
1Investment Outlook: November 2022

Investment Outlook 
Update

November 2022

Tuffa tider 
– högre potential 



2Investment Outlook: November 2022

Innehåll
November 2022

Inledning

Marknadssyn, risknyttjande och allokering

Globala aktier
I väntan på fotfäste 

 

Nordiska aktier
En mer normal återhämtning 

 

Ränteinvesteringar
Centralbankerna närmar sig den sista räntehöjningen

Tema: Energilagring
Kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Tema: Automatisering 
Ny teknik och bättre lösningar

Internationell översikt
Utmanande tider väntar

Kontaktinformation

3

4

7

9

12

13

18

23

26



3Investment Outlook: November 2022

Inledning

Vi närmar oss slutet på ett mycket dramatiskt och 
besvärligt år. 2022 kommer att refereras till som året 
då Ryssland invaderade Ukraina men även året då 
inflationen gjorde sitt återtåg och centralbankerna 
abrupt fick överge sin kontroversiella och extremt 
lätta penningpolitik. Krigseffekter, historiskt höga 
inflationsnivåer, dramatiska styrräntehöjningar och 
restriktiv kinesisk covidstrategi med mera har resulterat 
i tydligt modererade prognoser för framtida global BNP-
tillväxt och vinstgenerering i företagssektorn. 

De nedjusterade framtidsutsikterna och de högre 
diskonteringsräntorna i det finansiella systemet har 
förändrat ekvationen för risktagande på ett tydligt 
sätt. Prisjusteringen inom kapitalmarknaden har varit 
dramatisk med stora börsnedgångar, betydande 
kursnedgångar på obligationer samt kraftiga skillnader 
i utveckling mellan olika typer av företag, regioner och 
stilar. Andra effekter är också att den amerikanska 
dollarn har rusat i höjden och fastighetspriserna har 
vänt från plus till minus. 

Processen har pågått under cirka ett år, men trots 
att det fortsatt finns en hel del problem framför oss 
så har även en del saker förbättrats. Exempelvis 
är vi nära en situation där centralbankerna kan 
avsluta sina räntehöjningar då vi ser tendenser till att 
inflationstakten viker ner från mycket höga nivåer. Den 
faktiska underliggande räntan, statsräntan, har gått från 
nära noll och i vissa fall negativt territorium, till dagens 
betydligt mer intressanta nivåer. 

Till detta kan vi addera tydligt vidare kreditspreadar, 
dvs kompensationen utöver statsobligationsräntan 
som man får på företagsobligationer.  Samtidigt har 
aktievärderingen normaliserats och i många segment 
nått aptitliga nivåer. I samklang med detta har riskviljan 
bland investerare gått från överoptimism till en försiktig 
hållning. Effekten av detta är att det idag finns en 
högre potential i finansiella tillgångar än vad vi hade 
vid årsskiftet. Vi möter dock samtidigt en konjunkturell 
motvind under 2023. I våra portföljer balanserar vi 
dessa krafter genom ett neutralt risknyttjande och en 
bred exponering.

Denna utgåva av Investment Outlook är en något mer 
komprimerad uppdatering av läget och förändringarna 
sedan vår senaste publikation i september, vilket är i 
linje med den nyligen lanserade systerpublikationen 
Nordic Outlook. Även om denna Investment Outlook 
är mer koncentrerad än vanligt inkluderar den 
uppdateringar på tillgångsslagsnivå, övergripande 
portföljstrategi och två färska teman. De sistnämnda 
behandlar ” Energilagring – Kraften att lyfta sol och 
vind till nästa nivå” samt ” Automatisering – Ny teknik 
och bättre lösningar”.

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

Asset Management & Investments
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Vi kan troligen lägga inflationstoppen i den 
globala ekonomin bakom oss. Därmed bör vi 
också vara nära kulmen för styrräntehöjningarna 
bland världens centralbanker. Framför oss ser 
vi en lågkonjunktur under 2023, som kan skapa 
ytterligare volatilitet, följt av en mer positiv 
konjunkturprofil under 2024 och därefter. I detta 
huvudscenario blir recessionen trots allt tämligen 
grund och inte alltför utsträckt, dock med 
fortsatta risker på nedsidan. I kombination med 
rimliga värderingar och en försiktig hållning bland 
placerare anser vi att det fortsatt är lämpligt 
att hålla en risknivå kring neutralläget. Våra 
portföljer innehåller dock en del omdispositioner 
som redovisas nedan och inom delavsnittet för 
respektive tillgångsslag.

Risknyttjande och allokering

Världsekonomin har lagt en stor del av den normalisering vi 
skrivit om i flera tidigare Investment Outlook till handlingarna. 
Vi har återigen positiva räntor i det finansiella systemet 
och aktievärderingar som är i harmoni med perioder innan 
pandemistimulanserna från centralbanker och regeringar. 
Nu försöker kapitalmarknaden värdera en återgång mot en 
mer rimlig och uthållig inflationstakt kombinerat med att 
ta hänsyn till svängningar i konjunkturförloppen och dess 
påverkan på vinstgenereringsförmågan i företagssektorn 
med mera. Låt oss därför börja med vår konjunktursyn.

Ett svagt 2023 följs av en något dämpad återhämtning

Vi har justerat ner vår syn på BNP-tillväxten för 2023 i ett 
antal steg under innevarande år. I princip innebär den senaste 
prognosen att OECD-området hamnar nära noll avseende real 
BNP-nivå medan Emerging Markets mäktar med närmare 
fyra procents uppgång. Totalen för världen landar då på 2,3 
procent medan motsvarande siffra för 2024 beräknas bli 3,6 
procent. Sverige sticker ut lite, efter ett förhållandevis starkt 
2022 följer minus 1,5 procent 2023, åtföljt av en uppgång 
om 1,3 procent året efter. Den förväntade nedgången i den 
globala konjunkturen medför att sysselsättningen i världen 
sjunker under 2023 för att sedan repa sig. 

Marknadssyn, risknyttjande 
och allokering

Inflationen når sin kulmen kring årsskiftet för att sedan 
falla tillbaka varvid centralbankerna väntas följa efter. I 
exempelvis USA förväntas inflationen gå från runt 8 procent 
idag till 2,5 procent vid utgången av 2024. Under samma 
period räknar vi med den amerikanska centralbankens 
styrränta toppar kring 4,5 procent för att sedan avsluta 
perioden kring 3,0 procent. Sammantaget kan denna 
prognos beskrivas som en mjuklandning som inkluderar en 
lågkonjunktur som varken är långdragen eller djup men att 
den förväntade återhämtningen som följer därefter också 
har en mer försiktig profil. Olika möjliga utfallsrum och en 
mycket mer detaljerad bild presenteras under avsnittet 
”Internationell översikt”, som är ett utdrag ur Nordic Outlook 
Update från den 15 november.

Nedjusterade BNP-prognoser, i %

Marknad 2022 Rev. 2023 Rev. 2024

Världen 3.2  0.1 2.3 -0.3 3.6

USA 1.8 0.3 0.1 -0.4 1.5

Kina 3.5 0.1 5.3 0.1 5.1

Sverige 2.9  0.3 -1.5 -1,5 1.3

OECD 2.7 0.3 0.5 -0.4 1.9

Euroområdet 3.2  0.5 -0,4 -0.7 1.9

Emerging 
markets

3.6  0.0 3.8 -0.1 5.0

Tabellen visar prognoser för årlig procentuell real ekonomisk tillväxt i 
linje med vårt huvudscenario, uttryckt i köpkraftsjusterad BNP (PPP). 
Detaljerad redogörelse för våra ekonomiska prognoser finns under 
”Internationell översikt”, som är ett utdrag ur Nordic Outlook från den 15 
november.

Kraftfull volatilitet och nygamla värderingsnivåer på 
kapitalmarknaden

Fram till utgången av september månad regerade en mer 
eller mindre konstant fallande riskaptit. Centralbanker 
jagade febrilt en allt högre inflationstakt genom att i mycket 
snabbt tempo genomföra en serie av styrräntehöjningar. 
Därefter har vi erhållit en viss återhämtning i riskaptiten. 
Värderingar av finansiella tillgångar, inflationsförväntningar, 
tillväxtprognoser, vinstestimat, styrräntor med mera är nu 
mer i harmoni med varandra och det har fått investerare att 
höja blicken under hösten. De har slutat att enbart fundera 
på nästa problem utan även värdera framtida potential. 
Det är samma sak som att fallet i riskaptit avslutas eller 
åtminstone pausas och en viss återhämtning av börs och 
obligationsvärden samt en avmattning av volatiliteten har 
infunnit sig, vilket syns i graferna på nästa sida. Det innebär 
bland annat att svenska börsen återigen hävdar sig väl och 
har stigit kraftigt på kort tid. Utväxlingen för globala aktier 
och emerging markets, mätt i svenska kronor, är inte lika 
stor då dollarn tappar mark mot kronan när riskaptiten ökar. 
Slutligen reagerar ränteplaceringar positivt både via fallande 
statsräntor och krympande kreditspreadar. Det vill säga 
portföljernas utveckling under den senaste dryga månaden 
är en spegelbild mot tidigare period av 2022. 
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Branta fall avtar samtidigt som stötdämparen via 
den amerikanska dollarn ger vika

Grafen visar utvecklingen under 2022 för svenska aktier (SBX), MSCI 
Världsindex samt MSCI EM i svenska kronor. Dessutom visas utveck-
lingen för det svenska ränteindexet OMRX Bond samt ett globalt High 
Yield-index valutasäkrat till svenska kronor.

Källa: Bloomberg
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Marknadssyn, risknyttjande och allokering

Aktiemarknaden har punkterat pandemibubblan

Grafen visar de aktuella P/E-talen (pris/vinst) för ett antal regioner och 
länder. Värderingen är på indexnivå utifrån MSCI. Skillnaderna inom 
respektive marknad, på bolags- och sektornivå, är fortsatt mycket 
stora. Värt att notera är också att ett bredare svenskt aktieindex såsom 
SBX-index ligger på nivåer i linje med MSCI USA, men med en tydlig 
valutarabatt mellan kronan och dollarn. 

Källa: Bloomberg
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Efter den senaste tiden återhämtning i riskaptit har ränte- 
nivåerna justerats nedöver, vilket kan ses som en höjning av 
värderingen. Detsamma gäller P/E-talen för aktier som har 
stigit i takt med kurserna. Både dessa effekter infinner sig 
dock efter betydande fall under resterande del av 2022. 

Graferna till höger indikerar tydligt att förväntad avkastning 
inom både aktier och räntebärande placeringar förbättrats 
tydligt under 2022. Detta är självklart till del en effekt av 
att vi lagt en mycket svag period bakom oss. Den uppbyggda 
potentialen ska nu ställas mot utestående risker.

Riskkartan ändrar skepnad och påverkar investerares 
fokus

2022 har utifrån kapitalmarknadsperspektivet mycket 
kommit att handla om snabbt stigande inflation och 
centralbankernas jakt på att få bukt på problemet via 
kraftfulla styrräntehöjningar. Detta har lett till att en risk som 
länge varit på kartan materialiserats – nämligen restriktiv 
penningpolitik och stigande räntor. I kombination med 
krigseffekterna och Kinas covidpolitik har det medfört en 
förändrad och åtminstone delvis normaliserad prissättning 
av finansiella och reala tillgångar via betydande prisfall. 
Vi kommer fortsätta att leva med krigs- och de kinesiska 
covidriskerna medan räntestigningseffekterna klingar av som 
risk. Fokus förskjuts istället mot de risker som kan blottas 
när vi nu nått ett högre ränteläge. Finns det företag, länder, 
branscher och finansiella konstruktioner som inte klarar av 
den nya räntemiljön? 2023 medför också en förväntan om 
att vi går in i lågkonjunktur samtidigt som centralbanker lär 
upprätthålla de nya högre styrräntenivåerna för att på så sätt 
stävja inflationen. En risk kopplad till detta är att det skulle 
kunna leda till en djupare och mer utsträckt nedgång än 
den vi prognostiserar och då skulle sannolikt även vinsterna 
pressas mer än vad som nu förväntas ske. 

