USA och ett antal 
andra länder släppt olja ur sina beredskapslager samt 
att Kinas nya nedstängningar minskat efterfrågan. Båda 
dessa faktorer är dock övergående och vi förväntar oss att 
energipriserna kommer att förbli höga under överskådlig 
tid (se temaartikel ”Råvaror och kriget” i Nordic Outlook). 
Råoljepriset (Brent) väntas ligga på 106 respektive 85 USD 
per fat som årsgenomsnitt för 2022-2023. Även natur-
gaspriserna kommer att vara långt över de normala nivåerna. 

Jämförelsen med 2008 är nu överspelad

När inflationen nu stigit ytterligare och därtill breddats börjar 
erfarenheterna av 2008 års misslyckade åtstramningar 
bli överspelade. Det är istället två andra inflationschocker 
som kan jämföras med dagens. Koreakriget (1950-53) 
drev fram ett kraftigt ökande behov av transporter och 
material, vilket ledde till en snabbt stigande inflation. Att 
inflationen relativt snabbt föll tillbaka innebar att Bretton 
Woods-systemet, med fasta växelkurser och USA-dollarns 
guldkoppling som sjösattes 1945, klarade sitt första stora 
test. Därmed lades en grund för den stabila inflationsmiljö 
som dominerade på 1950- och 60-talen. När OPEC i början 
på 1970-talet genomförde stora produktionsneddragningar 
och oljepriset mångdubblades 1973-74 hade Bretton Woods-
systemet däremot nyligen kollapsat. Finanspolitiken fick 
huvudansvaret att hålla uppe den ekonomiska aktiviteten. 
Penningpolitiken i de flesta länder accepterade i huvudsak en 
allmän uppväxling av pris- och löneökningstakten. Följderna 
blev att ekonomierna under lång tid plågades av hög och 
volatil inflation som hämmade investeringar och tillväxt.

Historisk hög inflation
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Källa: Macrobond, SEB

Marknadens prissättning indikerar snabba räntehöjningar, med Fed i 
USA i spetsen. ECB förväntas gå försiktigare fram, i vår prognos ännu 
mer så än i diagrammet. Detsamma fäller för vår riksbanksprognos. 

Internationell översikt

Framtunga räntehöjningar i osäker miljö

Parallellerna till stagflationseran i form av expansiv 
finanspolitik, ökad acceptans för prishöjningar och 
i vissa länder också kraftigt stigande löner börjar 
lyftas fram alltmer. Därtill ifrågasätts nu styrkan i de 
globaliseringskrafter som varit en så viktig faktor bakom de 
senaste decenniernas solida låginflationsmiljön. I en sådan 
miljö blir centralbankernas mandat och beslutsamhet att 
stå upp för inflationsmålen allt viktigare för att förhindra 
att inflationsförväntningarna drar iväg. Centralbankerna 
ser nu ut att sikta mot en framtung höjningscykel där 
räntan relativt snabbt tas tillbaka till en mer neutral nivå. 
Våra styrränteprognoser har således generellt skrivits upp 
betydligt jämfört med Nordic Outlook i januari. 

Framtunga förväntningar på räntehöjningar

Fundamenta styr behovet av räntehöjningar

Trots att inflationen överraskat kraftigt på uppsidan måste 
ECB gå försiktigt fram med tanke på att beroendet av 
rysk energi slår mot tillväxten. ECB måste också försöka 
undvika att räntenivåer mellan olika länders statspapper 
vidgas för mycket. USA fortsätter däremot att tampas 
med en uppdriven efterfrågan i spåren av omfattande 
finans-politiska stimulanser under pandemin. Riskerna för 
att förändrade pris- och löneförväntningar spiller över i en 
pris- och lönespiral är av flera skäl större i de anglosaxiska 
ekonomierna. USA och Storbritannien förenar en flexibel 
lönebildning med i dagsläget överhettade arbetsmarknader 
och större restriktioner för immigration jämfört med vad 
som gällt historiskt. Stora negativa tillväxteffekter från 
höga energipriser leder ändå till en mer begränsad takt 
i åtstramningen i Storbritannien. Räntekänsligheten i 
ekonomierna efter en lång period med låg inflation och låga 
räntor är en annan osäkerhetsfaktor. Inte minst gäller detta 
för Norge och Sverige där rörliga bolåneräntor dominerar 
bland hushållen. 

