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Välkommen till årets tredje Investment Outlook. Hittills har året bjudit 
på många överraskningar där vi bland annat kan glädjas åt att före-
tagssektorn stått för en fenomenal vinståterhämtning, vilket varit den 
främsta orsaken till att börsavkastningen varit så kraftfull. Vi har alla 
längtat efter en mer normal vardag och med hjälp av vaccinens utrull-
ning får vi successivt vår önskan uppfylld. Denna normalisering fort-
sätter och tar sig flera uttryck. Centralbanker och regeringar planerar 
för hur de ska agera framöver då vi rör oss från återhämtningsfas till 
en situation där alla de extraordinära åtgärder som satts in inte längre 
behövs. Vi rör oss helt enkelt från kris- och återhämtningsfaserna mot 
en miljö där tillväxttakten, vinstökningarna och räntenivåerna ska 
anpassas till en situation som mer liknar den vi hade innan krisförlop-
pet inleddes. 

Under sommarmånaderna har det inom aktiemarknaden varit en 
betydande rotation från konjunkturdrivna cykliska och lågt värderade 
företag mot defensiva, tillväxtorienterade och så kallade kvalitetsfö-
retag. Detta har skett hand i hand med fallande långa statsobligations-
räntor och nya börsrekord. En stor del av denna utgåva av Investment 
Outlook avsätts därför till att ge vår syn på frågor såsom:

• Hur kommer tillväxt och vinster att utvecklas de kommande åren?

• Vad händer med den nuvarande höga inflationstakten och vad kan vi 
förvänta oss när det gäller framtida räntenivåer?

• Hur, och i vilken takt, planerar centralbankerna att avveckla sina 
stödinsatser?

• Stigande börser och räntemarknader har drivit upp värderingen och 
risktagandet bland placerare. Vad är en lämplig portföljkonstruktion, 
och hur ser vi på risker och möjligheter inom respektive tillgångsklass?

Vi har fortsatt en övervikt i risktillgångar, vilket har lönat sig, dock 
genomförde vi i augusti vår första nedjustering av risken. Vi valde helt 
enkelt att ta hem en del vinst i portföljerna. Sammansättningen är 
dock fortfarande offensiv och i rapporten redogör vi varför.

I vanlig ordning gäller det också att hålla ögonen öppna och vara 
mottaglig för långsiktiga trender som inte är kopplade till konjunktu-
ren. Denna gång har vi tre intressanta teman: Den stora omställningen 
– status, ambition och intressanta investeringsmöjligheter inom grön 
omställning, Vart är räntan på väg? – Från 16 procent under 1980-ta-
let till under 1 procent idag (USA), och Från pärm till skärm – digital 
utbildning accelererar.

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

Inledning
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Kapitalmarknaden anpassar sig till nya förutsättningar när vi rör oss 
från den dramatiska återhämtningsfasen till mer normal tillväxt- och 
inflationstakt samt en förväntan om positiv vinstökningstakt mot 
den långsiktiga trenden. Finans- och penningpolitiken väntas gå 
samma väg, dvs stödåtgärderna monteras sakta ner. Detta minskar 
marknadspotentialen, men vi bedömer den fortsatt som positiv. I 
denna miljö har vi valt att minska risken något i våra modellportföljer.

Förra utgåvan av Investment Outlook (maj 2021) hade rubri-
ken ”Motkrafter utmanar ljus börsbild” och vi skrev att ”för 
att komma rätt i allokeringen inom aktiemarknaden har det 
varit viktigt att följa utvecklingen av inflationen och ränte-
nivån”. Detta samband har fortsatt att råda, där en av de 
större överraskningarna under sommarmånaderna var att de 
långa 10-åriga statsobligationsräntorna föll tillbaka så mycket 
som de gjorde. I kölvattnet av denna räntemarknadsrörelse 
flyttade placeringar i aktiemarknaden från cykliska och lägre 
värderade företag till högt värderade så kallade kvalitets-
bolag brett inom flera sektorer samt till tillväxtföretag, och 
för första gången på länge också till defensiva företag inom 
exempelvis läkemedelssektorn. 

Denna defensiva rörelse inträffade samtidigt som vi fick 
uppleva en i raden av mycket starka rapportsäsonger, hög 
inflationstakt, stark ekonomisk tillväxt och nya rekordnivå-
er på börserna. Frågor som infinner sig i detta skede är om 
investerare förbereder sig för tuffare tider eller om det främst 
handlar om en konsolidering och omfördelning av risken i 

portföljerna? Det senare som en effekt av att vi lägger en 
lång period med enorma stimulanser och extremt positiva 
revideringar till handlingarna och rör oss över till en mer stabil 
fas, dvs normalisering.

Tillväxttakten och inflationen når mer normala nivåer

Den ekonomiska bilden stabiliseras när vi, på väg ut ur krisen, 
går från återhämtning till normalisering. Lättade restriktioner 
har gett tillväxtstöd i Europa, medan USA:s expansion ser ut 
att bromsa in mer än väntat när hushållen möter motvind från 
finanspolitik och hög inflation. Enligt vår globala BNP-prognos 
växer världen med 5,9 procent i år uttryckt i reala termer och 
med 4,4 procent 2022, följt av en tillväxt något över trend 
2023. Coronaviruset fortsätter att påverka, men riskbilden 
förskjuts alltmer mot frågor kring inflation, utbudsbegräns-
ningar och centralbankernas exitstrategier. Vi räknar med att 
den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, Fed, går 
i spetsen med besked om neddragna obligationsköp under 
hösten följt av den första räntehöjningen under 2023. God 
BNP-tillväxt, indikatorer på rekordnivåer och fortsatt policy-
stöd talar för att svensk ekonomi är tillbaka på den historiska 
tillväxttrenden i mitten av 2022.

En mer detaljerad redogörelse för våra ekonomiska prognoser 
återfinns under ”Internationell översikt”, som är ett utdrag ur 
Nordic Outlook från den 31 augusti.

Normalisering efter rekordstora vinstuppgångar 

I avsnitten för nordiska och globala aktier återfinns genom-
gångar av både realiserad och förväntad vinstutveckling. En 
sammanfattande bild av utvecklingen är att de fem senaste 
rapportsäsongerna med råge har överträffat marknadens 
och analytikernas förväntningar. Detta är en mycket viktig 
förklaring till de kraftiga uppgångar vi sett på världens börser. 
I skrivande stund förväntas globala vinster för 2021 landa 
på en uppgång om 47 procent. 2021 års vinster förväntas 
därmed landa kring 20 procentenheter högre än motsvaran-
de siffra för 2019. Efter en sådan stark period är det föga för-
vånande att prognoserna för de kommande två åren hamnar 
i intervallet 5-10 procent per år. Dessa prognoser är i harmoni 

Marknadssyn, risknyttjande och 
allokering

BNP-prognoser, i %

Marknad 2020 2021 2022 2023

Världen -3,4 5,9 4,4 3,4

USA -3,4 6,0 4,2 2,1

Kina 2,3 8,6 5,6 5,4

Japan -4,7 2,5 2,3 1,2

Sverige -2,8 4,6 3,9 2,3

OECD -4,7 5,1 4,0 2,3

Euroområdet -6,4 4,6 4,3 2,5

Baltikum -2,1 4,8 4,3 3,4

Emerging  
markets

-2,2 6,5 4,8 4,3

Källa: SEB Nordic Outlook. Tabellen visar prognoser för real ekonomisk 
tillväxt i linje med vårt huvudscenario.
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Fortsatta vinstökningar trots årets vinstfyverkeri 

Grafen visar hur de aggregerade vinstestimaten för MSCI World AC har 
justerats över tiden. Exempelvis ser vi att prognoserna för 2021 startade 
kring +18 % för att sedan konstant stiga till dagens nivå på  +47 % . Vi 
ser också att för de kommande två åren förväntas nu vinsterna stiga med 
+7 % respektive +9 %.

Källa: Bloomberg

med motsvarande prognoser avseende den globala tillväx-
ten. Det innebär att vinsttillväxttakten och BNP-tillväxten 
förväntas falla tillbaka mot historiskt mer normala nivåer. Det 
innebär också att den extremt starka återhämtningen i företa-
gens marginaler planar ut. Adderar vi även återhämtningen 
i sysselsättningsnivåer är det en imponerande insats som 
genomförts av regeringar, centralbanker, företagssektorn, 
sjukvården, forskningsvärlden och alla privata individer som 
anpassat sig till en mycket ovanlig och besvärlig situation. 

Värdering, positionering, riskaptit och centralbanker 

Prognoser för global tillväxttakt och vinstgenereringsförmå-
gan i företagssektorn ger inte all nödvändig information som 
behövs för att besluta hur en portfölj bör sättas samman. Ett 
sätt att presentera förutsättningarna för risktagande i aktie- 
och företagsobligationsmarknaden är genom nedanstående 
faktoranalys:

Globala tillväxttakt: Mycket god nivå, men avtagande profil för 
de kommande två åren.

Inflationstakt: Utmanande hög nivå med förväntan om norma-
lisering redan under 2022.

Global vinstökningstakt: Enorm ökning 2021 medan 2022-
2023 förväntas vara enligt långsiktig trend (5-10% per år).

Centralbanker och likviditet: Vi närmar oss tidpunkten där de 
kvantitativa lättnaderna sakta ska nedmonteras. Det inne-
bär en fortsatt stimulativ miljö under prognosperioden men 
med avtagande styrka. Detta är ett förlopp främst kopplat 
till 2022 medan planerade försiktiga styrräntehöjningar kan 
börja infalla under 2023.

Positionering / Riskaptit: Inflödena till både aktiemarknaden 
och företagsobligationsmarknaden förväntas fortsätta. Här 
kan det vara värt att nämna företagens egna återköp av 
aktier. Sammantaget kan riskviljan nu beskrivas som att inves-
terare har bibehållit en hög andel aktier och företagsobliga-
tioner, samtidigt som man under den senaste perioden valt att 
reducera risken kopplad till framtida konjunkturutfall genom 
att öka på defensiva och tillväxtorienterade innehav, samt så 
kallade kvalitetsbolag. Sammantaget är riskaptiten lägre än 
innan sommaren.

Absolut värdering: I ett historiskt perspektiv är aktiers P/E-tal 
höga och räntenivåerna på alla typer av obligationer låga. Det 
innebär en hög prissättning. Skillnaderna inom tillgångsklasser-
na är dock mycket stora. Den aggregerade prissättningen på 
aktiemarknaden har under det senaste året sakta börjat falla 
tillbaka från höga nivåer. Det innebär att de prognostiserade 
vinsterna stigit mer än börsen under samma period.

Relativvärdering: Ställer vi aktievärderingen i förhållande till 
den riskfria räntan eller använder metoder såsom räntan på 
företagens utestående företagsobligationer i förhållande till 
samma företags utdelning på sina aktier blir bilden mer gynn-
sam. Denna kraft ,som ibland kallas relativvärdering, blir extra 
uthållig när referensen eller alternativet har så låg kompen-
sation att den blir i det närmaste obsolet (TINA = There Is No 
Alternativ). Därför blir det mycket viktigt att ha en vy avseende 
den långsiktiga förväntade utvecklingen för statsobligations-
räntor. I denna publikation har vi en hel tematext kring detta 
ämne under rubriken ”Vart är räntan på väg?”.

Uppställningen ovan ger en tydlig signal om att vi rör oss från 
en fas till en annan både vad gäller realekonomin och förut-
sättningarna för kapitalmarknaden. Den starka återhämt-
ningsfasen börjar ebba ut och en mer balanserad bild tonar 
upp sig. Enklast kan denna fas beskrivas med ordet normalise-
ring, dvs en återgång till något som mer är i linje med en mer 
långsiktig historisk trend. 

Vi bedömer att vi inte står inför en lågkonjunktur utan åtmins-
tone har ett par år till med global tillväxt över eller kring en 
långsiktig trend, samt att det fortsatt mycket låga ränteläget 
alltjämt kommer att påverka hur investerare disponerar 
risken i sina portföljer. Det senare påståendet syftar till att 
fortsatt låga underliggande statsräntor skapar en ökad risk-
tolerans då det fortsatt är svårt att hitta lågrisktillgångar med 
rimlig avkastningspotential. Därför bedömer vi att investerare 
ogärna gör större nedjusteringar av sina aktie- och före-
tagsobligationsportföljer trots en historiskt hög prissättning. 
Vidare kommer investerare att fortsätta att söka alternativa 
investeringar även om det innebär att de måste göra avkall på 
likviditet via längre inlåsningar (Private Equity, infrastruktur-
investeringar, fastigheter, skog m fl).

I slutet av det första kvartalet var riskaptiten i topp och i har-
moni med risktagandet enligt en positioneringsanalys. Dagens 
avläsning är också i harmoni, men på lägre nivåer trots börser 
som i skrivande stund nått rekordnivåer. Det beror bland 
annat på rotationen mot mer defensiva sektorer samt flödet 
in till långa statsobligationsräntor. 
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Förväntad avkastning justeras, men förblir positiv 

De låga räntornas påverkan på värderingsnivåerna i kom-
bination med förväntade positiva vinstökningar, samt en 
fortsatt stimulativ centralbankspolitik, resulterar i fortsatt 
ihoppressade kreditspreadar. Det ger sammantaget en 
12-månadersperiod där vi förväntar oss positiv avkastning för 
risktillgångar, men till en högre volatilitet än vad som rådde 
före pandemin. Studerar vi var tillgångsklass för sig har detta 
redan inträffat via dramatiska flöden mellan olika typer av 
aktier. Avkastningsestimaten nedan är något lägre än i föregå-
ende utgåva av Investment Outlook, främst en effekt av att vi 
lagt ännu en period med god avkastning bakom oss.