10-åriga statsobligationsräntor har snabbt klättrat 
till historiskt bekanta nivåer

Grafen visar 10-åriga statsobligationsräntor i USA, Tyskland och 
Sverige. Den snabba uppgången gör att dessa nu är på nivåer som gäll-
de kring 2007, dvs före den globala finanskrisens dagar och långt över 
de nivåer som varit rådande under ”nollränteperioden” bland världens 
centralbanker.

Källa: Bloomberg

P
ro

ce
nt

-1

0

1

2

3

4

5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sverige (2,02 %) Tyskland (2,10 %) USA (3,80 %)



6Investment Outlook: November 2022

Marknadssyn, risknyttjande och allokering

Investerare fortsatt försiktiga och räknar med fallande 
vinster 2023

De senaste månadernas börsutveckling indikerar att 
investerare uppvisar en något lägre grad av riskaversion, men 
försiktighet är fortfarande ett ledord bland placerare. Det 
syns också i enkätsvar från professionella investerare som är 
mer försiktiga både till konjunkturen och vinstutvecklingen 
än prognoserna från analytikerkåren. En uppskattning är att 
placerare räknar med ett vinstutfall mellan oförändrat och 
minus 10 procent för 2023 medan bolagasanalytiker än så 
länge justerat ner sina estimat till en ökning omkring fem 
procent för nästkommande år. Beroende på utfall finns här 
både risker och möjligheter.

Vi bibehåller en neutral allokering men vi har 
omdisponerat risken i våra portföljer

Balansen mellan positiva och negativa faktorer har förskjutits 
och påverkar vårt beslut avseende lämplig riskdisposition. På 
den positiva sidan återfinner vi en mer tilltalande värdering 
av både aktier och räntebärande placeringar även om det 
fortsatt gäller att vara selektiv. Dessutom är placerare 
fortfarande riskaverta vilket ger en positiv signal när det 
gäller positionering, riskaptit eller vad vi nu vill kalla den 
försiktiga kollektiva portföljen bland placerare kontra det 
historiska genomsnittet. Vidare ser den problematiska 
inflationsimpulsen och dess negativa effekter ut att kulminera 
i närtid. I den negativa vågskålen återfinner vi främst en svag 
konjunktursignal som inte kan få det traditionella stödet från 
centralbankerna, då dessa är fullt upptagna med att motverka 
den höga inflationen. Dessutom finns det, som nämnts ovan, 
alltid en förhöjd risk när vi går från en mycket låg räntenivå 
till en högre. Sammantaget finner vi det därför lämpligt att 
kvarstå vid en neutral risknivå.

I vår utländska aktieportfölj fortsätter vi att premiera 
högkvalitativa tillväxtbolag då motvinden från stigande 
räntor bör ebba ut. Vi har adderat en partiell valutasäkring 
mot den amerikanska dollarn, vilket i realiteten är snarlikt 
med att öka andelen svenska aktier på globalas bekostnad. 
Inom svenska aktier behåller vi en övervikt mot stora 
företag med lägre värdering vilka främst återfinns inom 
industri och finanssektorerna och kompletterar detta med 
små och medelstora företag med mer tillväxtprofil. Inom 
räntebärande placeringar har vi under den senaste perioden 
förlängt durationen och närmat oss vårt jämförelseindex, 
även om vi ser att räntestigningsfasen klingar av. 
Alternativdelen är i vanlig ordning självständig och med låg 
koppling till både aktier och obligationers utveckling, och är 
den delportfölj som uppvisat mest stabilitet under året. Hur 
vi justerar risken i närtid blir troligtvis en effekt av hur snabbt 
inflationen och konjunkturen viker av och om det blottas 
eventuella strukturella svagheter eller inte i det finansiella 
systemet. Dock räknar vi med att vi tagit oss igenom 
ränteuppgångsfasen och att det är för sent att bli utpräglat 
defensiv i portföljerna. 2023 innebär fortsatt tuffa tider men 
det gäller samtidigt som förväntad avkastning stigit, speciellt 
om man ser på lite längre sikt.
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Rapportperioden har bjudit på en del besvikelser från 
några av de mer namnkunniga bolagen i USA, såsom, 
Amazon och Alphabet, vilket generellt kan hänföras till 
svagare konsumtion och svagare annonsmarknad. Metas 
aktiekurs har pulveriserats i år och är ett kapitel för sig, men 
kursutvecklingen har inte blivit bättre av Mark Zuckerbergs 
satsning på den kapitalkrävande utvecklingen av Metaverse. 
De två största bolagen i börsvärde mätt, Microsoft och 
Apple, levererade solida rapporter. Visserligen drog 
Microsoft ned tillväxtförväntningarna något och Apple har 
vissa produktionsproblem i Kina, men fortsatt vinsttillväxt 
förväntas i år och nästa år. Värderingen av nämnda bolag 
har också kommit ned till beskedliga nivåer, vilket minskar 
kursrisken. Tesla har kommit in i finrummet och är numera 
det sjätte största bolaget (i börsvärde mätt) i USA. Bolaget 
har haft en imponerande tillväxt i kombination med höga 
marginaler, vilket överraskat de flesta analytiker under senare 
år. Värderingen är dock fortsatt hög, ytterligare några år av 
bra vinsttillväxt krävs för att växa in i värderingskostymen. 
Föregående års älsklingssektor bland förvaltare – 
halvledarsektorn – har haft det tufft i år. Geopolitisk motvind 
och svagare efterfrågan på kapitalvaror är delförklaringar 
till den skrala utvecklingen. Men med värderingar på 
bottennivåer samt en underliggande stark strukturell tillväxt 
borde sektorn ha möjlighet att utvecklas väl framöver. 
Största bolaget i sektorn är TSM (Taiwan Semiconductor 
Manufacturing) som värderas till P/E strax över 10. 

De globala vinsttillväxtförväntningarna för 2022 har dragits 
ned under året och börjar närma sig noll, vilket bör vara nära 
sanningen då fjärde kvartalet snart är tillända. Nästa års 
vinsttillväxt förväntas bli fem procent trots att vi bör få en 
rejäl konjunkturavmattning. 

Vi förväntar oss att denna siffra successivt behöver justeras 
ned, gissningsvis med cirka tio procent då inflationen trots 
allt bidrar positivt till den nominella vinsttillväxten.

I särklass största vinnarsektorn i år är oljesektorn som 
naturligtvis gynnas av de stigande oljepriserna. Oljebolagen 
håller också uppe vinstaggregatet och börsindexen, vilket har 
varit ett gissel för de fondförvaltare som av ESG-skäl valt att 
exkludera sektorn och av den anledningen underpresterat. 
Till skillnad från de flesta branscher gynnas banksektorn 
av de höjda styrräntorna då räntenettot ökar, vilket också 
avspeglats i aktiekurserna. Till och med de hårt drabbade 
europeiska bankerna kan se fram emot en högre avkastning 
på det egna kapitalet tack var ECBs räntehöjningar. I den 
andra änden har vi de tungt belånade fastighetsbolagen som 
missgynnas av de högre räntekostnaderna.

Börsåret och dess utveckling avseende sektorer och bolag 
har präglats av det som händer nu och är inte särskilt fram-
åtblickande, vilket inneburit att ränteuppgången har fått styra. 
Således har bolag med stora vinster nära i tiden (låg värde-
ring) utvecklats bäst, medan bolagen som genererar vinster 
längre fram i tiden utvecklats sämst i år. En förklaring utöver 
den högre diskonteringsräntan är att värderingarna sprang i 
väg för långt under föregående år, alltså det fanns för mycket 
luft i kurserna i de tillväxt- och kvalitetsstämplade bolagen. 
Luften har i de flesta fall pyst ur och därför ser vi positivt på 
många bolag med dessa karakteristika, utifrån våra prognoser 
avseende inflations- och ränteutveckling som förväntas mode-
reras under 2023 och normaliseras under 2024. 

Centralbankerna fortsätter sin strävan att 
bekämpa inflationen vilket förstärkt trenderna 
som styrt under året. Tillväxtbolagen fortsätter 
att ha det tungt på börserna, medan lågt 
värderade bolag i traditionella sektorer har 
klarat sig desto bättre. Klassiska negativa 
signaler i form av stark amerikansk dollar, 
stigande räntor och inverterad räntekurva har 
gjort investerare tveksamma till att ta risk. Mot 
detta står bolagen som i många fall står väl 
rustade tack vare starka balansräkningar och 
motståndskraftig resultatutveckling.  

Globala aktier: 
I väntan på fotfäste

Samma slutpunkt men olika resor

Grafen visar respektive bolags aktieutveckling som konvergerat 
kraftigt i år. Avkastningen under hela perioden är likvärdig men resan 
har varit dramatisk. Alphabet, som får representera de framväxande 
teknologijättarna och Caterpillar som får representera traditionell 
industri, har haft olika utveckling på resan till samma slutpunkt under 
den senaste femårsperioden.
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Alphabets vinstvärdering är nu lägre än  
Caterpillars 

Det har gått långt när Alphabet värderas lägre än ett 
konjunkturkänsligt bolag som Caterpillar, vilket är ett tecken i tiden på 
investerares njugga syn på de stora tillväxtbolagen. Noteras kan att 
Alphabet ökade vinsten med 190 procent under denna femårsperiod, 
medan Caterpillar ökade vinsten med 73 procent. P/E-talet baseras på 
nuvarande aktiekurs (P) och ett års framåblickande vinst (E).

Källa: Bloomberg
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Särskilt utbombade i år är de östasiatiska börserna med 
stora inslag av teknologiaktier såsom Kina, Korea och Taiwan. 
Korea och Taiwan har dragits med ned i teknologibaissen, 
men är betydligt billigare än de västeuropeiska 
motsvarigheterna. Kina ses som ”oinvesterbart” av en 
allt större del av det globala förvaltarkollektivet på grund 
av dålig visibilitet via det politiska styret. Det växande 
ointresset för den kinesiska aktiemarknaden behöver inte 
vara en nackdel i ett avkastningsperspektiv, vilket kan 
exemplifieras av olje- och gassektorn som ratades inför detta 
år. Det ska inte förglömmas att Kina är beroende av den 
privata sektorn för att skapa arbetstillfällen med målet att 
generera en bred medelklass som är nöjda med tillvaron och 
som accepterar den politiska ledningen. Kina har inte heller 
något inflationsproblem och kan stimulera både penning- och 
finanspolitiskt. Släpper man nolltoleransen mot covid lär det 
ge en omedelbar skjuts till börserna.

Med respekt för den nuvarande räntetrenden och fallande 
tillväxttal bör man ha en diversifierad portfölj med inslag av 
både lågt värderade aktier och lite högre värderade aktier 
som motiveras av hög kvalitet och goda tillväxtutsikter. Vi 
föredrar USA som står för tillväxt och kvalitet och Asien 
som är undervärderat framför Europa som visserligen också 
är lågt värderat men som löper större risk för en utdragen 
lågkonjunktur och är dåligt rustat för en eventuell energikris.

Små, gradvisa nedjusteringar på vinsterna i år och 
nästa år

Grafen visar utvecklingen för de globala vinstprognoserna. Vinsterna 
har justerats ned, men inte lika dramatiskt som börserna har fallit.