Mest bråttom för USA, ECB släpar efter

Vi förväntar oss nu en serie snabba höjningar i USA med 
50 punkter per möte till och med september. Därefter 
följer mer gradvisa steg till en topp på 3,50 i mitten av 
2023; en nivå som är något högre än Feds bedömning av 
en neutral nivå runt 2-3 procent. Bank of England förenade 
ett hökaktigt budskap med dystra tillväxtutsikter vid sitt 
möte i maj. Styrräntan väntas höjas gradvis till 2,25 procent 
i slutet av 2023. Att ECB behöver skriva upp prognoserna 
för inflationen kraftigt i juni talar för lite snabbare ränte-
höjningar. Vi tror nu att första höjningen för inlåningsräntan 
kommer i juli och följs av två ytterligare steg till en nivå på 
0,25 procent i slutet av året och 1,00 procent i slutet av 
2023. Parallellt med räntehöjningar stramar centralbankerna 
åt genom sina balans-räkningar. Effekterna av de kvantitativa 
åtstramningarna är dock svårbedömda och räntan ses därför 
som det huvudsakliga verktyget. 

Centralbankers styrräntor (%)

5 maj
2022

Jun
2022

Dec
2022

Dec
2023

Federal Reserve 1,00 1,50 3,00 3,50

ECB (inlåningsränta) -0,50 -0,50 0,25 1,00

Bank of England 1,00 1,25 1,75 2,25

Riksbanken 0,25 0,50 1,25 1,75

Norges Bank 0,75 1,00 1,75 2,25

Källa: Centralbanker, SEB 

Helomvändning av Riksbanken  

Riksbanken gjorde en helomvändning i april och gick från en 
bana med oförändrad ränta fram till andra halvan av 2024 
till höjning och signal om fortsatt snabba steg. Vi tror att 
höga inflationssiffror den närmaste tiden gör att Riksbanken 
levererar en 50-punkters höjning i september enlighet 
med det höginflationsscenario som också presenterades. 
Riksbanken väntas sedan stanna på nivån 1,75 procent redan 
i juni 2023 då man känner sig rimligt säker på att inflationen 
närmar sig målet. Norges Bank var tidigt ute ur start-
groparna och siktar mot en mer gradvis höjningsstrategi. 
Räntan höjs ändå med 125 punkter i år och 50 punkter nästa 
år till 2,25 procent i slutet av prognosperioden. 

Ny roll för finanspolitiken

Under pandemins inledning var det ganska okontroversiellt 
att finanspolitiken skulle spela en huvudroll när 
penningpolitikens krafter började sina. Men när nu 
centralbanker svängt om rejält i åtstramande riktning blir 
situationen mer komplicerad. Man kan fortfarande hävda 
att finanspolitiken har en viktig roll att spela för att dämpa 
de åtstramande effekterna av inflationschock och högre 
räntor. Men man måste också beakta riskerna att de båda 
politikgrenarna hamnar i en destruktiv dragkamp där 
expansiv finanspolitik ytterligare ökar trycket uppåt på 
inflation och kanske framför allt på inflationsförväntningar. 
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Internationell översikt

Hög inflation pressar ner offentlig skuldkvot

Att den höga inflationen nu hämmar tillväxten belastar 
de offentliga finanserna t ex via ökad arbetslöshet. Men 
generellt är de offentliga inkomsterna mer känsliga för 
inflationsförändringar än utgiftssidan. Även om t ex 
hushållens konsumtionsvolym justeras ner ökar den 
nominella konsumtionen, som ju är skattebasen. Detta är 
inte minst tydligt i Sverige där momssatsen är relativt hög 
samtidigt som det statliga utgiftstaket gäller i nominella 
termer. Förutom den positiva saldoeffekten sjunker också 
den offentliga skuldkvoten genom att nämnaren, BNP i 
löpande priser, drivs upp av den allmänt höga inflationen. 

Källa: International Monetary Fund (IMF), Macrobond, SEB

Den höga inflationen bidrar till att hålla ner den offentliga skulden (i 
procent av BNP) då den gör att BNP (nämnaren i ekvationen) stiger i 
nominella termer. 

Skudkvoten faller tillbaka

Måttliga stimulanser i krigets spår

Efter de stora stimulanspaketen under pandemin börjar 
nu finanspolitiken bli mer fokuserad på ett par områden. 
Speciellt i Europa får hushåll och företag kompensation för 
höga energipriser genom subventioner och skattesänkningar. 
I EM-ekonomierna är utrymmet begränsat trots stora 
behov genom att mat och energi utgör en större del av 
konsumtionskorgen än i rikare länder. Kriget i Ukraina leder 
också till kraftigt ökade försvarsutgifter i många länder 
samtidigt som vi ser ökade investeringsinsatser för att 
påskynda energiomställningen, speciellt i Europa. I USA 
medför låsningar i kongressen att inte så mycket nytt händer 
även om investeringar från tidigare paket nu rullas ut och 
det finns en samsyn kring behovet av ökade satsningar på 
försvaret. 