Risker 
 
Den första kategorin av riskfaktorer är kopplade till kon-
junkturen. Vår egen prognos är en utplaning efter en mycket 
ryckig period. Den bygger bland annat på att inflationen faller 
tillbaka mot de nivåer där centralbanker känner sig bekvä-
ma. I enkäter bland placerare har denna kategori, som också 
inkluderar eventuella spridningsproblem av covid-19, tonats 
ner trots att vaccinationstakten varierar mycket mellan olika 
delar av världen. En stor ekonomi som många investerare 
känner osäkerhet kring är den kinesiska, främst beroende på 
de regleringar mot företagssektorn som har införts (och de 
som kan komma att införas). Sammantaget bedömer vi att de 
globala konjunkturriskerna är på normala nivåer.

Skulle den globala inflationsprognosen visa sig felaktig kan 
det få stora effekter på riskaptiten. Skulle centralbanker 
behöva revidera sina långsamma åtstramningsplaner mot 
ett mer skyndsamt förlopp skulle det ha negativ påverkan på 

riskaptiten i världen och dagens värdering skulle ifrågasättas. 
Dessutom skulle den latenta oron kring den globala skuldni-
vån åter aktualiseras. 

De stora statliga underskotten som byggts upp under de se-
naste åren måste hanteras och ett sätt som regeringar utvär-
derar är att höja skatterna, speciellt för de företag som visat 
sig vara skickliga att skapa konstruktioner där det samlade 
skatteuttaget blir provocerande lågt. Detta är en välkänd 
risk, men knappast fullt diskonterad om en omdaning skulle 

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk*
Aktier (utvecklade marknader) 7,2 % 15,4 %  

Tillväxtmarknader (lokal valuta) 7,2 % 15,3 % 

Svenska aktier 7,9 % 16,8 % 

Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer -1,1 % 1,4 % 

Företagsobligationer IG 
Investment Grade (Eur/ USA 50/50)

-0,3 % 7,2 % 

Företagsobligationer  HY
High Yield (Eur/ USA 50/50)

1,6 % 11,1% 

Tillväxtmarknadsobligationer  
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

4,3 % 8,2 % 

Alternativa investeringar Avkastning Risk*

Hedgefonder 3,5 % 6,0 % 
* 24 månaders historisk volatilitet

Källa: SEB, prognoser september 2021  

Långsamt sjunkande aktievärdering

Grafen visar hur priset på aktier kontra de prognostiserade vinsterna för 
de kommande 12 månaderna har drivits upp under det senaste året. Dock 
har denna process avstannat och delvis reverserats på slutet och vi för-
väntar oss ingen ytterligare justering uppåt. Det föreligger också ovanligt 
stora skillnader mellan regioner, sektorer och stilar.

Källa: Bloomberg

Räntenivåerna samspelar med aktiemarknaden

Den gröna linjen i grafen visar den 10-åriga amerikanska statsräntan som 
visas på höger skala i diagrammet. Den gula kurvan visar relativavkast-
ningen för MSCI World Valueindex i förhållande till MSCI World Growthin-
dex. När räntan stiger överavkastar lågt värderade företag och när räntar 
faller överavkastar tillväxtbolag.

Källa: Bloomberg
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Positiva faktorer

träda i kraft. En annan parameter som löpande förstärks och 
prissätts av kapitalmarknaden är kopplad till hållbarhetsris-
ker. Eftersom dessa krafter successivt måste förstärkas kan 
det innebära betydande risker för vissa bolag, men också det 
motsatta – att helt ny efterfrågan växer fram. Slutligen visar 
den mycket svåra situationen i Afghanistan på de nästan alltid 
närvarande geopolitiska riskerna.

Nedjusterad risknivå, men fortfarande över neutralläget

Sommarmånaderna innebar fortsatt stigande börser och 
stabila kreditspreadar, vilket gagnade våra portföljer då vi var 
fortsatt överviktade mot både svenska och utländska aktier 
samt företagsobligationer, främst High yield, i våra ränteport-
följer. Samtidigt föll långa räntor tillbaka och lågt värderade 
bolag och cykliska bolag kunde inte matcha avkastningen som 
tillväxtbolag, defensiva bolag och så kallade kvalitetsbolag 
levererade, vilket till viss del urholkade vår relativavkastning. 
Denna typ av defensiv rotation i samklang med nya börsre-
kord är inte standard, men inträffar i regel i samband med att 
vi rör oss från en ekonomisk fas till en annan. Under sommar-
perioden var denna stilrotation mycket stark, vilket skapar 
förutsättningar för en rotation tillbaka mot lågt värderade 
bolag och cykliska bolag när investerare kalibrerat sin syn på 
framtiden och de krafter som verkar. 

Att vi rör oss in i en ny fas blir också tydligt när man utvärde-
rar tabellen nedan. Ingen av faktorerna har bytt plats men 
de har överlag försvagats under året. En effekt av detta är 
att riskbilden också förändrats, vilket är rimligt när vi rört 
oss från kris till återhämtning till normalisering. Vi har som 
en följd av detta under augusti halverat vår aktieövervikt 
genom att reducera företrädesvis svenska aktier till förmån 
för räntebärande placeringar. Detta innebär inte att vi radikalt 
ändrat strategi, utan att vi valde att realisera en del av den 
vinst som ackumulerats under det senaste året. 

• Hög global tillväxttakt (prognos)

• Fortsatta vinstökningar (prognos)

• Penningpolitiken/centralbanker

• Finanspolitiken/ regeringar

• "TINA"/relativvärdering

+
Negativa faktorer

• Absolut värderingsnivå

• Offensiv positionering och hög  

riskaptit

• Hög total skuldsättning-
  

I vår nuvarande modellportföljskomposition är vi främst 
överviktade i globala aktier. I den svenska delen kombinerar 
vi en övervikt i cykliska bolag och value-bolag i storbolags-
segmentet med innehav i småbolagsfonder som är mer till-
växtorienterade. Inom globala aktier har vi fortsatt övervikt 
mot små- och medelstora value-bolag, samt en övervikt mot 
tillväxtbolag. Inom räntebärande placeringar har vi övervikt 
mot High yield-obligationer, samt har en kort genomsnittlig 
duration (löptid) för att inte överexponera oss mot stigande 
räntor. Våra alternativa investeringar inom hedgefonder har 
i vanlig ordning en bred spridning och relativt begränsad 
risknivå, med en mindre påverkan från aktie- och obliga-
tionsmarknaden. Summan av detta blir att totalportföljerna 
fortsatt gynnas av positiva börser och kreditmarknader, men 
att vår positionering är mindre offensiv än tidigare. 

Slutligen fortgår den snabba utvecklingen inom hållbarhets-
området. Mer och bättre information från och om företag blir 
tillgänglig varvid en mer sofistikerad analys möjliggörs. Vi, 
SEB, liksom våra samarbetspartners investerar mycket inom 
detta område och det genomsyrar både befintliga produkter 
och tjänster, men leder också till en omfattande produktut-
veckling med hållbara förtecken.
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I väntan på att vindarna vänder 

Det råder fortfarande börsoptimism, men i takt med en återgång 
till ett mer normalt marknadsklimat avtar också stimulanser och 
ekonomisk tillväxttakt. Efter årets kraftiga kursuppgångar bidrar 
det minskade stödet till ökad osäkerhet och dämpad potential. 
God tillväxt och fortsatt låga räntor talar ändå för svagt positiv 
börsutveckling. Placerarna har också inlett anpassningen till nästa 
fas, uppgången har breddats till flera sektorer och den starka 
vinstutvecklingen har dämpat värderingsnivån.   

Sommaren har inneburit fortsatt stigande börskurser, dock 
med mer av sidledes rörelse de senaste veckorna. Uppgången 
har dock bytt skepnad under året. Från en återhämtningsdri-
ven rörelse, där cykliska bolag premierades, har vi nu sett att 
både tillväxtaktier och mer defensiva kvalitetsbolag tillhöra 
vinnarna. Att tillväxtbolag tar över från cykliskt följer tidigare 
mönster, och är naturligt givet räntenedgången vi har sett. 
De värsta spekulativa inslagen i marknaden har dämpats och 
en återgång till mer fundamental värdering kan skönjas. De 
stora tillväxtbolagen i USA har vuxit i sina värderingar trots 
börsuppgångarna. Alphabet (Google) värderas till P/E 22 och 
Facebook marginellt lägre, vilket är mycket rimligt och kanske 
förvånande givet den starka kursutvecklingen.

Att uppgången breddas ska sannolikt ses som ett tecken på 
att placerarna nu positionerar sig för nästa fas, från stimu-
lansdriven återhämtning till en mer normaliserad bild med 
gradvis lägre tillväxt. Ett annat tecken är att de tidigare 
stigande värderingarna har fallit tillbaka något. Det kan verka 
förvånande givet kursuppgångarna, men faktum är att vinst-
prognoserna har stigit ännu mer. 

Vinstprognoserna för innevarande år har reviderats upp 
kraftigt det senaste året. Den överraskande starka tillväxten 
och bolagens framgångsrika kostnadskontroll har gjort att 
prognoserna skruvats upp rejält från +20 till +45 procent glo-
balt. Under återhämtningsfasen leder de konjunkturkänsliga 
bolagen vinstupprevideringarna, men teknologi- och de stora 
plattformsbolagen bidrar också upprevideringarna. Släpar 
vinstutvecklingsmässigt gör de defensiva bolagen, vilket är 
naturligt i denna konjunkturfas. Företagen vittnar generellt 
om god förmåga att höja priserna, vilket har kompenserat för 
fortsatta logistikproblem samt komponentbrist. Vinstprogno-
serna för nästa år har i stort följt med upp och ligger i dags-
läget på +7-8 procent, högst rimligt givet BNP-prognoserna. 
Höga fraktrater och fortsatt komponentbrist, vilka förvärrats 
av deltavirusets spridning i Asien, utgör risker på nedsidan, 
speciellt för industrin. 

De starka vinstprognoserna har inneburit att värderingen, 
mätt som P/E-tal på kommande 12 månaders vinster, haft 
en sidledes eller svagt nedåtgående trend under de senaste 
kvartalen. Många röster höjs kring att värderingen är hög, 
vilket den också är i ett historiskt perspektiv. Ett globalt P/E-
tal ligger i dag runt 19, med USA i topp på knappt 22 medan 
Europa på 16 och Emerging markets (EM) på runt 13 framstår 
som mindre ansträngt värderade. 

Vinster kan som bekant fluktuera, men även om vi istället utgår 
ifrån bolagens mer stabila utskiftning till aktieägarna i form av 
utdelningar och återköp blir bilden likartad. Bolagen förväntas 
skifta ut cirka 4 procent i USA (räknat på dagens kurser) och 
liknande i Europa. Jämfört med låg eller negativ avkastning 
från räntemarknaden blir aktier då den naturliga tillgången att 

Globala aktier

Vinsterna har värderats ner mest i EM medan  
värderingen hänger kvar på höga nivåer i USA

Grafen visar 12 månaders framåtblickande P/E-tal på MSCI USA, MSCI 
Europa och MSCI Emerging Markets.

Källa: Bloomberg
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GLOBALA AKTIER

Stor nedvärdering av kinesiska internetbolag efter 
regleringsfrossa, Nasdaq kvar på höga nivåer

Grafen visar 12 månaders framåtblickande P/E-tal på Alibaba, Tencent 
och Nasdaq.

Källa: Bloomberg

äga, om inte antagandet görs att börsen ska ner så att aktierna 
kan köpas billigare längre fram. Resonemanget ovan bygger på 
att räntan förblir låg. Det krävs sannolikt också att bolagsvin-
sterna utvecklas hälsosamt för att motivera P/E-tal på dagens 
höga nivåer. Ställer vi börsvärdena i förhållande till försäljning-
en och bokförda värden är värderingen på toppnivåer, vilket 
går att försvara så länge dagens och förväntade marginalnivå-
er, samt avkastning på kapitalet kan försvaras.

Regeringen i Beijing stramar åt regelverket. De fallande kine-
siska börserna sticker ut negativt under det senaste kvartalet. 
Dessa utgör en tredjedel av ett EM-index och har bidragit till 
den låga relativa värderingen av EM. Främsta anledningen 
till börsfallet är införandet av hårdare regleringar avseende 
monopolliknande situationer, minimilöner, bristande datasä-
kerhet och företags användande av kunddata. Ett bolag som 
direkt drabbats av regeringens nedslag är Ant Technology, vars 
börsintroduktion ställdes in samt nyligen noterade Uber-kon-
kurrenten DIDI vars kinesiska appar stängdes ner just på grund 
av bristande datasäkerhet. Internetsektorn är överlag hårdast 
ansatt. De legala strukturerna för kinesiska bolag noterade i 
utlandet, främst på Nasdaq, är också under lupp. Marknadens 
skrämselhicka är delvis motiverad då de ökade regleringarna 
medför ökade kostnader för regelefterlevnad och behovet av 
justerade affärsmodeller. Viss marginalkontraktion kan därför 
förväntas i de drabbade bolagen även på längre sikt. I det korta 
perspektivet ser rörelserna ut att ha överdrivits, vilket ofta är 
fallet när den upplevda osäkerheten är stor. De stora platt-
formsbolagen har en stark marknadsposition, växer snabbt och 
har enorma resurser som gör att de kan svälja ökade kostnader, 
vilket gör att nuvarande värderingar ter sig attraktiva. Som ett 
svar på marknadsoron har regeringen ökat kommunikationen 
med marknaden under de senaste veckorna för att klargöra 
avsikterna med regleringarna, vilket haft en viss dämpande 
effekt. Dessutom bör Kinas beroende av det privata näringsli-
vet samt höga ambitionsnivå för kapitalmarknaderna leda till 
åtgärder som kompenserar för det stramare regelverket.

Att den kinesiska regeringens inflytande över bolagen via poli-
cybeslut är betydande framgår med all önskvärd tydliget. Där-
för kan det på längre sikt vara intressant att vara investerad 
i branscher som den kinesiska regeringen vill främja snarare 
än begränsa. Intressanta alternativ finner vi inom halvledar-
tillverkning, innovationsbolag inom biotech och läkemedel, 
IT-säkerhet samt bolag som främjar den gröna omställningen.