Källa: Bloomberg
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Solid vinstutveckling och attraktiva värderingar

Vinstutvecklingen är fortsatt mer än godkänd för de 
nordiska börsbolagen som aggregat (se diagram). Liksom 
inför rapportperioderna för årets två första kvartal finns 
det utbredda förväntningar inför årets tredje kvartal 
att vinstprognoserna nu skulle börja vika, kanske rejält. 
Dessbättre kom dessa farhågor och förväntningar på skam 
ännu en gång. 

Hur kan vinsterna och kanske framför allt vinstprognoserna, 
som ska blicka in i den avgrundsmörka framtid vi enligt media 
står inför 2023, förbli så positiva? 

Det finns flera viktiga delförklaringar till detta, tre av de 
viktigaste är: 

• Svaga valutor hjälper rejält
• Alla sektorer är inte svaga, fokus i nyhetsflödet  

är på de svaga delarna av ekonomin
• Det finns även många stora vinnare på högre räntor  

och dyr energi

Vinstprognoserna har justerats ner något för 2023 i både 
Norden och Sverige. Vi räknar däremot fortfarande med 9 
procents vinsttillväxt i Sverige, från 15 procent i år, samt 
endast 5 procents minskning i Norden efter 36 procents 
tillväxt i år. Den negativa vinsttillväxten i Norden 2023 
förklaras helt av Danmark där vinsterna spås falla med 43 
procent medan Finland och Norge liksom Sverige förväntas 

visa fortsatt tillväxt i vinsterna. Hela det prognostiserade 
vinstraset i Danmark förklaras i sin tur av ett bolag, 
rederi-och hamnterminaljätten A.P. Møller-Mærsk vars 
nettovinst väntas minska med 24 miljarder dollar 2023 
jämfört med 2022. Detta till följd av en normalisering av 
containerfraktraterna efter att pandemieffekterna klingat av. 

Baserat på aktuella konsensusprognoser värderas såväl den 
nordiska marknaden som helhet samt svenska storbolag till 
P/E strax under 15 för de kommande 12 månaderna. Det 
motsvarar en rabatt på 7-10 procent mot snittet de senaste 
10 åren. Framför allt är de svenska storbolagen attraktivt 
värderade sett till värderingen av eget kapital. 

Vi räknar med en positiv börsutveckling i Norden 
det närmaste året med stöd från minskad 
oro över inflation och räntor i USA. En relativt 
god vinstutveckling i kombination med svag 
börsutveckling under året har pressat ner 
värderingarna till relativt attraktiva nivåer. 
Ledande indikatorer pekar nu mot en avmattning 
av amerikansk inflation det närmaste året 
samtidigt som energikrisen i Europa hittills har 
blivit mindre illa än vad som kunnat befaras 
för bara några månader sedan. Den politiska 
utvecklingen i Kina och Ryssland kan dock 
förväntas hålla tillbaka riskaptiteten något i 
vårt huvudscenario och kraftig förvärring skulle 
kunna kullkasta det helt.

Nordiska aktier: 
En mer normal återhämtning 

Vinstutvecklingen för nordiska och svenska bolag 
är fortsatt stabil

Diagrammet visar indexerade vinstprognoser, rullande 12 månader 
framåtblickande, för bolagen i Vinx Nordenindex respektive Stockholm 
All Share index. Svaga europeiska valutor bidrar signifikant till den 
positiva utvecklingen på senare tid men även med det i beaktande är 
vinstutvecklingen uppmuntrande stark.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Vinstprognoser 12m framåt, indexerat

VINX SAX

Källa: Bloomberg, SEB

Attraktiva P/E-tal i Norden och Sverige

Diagrammet visar 12 månaders framåtblickande P/E-tal för Vinx Nor-
denindex respektive OMXS30 index över de 30 mest likvida aktierna 
på Stockholmsbörsen. Vinsterna värderas till multiplar som är nära de 
lägsta nivåerna de varit på under de senaste 10 åren. 
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Nordiska aktier

Energikrisen kulminerar, chocken är över

Energikrisen i Europa spelar en helt central och avgörande 
roll för regionens ekonomiska kräftgång och bidrar även 
starkt till inflationsproblemen. Kulminerar energikrisen 
denna vinter eller nästa? Det återstår att se, men den värsta 
chocken för ekonomi och sentiment bör definitivt vara 
passerad. Ett problem som detta är alltid lättare att hantera 
med längre förberedelsetid. Naturgaspriserna har fallit med 
mer än två tredjedelar från toppnivåerna i slutet av augusti. 
Terminspriserna för nästa vinter har också fallit rejält, 
men inte lika mycket utan indikerar snarlika priser som de 
nuvarande även vintern 2023/2024. Vissa bedömare menar 
att förlusten av det naturgasflöde från Ryssland som under 
2022 bidragit till att bygga upp gaslagren inför innevarande 
vinter kommer att utgöra en större nackdel inför nästa 
vinter än de många fördelar som en längre framförhållning 
ger. Oavsett om krisen kulminerar denna eller nästa vinter 
har Europas anpassningsförmåga hittills varit imponerande 
snabb. Detta trots att milt och blåsigt väder också bidragit till 
den senaste tidens stora prisfall på naturgas och elektricitet. 
Nedgången utgör en välkommen lättnad för ekonomin. 

Importen av LNG har ökat kraftigt, satsningar på 
energieffektivisering och energibesparingar ger stor synbar 
effekt. Även om de riktigt stora förändringarna tar längre tid 
kommer företag och hushåll att vara bättre förberedda inför 
nästa vinter. Utbyggnaden av LNG-relaterad infrastruktur 
liksom energieffektiviseringar och annan teknik som 
biometan och solceller kommer att ha kommit ännu längre 
redan om ett år än vad den gjort idag. Därtill är de tidigare 
Gazpromägda naturgaslagren i EU numera kontrollerade av 
ekonomiskt rationella aktörer (Gazprom dränerade lagren 
redan inför vintern 2021/2022).

Priset på naturgas i Europa har fallit kraftigt från 
höstens toppnivå

Diagrammet visar terminspriset på naturgas i Nederländerna med 
leverans nästkommande månad i euro/MWh. Priset är fortsatt 
extremt högt i ett historiskt perspektiv men har fallit dramatiskt från 
toppnivåerna trots ett nästan totalt stopp i naturgasleveranserna från 
Ryssland. En varm höst hjälper men Europas anpassningsförmåga har 
också varit imponerande snabb så här långt. 
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Amerikanska räntor i fokus för börsen

Trots alla andra stora och uppmärksammade riskmoment: 
kriget i Ukraina, energikrisen i Europa, kollapsat 
konsumentförtroende i alla ekonomiskt viktiga regioner, Kinas 
fastighetskris, drakoniska restriktioner och vapenskrammel 
är det i praktiken främst utvecklingen för räntor och inflation 
i USA som styrt börsen på senare tid. De kan även förväntas 
vara i förarsätet framöver. Det menar vi är positivt eftersom 
både ett stort antal anekdoter från företag, råvarupriser 
samt ledande indikatorer inger hopp om en relativt snabb 
lättnad av inflationstrycket i USA. En mindre hökaktig 
centralbank vore potentiellt mycket positivt för börsen, 
enbart förhoppningar om detta lyfte börsen kraftigt under 
vecka 45. 

Under innevarande år har de långa amerikanska realräntorna 
normaliserats igen, en för aktiemarknaden smärtsam 
process som dock redan är överstökad. En mindre hökaktig 
centralbank betyder i sig inte en återgång till den extremt 
lätta penningpolitik som dominerat de senaste 10 åren.
Förändringen vi ser framför oss är en mojnande motvind, inte 
pumpande av en ny bubbla. 

Inköpscheferna skvallrar om avtagande inflation i 
USA

Diagrammet visar amerikansk inflation, KPI, och snittet för priskom-
ponenterna i inköpschefsindex för industrisektorn och tjänstesektorn 
i USA (ISM och Non-manufacturing ISM). ISM har historiskt varit en 
bra tidig indikator för inflationen och faller nu snabbt, framförallt för 
industrin men även för tjänstesektorn har index kommit ner ordentligt 
från toppnivåerna tidigare i år. 
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Nordiska aktier

Återhämtningen blir inte som 2020-2021

Liksom i april 2020 har vi nyss upplevt en betydande 
börsnedgång. Det finns mycket oro över den ekonomiska 
utvecklingen framöver, precis som då. Där upphör likheterna. 
Den onormalt skarpa, snabba och stora börsuppgång som 
följde efter börsraset våren 2020 kommer inte att upprepas 
denna gång. Drivkrafterna är helt annorlunda nu. 

Utan bubbelpumpande centralbanker ser vi inget 
skäl att spekulera i en snar återgång till fjolårets 
investerarbeteenden och preferenser. Det är osannolikt 
med P/E-tal närmare 100 gånger årsvinsten för småbolag 
med ensiffrig tillväxt och stora premiumvärderingar mot 
substansvärde på tillgångsförvaltande bolag. Vi bedömer 
att investerare inte ska söka investeringar bland 2021 års 
vinnare och 2022 års förlorare på börsen (ofta samma 
aktier), även om det är dessa som initialt studsat kraftigast 
på de amerikanska inflationssiffrorna den 10 november. 
Fokusera på de absoluta värderingarna, hur mycket kurs eller 
multiplar förändrats sedan toppen 2021 är inte relevant. 

Det viktigaste skälet till att en återuppblåsning av fjolårets 
bubblor inte är sannolikt är bristen på de drivkrafter som 
låg bakom den uppgången, men även psykologiska faktorer 
är viktiga i dessa sammanhang. Exempelvis efter att 
börsbubblan år 2000 pyst ut ordentligt, då dröjde det drygt 
20 år innan liknande P/E-tal kom tillbaka på nordiska IT-
konsultaktier igen. 

Låga realräntor blåste upp börsvärderingarna ifjol 
men har nu normaliserats

Diagrammet visar realräntan på en amerikansk 10-årig statsobligation 
och P/E-talet för amerikanska aktier enligt S&P 500. Värderingen av 
amerikanska aktier är i sin tur av stor betydelse för hur den nordiska 
aktiemarknaden värderas.
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Teleoperatörer har hittills aldrig mer värderats på det 
vis de gjorde under milleniumbubblan. Ledarskapet i 
börsuppgången som kulminerade 2007 var helt annorlunda 
än det som drev på 1998-2000. På samma vis var 
fastighetsaktier länge kyligt behandlade av investerare efter 
börsraset 1990-1992. Efter att ha varit glödhett på sent 80-
tal var fastighetsaktier en av få branscher som i princip inte 
smittades alls av börseuforin 1999-2000. 

Våra favoritsektorer i nuvarande återhämtning är istället de 
mycket hårt nerpressade cykliska konsumentvarubolagen, 
verkstadsindustri och delar av råvarusektorn. Konsument 
sällanköpsvarubolagen har en mycket svår marknad 
just nu, men det är också reflekterat i värderingarna. 
Verkstadsindustrin visar god motståndskraft och bör ha 
bra förutsättningar att generera bra vinster, trots den 
sannolikt förestående lågkonjunkturen. Många av bolagen 
gynnas av stora investeringar i energisektorn samt 
energieffektiviseringar. Bolagen är i många fall synnerligen 
välskötta och lönsamma samt har relativt bra tillväxtutsikter 
över kommande cykel då vi ser stora behov av investeringar 
i fysisk infrastruktur. Flera nordiska bolag i råvarusektorn 
är strukturellt välplacerade inför samhällsomställningen 
samt har konkurrensfördelar som nu är betydligt större än 
historiskt. 