Finansiellt sparande i offentlig sektor (% av BNP)

Marknad 2020 2021 2022 2023

USA -14,5 -10,2 -5,0 -4,0

Euroområdet -7,1 -5,1 -4,3 -3,2

Storbritannien -12,5 -12,0 -6,0 -4,0

Sverige -2,7 -0,2 0,3 0,2

OECD -10,4 -8,4 -5,1 -3,7
Källa: SCB, SEB

Finanspolitiken hittills väl avvägd 

Sammantaget ser finanspolitiken nu ut att ganska väl klara 
sin balansuppgift. Den nya stimulansrundan är relativt 
begränsad och när pandemistimulanser fasas ut blir den 
finanspolitiska impulsen lätt åtstramande för OECD-länderna 
som helhet. Satsningar på investeringar och försvar hotar 
knappast centralbankernas inflationsbekämpning. Det gäller 
inte minst i Sverige där budgeten nådde balans redan 2021 
och där den offentliga skulden nu snabbt är på väg ned under 
30 procent av BNP. 

Risker för överdriven aktivism på sikt

Man kan dock inte utesluta att skillnader i mål och medel 
mellan penning- och finanspolitik leder till större spänningar. 
Vi har nu haft en ganska lång period med ökad ekonomisk-
politisk aktivism och pandemin har förstärkt denna trend. 
Det gäller inte bara idén att finanspolitiken ska ha en större 
generell roll i stabiliseringspolitiken. Man kan också se en 
ökad benägenhet till detaljstyrning, med kompensation 
för stigande energipriser som färskt typexempel. Om 
detta drivs för långt finns en risk för att 1970-talets 
misstag upprepas. Finanspolitisk aktivism kan driva upp 
inflationsförväntningarna, speciellt om marknaden börjar 
misstänka att regeringar inte har något emot att inflationen 
pressar ned det reala värdet av den offentliga skulden. Detta 
skulle ytterligare öka trycket på centralbankshöjningar.

Pandemin orsakar permanenta BNP-tapp?

Det senaste året har vi försökt följa olika ekonomiers respons 
på pandemin. Det har vi gjort genom att hela tiden jämföra 
aktuell prognos för åren 2020-22 med den som förelåg 
precis före pandemins utbrott i slutet av januari 2020. 
Eftersom ekonomin före pandemin befann sig i ett ganska 
normalt konjunkturläge med framåtblickande BNP-prognoser 
nära trend drog vi också slutsatsen att man kan tolka 
avvikelserna i grafen nedan som en grov bedömning av BNP-
gapet för 2022. Detta gap skulle då spegla potentialen för 
tillväxt över trend från 2023 och framåt. När prognoserna 
var som mest optimistiska i mitten av 2021 var det flera 
ekonomier som såg ut att gå helt oskadda ur pandemin. 
Stora stimulanser i USA ledde till prognoser på en BNP-nivå 
2022 som till och med var någon procentenhet högre än 
förkrisprognosen.
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Källa: Macrobond, SEB

Jämfört med våra prognoser före pandemin kommer tillväxten i alla 
stora ekonomier ha påverkats negativt. I diagrammet ser vi att skill-
naden mot förväntad tillväxt under perioden 2020-2022 är störst för 
Emerging markets-länderna medan USA och Norden klarat sig bäst. 

Varierande BNP-effekter av pandemin

EM-ekonomier värst drabbade

När nu prognoserna har justerats ner hamnar samtliga 
ekonomier på tydliga minustal. Krigsutvecklingen bidrar 
förstås till det men man kanske kan dra slutsatsen att 
tidigare positiva staplar kunde ha tolkats som en varning 
för en övertro till vad den ekonomiska politiken verkligen 
kan åstadkomma. När nu stram arbetsmarknad och hög 
inflation tvingar fram en penningpolitisk respons ser det 
inte heller ut som om BNP-tappen kommer att tas tillbaka 
inom överskådlig tid. För de flesta länder är det inte 
rimligt att göra prognoser med tillväxt över trend även om 
djupt nedpressade BNP-nivåer för t ex euroområdet och 
Storbritannien utgör undantag. Framtiden får sedan utvisa 
om man på längre sikt ändå kan ta tillbaka förlorad mark 
t ex genom en normalisering av nivåer för arbetsutbud 
och produktivitet. Frågan är kanske mest angelägen för 
EM-länder där avvikelsen från förkristrenden i vissa fall är 
mycket stor; med Indiens gap över 15 procent som det mest 
slående exemplet. 



37Investment Outlook: Maj 2022

Medverkande i denna utgåva av Investment Outlook

Denna rapport publicerades den 24 maj 2022.  
Innehållet baseras på analys och information tillgänglig fram till den 23 maj 2022.
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