Under det senaste kvartalet har vi haft stigande börser. 
Trots det finns det en underliggande riskaversion i markna-
den, vilket Kinas fallande aktiemarknad väl representerar. 
Kvalitet- och tillväxtfaktorer har premierats, vilket har skapat 
ett värderingsgap som är intressant att utnyttja. Småbolags-
aktier har historiskt bättre vinsttillväxt än stora bolag och 
har därför värderats med premie, men det gapet har i princip 
stängts. Stark ekonomisk tillväxt och rekordlåga kreditskillna-
der är dock en utmärkt miljö för småbolagen vars aktiekurser 
behandlats styvmoderligt under det senaste halvåret.

Börserna möter dock en mer tydlig motvind framöver, vilket 
delvis diskonterats på faktornivå (value, tillväxt, kvalitet, 
små/stora bolag), men ej på aggregerad nivå i samma 
utsträckning. Det begränsar potentialen och ökar rekylris-
ken, särskilt efter årets uppgång. De långa räntorna lär stiga 
framöver och blir uppgången snabb och/eller stor pressas 
börserna. Reducerat penningpolitiskt stöd riskerar också att 
påverka börshumöret negativt. 

Investerarna har dock, åtminstone delvis, anpassat sig till den 
nya bilden. Vi räknar inte med att värderingen stiger igen utan 
snarare att P/E-talen fortsätter att sakta glida nedåt.

Det bör ändå kunna ge utrymme för mindre börsuppgång-
ar, särskilt som vinstprognoserna för 2022 framstår som 
försiktiga givet våra tillväxtprognoser. Men de osäkerheter 
som normaliseringen medför lär kunna skapa en del volatilitet 
under hösten. 

Småbolagen har värderats ner i jämförelse med 
övriga marknaden

Grafen visar 12 månaders framåtblickande P/E-tal på MSCI ACWI 
Small Cap och MSCI ACWI.

Källa: Bloomberg
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Svindlande höjder

Hittills i år har Stockholmsbörsen klättrat över 30 procent inklusive 
utdelningar, Nordenindex ligger marginellt efter. Uppgången har 
fortsatt under sommaren trots konjunkturoro. Den har drivits 
av branscher och bolag som bedöms vara mindre känsliga för 
industrikonjunkturen och en långsammare återhämtning efter 
pandemin.  

Index har klättrat relativt stadigt under hela året, men mönst-
ret i uppgången har varit mycket annorlunda om vi jämför 
årets första tertial med det andra. De senaste 3-4 månader-
na har i synnerhet substansrika bolag som fastighetsbolag, 
investmentbolag och bolag med en offensiv förvärvsstrategi 
värderats upp dramatiskt. 

Därtill har många bolag med relativt höga värderingsmultip-
lar, ofta bolag vars verksamheter uppfattas som förhållande-
vis konjunkturstabila och med bättre tillväxtutsikter än snit-
tet, värderats upp ytterligare. Notervärt är att de fem aktier, 
exklusive investmentbolagen, som bidragit mest till indexupp-
gången i Stockholm de senaste fyra månaderna alla värderas 

till högre eller mycket högre P/E-tal än börssnittet. Omvänt 
är fyra av de fem aktier som hållit tillbaka indexutvecklingen 
mest värderade till lägre vinstmultiplar än börssnittet. 

Mönstret med allt högre värderingsmultiplar på de aktier som 
redan värderas högt medan aktier med lägre värdering står 
vid sidan av eller värderas ner ytterligare påminner mycket 
om börsutvecklingen 2020 medan uppvärderingen av invest-
mentbolag och fastighetsbolag är mer av ett nytt fenomen. 

Vi menar att utvecklingen inom investment- och fastighetsbo-
lag påminner om en bubbla som sannolikt kan korrigeras lika 
snabbt som den uppstått. Vidare menar vi att den starka mul-

Nordiska aktier

Påtaglig preferens för högre värderade aktier

Diagrammet visar P/E-talet (konsensus 2022P) för de fem aktier, exklu-
sive investmentbolag, som bidragit mest till att lyfta Stockholmsbörsen 
de senaste fyra månaderna samt de fem som tyngt börsindex mest under 
samma period. Notervärt är att samtliga vinnaraktierna värderas högre 
eller mycket högre än börssnittet medan fyra av de fem förloraraktierna 
värderas lägre eller klart lägre än börssnittet. 

Källa: SEB, Bloomberg

Feberheta förvärvsbolag

Diagrammet visar P/E-talet, 12-månaders framåtblickande konsensus-
prognos, för 8 svenska bolag (oviktat snitt) med utpräglade förvärvs-
tillväxtstrategier jämfört med Nordenindex. Offensiv förvärvstillväxt 
har länge varit en uppskattad strategi bland investerare som belönat 
”förvärvsbolagen” med högre värdering än börssnittet, men under det 
senaste dryga året och i synnerhet det senaste halvåret har värderings-
premien expanderat dramatiskt.

Källa: SEB, Bloomberg
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tipelexpansionen för förvärvsoffensiva bolag implicerar höga 
förväntningar på dessa att leverera hög vinsttillväxt också 
framöver. Höga förväntningar ökar risken för besvikelser. En 
gemensam nämnare för alla de aktier som drivit börsupp-
gången det senaste tertialet är sannolikt att de är förhållan-
devis räntekänsliga då kapitalrotationen varit starkt driven av 
fallande internationella marknadsräntor sedan april. Samti-
digt tycks cykliska aktier, de senaste månadernas förlorare på 
börsen, i stor utsträckning redan ha diskonterat en försämring 
av industrikonjunkturen. Hur stor blir avmattningen? Vi ser 
förhållandevis attraktiv chans/risk-relation för investerare 
att ta cyklisk risk och bedömer att risken för djupa kursfall 
är större för den senaste tidens börsfavoriter givet de höga 
värderingsmultiplarna som kan medföra att aktierna straffas 
hårt om bolagen inte levererar enligt förväntan. 

Prognoser, logistik och halvledare 

Ett viktigt tema under året, den senaste rapportperioden och 
även under innevarande halvår är produktionsstörningar och 
komponentbrist, i synnerhet elektronikkomponenter eller 
halvledare. De flesta industriföretag har beskrivit efterfrå-
geläget som bra eller mycket bra, det största problemet har 
istället varit leveransproblem. Brist på transportkapacitet, 
flaskhalsar i logistiksystem, försenade leveranser uppger 
sig i princip alla företag vara drabbade av. Flaskhalsarna 
inom transportväsendet tycks svåra att få bort och sannolikt 
kommer situationen förbli problematisk resten av året. Kapa-
citetsbrist vid olika transportterminaler orsakade av pande-
min är en delförklaring till problemen, stark efterfrågan på 
många varor en annan och låga lagernivåer en tredje. Olyckor 
som stoppet i Suezkanalen tidigare i år förstärkte en redan 
ansträngd situation. Företag med stor verksamhet i regioner 
som Indien och Brasilien, där smittspridningen var hög under 
andra kvartalet, har drabbats i extra hög utsträckning av 
leveransproblem. 

Många företag lider dessutom av brist på halvledarkompo-
nenter. Några av de bakomliggande orsakerna till bristen på 
halvledare har redan rättats till, men istället har nya problem 
uppstått under tredje kvartalet. Den höga smittspridningen 
i Sydostasien, en region som klarade de tidigare vågorna av 
smittspridning mycket bra, har gett en ny dimension åt pro-
blemen. En stor mängd halvledare, inte minst till bilindustrin, 
vidareförädlas till färdiga komponenter i Sydostasien innan de 
skickas vidare till biltillverkarna och när fabrikerna där nu tving-
as stänga ner eller reducera personalstyrkan för att minska 
smittspridningen har komponentbristen förvärrats igen, vilket 
förväntas ge avtryck i rapporterna för årets tredje kvartal. 

Trots dessa problem var kvartalsrapporterna överlag 
uppmuntrande läsning, vilket speglas i ytterligare vinst-
prognosuppjusteringar inför och efter rapporterna för andra 
kvartalet. De senaste tre månaderna har vinstprognoserna 
för nordiska börsbolag justerats upp med 10 procent för 2021 
och 7 procent för 2022. Uppjusteringarna är väsentligt större 
inom råvaruindustrin och transport/rederier, men också för le-
verantörer av telekomutrustning och läkemedel. Totalt räknar 
vi nu med en vinsttillväxt på 61 procent i Norden innevarande 
år, det kompenserar inte bara för en dålig utveckling 2020, 
utan innebär att vinsterna i år väntas bli 26 procent högre än 
2019. För nästa år räknar vi med en vinsttillväxt på 4 procent. 

Exkluderar vi den extremt volatila transportsektorn, där 
årets vinstutveckling för ett stort danskt containerrederi slår 
igenom hårt på vinstutvecklingen i hela Norden, blir tillväxt-
takten istället cirka 36 procent i år och cirka 7 procent 2022.   

Tunn luft på hög nivå

Även om vinstprognoserna har justerats upp i ett mycket 
uppmuntrande tempo det senaste året och kvartalet har de i 
Sverige inte kunnat hålla samma höga takt som börsuppgång-
en. Det har lyft värderingen till ansträngande nivåer. P/E-talet 
för det bredare Stockholm Benchmarkindex (SBX) uppgår till 
historiskt höga 24 medan OMXS30 är något billigare med P/E 
18 på 12-månaders framåtblickande prognoser. För Norden 
som helhet ligger P/E-talet strax över 20. Historiskt har det 
dock ofta varit enklare att identifiera extrema värderingar på 
börsen som aggregat, höga som låga, på värderingen av eget 
kapital eftersom detta mått slätar ut effekterna av hög- och 
lågkonjunktur på vinsterna. 

Värderingen av eget kapital för det bredare SBX-index har 
inte varit högre sedan IT-bubblan runt millenniumskiftet. Tit-
tar vi på OMXS30, där bankaktierna väger tyngre, var värde-
ringen marginellt över nuvarande nivå även vid toppen 2007, 
men har i övrigt inte varit högre än nu sedan millenniumbubb-
lan. Högre värderingar än historiskt kan vara motiverat av 
lägre räntor, men medför oundvikligen att marknaden blir mer 
känslig för negativa överraskningar. Det senaste kvartalets 
stora skillnader mellan vinnar- och förloraraktier och de stora 
skillnaderna i värdering mellan olika segment av marknaden 
kanske gör det mindre relevant att titta på värderingen av 
börsen som helhet?

NORDISKA AKTIER

Tunn luft på svindlande höjd för Stockholmsbörsen

Diagrammet visar värdering av bokfört eget kapital för Stockholmsbör-
sen enligt OMXS30-index över de 30 största bolagen respektive det 
bredare Benchmarkindex med över 100 bolag. Värderingen av börsen 
som helhet har inte varit högre än nu sedan millenniumbubblan, medan 
de 30 största bolagen värderades något högre på toppen 2007.

Källa: Bloomberg
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NORDISKA AKTIER

Bubbla i substansrika bolag?

Investmentbolagen utgör 10 procent av Stockholmsbörsen 
och är därmed den näst största sektorn i index, endast ma-
skinindustri är större. Fastighetsbolagen väger tillsammans 
7 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som all skogs-, 
stål- och metallindustri vars sammanlagda vikt på Stock-
holmsbörsen är cirka 3 procent.

Gemensamt för investmentbolag och fastighetsbolag är att 
de äger stora tillgångsmassor och även om det finns undantag 
är nettovärdet av tillgångarna de äger, alltså marknadsvärdet 
av tillgångarna minus skulder, också kallat substansvärdet, 
ett ungefärligt riktmärke för vad aktierna bör och brukar 
värderas till. Ibland råder osäkerhet kring värdet på tillgång-
arna och i några enstaka fall har bolagen en affärsmodell som 
gör att börsvärdet kan avvika dramatiskt från substansvärdet 
under lång tid. Att flertalet av dessa bolag plötsligt och näs-
tan samtidigt fått fram affärsmodeller som skulle motivera en 
helt annorlunda värdering än historiskt håller vi för osan-
nolikt. Givetvis påverkar lägre räntor avkastningskraven på 
bolagens tillgångar, det ger utslag i högre värden på de aktier 
och fastigheter de äger, vilket ger ett högre substansvärde, 
men ska inte motivera en dramatisk förändring av substansra-
batt/premie. 

De senaste månaderna har investmentbolag och fastig-
hetsbolag utklassat börsen i övrigt. Inte på grund av att 
investmentbolagens aktieportföljer utvecklats extra bra eller 
ökningar av rapporterade substansvärden för fastighetsbola-
gen, utan på grund av att själva skalet värderats upp, i många 
fall dramatiskt. För fastighetsbolagen har en substansrabatt 
på i snitt 10 procent i februari förbytts mot en premie på 25 
procent (då har vi exkluderat bolag med extrem premie). För 
de stora investmentbolagen har premie/rabatt förändrats 
i positiv riktning för aktien med 5-30 procent på bara tre 
månader och inkluderar i några fall att en historiskt nästan 
normal rabatt förbytts mot en historiskt abnorm premie. En 
viss avkylning har dock synts de senaste veckorna och kanske 
håller situationen redan på att normaliseras igen.

Ett annat sätt att värdera fastighetsbolagen är vinstrelatera-
de multiplar, men de fångar inte upp skillnader i typ av fastig-
het eller geografiskt läge på samma sätt som substansvärde-
ringen gör. Likväl syns samma kraftiga uppvärdering även här. 
På kort tid har bolagen värderats upp från motsvarande 28 
gånger det förväntade rörelseresultatet från fastighetsdriften 
kommande 12 månader på skuldfri basis till över 33 gånger. 
Endast på toppen, precis före pandemin slog till, har fastig-
hetsbolagen värderats högre. 