Kina och Ryssland fortsätter sänka riskaptiten

Risken för en signifikant eskalering av Rysslands militära 
aggression mot Ukraina eller andra länder samt den politiska 
utvecklingen i Kina är orosmoment som kan förväntas 
fortsätta pressa aktiemarknaden under överskådlig tid. 
En oönskad utveckling i dessa länder skulle givetvis kunna 
kullkasta vårt positiva huvudscenario för börsutvecklingen 
fullständigt, men den sannolikheten bör inte överdrivas. 
Ryssland uppvisar en överraskande låg vilja och kapacitet till 
konventionell krigsföring och ur ett strikt börsperspektiv har 
sannolikt effekterna från kriget redan passerat det värsta. 
Maktkoncentrationen, hot om militär aggression mot 
närområdet och ledande politikers märkliga negligering 
av den ekonomiska utvecklingen i Kina utgör betydande 
orosmoment för börsen. Hoppet om en återgång till en 
mer normal ekonomisk politik i denna fortsatt viktiga 
region lever dock vidare och från nuvarande nivå är 
överraskningspotentialen sannolikt större på uppsidan. 



12Investment Outlook: November 2022

När den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, 
i början av november höjde sin styrränta med 0,75 
procentenheter var det den fjärde höjningen i följd i samma 
storleksordning sedan mitten av juni. Detta var en betydligt 
snabbare och kraftfullare höjningscykel än vad som 
förutspåddes vid årets början. Avsikten var att så fort som 
möjligt få ner inflationstrycket från dess höga nivåer. En 
bieffekt av dessa snabba höjningar förväntas samtidigt bli 
att tidpunkten för när Federal Reserve slutar höja styrräntan 
och anammar en lättare penningpolitik kommer allt närmare 
i tiden. Vår bedömning i nuläget är att Federal Reserve 
genomför sin sista höjning under det första kvartalet 2023.

Den Europeiska Centralbanken (ECB) höjde sin styrränta med 
0,75 procentenheter i slutet av oktober. Vi bedömer att en 
ytterligare höjning om 0,75 procentenheter är att vänta vid 
nästa möte i december, för att sedan följas av en slutgiltig 
höjning om 0,50 procentenheter i februari. Detta skulle 
innebära att ECBs styrränta toppar på 2,75 procent.

För svensk del ser vi en liknande bild som den för ECB. Vår 
bedömning är att Riksbanken höjer styrräntan till 2,50 
procent innan årsskiftet, för att sedan höja till 2,75 procent 
i februari. Utvecklingen därifrån är sedan beroende av hur 
snabbt inflationen mattas av. Vår tro är dock att vi under 
andra halvåret 2024 får se Riksbanken sänka räntan.   

Marknaden för företagsobligationer har trots svaga signaler 
om ekonomisk tillväxt och envist hög inflation haft en 
någorlunda stabil utveckling under perioden. Bolagens 
rapporter för det tredje kvartalet har visat på motståndskraft 
och förmåga att hantera det högre kostnadstrycket. 
Förväntansbilden avseende konkurser under det kommande 
året har förvisso höjts under senare tid. Revideringen sker 
dock från historiskt låga nivåer och den nya nivån om cirka 
4 procent ligger i linje med det historiska genomsnittet 
för företagskonkurser. Den fundamentala bilden för 
företagsobligationer ser därför någorlunda gynnsam ut trots 
utmaningarna i omvärlden, givet att vi inte får en påtagligt 
försämrad makroekonomisk utveckling än den vi ser framför 
oss idag.

För obligationer på tillväxtmarknader har osäkerheten 
kring framtida tillväxt, räntehöjningar och styrkan i den 
amerikanska dollarn fortsatt att skapa motvind de senaste 
månaderna. Bilden börjar däremot se ljusare ut då nedgången 
har inneburit att värderingarna på enskilda marknader börjar 
se attraktiva ut. Framförallt för energiexporterande länder, 
samtidigt som flertalet centralbanker närmar sig slutet på 
åtstramningscykeln. 

Avsaknaden av avkylande effekter på 
världsekonomin, från tidigare räntehöjningar 
tillsammans med ihållande hög inflation, tvingade 
centralbanker att fortsätta agera kraftfullt 
via ytterligare räntehöjningar under det tredje 
kvartalet. Som en följd av detta fortsatte 
obligationsräntor stiga över samtliga löptider, 
något som fick sannolikheten för recession att 
öka i flertalet geografier. Ränteskillnaderna 
mellan företagsobligationer och statsobligationer 
kom ner från toppnivåerna vid halvårsskiftet 
och handlades sidledes i ett brett intervall under 
perioden. Detta kan tolkas som att investerare 
bedömer att eventuella recessioner blir 
någorlunda milda. 

Ränteinvesteringar:  
Centralbankerna närmar sig 
den sista räntehöjningen

Räntan för 10-åriga statsobligationer (prognoser)

11 
Nov

Dec  
2022

Jun  
2023

Dec  
2023

Jun  
2024

Dec  
2024

USA 3,82 4,20 4,10 3,70 3,50 3,30

Tyskland 2,06 2,40 2,50 2,35 2,20 2,00

Sverige 2,02 2,30 2,50 2,55 2,40 2,20

  Källa: SEB, prognoser november 2022

Den amerikanska 10-årsräntan förväntas nå sin topp under slutet av 
2022 samtidigt som motsvarande ränta i Sverige förväntas vända ner 
under andra halvan av 2024.

Kraftfulla styrräntehöjningar under det gångna året

En rekordhög inflation har tvingat flera av världens centralbanker 
att agera med kraftiga räntehöjningar under det gångna året. Det 
inkluderar bland annat den amerikanska centralbanken, Federal 
Reserve, den europeiska centralbanken och svenska Riksbanken. 
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Det pågår en industriell revolution med energi i 
centrum. Den kommer i närtid att vara särskilt 
påtaglig i Norden, där en rad stora industrier 
är på väg att byggas upp inom exempelvis 
batteritillverkning och fossilfritt stål. En faktor 
som hållit tillbaka omställningen hittills är bristen 
på energilagringskapacitet. Vind- och solkraft är 
konkurrenskraftiga kraftkällor men akilleshälen 
är den ojämna och väderstyrda produktionen. 
Det finns många olika energilagringslösningar 
med både för- och nackdelar. Vi ser en svindlande 
tillväxtpotential för flera av dem framöver.

Tema: Energilagring
Kraften att lyfta sol och vind 
till nästa nivå 
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Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Norden – industrirevolution med elektrifiering och 
energilagring i centrum

Just nu pågår byggnationen av åtminstone sju nya stora 
batterifabriker i Norden av bolag som Volvo, Northvolt, Freyr 
och Morrow. Därtill kommer många fler i tidig planeringsfas. 
Dessutom pågår en rad olika underleverantörssatsningar 
inom material och komponenter till den snabbt växande 
batteriindustrin. Samtidigt ska SSAB, H2 Green Steel och 
LKAB investera enorma belopp i tillverkning av fossilfritt 
stål och järnsvamp, projekt som kommer att kräva enorma 
mängder elektricitet och grön vätgas. Parallellt arbetar 
bolag som exempelvis Sandvik, Epiroc, Volvo, Scania och 
Volvo Cars med elektrifiering av de fordon/maskiner de 
levererar. Personbilsindustrins förvandling de senaste 
åren kan knappast ha undgått någon och efter en trevande 
inledning under flera år går elektrifieringen nu mycket 
snabbt inom exempelvis gruvindustrin. De gruvor som 
gått över till eldrivna maskiner uppges i princip enbart se 
fördelar jämfört med dieseldrivna alternativ. Leverantörer 
av eldrivna gruvtruckar har dessutom sålt slut på all 
produktionskapacitet för mer än ett år framöver. 

Energilagring är helt centralt för den industrirevolution som 
nu pågår. Batterier ersätter bränsletanken på fordon men de 
behövs även för att skapa balans i kraftsystem som har en 
stor andel hållbar, men intermittent (ojämn), elproduktion. 
För att göra fossilfritt stål behövs grön vätgas vilket dels 
kommer att öka behovet av el kraftigt, dels kan komma att 
spela en viktig roll i att balansera elkraftmarknaden. 

Vind och sol har samma akilleshäl

Det största problemet med vind- och solkraft är att 
produktionstakten styrs av vindhastigheten och solljuset, 
inte hur mycket el som kunderna efterfrågar. Det skapar 
stora obalanser mellan utbud och efterfrågan. Det betyder 
att dessa energikällor behöver kompletteras med andra mer 
flexibla källor som ofta är smutsiga, dyra och får ett lågt 
genomsnittligt kapacitetsutnyttjande. 

Kraftverk dedikerade för att hantera toppar i efterfrågan 
på elektricitet har ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande 
på 5 till 7 procent och eldas med fossila bränslen, enligt 
amerikanska Energy Storage Association. Även i länder som 
Sverige och Norge med god tillgång på billig, flexibel och ren 
vattenkraft är det problematiskt att balansera vindkraften 
med vattenkraft, i synnerhet de kortsiktiga svängningarna 
har negativa konsekvenser. 

Samtidigt som ett kraftnät som försörjs med en stor andel 
förnybar energi kan ha svårt att möta efterfrågan under vissa 
perioder, uppstår det vid andra tidpunkter ett överutbud 
på elkraft med extremt låga priser och elproduktion som 
helt går till spillo. Genom att komplettera de förnybara 
kraftkällorna med energilagringslösningar, både extremt 
kortsiktiga och betydligt mer långtidsverkande, kan utbudet 
bli mer anpassningsbart och flexibelt. Dessutom kan 
överskottsproduktion vid gynnsamt väder tas tillvara.  

Flera energilagringslösningar

Även om detta tema mest handlar om den 
snabbväxande marknaden för gigantiska batterier som 
energilagringslösningar så är den idag överlägset mest 
använda energilagringsmetoden baserad på vatten. 

Ytterligare ett alternativ som nästan säkert ser ut att få 
viss kommersiell framgång är att tillverka vätgas ur vatten 
(genom elektrolys) när el finns i överskott och priset är lågt. 
Lösningen kan bidra till att stabilisera ett energisystem med 
stor andel intermittenta källor. Den gröna vätgasen kan sedan 
användas för exempelvis framställning av järnsvamp som 
vidareförädlas till fossilfritt stål, som drivmedel till tunga 
fordon, insatsvara för kemiindustrin eller som bränsle till 
reservkraftaggregat.  

Det finns även teknik baserad på svänghjul (primärt för 
att balansera korta svängningar i produktion/efterfrågan), 
komprimerad luft, termisk energilagring och smält salt. Bland 
de mer fantasifulla lösningarna finns lyftkranar som hissar 
upp betongblock kopplade till en generator när elkraften är 
billig för att sedan släppa ner dem när elpriset är högt. 

Vattenkraft i bägge riktningarna

God tillgång på vattenkraft ger länder som Sverige och 
Norge en fördel även när det gäller möjligheten att bygga 
ut vind- och solkraft. I praktiken är vattenreservoarerna 
stora energilager. De fungerar mycket bra för att balansera 
intermittent kraft både över korta perioder och mellan 
olika årstider. De eliminerar däremot inte behovet av andra 
energilagringslösningar, framförallt för korta perioder. De 
flesta länder är dock inte välsignade med dessa värdefulla 
naturresurser i samma omfattning. 

Ett sätt att öka ett vattenkraftverks förmåga att balansera 
intermittenta kraftkällor är genom att komplettera dem med 
ett pumpsystem. Genom att pumpa tillbaka vatten upp i 
vattenreservoarerna igen, kan energilagringsmöjligheten i ett 
vattenkraftverk utökas ytterligare. Denna teknik är gammal 
och välanvänd på flera håll i världen. 

En variant på pumpad vattenkraft är ett slutet system med 
en övre och en lägre vattenreservoar, som exempelvis 
kan vara baserade på nedlagda gruvor, vilket skapar en 
renodlad energilagringsenhet som inte tillför någon ny 
elproduktionskapacitet, men inte heller påverkar något 
vattendrag. 

Energilagring är helt centralt för den 
industrirevolution som nu pågår.” ”
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Kraftig tillväxt väntas för elbilar

Diagrammet visar den globala, årliga försäljningen av elbilar samt 
BNEFs prognoser för kommande år. Från 2022 till 2030 väntas ett 
knappt fyrfaldigande. Bilbatterimarknaden bör växa snabbare då 
andelen laddhybrider minskar samtidigt som bilarnas räckvidd ökar. 

Källa: Bloomberg New Energy Finance 

Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Elbilar är bara en delmarknad

Många associerar sannolikt energilagring primärt med 
batterier och kanske specifikt den snabbt växande 
marknaden för batterier till elbilar. Detta är en stor och 
växande marknad. Den globala elbilsförsäljningen i år väntas 
bli fem gånger så stor som 2019, men elbilar är långt ifrån 
det enda som driver batterimarknaden under kommande 
år. Enligt BNEF (Bloomberg New Energy Finance) förväntas 
försäljningen av batterier till elbilar öka till fyra gånger 
nuvarande storlek 2030. 

Marknaden för stationär energilagring till kraftnät och 
laddstationer med mera, har liksom elbilsmarknaden ökat 
med cirka 400 procent sedan 2019. Den väntas växa ännu 
snabbare än elbilar kommande år. Prognosen för 2030 
motsvarar 6 gånger årets rekordhöga nivå. 
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Global elbilsförsäljning

Kraftig tillväxt väntas för stora och gigantiska 
batterier 

Diagrammet visar den årliga installationsvolymen av stora stationära 
batterier för energilagring till exempelvis kraftproducenter, nätopera- 
törer och hushåll. Statistik och prognoser är uppdelade per geogra-
fi. Framförallt i USA väntas ett stort lyft nästa år tack vare nyligen 
införda skattesubventioner för energilagring. Historiskt var en stor del 
av kapaciteten dedikerad till frekvensreglering och andra tjänster åt 
nätägare samt reservkraft i händelse av strömavbrott men framöver 
är det främst för något längre lagring, mellan olika tider på dygnet, 
som batterierna väntas bli använda.

Källa: Bloomberg New Energy Finance 
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Elbilar och förnybar kraft i symbios

Det finns en naturlig symbios mellan tillväxten för elbilar 
och energilagringslösningar som komplement till förnybar 
energiproduktion. De två applikationsområdena för 
energilagring möts och stödjer varandra på flera olika vis: 

• Det finns ingen klimatmässig poäng att elektrifiera 
transportsektorn om inte elektriciteten kommer 
från källor med mindre utsläpp än moderna 
explosionsmotorer (även om det kan gynna lokal miljö i 
städer). 

• Det finns en uppenbar risk att framförallt 
toppbelastningen på kraftnäten blir ännu mer extrem om 
många fordon ska laddas snabbt och samtidigt. 

• Gamla bilbatterier kan kopplas ihop och fungera som 
stationära energilager.

• Vi ser med ett antal års fördröjning efter 
elbilsförsäljningen tog fart en explosiv tillväxt i antalet 
uttjänta batterier till el- och hybridbilar. 

• Potentiellt kan elbilar som ansluts till elnätet också låna/
hyra ut lagringskapacitet vid vissa tidpunkter.

Energikällan är viktig även vid batteritillverkningen

Det största problemet med elbilar ur ett koldioxidutsläpps- 
perspektiv är produktionen av batterierna. De utsläpp som 
orsakas av batterierna är ungefär lika stora som de för 
tillverkningen av hela bilen. Dessutom finns det gott om rap-
porter i media kring misskötta produktionsanläggningar för 
kritiska mineraler till batterierna. De nya batteri- och batteri- 
komponentfabriker som nu planeras i Norden ska förbättra 
hållbarheten markant. 
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Vind- och solkraft är mycket konkurrenskraftig 
även utan bidrag

Diagrammet visar kostnaden (högsta, lägsta och snitt) per MWh 
elkraft över en förväntad livstid på 30 år för olika typer av kraftverk, 
exklusive subventioner för ett kraftverk som kan produktionsstartas 
i USA 2027. Kolkraftverken i beräkningen antas inkludera 30-90 
procents lagstadgad koldioxidåtervinning. Inklusive subventioner 
(skatteavdrag) förbättras kalkylen för en amerikansk kraftproducent 
väsentligt, särskilt för de förnybara alternativen.

Källa: United States Energy Information Administration, EIA

Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Exempelvis räknar norska Freyr, som för närvarande bygger 
en fabrik i Mo i Rana och framöver även planerar en i finska 
Vasa, med att deras egen battericellproduktion ska vara 
helt fossilfri. Det kommer reducera de totala utsläppen från 
batteriproduktionen med 31 procent jämfört med snittet 
globalt idag. Genom att köpa råvaror från lokala producenter 
i Norden reduceras utsläppen med ytterligare 19 procent. 
Därtill kommer förpackningar och återvinning. På sikt väntas 
fler nordiska underleverantörer till branschen tillkomma 
vilket får ytterligare positiva effekter. Sammantaget räknar 
Freyr med att deras batterier ska orsaka utsläpp som är 81 
procent lägre än det globala snittet som idag ligger på cirka 
80 kg CO2 per kWh. 

Bilbatterierna kan få ett andra liv

Försäljningsframgångarna för el- och hybridbilar under 
det senaste decenniet gör att vi nu ser en enorm ökning 
av antalet uttjänta bilbatterier. Vad ska vi göra med dem? 
Ett intressant alternativ är att ge dem ett andra liv som en 
del av en stor stationär lagringslösning. Även efter att ett 
batteri blivit för dåligt för en bil kan det vara dugligt i tio 
år till i diverse stationära applikationer. Först därefter är 
det optimalt att återvinna råvarorna. Sammankopplade 
gamla bilbatterier används även som backuplösningar (i 
händelse av strömavbrott), vid laddstationer för elbilar och 
serverhallar. Ett förlängt liv för uttjänta bilbatterier kan 
förbättra elbilarnas kalkyl ytterligare både rent finansiellt 
och hållbarhetsmässigt. 
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Energilagring är kraften som kan lyfta sol och vind till 
nästa nivå

Andelen elkraftproduktion från förnybara källor ökar 
starkt i OECD-länderna. Det beror inte bara på att de är 
miljövänliga och därför understöds av flera myndigheter 
utan för att de är ytterst konkurrenskraftiga mot alla 
konventionella kraftverkstyper (även utan subventioner). 
På senare tid har leveranssäkerhet tillkommit som ett starkt 
argument i framförallt Europa då riskerna med beroende av 
bränsleleveranser från diktaturer blivit akut uppenbara. 

Eftersom de flesta exploaterbara vattenkraftstillgångar 
redan är utbyggda i denna del av världen handlar det i 
praktiken, när ny kraftverkskapacitet ska byggas, om ett val 
mellan vind- och sol eller naturgas. I u-länder där utsläppen 
inte värderas alls eller extremt lågt är kol den viktigaste 
konkurrenten. Redan när ett kolkraftverk tvingas återvinna 
30 procent av sina koldioxidutsläpp, som i USA idag, 
medför det enligt EIA (United States Energy Information 
Administration) kostnadsökningar som gör denna smutsiga 
kraftkälla betydligt dyrare än både naturgas, sol- och 
vindkraft (räknat helt utan subventioner). Kärnkraft är 
enligt EIA relativt dyrt, men kan potentiellt få en renässans 
(framförallt i Europa) på grund av energikris som råder.  

Andelen elproduktion i OECD-länderna från förnybara 
källor har på sju år ökat med 8 procentenheter till strax 
under en tredjedel av totalen, enligt IEA (International 
Energy Agency). Tillväxten kommer främst från sol- och 
vindkraft vars andel har mer än dubblerats under perioden. 
Vattenkraft är dock fortfarande den största förnybara 
källan och är fortfarande något större än vind- och solkraft 
tillsammans. De förnybara källorna växer på bekostnad av 
fossila bränslen, där det särskilt syns en tydlig nedgång för 
kol som minskat med mer än 13 procentenheter. Tyvärr 
riskerar dock kolanvändningen nu kortsiktigt att öka igen i 
Europa på grund av kriget i Ukraina. 

Dock sker endast cirka 40 procent av världens elproduktion 
i OECD-länderna och tyvärr har tillväxten inom förnybart 
inte varit lika stark i övriga världen. Den största 
skillnaden mellan OECD och övriga världen är andelen kol. 
Kolkraftproduktionen i övriga världen är nära fyra gånger 
så stor som inom OECD. Produktionen från sol- och vind men 
även kärnkraft är däremot endast hälften så stor som inom 
OECD. Det som räddar upp statistiken något för icke-OECD 
länder, vad gäller total andel förnybar elproduktion, är att de 
har en större andel vattenkraft.   

Ett viktigt skäl till att energiomställningen i samhället 
inte går snabbare är den bristande flexibiliteten för sol 
och vind, det blir i synnerhet ett problem när deras andel 
av total elproduktion i ett system blir för hög. Det är här 
energilagringslösningarna kommer in. 
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Tema: Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå

Förnybar energi växer snabbt från en låg nivå

Diagrammet visar andelen elkraftproduktion per energikälla i OECD- 
området 2013 och 2020 (preliminär data). Andelen elproduktion från 
förnybara källor har ökat 8 procentenheter till över 30 procent medan an-
delen fossila bränslen har minskat lika mycket till cirka 51 procent. Därtill 
har det skett en stor förskjutning från kol till gas, en utveckling som tyvärr 
vänt åt fel håll i år på grund av Rysslands gasexportbegränsningar.

Källa: IEA
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Sammanfattning och slutsats

Vi ser mycket goda förutsättningar för stark tillväxt inom 
energilagring och relaterade lösningar under lång tid 
framåt. Detta drivs både av behovet av renare kraftkällor 
i kombination med stabil och pålitlig tillgång på elektricitet 
samt av elektrifieringen av transportsektorn som fortsätter 
i snabb takt. Energilagringslösningar kommer samtidigt 
möjliggöra nästa stora steg i tillväxten för vind- och 
solkraft och därmed bli en central del i den förestående 
energiomställningen i världen. Tillväxt och förändringar 
av den magnitud vi ser framför oss medför givetvis även 
betydande investeringsmöjligheter. 

Neoens Teslabatteri i Hornsdale, Australien, 2017
Batteriet är främst känt för att det byggdes av Tesla 
på 54 dagar. Elon Musk (Teslas VD och grundare) hade 
slagit vad med Mike Cannon-Brookes (IT-entreprenör 
från Australien) på plattformen Twitter om att Musk 
kunde lösa Sydaustraliens elavbrott med ett gigantisk 
batteri. Musk lovande att Tesla skulle leverera batteriet 
inom 100 dagar, vilket han också gjorde med 46 dagar 
tillgodo. 

Batteriet ägs nu av franska Neoen som fokuserar på 
sol- och vindkraft samt kommersiell energilagring. 
Initialt kunde batteriet lagra 129 MWh och hantera 
ett flöde på 100 MW. Framgången var omedelbar, 
både finansiellt och operationellt varför kapaciteten 
utökades med ytterligare 50 procent 2020. Batteriets 
anläggning bidrar till att stabilisera kraftnätet i regionen 
och genererar vinster åt Neoen genom att köpa 
elkraft när den är billig och sälja när den är dyr. Det 
mytomspunna jättebatteriet har dessutom blivit något 
av en turistattraktion och numera måste besökare boka 
plats i förväg om de vill se anläggningen i verkligheten. 