Vi befarar en bubbla och även om en bubbla givetvis kan bli 
betydligt större innan den pyser ut, betraktar vi chans/risk- 
relationen i dessa två sektorer som klart oattraktiv på nuva-
rande nivåer. 

Bubblig värdering av fastighetsaktier

Diagrammet visar den genomsnittliga värderingen (oviktat) av de 10 
största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Totalt bolagsvärde 
(börsvärde plus nettoskuld) genom rörelseresultatet före avskrivningar, 
konsensusprognoser för kommande 12 månader. Före pandemin blåstes 
något av en bubbla upp i sektorn, återhämtningen för fastighetsbolagen 
var sedan inledningsvis något trevande på grund av oro över minskad 
användning av kontor, butiker och hotell. Vi menar att det ännu är något 
tidigt att avgöra de långsiktiga effekterna på efterfrågan på lokaler, ökad 
onlinehandel och mer utbrett distansarbete utgör potentiella hot.

Källa: SEB, Bloomberg

Populära Investmentbolag

Diagrammet visar de senaste tre månadernas nedgång i substansrabatt/
ökning av substanspremie för de fem största investmentbolagen på 
Stockholmsbörsen samt hur mycket lägre rabatten (högre premie) var i 
mitten av augusti jämfört med snittet för respektive aktie de senaste fem 
åren. Redan tidigare i år var investmentbolagen något högre värderade 
än historiskt, men de senaste månadernas uppvärdering är påtaglig. En 
viss avkylning kan redan noteras sedan mitten av augusti och kanske är 
en normalisering av värderingarna redan på gång. 

Källa: SEB, Bloomberg
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NORDISKA AKTIER

Cyklisk industri ratad, igen

Verkstadsindustrin är tydligt uppdelad i ett A-lag och ett B-lag 
där bolagen i A-laget karaktäriseras av något lägre historisk 
volatilitet i vinsterna, ofta högre lönsamhet och/eller tillväxt, 
men framför allt betydligt högre P/E-tal. Dessa aktier har 
genomgående värderats upp ytterligare på börsen de senaste 
månaderna. B-laget är de bolag som historiskt haft högre 
volatilitet i vinsterna, ofta till och med förluster under perio-
der av ekonomisk kris, såsom lågkonjunkturen 2008/2009. 
Framför allt utmärks de dock av låga P/E-tal, som dessutom 
har fallit ytterligare under de senaste månaderna. Samma 
mönster ser vi i råvaruindustribolag och vissa producenter av 
konsumentsällanköpsvaror. Vi kan bunta ihop råvaruprodu-
centerna med B-laget bland verkstadsbolagen och helt enkelt 
kalla dem ”cyklisk industri”. 

Dessa cykliska industribolag är generellt sett mer känsliga för 
konjunktursvängningar, i synnerhet i den globala industrikon-
junkturen. Det kan därmed tyckas helt rationellt att investera-
re ratat dem de senaste månaderna då återhämtningen efter 
pandemin bromsats upp. Först på grund av tillbakadragande 
av stimulanser i Kina, i kombination med administrativa åtgär-
der för att kyla ner vad som i Kina uppfattades som en över-
hettad industrikonjunktur, senare på grund av den förvärrade 
smittspridningen i stora delar av världen med deltavarianten 
av covid-19. 

Till skillnad från de flesta andra börsbolag hade de cykliska 
industribolagen dock inte värderats upp dessförinnan. Efter 
den senaste tidens nedgång har en redan historiskt stor 

rabatt blivit ännu större, där ett ovägt snitt på 10 nordiska cy-
kliska industribolag nu värderas till P/E 13 på konsensusprog-
nosen för kommande 12 månader, jämfört med Nordenindex 
på drygt 20. Investerarna tycks med andra ord redan ta viss 
höjd för ytterligare konjunkturförsämring. 

En ny investeringscykel på gång?

De i relativa termer mycket låga värderingarna är den främ-
sta attraktionen med aktier i cyklisk industri och huvudskälet 
till att vi har en positiv syn på dessa trots tecken på en svaga-
re industrikonjunktur i närtid. Därtill finner vi det intressant 
att avmattningen vi nu ser främst tycks relaterad till störning-
ar och leveransproblem på grund av pandemin. Många bolag 
beskriver efterfrågan som stark eller mycket stark, men 
saknar förmåga att leverera i den takt som kunderna önskar, 
vilket onekligen är en onormal situation i vår del av världen. 
Hur kommer en avmattning med dessa karaktäristikor att ge-
stalta sig? Det finns skäl att misstänka ett annorlunda förlopp 
än i en mer ”normal” konjunkturcykel. En snar förbättring när 
pandemieffekterna ebbat ut ligger sannolikt inte i värdering-
en av cykliska industriaktier idag. Än mindre diskonteras en 
ny investeringsdriven expansion.  

Det finns dock indikationer på att vi befinner oss i början av 
en ny tung investeringsvåg inom vissa industriområden för 
första gången sedan den s.k supercykeln tog slut 2007/2008. 
Drivkrafterna, som nu kan komma att sammanfalla, är flera: 

• Massiva investeringar i grön infrastruktur (förnybar energi 
med tillhörande transmission/distribution)

• Annan ny mer miljövänlig teknik (exempelvis grön vätgas, 
fossilfritt stål och elbilar)

• Digitaliseringens infrastruktur (exempelvis 5G telekomnät, 
bredband och halvledare) 

• Gruv/metallindustri (elektrifiering och energiomställning är 
metallintensiv)

• Fartyg (rekordhög lönsamhet i branschen, åldrande flotta, 
hårdare utsläppskrav och ett decennium av låga investeringar)

• Transportinfrastruktur (t ex USA:s infrastrukturpaket)

Framför allt skulle en investeringsvåg i grön infrastruktur och 
miljövänlig teknik kunna bli mycket omfattande och påverka 
hela samhällsekonomin. Detta krävs om de målsättningar 
politikerna sätter upp kring växthusgasutsläpp ska kunna 
realiseras, men hittills är de praktiska förutsättningarna, 
exempelvis tillståndsprocesser, inte förenliga med den höga 
politiska ambitionsnivån. 

Det område vi redan nu ser bäst fart inom är digitaliseringens 
infrastruktur där investeringarna i ny tillverkningskapacitet 
för halvledare ökar från en redan hög nivå, samtidigt som 
utrullningen av 5G-teleinfrastruktur snabbas upp ytterligare. 
Med två av de världsledande telekominfrastrukturleveran-
törerna från Norden, kan detta få betydligt större positiv 
inverkan på börsen än vad som hittills varit fallet. 

Investerare tolererar inte cyklisk risk

Diagrammet visar P/E-talet, 12-månaders framåtblickande konsensus-
prognos, för 10 svenska, norska och finska bolag (oviktat snitt) med 
utpräglad cyklisk karaktär inom metall- och skogsindustri, tung industri 
och konsumentvarutillverkning, jämfört med Nordenindex. Värderingarna 
av många bolag inom tung, cyklisk industri har till skillnad från börsen i 
övrigt inte påverkats synbart av lägre räntor/avkastningskrav det senas-
te decenniet. Oro kring uthålligheten och styrkan i industrikonjunkturå-
terhämtningen har pressat ner värderingarna påtagligt under de senaste 
fyra månaderna och rabatten mot börsen i övrigt har ökat synbart. 

Källa: SEB, Bloomberg
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Gruvindustri är närmast definitionsmässigt icke-hållbar, 
men omställningen mot en mindre koldioxidintensiv ekonomi 
kommer att vara metallintensiv. Vi behöver mer metaller om 
vi ska kunna fasa ut de fossila bränslena och ändå bibehålla 
en hög ekonomisk levnadsstandard. Störst blir tillväxten i 
efterfrågan på batterimetaller, men det behövs betydligt 
större volymer koppar för allt från krafttransmissionsnät till 
elmotorer och annan elinfrastruktur. Att koppar redan nu 
är på väg att segla upp som den ”nya oljan” manifesteras 
även av dess vikt i politiken ökar. Den stora importören Kina 
försöker att hålla nere priset genom att sälja av statens stra-
tegiska reserver, samtidigt som den största exportören Chile 
ökar statens andel av intäkterna från kopparproduktionen på 
gruvbolagens bekostnad (och i förlängningen köparnas). De 
stora gruvbolagen i världen har varit mycket återhållsamma 
med investeringar det senaste decenniet och fortsätter vara 
försiktiga, i synnerhet med att anlägga nya gruvor. Trots höga 
metallpriser finns det ännu inga tecken på att investeringarna 
ska lyfta ordentligt i närtid, men kombinationen av ett upp-
dämt investeringsbehov och ett eventuellt lyft i efterfrågan 
från ovan nämnda omställningsinvesteringar skulle kunna 
resultera i ett stort lyft i investeringarna även i gruvindustrin. 
Norden är närmast något av ett globalt centrum för gruvrela-
terad maskinindustri och branschen är även välrepresenterad 
på börsen.

Ny våg av utdelningar i höst

Flera av de större börsbolagen väntas komplettera vårens ut-
delningar med ytterligare utskiftning under hösten. Det gäller 
framför allt banker, vars utdelningsbegränsningar släpps från 
och med fjärde kvartalet efter cirka 18 månader av utdel-
ningsförbud eller begräsningar från myndigheterna. Det är 
dock inte enbart bankerna som kompletterar sina utdelningar, 
Volvo har redan under sommaren betalat ut en extrautdelning 
på över 19 miljarder kronor och Electrolux kommer i oktober 
att betala ut 6,5 miljarder kronor. Även Hennes & Mauritz kan 
komma att återuppta utdelningen igen under innevarande år. 

Sammanfattning

Vi finner många av vinnaraktierna under det senaste tertial-
ets räntedrivna uppgång avskräckande högt värderade. Fast-
igheter och investmentbolag framstår som något av en bubb-
la. Värderingarna av förvärvsintensiva bolag har dubblerats 
på två år, vilket sannolikt medför att eventuella besvikelser 
kommer att straffas hårt. Börsen som helhet är högt värde-
rad, men har stöd från en kombination av ultralåga räntor, hög 
vinsttillväxt och positiva prognosrevideringar. Cyklisk industri 
sticker ut med låga värderingar på en i övrigt högt värderad 
börs, vi ser ingen katalysator för en positiv omvärdering på 
kort sikt, men i ett något mer långsiktigt scenario finns det 
utrymme för desto mer positiva överraskningar.  
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Virusoro överskuggar inflationsoro 

Räntemarknaden har under senare tid starkt präglats av 
den räntenedgång i främst långräntor som startade i juni och 
accelererade under juli. Givet en relativt god riskbenägenhet i övriga 
marknaden var nedgången förmodligen kopplad till en kombination 
av positionering i långräntemarknaden och deltavirusets spridning. 
Osäkerhet kring viruset förväntas kvarstå under hösten, vilket delvis 
är skälet till att vi endast ser mindre uppgångar i långräntor under 
resterande del av året.

Den amerikanska centralbankens, Federal Reserves (Feds), 
eventuella nedtrappning av obligationsköpen tror vi ger 
begränsad rörelse uppåt för amerikanska obligationsräntor, 
medan Europeiska Centralbankens, (ECB:s), reviderade infla-
tionsmål håller tillbaka räntorna i euroområdet. Utvecklingen 
för företagsobligationer inom High Yield var relativt god i juni, 
för att senare mattas av något under juli. Ränteskillnaderna 
mellan statsobligationer och företagsobligationer är nu tillba-
ka på de låga nivåer som noterades i början av 2020. Sam-
mantaget innebär detta att de absoluta avkastningsnivåerna i 
räntemarknaderna ligger kvar på historiskt låga nivåer.    

Statsobligationer (exkl Emerging Markets)

Globala räntor, ledda av USA, har fallit dramatiskt sedan slu-
tet av maj. Marknadens tillväxtoro har gradvis ökat på grund 

av minskad finanspolitisk medvind i exempelvis USA och 
fortsatt virusspridning och förväntningar på höjningar från 
Fed har minskat. En annan förklaring till de kraftiga rörelserna 
på räntemarknaden är positioneringen då det var en tydlig 
positionering för stigande räntor och brantare räntekurvor 
under årets första två kvartal och svag likviditet under som-
marmånaderna.   

Diskussionen om en så kallad ”tapering”, en nedtrappning av 
Feds månadsvisa obligationsköp på i nuläget 120 miljarder 
dollar per månad, tog fart på Feds möte i juli. Vi tror att en 
tydligare plan presenteras vid mötet i slutet på september. 
Fed har tonat ned riskerna med deltaviruset, men behöver se 
ytterligare några månader med snabb sysselsättningstillväxt 
för att uppfylla villkoret om ”fortsatt betydande framsteg” 
mot målen. Centralbanken har därtill lovat att avisera en 
ändring i politiken i god tid i förväg. I december tror vi att 
köpen börjar dras ned i en takt av 15 miljarder per månad, 
vilket innebär att köpen avslutas under kvartal tre nästa år. 
Efter förra ”tapering-perioden” väntade Fed i över ett år med 
att höja räntan. Vi tror att man går snabbare fram denna gång 
och att första räntehöjningen levereras under första kvartalet 
2023. Villkoret om full sysselsättning bör då vara uppfyllt, 
samtidigt som kravet om ”inflation på målet och på väg att 
måttligt skjuta över något under en period” enligt flera leda-
möters syn redan har uppfyllts.