Exempel på energilagringslösningar som nyligen har genomförts med gott resultat

Kauai, föregångaren från Hawaii 
Den i flera bemärkelser gröna ön Kauai i Hawaii har 
länge haft höga ambitioner vad gäller förnybar energi. 
Ett genombrott mot målet att lyfta den totala andelen 
elkraft från förnybara källor kom med byggnationen av 
en kombinerad solpanel och ellagringsanläggning från 
Tesla 2017. Tesla levererade då en 13MW solkraft- 
anläggning kompletterad med ett batterisystem med 
samma flödeskapacitet, 13MW, och en lagringskapacitet 
på 52 MWh. Investeringen blev snabbt en succé och 
följdes av flera liknande men större projekt. Kauai 
justerade upp sina målsättningar till att täcka 70 procent 
av energibehovet med förnybara källor 2030, ett mål 
som de lyckades nå redan 2021. Framgångarna har 
också inspirerat andra, Hawaiian Electric Company 
tog snabbt efter och har redan byggt flera liknande 
anläggningar, samt planerar ännu fler. De bidrar till 
energiomställningen på de väsentligt mer folkrika 
öarna Oahu, Maui och Hawaii med tillsammans cirka 1,3 
miljoner innevånare jämfört med Kauais cirka 67 000. 

Världens största pumpkraftstation, 2021
Kina är det land i världen som satsar mest på pumpad 
vattenkraft, total kapacitet på projekten under planering 
är nästan dubbelt så stor som de i USA. Fengning 
Pumped Storage Power Station, i Hebeiprovinsen, är 
världens största pumpkraftstation med en kapacitet 
på 3,6 GW. Projektet färdigställdes 2021 och ska 
sammanlagt ha kostat 1,9 miljarder dollar att bygga. Som 
jämförelse har de tre kärnkraftreaktorerna i Forsmark en 
sammanlagd effekt på 3,27 GW.



18Investment Outlook: November 2022

Trots en svagare global ekonomisk tillväxt finns 
det områden där efterfrågan fortsatt kan vara 
stark. Elektrifiering, hållbarhet, digitalisering 
och automatisering är potentiella framtida 
tillväxtområden som bör ha en bra motståndskraft 
i dessa turbulenta tider. Den generella nedgången 
på aktiemarknaderna under året kan vara ett bra 
tillfälle att investera i sektorer och företag med 
positiva långsiktiga utsikter.

Tema: Automatisering
Ny teknik och bättre 
lösningar
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Tema: Automatisering – ny teknik och bättre lösningar

Automatisering kommer vara ett viktigt verktyg för 
företagens framtida utveckling. Genom att skapa fler och 
större möjligheter inom flexibilitet och effektivitet kan bolag 
reducera kostnader och därigenom lyfta lönsamheten. 
En av drivkrafterna till den ökade automatiseringen är 
utvecklingen av nya lösningar som är en kombination av ny 
avancerad teknik, mer data och bättre mjukvara. Med data 
från nya moderna sensorer med högre precision skapas helt 
nya förutsättningar för ett effektivare flöde av tjänster och 
produkter i hela värdekedjan från inköp till leverans. I denna 
text går vi igenom olika drivkrafter för ökad automatisering 
som kostnadseffektivitet, säkerhet, geopolitisk osäkerhet, 
inflation, räntor med mera. Vi fördjupar oss i utvalda 
sektorer och företag där förändringar kan påverka 
lönsamhetsutsikterna. Trots globala utmaningar och risk för 
en svagare global ekonomisk tillväxt 2023 kan nya lösningar 
skapa en förutsättning för en stabil eller växande lönsamhet 
för framgångsrika företag.

Inte bara kostnadsargument

Under 90-talet flyttade många svenska företag med 
personalintensiva verksamheter sina produktionsstrukturer 
från västra Europa och USA till närliggande 
lågkostnadsländer i Östeuropa och Mexiko. En större del 
av inköpen blev även vanligare att göra från länder i Asien, 
speciellt Kina. I takt med ett ökat välstånd i dessa länder, 
och i kombination med att leveranskedjorna blivit mer 
komplexa, har de komparativa fördelarna sett till bland 
annat löner och tillverkningskostnader minskat för dessa 
länder. Geopolitisk osäkerhet, ett minskat beroende av 
enstaka leverantörer och deras i sin tur underleverantörer är 
en drivkraft till att förändra och förbättra produktions- och 
leverantörsstrukturen.

Förutom ambitionen att alltid kostnadseffektivisera 
verksamheten finns det även andra faktorer som påverkar 
företagens investeringar inom automatisering:

• Attraktiv arbetsplats
• Säkerhet för anställda
• Kvalitet
• Flexibilitet
• Miljö

De senaste åren har präglats av brist på arbetskraft 
med rätt kompetens i många av de utvecklade länderna. 
Flertalet länder möter en stor demografisk utmaning, de 
har en åldrande befolkning samtidigt som den arbetsföra 
populationen krymper. Stigande lönekostnader bidrar till 
behovet av en ökad produktivitet där bland annat säkerhet 
för anställda ligger alltid högt upp i företagens prioritering. 
Flaskhalsproblem inom leveranser av både insatsvaror 
och färdigproducerade produkter och tjänster är också ett 
argument för automatisering. 

Företagen har också i stor utsträckning kommunicerat 
målsättningar av reducerade utsläpp av växthusgaser 
inom den egna verksamheten och leveranskedjan. Många 
företag har anslutit sig till gemensamma globala miljö- och 
hållbarhetsmål med ambition att kraftigt reducera utsläppen 
av växthusgaser. Utvecklingen följs noga av finansiella 
rådgivare och placerare vilket skapar ett behov av ökade 
investeringar för att möjliggöra omställningen. 

Det otänkbara blev verklighet - ett krig i Europa och en 
global pandemi. Dessa händelser har tvingat företag, dess 
huvudmän och ägare att agera för att kunna parera externa 
händelser och öka flexibiliteten. De senaste två åren har 
många företag framgångsrikt kunnat kompensera för sina 
ökade kostnader genom att höja sina priser och därigenom 
till viss del försvara sina vinstmarginaler. De ökade 
omkostnaderna för logistik är dock en stor utmaning för de 
flesta företag och denna omkostnad har de flesta inte kunnat 
kompensera för i samma utsträckning som andra kostnader. 
Därför är det naturligt att i ökad utsträckning fokusera 
på kostnaderna i hela värdekedjan från inköp, logistik, 
produktion av varor och tjänster till marknadsföring och 
försäljning. Ett sätt att minska bolagens omkostnader är att 
skala ned lönekostnader och öka andelen teknik och kapital i 
hela värdekedjan samt att automatisera manuella processer. 

Automatiseringen kan också ge en snabbare utveckling av 
nya produkter och tjänster samt förbättra flexibiliteten och 
kvaliteten. Ett annat viktigt argument är att skalbarheten 
förbättras eller att ökade volymer inte påverkar omkostnader 
i motsvarande grad. Företagens kapitalkostnader påverkas 
även av externa faktorer som inflation och räntor, 
detta påverkar bolagens framtida investeringsbeslut. 
Automatisering förväntas ha en positiv effekt för bolagens 
förmåga att förutse framtida kostnader genom att företagens 
investeringar sker närmare den nuvarande affärsstrukturen 
och slutmarknaden.

En ökad produktionseffektivitet skapar förutsättningar 
att bygga strukturer i USA och västra Europa som är lika 
kostnadseffektiva som etableringar i lågkostnadsländer 
(om kostnad för logistik och transporter ingår i kalkylen). Ett 
exempel är hur ett företag som SKF satsar på att öka både 
automatiseringen och värdeskapande per region. Det har 
inneburit ökade investeringar inom anläggningstillgångar och 
speciellt relativt avskrivningsnivån de senaste åren. 

Investeringsnivån i SKF har ökat 

Grafen visar storleken på investeringar i anläggningstillgångar i 
miljoner per år för SKF och storleken på avskrivningarna. Den ökade 
investeringsnivån i SKF kan vara en indikation på tillväxtpotentialen 
inom automatisering om trenden fortsätter och andra bolag väljer att 
göra liknande satsningar.

Källa: SEB, SKF årsredovisning
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Den tekniska utvecklingen

Sensorområdet har en central roll i den ökade 
automatiseringen. Dagens nya högteknologiska sensorer 
som kameror, radarenheter, lidar, laser, med mera 
förändrar helt möjligheterna för automationen. Förutom 
den tekniska visuella möjligheten för datorer och robotar 
är känsel, mätning av temperatur, tryck och flöden viktiga 
ingångsvariabler. Nästa steg är en snabb, säker och 
tillförlitlig uppkoppling av data till och från sensorerna 
till mjukvarusystemen som reagerar på avvikelser eller 
till skärmar för visualisering av flöden. En del av denna 
utveckling är att föra över fysiska objekt till virtuella modeller 
av verkligheten. Virtuella simuleringsmöjligheter ger 
användare möjligheter att testa hur systemen reagerar på 
problem och att optimera flödena innan drift. För att optimera 
automatiseringen ska systemen vara självlärande och 
självförbättrande. Det är en anledning till att maskininlärning 
och artificiell intelligens förväntas vara ett allt vanligare 
inslag i framtida processer. 

Investeringsidéer inom automatisering från företag kan 
antingen vara att sänka kostnaderna eller öka intäkterna med 
marknadsledande lösningar eller en kombination av båda. 
De som lyckas med framgångsrika implementeringar i sina 
värdekedjor skapar goda förutsättningar att vara vinnare 
på sikt. Nedan ger vi exempel på företag som kan gynnas 
baserat på exponering mot megatrender där automatisering 
är en del av tillväxtpotentialen. 

Programmerbara nätverk

Ericsson har en uttalad strategi att växa inom 
företagsmarknaden med nya lösningar och mjukvara när 
datamängderna ökar på grund av att fler enheter kopplas 
upp. Deras ambitioner avspeglas i två större förvärv de 
senaste tre åren utanför nätverksdivisionen som uppgår till 
70 miljarder kronor.  

Ericssons senaste förvärv, Vonage, har två företagslösningar 
inom kommunikation där företag slipper investera och 
utveckla egna kommunikationsplattformar. Antingen kan 
SMS, video, chat och röst integreras i företagens egna IT-
struktur eller så väljer de en molnbaserad lösning för hela 
företagets kommunikationsbehov. Nästa steg för Vonage 
och Ericsson är att utveckla gränssnitt med programmerbara 
5G-nätverk så att olika datakällor kan kommunicera med 
varandra. Det ska underlätta för utvecklare att skapa nya 
tjänster baserat på 5G-nätverk. Den nya tekniken är viktig 
för att framtidens automatiseringslösningar i fabriker, gruvor, 
hamnar och transporter ska bli verklighet. 

Än så länge har det varit stora förluster inom 
företagssatsningen. Aktiemarknaden har reagerat 
med en stor skepticisms mot bolagets prestationer och 
framtidsutsikter hittills. Den nyskapade företagsdivisionen 
har de senaste 12 månaderna en rörelseförlust exklusive 
avskrivning på förvärvsövervärde på 3,2 miljarder. 
Vonage har bidragit under ett kvartal med en intäkt på 2,9 
miljarder och rörelseförlust på 0,8 miljarder, men exklusive 
förvärvsrelaterade ned- och avskrivningar hade de en positiv 
påverkan.

Värderingen av framtida förväntade vinster i Ericsson 
är historiskt låga. Självklart påverkas de av frågetecken 
kring hur Ericsson har gjort affärer, i länder i Afrika och 
mellanöstern, och eventuella risker för större sanktioner 
i form av böter eller annat. Med stora förluster inom 
framtidsaffärer är det också en osäkerhet om denna 
intäktstillväxt och vinstbidrag överstiger en eventuell 
minskning inom den mer lönsamma nätverksdivisionen. 
Under det senaste kvartalet tyder det på att en avmattning 
sker inom 5G-utbyggnaden i Nordamerika och tillväxt i nya 
regioner har initialt lägre lönsamhet.

För Telia är trenden tydlig att tillväxten inom abonnemang 
för uppkopplade enheter har en accelererande tillväxttrend. 
Tillväxten var stabil under senare delen av 4G-utbyggnaden 
och den sekventiella tillväxttakten av nya abonnemang per 
kvartal låg mellan 2-8 procent från 2015 till början av 2021. 
Indikationen är att 5G i Sverige har accelererat tillväxten och 
sedan andra halvåret förra året är tillväxttakten strax över 
10 procent för gruppen. Sverige har högst tillväxt men alla 
regioner växer med antalet maskin till maskinabonnemang.

Antalet abonnemang inom maskin till maskin- 
kommunikation i Telia har ökat drastiskt 

Grafen ovan visar antalet tusental abonnemang för Telia i Sverige, 
Danmark, Norge, Litauen, Estland och Lettland vad gäller maskin till 
maskinkommunikation. Anledning till att företag kompletterar eller 
ersätter sin befintliga infrastruktur med mobila lösningar är kostnads-
fördelar, bättre täckning, bättre skalbarhet, expansionsmöjlighet, 
säkerhet och flexibilitet.

Källa: SEB, Telia kvartalsrapporter
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Boliden ligger före sina konkurrenter

Bolidens gruvor har en världsledande produktivitet vad gäller 
malmbrytning per arbetstimme. Deras gruvor har också 
flyttat sig nedåt inte bara i underjordsgruvorna de senaste 
åren utan också vad gäller den totala kassaflödeskostnaden 
per utvunnen metall relativt sina konkurrenter. Det 
gäller också för smältverken. En förklaring är att deras 
automatiseringsgrad är högre än konkurrenterna. Det 
reducerar risken i verksamheten vid fallande priser då gruvor 
med högre kostnader tas ur drift först. Det kan hindra ett 
prisfall så att priset kommer ned på sådan nivå att driften 
hotas av negativt operativt kassaflöde.

Gruvan i Kristineberg var världens första underjordgruva som 
använde en kombination av trådlösa nätverk med IP-telefoni 
och positioneringssystem, liknande system har också införts 
i gruvorna Garpenberg och Kankberg. Den nya teknologin 
har inneburit att planeringen av driften förbättras då de som 
arbetar ovan mark kan i realtid följa vad som sker längre 
ned i gruvorna. Bättre planering minskar utsläpp och ökar 
arbetssäkerheten. Arbete från distans med självkörande 
fordon med mer automation innebär färre anställda nere i 
gruvan, vilket kan minska behovet av dyr ventilation. 

Tredimensionella positioneringslösningar

Hexagon är ett av Stockholmsbörsens större bolag som 
erbjuder en ledande plattform inom automatisering. De 
har succesivt expanderat snabbt både organiskt och via 
förvärv. Deras lösningar inkluderar positioneringsbestämning 
i tre dimensioner – kartor över fysiska platser, simulering, 
virtuella kopior på fysiska objekt och samla ledande 
teknologier i ett ekosystem för att få fram optimala 
automatiseringslösningar.

Kombinationen av både avancerade sensorer för exakt 
positionering och programvara för databehandling kan 
avancerade lösningar skapas som reducerar manuellt arbete 
inom sektorer så som gruvor, fordon, elektronik, energi, flyg 
och försvarsverksamhet. Deras erbjudande sträcker sig från 
design av automatiseringsprocesserna till daglig drift av 
anläggningar och löpande uppgradering av mjukvara. Digitala 
tvillingar är ett område de har stora förhoppningar på. 

I brist på data från en kund som börjat använda företagets 
automatiseringslösningar använder vi intäkter per anställd 
i Hexagon och rullande 12 månader nettovinst för att följa 
bolagets produktivitetsförändring och eventuellt samband 
till nettovinsten vilket visas i grafen till höger. Under 
pandemin visade deras affärsmodell en stor motståndskraft 
med begränsad vinstnedgång med stöd från en hög andel 
mjukvaru- och tjänsteförsäljning samt även en stor andel 
återkommande intäkter. 

Sambandet mellan bolagets 
produktivitetsförändring och nettovinsten 

Grafen ovan visar intäkter per anställd, gröna staplar, med data på den 
vänstra y-axeln och 12 månader rullande nettovinst i euro, gul linje, 
med data på den högra y-axeln. Vi ser ett samband mellan förändring i 
försäljningen per anställd och utvecklingen för nettovinsten.

Källa: SEB, Hexagon kvartalsrapporter
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Hexagon, intäkt per anställd och nettovinst

Omsättning per anställd, vänster axel 12m rullande justerad nettovinst, höger axel

Från sensorer till robotar 

ABB har ett brett erbjudande av lösningar för automatiserade 
processer, som hårdvara för visualisering till mjukvara och 
robotar. Speciellt inom det senare området har bolaget sedan 
länge en stark position och ett starkt erbjudande. Under 
deras kapitalmarknadsdag i våras presenterade bolaget 
sin framtida strategi inom området processautomatisering. 
Årliga intäkter uppgår till ungefär 5,5 miljarder dollar 
med ett rörelseresultat på 610 miljoner. Slutmarknader 
inkluderar olja- och gas både inom utvinning och bearbetning. 
Andra marknader är gruv- metall- och skogsindustrin samt 
fartyg. Verksamheten upplevde i början på året en fortsatt 
dubbelsiffrig procentuell tillväxt inom industriell mjukvara 
och digitala tjänster och sedan 2017 har den årliga tillväxten 
varit mer än 15 procent i snitt. 

ABBs sensorer för att mäta temperatur, tryck, flöden och 
nivåer förväntas ha en marknadstillväxt på 4-5 procent 
de kommande fyra åren. Investeringar inom analys 
förväntas vara ett av de snabbast växande segmenten då 
drivkrafter är produktionseffektivitet, utsläppsövervakning, 
lagkrav och reducering av växthusgasutsläpp. 
Automatiseringslösningarna finns också integrerade 
med deras elektriska- och digitala system samt deras 
kunderbjudande inom robotområdet.
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Ökad produktivitet med undantag för pandemiåren

Grafen ovan visar intäkter per anställd i SKF uttryckt i tusentals euro. 
I grafen redogörs för utvecklingen i intäkt per anställd i SKF där pro-
duktiviteten varit 3-6 procent per år förutom under 2019 och 2020 då 
konjunkturen försvagades (2020 på grund av pandemin). 

Källa: SEB, SKF årsredovisning
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Färre och effektivare fabriker

SKF har en ambition att växa affärer inom övervakning av 
maskiner och sälja cirkulära och automatiska smörjsystem 
till sina kunder. Kortsiktigt överskuggas dock det av deras 
ambitioner att sänka kostnaderna. SKF har som mål att öka 
värdeskapandet i varje region, minska antalet fabriker genom 
ökad automatiseringsgrad. 

Konsolideringen av antalet fabriker och ökad automatisering 
ska sänka kostnaden för sålda varor med mer än 5 miljarder 
kronor till 2025, varav en del redan påverkat lönsamheten, 
när alla steg i värdekedjan har en digital uppkoppling. De 
tre senaste åren fram till 2021 var det en positiv trend 
i bruttomarginalen. Den ökade automatiseringen ska 
möjliggöra att fem fabriker per år kan stängas. För att nå 
detta har investeringsnivån höjts markant sedan 2016. 
Investeringar i nya anläggningstillgångar har överstigit 
avskrivningarna med 60 procent de senaste fem åren som 
syns i grafen på sidan 19 tidigare i texten. 

Detta indikerar att marknadspotentialen är stor inom 
automatisering när allt fler företag höjer sina ambitioner. 
Automatisering ökar inte bara produktiviteten och lyfter 
lönsamheten utan har också många andra fördelar med 
exempelvis minskade utsläpp, flexibiliteten, säkerheten, 
både för anställda och i värdekedjan, och kvaliteten. 
Tillväxtutsikterna i sektorn kan vara positiv även i en värld 
där konjunkturen mattas av under 2023.



23Investment Outlook: November 2022

De senaste månaderna har de flesta ekonomier uppvisat 
oväntat stor motståndskraft mot stigande räntor och 
inflation. Hushållen fortsätter att spendera pengar på 
konsumtionsområden som var låsta under pandemin, delvis 
genom att utnyttja sparbuffertar. Företagen har gynnats 
av lättnader när det gäller globala leveransstörningar samt 
en fortsatt relativt god efterfrågan på många områden. 
Att den ekonomiska aktiviteten hålls uppe på kort sikt är 
positivt på flera sätt. Det kan bidra till att perioden med 
uppdriven arbetslöshet framöver blir kortare och det ger 
också ökad tid för förberedelser inför de olika utmaningar som 
världsekonomin nu står inför. Riskerna för en djup nedgång 
orsakat av en ”perfekt storm” där en rad påfrestningar 
kommer samtidigt har därmed minskat. Vi har under de 
senaste veckorna publicerat uppdateringar av våra prognoser 
för en rad länder. Sammantaget har BNP-prognoserna för 
2022 justerats upp och BNP-tillväxten i de utvecklade 
ekonomierna (OECD-området) väntas nå 2,7 procent i år 
jämfört med 2,4 i augustiprognosen.  

Tyvärr bara tillfälligt andrum. Någon varaktig lättnad är 
dock svår att se så länge de grundläggande problemen 
kring inflation, energiförsörjning och geopolitisk oro består. 
Överhettad arbetsmarknad och fortsatt hög inflation har 
bidragit till att Federal Reserve (Fed) vid flera tillfällen 
den senaste tiden gjort marknaderna besvikna genom att 
signalera att kampen mot inflationen har fortsatt högsta 
prioritet. 

För amerikansk del leder därmed starka produktions- och 
jobbdata bara till ökad osäkerhet om hur mycket Fed anser 
sig behöva höja räntan för att säkerställa tillräcklig avkylning 
av ekonomin. I Västeuropa har energipriserna, framför allt på 
naturgas, kommit ned rejält den senaste tiden. Men priserna 
lär åter stiga under vintern och ligga kvar på höga nivåer 
under ganska lång tid. Något slut på kriget i Ukraina går i 
nuläget inte att skönja vilket innebär att Ryssland fortsatt kan 
spela ut energikortet när det är som mest kännbart för EU. 

Den globala ekonomin har hittills visat oväntat 
stor motståndskraft. Framöver pressas dock 
hushållen än hårdare av stigande räntor, 
hög inflation och energibrist vilket bidrar till 
nedjusterade tillväxtutsikter för 2023 och 2024. 
Att delar av näringslivet har goda möjligheter 
att klara sig relativt bra, talar för en ganska mild 
nedgång i ett historiskt perspektiv. Riskerna i 
prognosen ligger dock på nedsidan kopplade 
till olika konsekvenser av kriget i Ukraina samt 
att centralbankerna eventuellt underskattar 
ekonomiernas räntekänslighet. 