ECB meddelade under sommaren att inflationsmålet fram-
gent är 2 procent jämfört med det tidigare målet som var 
”under, men nära 2 procent”. Samtidigt meddelade man att 
inflationen under en period kan skjuta över målet, utan att 

Ränteinvesteringar

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer -1,1 % 1,4 % 

Företagsobligationer IG 
Investment Grade (Eur/ USA 50/50)

-0,3 % 7,2 % 

Företagsobligationer  HY
High Yield (Eur/ USA 50/50)

1,6 % 11,1% 

Tillväxtmarknadsobligationer  
(Emerging Market Debt) lokal valuta

4,3 % 8,2 % 

* 24 månaders historisk volatilitet
Källa: SEB, prognoser september 2021
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det medför några policyåtgärder. Marknaden tolkade det som 
att en framtida räntehöjning ligger längre fram än tidigare 
bedömningar, vilket spädde på räntenedgången något. ECB:s 
budskap i juli var att räntan inte ska höjas innan inflationen 
på medellång sikt når och ligger kvar på 2 procent. Även 
kärninflationen ska nå en nivå som är i linje med inflationsmå-
let. Såväl vår egen som ECB:s senaste prognos tyder på att 
kärninflationen ligger strax under 1,5 procent både 2022 och 
2023. Det gör att ECB även i denna cykel kommer att ligga 
sent med att höja räntan. Under vår prognoshorisont ligger 
både styrränta och inlåningsränta still på 0 respektive på -0,5 
procent. Vad gäller obligationsköp tas en del steg. Vi tror att 
pandemiprogrammet (PEPP) förlängs till mitten av nästa år 
och att köpen i höst successivt minskar.

Riksbanken fortsätter att signalera oförändrad reporänta 
hela prognosperioden (till Q2 2024). Det finns dock vissa 
tecken på att Riksbanken långsamt rör sig mot en lite stra-
mare politik och sannolikheten för en räntesänkning eller 
utvidgade obligationsköp har minskat. Något högre inflations-
förväntningarna gör att vi tror att Riksbanken under det när-
maste halvåret kommer att signalera räntehöjningar i slutet 
av sin prognoshorisont. Obligationsköpen fortsätter enligt 
plan i år och Riksbankens bedömning är att köpen 2022 un-
gefär motsvarar volymen på förfallande obligationer. Genom 
att nettoköpen avslutas i slutet av 2021 ligger Riksbanken 
något före ECB och Fed. Det bör dock ses i ljuset av svårig-

Tydliga fall i långa statsobligationsräntor

Långa statsobligationsräntor föll kraftigt under sommaren. Vi bedömer att 
Feds minskade köp av värdepapper, vilka väntas inledas i december, ger ett 
visst tryck uppåt på långa räntor även om Fed kommer försöka dämpa rän-
tehöjningsförväntningarna. ECB:s nya inflationsmål, tillsammans med dess 
inflationsprognos lägger ribban högt för att höja räntan. Därtill fortsätter 
man att köpa räntepapper, vilket håller tillbaka räntorna i euroområdet. 

Källa: Bloomberg/Macrobond

heterna att fortsätta köpen när man redan äger 50 procent 
av utestående statsobligationer. Vi bedömer att Riksbanken 
därefter kommer att köpa obligationer i en lägre takt än vad 
obligationer förfaller.

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

Utvecklingen för företagsobligationer med högre risk (High 
Yield) var relativ gynnsam under juni för att senare mattas av 
något under juli. Medan den underliggande ränteutvecklingen 
bidrog positivt under hela perioden, var det mer blandade 
signaler avseende makro- och mikrobilden. Spridningen av 
deltavirusets tillsammans med flaskhalsar i den tillverkande 
industrin skapade osäkerhet kring framtida tillväxtprogno-
ser och nedstängningar. Samtidigt överraskade företagens 
kvartalsrapporter återigen positivt, vilket föranledde allt fler 
uppgraderingar i kreditvärdighet tillsammans med sjunkande 
konkursprognoser. Och när vinsterna stärks under det kom-
mande året påverkas även skuldsättningen positivt då det ges 
utrymme att minska skuldbördan och underhålla sina ränte-
betalningar. Fortsatta stimulanser i både Europa och USA ger 
attraktiva finansieringsnivåer för bolagen. 

Även för företagsobligationer med lägre risk, Investment 
Grade, har de senaste månaderna varit gynnsamma. Här har 
dock den stora räntenedgången under sommaren varit störst 
bidragande faktor, detta givet längre löptider och tillika större 
räntekänslighet. 

Trots ett svagare momentum i den underliggande ekonomin 
framgent, är vår bedömning att förutsättningarna för före-
tagsobligationer är fortsatt gynnsamma. Kreditkvaliteten har 
stadigt förbättrats i takt med stärkta resultat under de senaste 
kvartalen. Detta har även lett till en lägre belåningsgrad, min-
dre andel konkurser samt bättre förmåga att betala räntekost-
nader givet omläggning av skulder på attraktiva räntenivåer. 
Värderingen är förvisso hög sett till att ränteskillnaderna mot 
statsobligationer befinner sig på historiskt låga nivåer, något 
som vi dock finner befogat mot bakgrund av de gynnsamma 
faktorerna ovan, men samtidigt bevakar noggrant. Vår prognos 
om något högre obligationsräntor under det kommande året 
innebär en fördel för High Yield relativt Investment Grade, 
som får en mer negativ priseffekt av detta. Med nedpressade 
räntenivåer över hela skalan är det inte heller osannolikt att 
vi kan se en förflyttning av kapital från IG till HY i jakt på högre 
avkastning, vilket är ytterligare en faktor som ger stöd åt HY.

Prognoser för statsobligationer 

Räntan för 10-åriga 
statsobligationer

Sep 
2021

Dec 
2021

Dec 
2022

Dec 
2023

USA         1,32 1,50 2,00 2,20

Tyskland -0,36 -0,35 -0,10 0,20

Sverige 0,20 0,20 0,35 0,65

Källa: SEB, prognoser september 2021
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Tillväxtmarknadsobligationer –  
Emerging Market Debt (EM Debt)

Risktillgångar på tillväxtmarknader upplever för närvaran-
de påtaglig motvind, vilket är drivet av ett flertal faktorer. 
Virusspridningen i många berörda länder har varit betydligt 
mer svårhanterlig än i utvecklade länder givet större svårig-
heter till distansering, men även begränsade möjligheter till 
vaccinering. Samtidigt försvårar Deltavirusets spridning läget 
ytterligare eftersom denna slår hårdare mot länder med lägre 
vaccinationsgrad då dessa tvingas till hårdare åtgärder för att 
stävja situationen. Vidare har den ekonomiska inbromsningen 
i Kina påverkat tillväxtländerna negativt. Kina har till skillnad 
från många andra länder valt en mindre stimulativ penning- 
och finanspolitik, vilket i nuläget begränsar potentialen för till-
växt. Utvecklingen för amerikanska räntor och USD har också 
varit en faktor som bidragit negativt. Dollarförstärkningen 
de senaste månaderna påverkar direkt negativt, samtidigt 
som den förväntade nedtrappningen av obligationsköp av 
Fed implicerar högre framtida räntor, något som potentiellt bli 
ytterligare börda för EM Debt.

Ovanstående faktorer kan fortsätta att hålla tillbaka utveck-
lingen på tillväxtmarknader kortsiktigt. På medellångsikt finns 
dock skäl att se mer positivt på förutsättningarna. Starka han-
delsbalanser tillsammans med förbättrad intjäningsförmåga 
bland företagen bör ge stöd åt EM Debt i takt med att såväl 
global som inhemsk ekonomi åter öppnas upp.

Företagsobligationsmarknaden stabil framöver  

Kreditspreaden, dvs skillnaden mellan företagsobligationsräntan och 
statsobligationsräntan ökade i juli, men är tillbaka på låga nivåer mot 
bakgrund av bland annat minskad risk för konkurser, men även att många 
bolag har kunnat refinansiera sina skulder på attraktiva räntenivåer. Vi 
tror på mer sidledes utveckling framöver. 

Källa: Bloomberg/Macrobond
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Trots de stora utmaningarna inom hälsa och 
ekonomi blev 2020 ett riktigt framgångsår 
för miljö- och klimatpolitiken, och trenden har 
fortsatt i år. Viktiga steg mot en mer ekologiskt 
hållbar ekonomi har tagits i alla världens stora 
ekonomier det senaste året, vilket kommer 
att få stora konsekvenser för den ekonomiska 
utvecklingen under lång tid framöver. Vi är i 
början av en lång period av enorma investe-
ringar för att ställa om ekonomin och fasa ut 
användandet av fossila bränslen. 

Tema: Grön omställning

Den stora vändningen
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TEMA: GRÖN OMSTÄLLNING

Förnybar energi med tillhörande energilagringslösningar spelar 
en helt avgörande roll i omställningen, som givetvis rymmer 
mycket mer än så, exempelvis återvinning, energieffektivise-
ring, elektrifiering av transport och industri, grön vätgas och 
hållbar livsmedelsproduktion. Omställningen skapar affärsmöj-
ligheter för de företag som driver på och omfamnar utveckling-
en samt investeringsmöjligheter i finansmarknaden. Vi menar 
att börsbolag inom miljötekniksektorn erbjuder sällsynt goda 
tillväxtutsikter de närmaste åren. Efter stora aktiekursfall 
hittills i år har värderingarna dessutom blivit betydligt mer ap-
titliga än i januari samtidigt som utsikterna i viktiga avseenden 
har förbättrats ytterligare.

Grön omställning snabbas upp

Många av världens stora ekonomier lanserade ifjol nya, mer 
ambitiösa, utsläppsmål och gröna stimulanspaket, inte minst 
inom EU, Kina, Storbritannien, Kanada, Japan och Sydkorea, 
vars gröna stimulanspaket är det överlägset största per capita 
enligt BloombergNEF (BNEF). När USA nu också har anslutit 
sig till gruppen av länder som siktar på noll nettoutsläpp av 
koldioxid 2050 har länder med motsvarande över 60 procent 
av världens koldioxidutsläpp och en förkrossande majoritet av 
global BNP den typen mål (om än med viss variation i slutda-
tum och definitioner). 

När omställningen är stor och måldatumen avlägsna får även 
mer intermediära målsättningar, som EU:s skärpta klimatmål 
till 2030, samt Kinas nya femårsplan, sannolikt i praktiken 
minst lika stor betydelse i närtid. EU siktar på att reducera 
utsläppen med 55 procent (räknat från 1990) till 2030, istället 
för tidigare mål på 40 procent, och Kinas nya femårsplan från 
2021 beskrivs som startskottet för landets kraftigt höjda am-
bitioner på miljöområdet. USA har upprepat löften från Bidens 
valkampanj om att sikta på helt fossilfri elkraftproduktion till 
2035, ett stort steg för ett land som idag får 60 procent av 
elektriciteten från fossila bränslen. Alla dessa miljöpolitiska 
deklarationer har redan satt spår i finansmarknaden. En under-
sökning bland europeiska fondförvaltare i början av året visade 
att den mest sannolika och omfattande långsiktiga förändring 
de såg framför sig efter pandemiåret 2020, var ökade inves-
teringar i grön energi och tillhörande infrastruktur. Hela 64 
procent lyfte fram detta som den mest sannolika strukturella 
ekonomiska förändringen efter 2020.

Näringslivet står inte på sidan och inväntar nya regleringar, 
utan bidrar istället till att driva på trenden. Mitt i pandemins 
första intensiva fas under våren 2020 gjordes ett flertal 
upprop, både i Sverige och internationellt, där storföretags-
ledare och branschorganisationer vädjade till beslutsfattare 
att nyttja krisen till att återuppbygga samhället bättre, det vill 
säga mer ekologiskt hållbart. Företagen har också påtagligt 
ökat sina ambitioner vad gäller omställningsarbete under det 
senaste året. I Norden märks exempelvis annonserade planer 
från Volvo avseende elektrifiering, LKAB:s och H2 Green Steels 
satsningar på grönt stål, Nestes nya bioraffinaderi i Rotterdam, 
ett konsortium av danska bolag inklusive A.P. Møller-Mærsk och 
DSV som bygger en vindkraftpark till havs med tillhörande pro-
duktion av grön vätgas för syntetiska drivmedel, samt Boliden 

som bland annat förbättrar effektivitet (såväl miljömässigt som 
finansiellt) i zinksmältverket i norska Odda. Hennes & Mauritz 
meddelade i samband med bokslutet för 2020 att bolaget ska 
öka andelen återvunna textilfibrer till 30 procent 2025, från 
2 procent 2019, samt 100 procent återvunna eller hållbart 
producerade textilier 2030. 

Tittar vi globalt noterar vi att tillströmningen av företag till SBTi 
(Science Based Targets initiative, ett globalt samarbete för att 
få privata företag att med vetenskapligt baserade mål reduce-
ra sina utsläpp) accelererade under 2020, och att antalet fö-
retag med vetenskapligt baserade mål (och anslutna till SBTi) 
har ökat med 150 procent sedan november 2019, till 1696 
bolag idag. Enligt BNEF har antalet bolag bland de 400 största 
i världen med mål att minska nettoutsläppen av koldioxid till 
noll vid ett specificerat datum (t ex 2050) tiofaldigats på bara 
drygt 2 år. Sannolikt har näringslivets fokus på miljöfrågor ald-
rig varit större än nu, vilket kommer att få konsekvenser under 
lång tid. Trenden är tydlig. 

Klimatkrisen – en enande fråga i tider av  
internationella konflikter

I en tid med stora konflikter mellan Kina, USA och flera andra 
länder världen över som intagit mer nationalistiska agendor 
är miljö- och klimatfrågorna plötsligt ett område som förenar 
antagonister i andra frågor. Samtidigt som regeringsrepresen-
tanterna inom utrikes- och säkerhetsfrågor från Kina och USA 
spydde galla över varandra vid toppmötet i Alaska i mars fann 
John Kerry, talesperson i klimatfrågor för USA:s president, och 
hans kinesiska motpart, Xie Zhenhua enighet om det angeläg-
na i att båda ländernas omställning fortskrider och att dessa 
frågor inte får komma i kläm av andra konflikter. Samtidigt som 
USA vägrade exportera covid-vaccin till Europa, trots att det 
inte får användas i USA, är samförståndet i klimat- och miljöfrå-
gorna mellan EU och USA djupare än på mycket länge. Det kom-
mer bli mycket spännande att se om denna enighet består över 
det internationella miljötoppmötet COP 26 i Skottland i höst. 

Starkt nyhetsflöde kring miljöfrågan väntas även i år

I år väntas flera viktiga steg tas mot att göra klimatambitioner-
na till verklighet, exempelvis börjar EU:s förberedande arbete 
för en koldioxidtull (carbon border adjustment mechanism) på 
import av varor som producerats utanför unionen. Det möjlig-
gör dels en mer restriktiv tilldelning av utsläppsrätter till de ut-
släppsintensiva sektorer som är utsatta för global konkurrens, 
exempelvis stål och metallurgi, och bidrar samtidigt i praktiken 
till att exportera europeisk miljöpolitik till länder som önskar 
handla med oss. EU är en viktig exportdestination för många 
företag och för vissa kommer en koldioxidtull innebära att de 
för första gången tvingas betala för sådana utsläpp. 

Ett problem med utsläppsrättssystemet i Europa är, och har 
varit, att de företag som utsätts för internationell konkurrens 
inte kan tvingas betala för sina koldioxidutsläpp på det vis som 
exempelvis kraftsektorn gör, eftersom det sannolikt skulle 
resultera i att produktionen istället flyttar utanför Europa och 
då potentiellt till länder med obefintliga utsläppskrav. Hårda 
restriktioner mot utsläpp inom EU riskerar alltså att förvärra 
de globala utsläppen samtidigt som sysselsättningen minskar 
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och ekonomin i Europa försämras, om inte den internationella 
spelplanen kan jämnas ut, vilket koldioxidtullen syftar till. 
Koldioxidtullen kan få stor effekt på energiintensiva branscher 
som stål- och metallindustri och ge konkurrensfördelar till de 
företag som kommit längst i sitt omställningsarbete och har 
lägst miljöpåverkan från sin produktion.  

I Kina har en nationell marknad för utsläppsrätter skapats 
under 2021, den överlägset största i världen. Initialt inklude-
ras endast kraftproducenter och priset har inledningsvis varit 
endast runt en tiondel av marknadspriserna i EU, men gradvis 
ska systemet expandera och för att få önskad effekt måste 
priserna öka markant. Fullt implementerat kommer införandet 
av priser på koldioxidutsläpp i Kina innebära att andelen av 
världens koldioxidutsläpp som har en prislapp ökar till 23 pro-
cent. Sedan tidigare har det funnits regionala utsläppsrätts-
marknader på försök i delar av Kina. Det kan sannolikt finnas 
en viss koppling mellan EU:s planer på en koldioxidtull och 
Kinas signifikant höjda miljöambitioner, i synnerhet som USA 
avser att följa EU:s exempel. På grund av Kinas omfattande 
kolanvändning riskerar landets industrier att drabbas av stora 
konkurrensnackdelar om/när landets handelspartners börjar 
sätta ett pris på utsläppen som orsakats av varor de importe-
rar därifrån.

Kinas ökade ambitioner är av avgörande betydelse

Kina står ensamt för 30 procent av världens koldioxidutsläpp 
idag, mer än dubbelt så mycket som USA och nästan tre gånger 
mer än Europa. Landet står dessutom för över 60 procent av 
ökningen i utsläpp sedan år 2000. Detta trots att Kina sedan 
2000 har reducerat koldioxidintensiteten (utsläpp i relation till 
BNP) med 40 procent, vilket är i nivå med EU och endast över-
träffat av Storbritannien. Men fortfarande orsakar en dollar i 

BNP i Kina dubbelt så mycket utsläpp som i USA och mer än 
sju gånger så mycket som i Sverige, enligt EDGAR (Emissions 
Database for Global Atmospheric Research – ett statistiksam-
arbete under EU-kommissionen). Kinas enorma tyngd vad 
gäller de globala utsläppen gör dem till ett ovärderligt tillskott 
till gruppen av ekonomier som utlovat gå mot netto noll i koldi-
oxidutsläpp till, i deras fall 2060. 

På grund av Kinas omfattande användning av kol, både för 
kraftgenerering och i industrin är landets utsläpp betydligt 
mer dominerade av just kraft och industri. Dessa sektorer står 
tillsammans för 80 procent av landets utsläpp, jämfört med 
cirka 55 procent i Europa. Det blir således omställningen av 
dessa sektorer som kommer att få störst betydelse för landets 
förmåga att leverera utlovad utsläppsreduktion. Just kraft-
sektorn är samtidigt relativt billig att ställa om redan idag tack 
vare den goda konkurrenskraften för sol-, vind- och vattenkraft. 
Det kommer Kina väl till pass att de redan har investerat stort 
i tillverkningskapacitet av framför allt solceller och idag har en 
världsdominerande position i branschen. Vid utgången av 2020 
var 82 procent av världens tillverkningskapacitet av kisel-
baserade solceller lokaliserad i Kina och givet att de expan-
sionsplanerna realiseras kommer andelen öka till 89 procent. 

Åtgärder för minskade utsläpp behövs omgående

Diagrammet visar årliga koldioxidutsläpp i miljoner ton för Kina, OECD, EU 
och Övriga världen (ROW) exklusive Kina och OECD.

Källa: Bloomberg

Kina pådrivare av global solcellsexpansion

Diagrammet visar den globala tillverkningskapaciteten av kiselbaserade 
solceller i GW (giga watt) samt Kinas andel av denna kapacitet.

Källa: BNEF

För omvärlden innebär detta ett beroende av leveranser av 
solceller från Kina, en situation som kompliceras ytterligare av 
att ungefär hälften av kapaciteten vad gäller kiselråvaran till 
solcellerna produceras i Xinjiangprovinsen. I USA diskuteras ett 
eventuellt importförbud av kisel från Xinjiang. 

I Kina är ledtiderna från att nya målsättningar lanseras till 
implementering ofta imponerade korta. Redan under 2020 
satte landet rekord i installation av ny landbaserad vindkraft-
genereringskapacitet och under 2021 väntas nya rekord vad 
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gäller solcellinstallationer och havsbaserad vindkraft. Direkt 
efter att president Xi i slutet av september 2020 deklarerade 
landets ökade ambitioner på miljöområdet syntes en markant 
ökning av investeringarna i förnybar kraft. Året inleddes svagt 
på grund av covid-19, men avslutades exceptionellt starkt vad 
gäller installationer av både solceller och vindkraftturbiner. 
Goldman Sachs spår att landets årliga investeringar i teknik 
som reducerar koldioxidutsläppen kommer att dubbleras över 
det närmaste decenniet till mer än 300 miljarder dollar 2031. 
Den överlägset största delen, cirka 100 miljarder dollar per 
år 2021 och 2022 avser förnybar kraft, men eftersom dessa 
lägst hängande frukter plockas först blir tillväxttakten, från 
en låg nivå, betydligt högre inom områden som energilagring, 
vätgasteknik och elfordon. 

Förnybar energi är avgörande

Förnybar energi spelar en helt avgörande roll i omställningen. 
Gigantiska investeringar i förnybara energikällor är kritiska 
även för att andra delar av omställningen ska leverera den mil-
jöförbättring som förväntas av dem, exempelvis elektrifiering 
av transport och industri, samt grön vätgas för allt från grönt 
stål till drivmedel och konstgödsel.

Goldman Sachs räknar med att EU:s gröna giv, inklusive sats-
ningen på grön vätgas, kommer att resultera i 10 000 miljarder 
euro i investeringar (både privat och offentligt finansierat), 
främst i energisektorn, men även energieffektivisering och 

Global utbyggnad av sol- och vindkraft växer starkt

Diagrammet visar de årliga installationerna av ny kraftgenereringskapa-
citet inom landbaserad vindkraft, offshore vindkraft och solceller, räknat i 
GW, samt BNEF:s prognoser för 2021-2023. 

Källa: BNEF

Kostnaden för sol - och vindproducerad el har rasat

Diagrammet visar ett globalt snitt för den totala kostnaden att producera 
elektricitet från solceller samt landbaserad respektive offshore-vind-
kraft. För solceller och landbaserad vindkraft anges globala snittpriser 
medan offshore-vindkraft avser Storbritannien. På 11 år har kostnaden 
för solcellsel minskat med 87 procent och landbaserad vindkraft minskat 
med 56 procent, vilket gjort dem till de mest kostnadseffektiva kraftkäl-
lorna i många länder. I stora delar av EU är de totala kostnaderna för vind- 
och solkraft idag lägre än de rörliga driftkostnaderna för kolkraft, vilket 
snabbar på omställningen. 

Källa: BNEF

subventioner för elektrifieringen av transportsektorn i regionen 
fram till 2050. Den största delen av detta är investeringar i 
förnybar kraft, följt av energieffektivisering och energilagring 
som primärt finansieras med privata medel. Goldman Sachs 
beräknar att EU:s nya mål om en reduktion av koldioxidutsläp-
pen med 55 procent 1990-2030, kommer innebära att andelen 
förnybar elproduktion måste öka från 40 procent 2019 till 65 
procent 2030. Dessutom tillkommer betydande efterfrågan 
på elektricitet för produktion av grön vätgas samt för energi-
effektivisering av den europeiska värmemarknaden (gas- och 
oljepannor byts ut mot värmepumpar) och elektrifieringen 
av transportsektorn. Därmed bedömer de att den europeiska 
kraftsektorn måste öka takten i de årliga investeringarna med 
140 procent totalt samt med 220 procent om vi enbart tittar på 
förnybar kraftproduktion och tillhörande nätinfrastruktur. 

Grönt stål är glödhett i Sverige

Det har presenterats många spektakulära och stora indu-
striprojekt med grön profil under det senaste dryga året och 
många av dessa är på ett eller annat vis kopplade till använd-
ningen av grön vätgas. I Australien och Saudiarabien planeras 
kraftverksparker med tillhörande elektrolys och kemikaliefa-
briker för 16 respektive 7 miljarder dollar till 2028 respektive 
2025. Planen är att de ska exportera solenergi och vindkraft i 
form av grön ammoniak, vilket är lätt att skeppa och kan använ-
das både i kemisk industri och till drivmedel eller återvandlas 
tillbaka till grön vätgas. Även i Sverige är stora satsningar på 
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Grön vätgas kräver stora investeringar

Diagrammet visar förväntade investeringar per kategori för att nå EU:s 
produktionsmål för vätgas 2030. Störst är investeringsbehovet i förnyba-
ra energikällor, men även investeringsbehovet i relaterad infrastruktur är 
större än själva produktionsanläggningarna (elektrolys).  

Källa: EUs vätgasstrategi, juli 2020

Elbilar trotsade krisen 2020

Diagrammet visar den globala försäljningen av elbilar (BEV, PHEV och 
FCEV) per kvartal 2015-Q1/2021. Andelen personbilar med eldrift ökade 
kraftigt, i synnerhet i Europa och Asien. 

Källa: BNEF

gång och det ser ut som att Norrland om några år kan bli ett 
globalt centrum för grönt stål. 

Stål är en av de mest utsläppsgenererande industrierna, bran-
schen står för cirka 7 procent av alla koldioxidutsläpp globalt, 
och relativt svår att göra fossilfri. Ett flertal stålbolag, främst i 
Europa, har i många år arbetat med olika projekt för att redu-
cera utsläppen och användningen av kol och koks, men det går 
för långsamt. Det sannolikt längst fortskridna projektet inom 
koldioxidfritt stål bland traditionella stålbolag är Hybrit med 
SSAB, LKAB och Vattenfall som delägare. Arbetet har pågått 
sedan 2016, men kommersiella volymer koldioxidfritt stål vän-
tas bli levererade först 2026. Fabriken kostar cirka 10 miljarder 
kronor och ska producera 1,3 miljoner ton direktreducerat järn 
med hjälp av vätgas. Samtidigt uppger SSAB att kundefterfrå-
gan på koldioxidfritt stål är stor och kunder är villiga att betala 
en signifikant premie för detta. 

Under 2021 har dessutom två stora nya satsningar på områ-
det presenterats. LKAB, som vid sidan av sitt samarbete med 
SSAB i Hybrit önskar ta en större del av värdekedjan, aviserade 
nyligen avsikten att investera totalt 10-20 miljarder kronor per 
år i 15-20 år i bland annat egen produktion av järnsvamp till 
stålindustrin. Även det projektet dröjer dock relativt länge och 
den första egna järnsvampsanläggningen ska stå klar 2029. En 
aktör som planerar att gå betydligt snabbare fram har också 
dykt upp i form av det helt nya stålbolaget H2 Green Steel 
(med samma grundare som batterifabriken Northvolt). H2GS 

ska investera 25 miljarder kronor i ett helt nytt stålverk utanför 
Boden och räknar med att börja leverera sitt (nästan) koldiox-
idfria stål redan 2024.