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

Global BNP-tillväxt, i %

Marknad 2021 2022 2023 2024

USA 5,9 1,8 0,1 1,5

Japan 1,7 1,9 1,8 1,3

Tyskland 2,6 1,6 -0,4 2,5

Kina 8,1 3,5 5,3 5,1

Storbritannien 7,4 3,0 -1,0 1,1

Euroområdet 5,3 3,2 -0,4 1,9

Norden 4,4 2,5 -0,5 1,8

Sverige 5,1 2,9 -1,5 1,3

Baltikum 5,9 1,6 0,4 3,3

OECD 5,6 2,7 0,5 1,9

Emerging markets 6,7 3,6 3,8 5,0

Världen, PPP 6,2 3,2 2,3 3,6
Källa: SEB Nordic Outlook 

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

Nedjusteringar för 2023 och 2024. Mycket tyder därför 
på att 2023 kommer att präglas av en konsumtionsledd 
nedgång på bred front. I USA väntas BNP falla både första 
och andra kvartalet och till skillnad från situationen 2022 
tror vi att arbetsmarknaden försvagas på ett sätt som gör 
att det formellt kommer att klassas som en recession. Även 
Västeuropa går in i en recession med negativ BNP-tillväxt 
för helåret 2023 i såväl euroområdet som Storbritannien. 
Sammantaget har vi justerat ned BNP för 2023 för OECD-
området från 0,9 till 0,5 procent. Nedrevideringen för 2024 
är av samma storleksordning och vi förutser nu en BNP-
ökning på knappt 2 procent. För tillväxtekonomier (Emerging 
Markets, EM) är prognoserna relativt oförändrade. Förloppet 
är dock annorlunda än för OECD-området eftersom kinesisk 
återhämtning gör att tillväxten för vårt EM-aggregat växlar 
upp något 2023. Detta bidrar till att jämna ut tidsprofilen för 
global BNP som når 2,3 procent som lägst 2023, dvs något 
över de 2 procent som ofta används som riktmärke för global 
recession. 
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Vi räknar med svagt negativ tillväxt kommande kvartal, inte minst i 
Sverige där tillväxten fram till nu varit högre. Under loppet av nästa år 
vänder tillväxten upp.

Mild recession på väg
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Mild recession på väg

Risk för att ekonomins räntekänslighet underskattas. Men 
takten i räntehöjningarna är nu historiskt mycket hög. Före 
den globala finanskrisen höjde t ex Fed styrräntan med 
sammantaget 4,25 procentenheter under en period på drygt 
två år. Nu tyder allt på att man kommer att höja mer än så 
på mindre än ett år. Därtill ska man lägga omsvängningen 
från att vara nettoköpare av värdepapper till att banta 
balansräkningen (från QE till QT). Den stora eftersläpningen 
när det gäller räntehöjningarnas effekter på ekonomin utgör 
ett stort dilemma och vi ser risker för att Fed underskattar 
ekonomins räntekänslighet. I Europa finns också liknande 
risker trots att styrräntorna inte väntas nå lika höga nivåer 
som i USA. Svaga ekonomier med hög statsskuld i Sydeuropa 
samt högt belånade hushåll med hög andel rörliga lån i 
Sverige och Norge skapar en extra stor sårbarhet. Det lägre 
resursutnyttjandet i Europa innebär dock större frihetsgrader 
för centralbankerna. Detta förstärks av att inflationen i högre 
grad är utbudsdriven, främst via energipriserna. Det är därför 
inte alls självklart att den ekonomiska aktiviteten måste 
tryckas ned för att inflationen ska ge med sig. Utvecklingen 
av inflationsförväntningar och lönebildningens utformning får 
därmed en mer självständig betydelse för tillväxtprognoserna 
än i USA. 

Hushållsledd recession ovanligt 

Historiskt har recessioner ofta utlösts av obalanser i 
företagssektor t ex via investeringsexcesser eller stora 
lagersvägningar. De senaste decennierna har också finansiella 
obalanser, som lett till stora omslag i kredit-förhållanden, haft 
stor betydelse. Nu däremot gör inflations- och räntechockerna 
att hushållen kommer mest i kläm. Trots att konsumenternas 
framtidstro ligger på rekordlåga nivåer har dock 
konsumtionen hittills hållits uppe med hjälp av sparbuffertar 
och stark önskan att återgå till normala vanor efter pandemin.  
Sparbuffertarna är inte uttömda, men det är inte realistiskt att 
tro att hushållen ska kunna stå emot fortsatt hög inflation och 
stigande räntor. Stigande arbetslöshet och, i varierande grad, 
fallande bostadspriser bidrar också till att motvinden hårdnar 
allt mer.

Flera skäl till företagens motståndskraft. BNP-
nedgångens djup kommer att avgöras av i vilken grad 
en konsumtionsnedgång sprider sig till investerings- och 
företagssidan. Det finns flera skäl till den motståndskraft 
som hittills uppvisats. Rådande globala miljö slår mycket olika 
mot olika branscher. Den ökande geopolitiska spänningen har 
accentuerat behov av upprustning i många länder som gynnar 
delar av tung industri. Samtidigt skapar klimatomställningen 
ett stort underliggande investeringsbehov. På kort sikt gynnas 
också flera branscher av lättnader när det gäller globala 
leveransproblem. Sektorer som traditionellt är cykliskt 
känsliga, och som därtill ofta ligger tidigt i konjunkturcykeln, 
sitter nu med fulla orderböcker. Att tillgången på insatsvaror 
nu förbättras ger möjligheter att övervintra om den allmänna 
konjunkturnedgången inte blir alltför djup.

Energi och räntor dominerar nedåtriskerna 

Sedan Ryssland påbörjade sin invasion i Ukraina har 
nedåtriskerna i prognosen i hög grad varit kopplade till ännu 
högre energipriser eller andra ekonomiska konsekvenser av 
en eskalering av konflikten. Med tanke på det fortsatt spända 
läget fortsätter kriget i Ukraina och Rysslands relationer med 
omvärlden att stå i fokus. Under kommande vinter kan man t 
ex inte utesluta att de ryska gaskranarna helt stängs för att 
sätta ytterligare press på Västeuropa. Det riskerar att tvinga 
fram mer omfattande ransonering och orsaka en betydligt 
djupare recession än den som ligger i vårt huvudscenario. 
Centralbankernas alltmer aggressiva räntehöjningar börjar 
nu emellertid också påverka riskbilden. Om det visar sig 
att Fed och andra centralbanker underskattar ekonomins 
räntekänslighet och riskerna för finansiella stressymptom får 
vi en mer dramatisk nedgång.

Långsiktigt högre energipriser

Naturgaspriserna i Europa har fallit med nästan 80 procent 
sedan de astronomiska pristopparna i slutet av augusti. 
Priserna på naturgaskontrakten för 2023 till 2024 har 
samtidigt sjunkit med ca 50 procent. Trots detta ligger 
terminspriserna 4 till 6 gånger högre än normalt. Detsamma 
gäller elpriserna då marginalpriserna för naturgas styr en stor 
del av den europeiska energi-marknaden. I takt med att de 
energiprissäkringar, som tecknades vid normala prisnivåer 
löper ut, ökar därtill bördan för europeiska företag.

Finanspolitiken relativt neutral framöver

Under pandemin ryckte en aktivistisk finanspolitik ut 
för att stötta hushåll och företag när penningpolitikens 
manöverutrymme var mycket litet. Balansgången är nu 
betydligt knepigare när finanspolitisk stimulans riskerar 
att förvärra inflationsproblemen och därmed tvinga fram 
än mer aggressiva räntehöjningar. Därtill innebär redan 
höga offentliga skulder, högre ränta och centralbanker som 
inte längre köper statsobligationer att manöverutrymmet 
har minskat. Att denna nya miljö medför risker fick t ex 
den brittiska toryregeringen erfara när marknaderna 
i början på oktober reagerade hårt med bl a stigande 
marknadsräntor och försvagat pund på ett budgetförslag med 
ofinansierade skattesänkningar. Detta fungerar säkert som en 
varningsklocka för andra länder. Å andra sidan kan en alltför 
passiv finanspolitik bidra till en onödigt djup recession och 
social oro när hushållens levnadskostnader stiger dramatiskt.
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Internationell översikt

Vår prognos är att inflationen, som toppat i USA kommer att toppa i 
både Europa och Sverige under december månad, för att sedan falla 
tydligt under våren.  

Inflationstopp över 11 procent i Europa 
KPI, årlig procentuell förändring
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Inflationstopp över 11 procent i Europa

Mer blandade inflationssignaler

De senaste månaderna har vi sett en del ljuspunkter när 
det gäller de kortsiktiga inflationssignalerna. Fraktpriserna 
har sjunkit markant och flaskhalsproblemen har generellt 
lättat. Det finns också tidiga tecken på att prisökningarna 
på jordbruksråvaror håller på att dämpas även om 
rörelsen ännu är för liten för att påverka våra prognoser på 
livsmedelspriserna i konsumentledet. Skillnaderna mellan 
USA och Västeuropa när det gäller inflationsmiljö har också 
blivit tydligare de senaste månaderna, framför allt på 
energisidan. I USA toppade KPI-inflationen på drygt 9 procent 
i juni medan vi ser fortsatt tryck uppåt på framför allt energi 
och livsmedel i Europa. Vi väntar oss att KPI-inflationen 
når över 11 procent i både euroområdet och Sverige. I 
nuläget indikerar prognosen att toppen i euroområdet 
nås nu i december medan februarisiffran blir den högsta i 
Sverige. Under våren faller inflationen tydligt och i juni pekar 
prognosen på en nivå runt 4 procent för USA och 7 procent för 
euroområdet och Sverige. 

Inflation högre än målen under hela 2023. Men även om 
inflationen väntas falla tillbaka tydligt kommer den att ligga 
klart över målen på 2 procent under ganska lång tid. Bortsett 
från energisidan tror vi inte att prisnivån kommer att sjunka 
tillbaka på speciellt många områden. Det gör att vi får en 
ganska långdragen anpassningsprocess där många aktörer, 
både företag och hushåll, kommer att söka kompensera sig på 
olika sätt. 

Prisnivån väntas fortfarande vara över historisk trend en tid framöver, 
vilket kan göra anpassningsprocessen relativt utdragen för både 
hushåll och företag.

Prisnivåer över trend efter inflationschocken
KPI-nivåer och trend, 2010=100
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Prisnivåer över trend efter inflationschock

Centralbanker nära slutet på höjningscykeln

Centralbanker har fortsatt att höja räntor i snabb takt och 
därtill signalerat ytterligare åtstramningsbehov. Vi har 
därför tydligt reviderat upp styrränteprognoserna. Toppen 
för Feds och Bank of Englands styrräntor justeras upp med 
125 punkter jämfört med Nordic Outlook augusti till 4,75 
respektive 4 procent. Prognosen för ECB och Riksbanken 
höjs med 50 punkter till som mest 2,75 procent (avser 
inlåningsränta för ECB). 

Dollarn behåller greppet ytterligare en tid

En global miljö där hög inflation tvingar fram penning-politiska 
åtstramningar trots svag tillväxt fortsätter att gynna USA-
dollarn. Att Fed nu närmar sig räntetoppen, samtidigt som vi 
ser allt tydligare tecken på att USA-inflationen är på väg ner, 
gör dock att medvinden för dollarn avtar.

Förändrade drivkrafter 2023 förhindrar fortsatt SEK-fall. 
Fallande riskaptit och europeiska svagheter har bidragit till 
att Riksbankens höjningar inte hjälpt valutan, vilket lett till 
att vi gradvis justerat våra SEK-prognoser i svagare riktning. 
När vi går in i 2023 kommer flödesbilden dock att förbättras.  
Riksbanken är då klara med sina valutaköp samtidigt som vi 
tror att svenska institutioner, och även privatpersoner, blir 
mindre benägna att investera i utländska tillgångar. Dämpad 
hushållsupplåning i spåren av kraftigt stigande boräntor bör 
också leda till en starkare krona.
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Medverkande i denna utgåva av Investment Outlook

Denna rapport publicerades den 22 november 2022.  
Innehållet baseras på analys och information tillgänglig fram till den 21 november 2022.
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