Elbilar trotsade krisen och kräver betydande  
infrastrukturinvesteringar

Bilmarknaden drabbades, föga förvånande, mycket hårt av 
pandemin, men elbilsförsäljningen stod emot förvånansvärt 
bra genom krisen och under fjärde kvartalet 2020 mer än 
dubblerades försäljningen mot föregående år. Elbilsförsälj-
ningen 2020 överträffade BNEF:s prognos från maj 2020 med 
80 procent. Elbilar har länge spåtts en ljus framtid, men 2020 
tycks ha blivit något av ett genombrottsår och prognosmakarna 
spår nu en snabb ökning framöver. Viktiga delmarknader som 
Kina bedöms vara mycket nära en vändpunkt där kritisk massa 
uppnås och sätter fart på en positiv spiral medan regelverk i 
Europa och sannolikt inom kort även i USA driver på utveckling-
en ytterligare. Totalt såldes 3,1 miljoner elbilar under 2020 om 
vi inkluderar både batterielbilar (BEV), laddhybrider (PHEV) 
och bränslecellsbilar (FCEV) varav 2,1 miljoner batterielbilar. 
Morgan Stanley räknar med att enbart batterielbilsförsäljning-
en 2030 uppgår till 28,7 miljoner fordon motsvarande en årlig 
tillväxt till dess på 30 procent, Goldman Sachs ligger något läg-
re på 26,4 miljoner och BNEF prognostiserar 26 miljoner elbilar 
varav 19 miljoner batterielbilar, vilket ger en genomsnittlig årlig 
tillväxt på 25 procent.
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Kraftig rekyl för miljötekniksektorn

Diagrammet visar WilderHills New Energy index över 125 bolag från 
25 länder världen över med fokus på teknik som ger låga eller inga 
koldioxidutsläpp, exempelvis förnybar energi, elfordon, vätgas och därtill 
relaterade verksamheter. Från Norden ingår bland annat Vestas, Ørsted, 
Eolus Vind, Novozymes, Nibe, Powercell, NEL och Scatec i indexet. Förra 
året var det bästa någonsin för indexet med en uppgång på över 140 
procent, men hittills i år är index ner med 20 procent. 

Källa: Bloomberg

En sådan exceptionell tillväxt kommer att elda på behovet av 
både batterimetaller (idag primärt litium, nickel och kobolt, 
men många andra alternativ utvärderas) och koppar till allt 
från elmotorer till laddkablar och kraftnät. Exempelvis bedö-
mer Morgan Stanley att antalet laddare i USA behöver öka 
cirka 8 gånger till 2030 för den elbilspenetration de har som 
huvudscenario. Dessutom behöver kraftnätet anpassas för 
dessa förändringar, exempelvis med batterier eller andra ener-
gilager som kan ge ökad effekt vid de tidpunkter då många for-
don laddas samtidigt. Potentiellt, med ett smartare system, kan 
anslutna batterier i fordon också nyttjas som flexibilitetskälla 
genom att ladda när ström finns i överskott och eventuellt även 
ladda ur när en bristsituation uppstår och fordonet ändå inte 
ska användas i närtid. 

Kombinationen av stora investeringar i kraftnät för överföring 
av el från havsbaserade vindkraftverk samt andra anpassning-
ar och laddinfrastruktur för elfordon samt elektrifieringen av 
transportsektorn, en elbil innehåller 3-4 gånger mer koppar än 
en bil med explosionsmotor, förväntas bidra till en stark efter-
frågan på koppar under många år framöver. En helt ny gruva 
tar i snitt cirka 8 år att anlägga, men ett utvecklat projekt i rätt 
geografi går givetvis snabbare, och trots höga priser på många 
metaller inklusive koppar är de stora gruvbolagen sedan mer 

Diskonterar börsen redan omställningen?

Den globala, börsnoterade, solenergisektorn med 50 bolag från hela 
världen med verksamhet inom tillverkning av solceller, komponenter och 
material, solkraftproduktion och projektutveckling med mera har ett sam-
manlagt börsvärde på 182 miljarder dollar. Detta kan jämföras med att 
de 20 största oljebolagen som är börsnoterade i USA har ett börsvärde 
på över 1416 miljarder dollar och enbart världens största oljebolag Saudi 
Aramco har ett börsvärde på 1880 miljarder dollar. Har aktiemarknaden 
verkligen diskonterat den pågående energiomställningen när relationerna 
fortfarande ser ut på det viset?  Vissa menar att solenergisektorn efter 
en uppgång på 185 procent på två år liknar en bubbla, vi delar inte den 
uppfattningen. Hur kommer relationen mellan solenergi och oljesektorn 
se ut om 10, 20 respektive 30 år? 

Källa: Bloomberg

än 10 år fortfarande mycket återhållsamma med investeringar 
i stora nya projekt. De direkta materialkostnaderna för en elbil 
är dock allt för liten del av totalkostnaden för att dyra metaller 
ska kunna bli ett allvarligt hinder för omställningen. 

Omställningen tar tid och har ännu bara börjat

Rådande situation på börsen för miljöteknikbolagen påminner 
om IT/internet/mobiltelefoni på sent 1990-tal. Det är för många 
investerare uppenbart att vi är i början på en stor omställning 
som kommer leda till massiv tillväxt i en rad branscher och 
bolag, men att hitta vinnarna är ändå en utmaning. De största 
vinnarna på den explosionsartade tillväxt inom mobilt internet 
och tillhörande kommers var i många fall ännu inte ens notera-
de när optimismen stod på topp i början av år 2000. 

Förväntningar för drygt 20 år sedan om hur den nya tekniken 
skulle förändra människors liv och samhället har för länge 
sedan infriats. Undertecknad skrev då om potentialen för allt 
från e-handel till supersnabba bredband och hur bekvämt det 
vore om vi exempelvis kunde betala för parkeringsplatsen med 
mobiltelefonen. Idag är det en del av vardagen, men effekten 
av detta på aktiemarknaden har inte alls varit vad investe-
rarna då diskonterade. Framtiden för Framtidsfabriken och 
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Icon Medialab visade sig vara betydligt kortare och mörkare 
än vad det spekulerades om på börsen. Teleoperatörerna har 
inte alls kunnat ta betalt för det mervärde de bidragit med till 
samhället, vilket var allmänt förväntat när Telia kom till börsen. 
Infrastrukturleverantörer som Ericsson och Nokia ansågs av 
många vara de mest uppenbara och självklara vinnarna på den 
IT-utveckling som förväntades, men facit är tvärtom att dessa 
aktier sticker ut som två av de absolut sämsta placeringarna 
bland storbolagen i Norden sedan januari 2000. Faktum är 
att bland de riktigt stora vinnarna på börsen internationellt, 
bolagen i FANG+index, hade endast tre hunnit bli börsnoterade 
överhuvudtaget: Amazon, Apple och Nvidia. Även om det varit 
en tidvis turbulent resa för dessa aktier har utvecklingen sedan 
januari 2000 varit enastående för denna trio med kursupp-
gångar på mellan 43 och 216 gånger pengarna. 

Förmodligen är flera av 2020-talets större vinnare på sam-
hällsomställningen, till en mer ekologiskt hållbar ekonomisk 
utveckling, ännu inte börsnoterade och troligtvis kommer vissa 
av de aktier som nu framstår som uppenbara vinnare på denna 
trend inte alls att leva upp till förväntningarna. Samhällsom-
ställningen har dock ännu bara precis börjat och den kommer 
att få mycket stor effekt på hela näringslivet över de komman-
de 20 åren. Intresset för gröna aktier kommer sannolikt att 
pendla fram och tillbaka under kommande år, men vi är fortsatt 
övertygade om att det bland miljöteknikbolagen finns många 
av det kommande decenniets vinnaraktier. 

De mest lovande branscherna, bolagen och aktierna

Det är ganska lätt att redan idag identifiera flera av de mest 
centrala delarna i omställningen exempelvis: elektrifiering av 
transportsektorn, förnybar energi och tillhörande infrastruktur, 
vätgasteknik och bränsleceller, energieffektivisering, återvin-
ning, infångande av koldioxid och andra utsläpp, vattenrening 
och avsaltning, biomaterial och energi, mer hållbara livsmedel 
och probiotika. Även teknikkonsulter som hjälper till med allt 
från samhällsanpassning, skydd till infrastruktur och design av 
nya mer hållbara fordon och fabriker bör kunna dra finansiell 
nytta av samhällsomställningen redan i ett relativt tidigt skede. 

Investerarna har tagit fasta på att transportsektorn nu elek-
trifieras i snabb takt och skickat upp värderingarna på aktier i 
den relaterade värdekedjan till i vissa fall stratosfäriska nivåer, 
både på bolag som redan bevisat kommersiella framgångar 
och betydligt mer omogna bolag. Förväntningarna är högt 
ställda, vilket innebär att bolagen får mycket att leva upp till 
för att bli bra långsiktiga investeringar från nuvarande nivåer, 
det gäller både tillverkarna av fordon och underleverantörer 
av kritiska komponenter som batterier och vissa råvaror, samt 

många företag fokuserade på laddstationer. Även etablerade 
biltillverkare som bedöms klara omställningen väl har värde-
rats upp rejält på senare tid, exempelvis Volkswagen. 

Ett annat favoritsegment bland investerarna är vätgasteknik-
relaterade bolag och bränsleceller, även här är förväntningarna 
många gånger högt ställda och för de flesta bolagen återstår 
en lång väg kvar till kommersiella framgångar och lönsamhet. 

Även om det sannolikt kan finnas flera framtida vinnare bland 
tillverkare av elbilar, bilbatterier, laddstationer, bränsleceller 
och vätgasteknik bedömer vi att selektivitet krävs och risken 
i många fall är hög vid nuvarande värdering, även efter att 
många av dessa aktier halverats eller värre sedan toppni-
våerna tidigare i år. Det är lättare att hitta fortsatt attraktivt 
värderade aktier inom andra delar av värdekedjan. Ett område 
vi finner fortsatt klart intressant är bolag som blir vinnare på 
elektrifieringen, exempelvis leverantörer av kablar och annan 
relaterad elteknik för allt från krafttransmission från havsbase-
rade vindkraftparker till laddstationer. Vi ser goda tillväxtutsik-
ter inom elektrifiering och ofta utan att detta redan avspeglas i 
mer ansträngda värderingar än för börsen i övrigt.  

Förnybar energi spelar en central roll, och kommer att kräva de 
största investeringarna, vilket även är avgörande för att andra 
delar av omställningen ska vara värda att göra. Branschen 
är välrepresenterad på börserna och värderingarna (P/E-tal) 
har halverats från toppnivåerna tidigare i år. Det är tämligen 
uppenbart att investerarna förväntar sig en extrem margi-
nalpress inom vissa enklare produktsegment framöver då vissa 
bolag värderas till P/E-tal runt 5. I snitt värderas solenergiindex 
nu till P/E 27 på 12 månaders framåtblickande vinstprognoser, 
exakt i linje med Nasdaq 100 och bara cirka tre enheter högre 
än Stockholmsbörsen (Benchmark Index) trots att tillväxtutsik-
terna rimligtvis bör vara väsentligt bättre än det genomsnittliga 
bolaget på Stockholmsbörsen.  

Biomaterial och biodrivmedel samt vissa bolag med verk-
samhet inom vätgasteknik, CCS, miljöteknikinvesteringar och 
energieffektivisering är andra nischer som bör gynnas av den 
gröna trenden, men där aktierna i flera fall ännu värderas till 
föga utmanande vinstmultiplar. 
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I detta tema riktar vi framför allt fokus mot 
räntornas långsiktiga, och i många fall natur-
liga, drivkrafter. Ambitionen är att identifiera 
en rimlig normalnivå på en amerikansk 10-årig 
statsränta. Slutsatsen är att krafterna som 
pressar ner ränteläget fortsätter vara starkare 
än de som verkar i motsatt riktning. Globala 
strukturella trender i bland annat demografi, 
ekonomisk ojämlikhet och skuldsättning ska-
par miljöer för låga räntor under lång tid fram-
över – även med en ekonomisk tillväxt nära 
den normala och en inflation på 2 procent. 
Temat avslutas med bedömningen att den 
långsiktiga jämviktsnivån för USA:s  
10-åriga nominella ränta förväntas ligga på 
2,25 procent, +/-0,75 procentenheter (1,50-
3,00 procent beroende på konjunkturläge) – 
med nedsidesrisker.   

Tema: Långsiktiga räntenivåer

Vart är räntan på väg?
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tämligen stabila de senaste tre månaderna är det realräntorna 
som fallit. Nyckelfrågan är: Finns det ett mörkt budskap om 
framtiden inbäddat i dels räntefallet, dels i de fortsatt kraftigt 
negativa globala realräntorna? 

Penningpolitiken i baksätet

Sedan den globala finanskrisen 2007-2008 har centralban-
ker runt om i världen använt olika penningpolitiska verktyg – 
sänkta styrräntor och tillgångsköp – för att stötta ekonomisk 
aktivitet och uppnå inflationsmålen. Men penningpolitiken är 
även en direkt effekt av – och anpassning till – ett långsiktigt 
och uthålligt fall i penningpolitikens så kallade jämviktsrän-
ta (neutrala räntan), det vill säga räntan som gör politiken 
varken stimulerande eller åtstramande. Styrräntorna måste 
alltså följa den neutrala räntan nedåt, för om styrräntan ligger 
kvar blir penningpolitiken, över tid, automatiskt åtstramande.  

Räntefallet under senvåren och sommaren 2021 har varit 
stort och väckt många frågor – och stundtals skapat oro. Fallet 
i USA:s 10-åriga nominella statsränta, med som mest 0,6 
procentenheter till 1,20 procent, har även bidragit till flackare 
avkastningskurvor i flera länder. USA:s 10-åriga realränta (in-
flationsjusterad nominell ränta) nådde i augusti en ny rekordlåg 
nivå på -1,20 procent. Eftersom inflationsförväntningarna varit 

Rekordlåg amerikansk realränta

Diagramet visar den amerikanska realräntan med tioårig löptid (gul), den 
nominella räntan (grön) och inflationsförväntningar (blå). Den senaste 
tiden har inflationsförväntningarna stigit  mer än nominella räntan, vilket 
gjort realräntan negativ. 

Källa: U.S. Department of Treasury, Macrobond, SEB

Flackare avkastningskurva under sommaren

Diagrammet visar avkastningskurvorna (10-års statsobligationsränta mi-
nus 2-års statsobligationsränta) för Japan (röd), Sverige (grön), Tyskland 
(blå) och USA (gul). Långa obligationer ger normalt högre avkastning än 
korta. Under sommaren har skillnaden mellan löptiderna 10 år och 2 år 
minskat runt om i världen.

Källa: U.S. Department of Treasury, Macrobond, SEB

Vad är jämviktsränta?

Jämviktsräntan är det pris på pengar som innebär att 
utbudet av sparande motsvarar marknadens efterfrågan 
på kapital. Utgångspunkten för jämviktsräntan är 
den neutrala ränta som inte är direkt observerbar. 
Neutrala räntan beräknas oftast i reala termer 
(justerat för inflation). Neutrala räntan ska motsvara 
en nivå som gäller då ekonomin befinner sig i balans 
(full sysselsättning och prisstabilitet). Därutöver kan 
investerare och låntagare addera olika riskpremier för 
att hitta det pris på pengar som balanserar utbud och 
efterfrågan på kapital. Denna temaartikel försöker hitta 
den långsiktiga nominella jämviktsräntan – i det här fallet 
för USA:s 10-åriga statsobligation – med utgångspunkt 
från bedömningar av förändringar i utbudet och 
efterfrågan på kapital samt eventuella riskpremier.

Fallet i neutral ränta är en global företeelse. Den speglar 
strukturella faktorer som t ex åldrande befolkningar och en 
fallande trend för produktivitetstillväxten. Ytterligare cyklisk 
motvind, som också krävt en anpassning av penningpoliti-
ken i mer expansiv riktning, representeras av t ex pandemin 
(2020-2021), europeiska skuldkrisen (2010-2012) samt 
globala finanskrisen (2007-2008).

Kort sikt – utvecklingen 2021

Räntefallet sommaren 2021 kan bland annat kopplas till 
investerare som tycks ha omprövat synen på så kallad ”re-
flation trades”, det vill säga positioner som gynnas i miljöer 
med en hög ekonomisk tillväxt och stigande inflation. Posi-
tioneringen präglade marknaden i början av 2021 och fann 
argument i förväntningar om fortsatt stödpolitik och eko-
nomiers återöppnande. Samtidigt tilltog inflationsoron, och 
riskpremier steg, som en konsekvens av pandemirelaterade 
efterfråge- och utbudsobalanser på bland annat varu- och 
arbetsmarknader. 
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Lång tid med långräntefall 

De långa obligationsräntorna har fallit av flera, strukturella, skäl. Flera av 
dessa är alltjämt i spel och talar därför mot större ränteuppgångar.   

Källa: U.S. Department of Treasury, Macrobond, SEB

Marknadens tillväxt- och inflationsoro dämpades dock i takt 
med ökad oro för att exempelvis USA passerat toppen för 
finans- och penningpolitikens stimulanskraft, en accelereran-
de virusspridning inte minst i EM-ekonomier och att delar av 
det överraskande stora inflationslyftet sågs som tillfälligt. 
Det bidrog sammantaget till en avveckling av marknadens 
positionering för stigande ränta. Därmed förstärktes också 
långräntefallet. 

Räntefall är inget nytt

På kort sikt fortsätter räntemarknaden att styras av förvänt-
ningar om t ex ekonomin, penningpolitiken samt förändringar 
i positionering i marknaden. Den stora bilden är likväl att 
globala räntor fallit trendmässigt i minst 30 år. Även om 
centralbankers penningpolitik har bidragit till räntefallet är 
det uppenbart att det i bakgrunden finns strukturella och 
uthålliga och därmed permanenta drivkrafter som fortsätter 
påverka den medel- och långsiktiga utvecklingen för stats-
pappersräntor. 

En första förklaring till långräntefallen är att lägre inflations-
riskpremier har etablerats efter att centralbanker infört 
inflationsmål under 1990-talet. Tidigare negativa inflations-
mönster från 1970- och 1980-talen har brutits och inflatio-
nens förutsägbarhet har ökat. Bidragande faktorer till den 
anmärkningsvärt stabila kärninflationen i OECD-området de 
senaste två decennierna speglar även globalisering av varu- 
och tjänsteproduktion och växande internationell handel med 
konsumtionsvaror.  

Demografin driver upp sparandet… 

Det är ingen nyhet att åldrande befolkningar i ekonomier runt 
om i världen har medverkat till en kraftfull nedåtpress på det 
allmänna ränteläget genom ett påtagligt högre sparande. Be-
folkningar åldras snabbt när födelsetal går ned och livsläng-
den ökar. När ett växande globalt sparöverskott har ställts 

 Fallande räntor naturligt

Den neutrala räntan har varit i en fallande trend i decennier. Det har pres-
sat ner det allmänna ränteläget då centralbankernas styrräntor behöver 
följa efter. De kommer annars att stimulera ekonomin om de lägre än den 
neutrala räntan och vice versa. 

Källa: New York Fed

mot mindre kapitalefterfrågan på grund av svag produktivitet 
och svag investeringscykel har räntan pressats nedåt för 
att nå en nivå som innebär att sparande och investeringar 
hamnar i balans. 

USA:s neutrala ränta har fallit från cirka 5 procent för 50 
år sedan till i princip 0 procent idag. Vi ser motsvarande ut-
veckling också i andra länder. Det är en minst sagt dramatisk 
utveckling som fått stora konsekvenser för centralbankers 
manöverutrymme att använda räntan som verktyg för att 
påverka konjunktur och inflation. Det har bidragit till framväx-
ten av okonventionell penningpolitik, t ex centralbankernas 
tillgångsköp (QE-politik). 

Vi är rikast mitt i medelåldern

Diagrammet visar förmögenheten uttryckt antal tusen pund. Färgerna 
visar hur denna förmögenhet är fördelad. En brittisk undersökning visar 
att människors tillgångar är som högst i medelåldern. Effekten blir att 
demografisk fördelning påverkar räntan via behovet av sparande.   

Källa: Bank of England
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En ofta förbisedd faktor är att förändringar i det demogra-
fiska mönstret även får konsekvenser för hur befolkningen i 
sin helhet eftersträvar en optimal nivå och fördelning av sina 
tillgångsportföljer. Det påverkar finansiella marknader. Innan 
pensionsåldern infaller väntas befolkningen öka sparandet 
enligt den s.k. livscykelhypotesen, en sedan länge dominerande 
teori för att förklara hushållens konsumtions- och sparande-
beteenden – dvs hur mycket som ska konsumeras idag och i 
framtiden. I teorin antas hushållen fatta beslut om konsumtion 
och sparande idag som innebär att man maximerar nyttan av 
konsumtionen över hela livscykeln.

Pensionärer förväntas minska sparandet och öka konsum-
tionen, vilket pressar upp räntan. När nu hela befolkningar 
åldras runt om i världen uppstår – allt annat lika – ett ökat 
behov av sparande. Samtidigt tenderar avvecklingen av 
sparandet hos äldre hushåll gå relativt långsamt. Det för hela 
befolkningen ökade nettosparandet, gör att jämviktsräntan 
pressas. Därtill förväntas äldre personer hålla en större andel 
säkra tillgångar (t ex statspapper) än riskfyllda tillgångar  
(t ex aktier och företagsobligationer). Det håller också uppe 
efterfrågan på bl a statspapper och nere räntan. Det faktum 
att räntorna är historiskt låga bidrar i sin tur till ökat sparande 
för att kompensera för de lägre räntorna för att upprätthålla 
framtida avkastning.

Pensionsålder & ekonomisk ojämlikhet 

De demografiska trenderna talar för att nedåtpressen på rän-
tor består under många år framöver – om inte pensionsåldern 
höjs. Flera länder har tagit steg för att anpassa pensionsål-

dern till ökad livslängd, men det är ett både impopulärt beslut 
och en mycket långsam process. Därmed förväntas även 
centralbankernas manöverutrymme med styrräntorna vara 
fortsatt begränsat. Om centralbankerna inför s.k. e-valutor 
kan – teoretiskt sett – minusräntan användas i större ut-
sträckning, men det torde öka risken för ökat sparande istället 
(se temaartikel i Nordic Outlook september 2021). 

De senaste decennierna har även den ekonomiska ojäm-
likheten ökat i många ekonomier. Det bidrar också till ökat 
sparande. Hushåll med god ekonomi tenderar att ha en både 
lägre konsumtionsbenägenhet och högre vilja att ackumulera 
tillgångar. Det innebär – trots hushållens stigande nettoför-
mögenhet – att effekten på tillväxten varit avtagande medan 
sparandet ökat. För att öka hushållens incitament att minska 
sparandet behövs – allt annat lika – en lägre ränta. 

Sparöverskott och lägre ränta stimulerar samtidigt hushåll 
med sämre ekonomi att öka sin skuldsättning. Ökade skulder 
idag innebär att framtida konsumtionsutrymme redan nu tas i 
anspråk, vilket kan leda till ökat framtida sparande innan pen-
sionsåldern inträder. Det innebär även asymmetriska risker 
för ekonomin och den finansiella stabiliteten och begränsar 
t ex centralbankers utrymme att kunna höja räntan. Det 
framtvingar mycket långsamma normaliseringsprocesser och 
pressar också ränteläget. 

QE-politiken – tillfällig eller permanent? 

Det finns också andra faktorer som bidrar till att hålla ned 
ränteläget. Centralbankers omfattande QE-program (köp av 
värdepapper) innebär att privat och offentlig efterfrågan 
på kapital alltsedan globala finanskrisen 2007-2008, och i 
Japans fall alltsedan 2001, till stora delar har tillgodosetts av 
centralbankers monetära expansion. Det har medverkat till 
att hålla tillbaka en ränteuppgång genom att minska undan-
trängningseffekten (crowding-out). Effekten uppstår i sam-
band med att stater lånar stora summor pengar och därmed 
tränger undan privata sektorn och gör det både svårare och 
dyrare att låna pengar till investeringar. 

Vi bedömer att centralbankerna sammantaget har ökat sina 
tillgångar med 20 000 miljarder dollar på 13 år. Det motsva-
rar 23 procent av global BNP (2019). Olika studier visar att 
en expansion av balansräkningen på 1 procent av BNP med-
verkar till att pressa ner långa räntor med, grovt räknat, 5-7 
räntepunkter. För globala långräntor motsvarar det 120-160 
räntepunkter (effekten varierar över tid). Det mesta talar för 
att centralbankerna under lång tid behåller stora delar av sina 
värdepapper, inte minst för att underlätta finansieringen av 
offentliga och privata klimatinvesteringar. Centralbankerna 
kan därmed bidra till klimatomställningen.  

Pandemier har historiskt sett, enligt IMF-studier, visat sig utö-
va långvarig press nedåt på neutrala räntan. Krig, å andra si-
dan, tenderar att pressa räntan uppåt när länder ska återupp-
byggas. Den starka globala finanspolitiska responsen samt 
en allmänt lägre dödlighet och att främst den äldre delen av 
befolkningen drabbats av covid-19 talar för att nedåtpressen 

Sparande och investeringar avgör jämviktsräntan

Källa: SEB

Jämviktsräntan beror på relationen mellan sparande och investeringar 
i ekonomin. Om t  ex sparandet, tillgången på kapital ökar minskar  jäm-
viktsräntan, priset på kapital. 



29Investment Outlook: September 2021

TEMA: LÅNGSIKTIGA RÄNTENIVÅER

på räntan inte blir lika omfattande. Istället kan den pågående 
klimatkrisen liknas vid effekter som uppstår vid krig. Det kan 
leda till press uppåt på räntan.  

Jämviktsnivå för USA:s 10-årsränta

För att kunna bedöma den långsiktiga jämviktsnivån för USA:s 
10-åriga statsränta – och fastställa ett riktmärke över en 
konjunkturcykel – behövs tre olika byggstenar: (1) identifie-
ra krafterna som påverkar sparande och investeringar och 
därmed neutrala räntenivån, samt (2) inflations- och (3) 
löptidspremier för att identifiera jämviktsnivån. 

USA:s neutrala ränta, som idag ligger på ca 0,5 procent, 
bedöms ligga kvar i intervallet 0-0,5 procent de närmaste 
åren – om något kan neutrala räntan falla ytterligare enligt re-
sonemanget ovan. Global demografi och livscykelhypotesen 
kommer att fortsätta generera sparöverskott och efterfrågan 
på ränteplaceringar. Det pressar räntan. Vår slutsats är att 
flertalet centralbanker behåller större delen av sina penning-
politiska värdepappersportföljer. En joker i leken är att vi kan 
förvänta oss ett produktivitetslyft med viss eftersläpning. 
Ekonomer talar ibland om en J-kurvaeffekt även för investe-
ringar. Pandemin har påskyndat stegen mot digitalisering och 
automatisering. USA:s ekonomi uppvisar nu försiktiga steg 
mot ökad produktivitet, vilken kan stimulera efterfrågan på 
kapital. Det kan pressa upp räntan. I nuläget bedömer vi dock 
att krafterna som skapar sparöverskott är starkare än de som 
ger en ökad kapitalefterfrågan. 

Inflationsriskpremien, som idag är ca 2,4 procent (10-årig 
break-even), har pendlat mellan 1,5 och 2 procent de senaste 
25 åren. De för 2021 pandemirelaterade inflationsimpul-
serna bedöms vara övergående. Det finns skäl att tro att de 
senaste decenniernas disinflationistiska krafter finns kvar när 
pandemin släpper greppet om ekonomier. Globalisering, digi-
talisering, automatisering och robotisering talar för fortsatt 
dämpat underliggande inflationstryck framöver. En rimlig in-
flationsriskpremie bör därför vara 1-2 procent (men närmare 
1 än 2 procent) i enlighet med den historiska utvecklingen. 

Löptidspremien, som idag ligger omkring 0 procent, har under 
perioden 2019-2020 varit negativ, vilket kan tyckas märk-
ligt. Logiken säger att en placerare bör kompenseras – i alla 
fall inte betala för – en osäkerhet om den avkastning som 
placeringar med lång löptid innefattar. Möjliga förklaringar 
återfinns i a) minskad volatilitet i räntor, framför allt korta 
räntor, pga ökad förutsägbarhet för styrräntor, b) minskad 
volatilitet i inflationstakten, c) omfattande QE-program, d) 
regelverk som framtvingar köp av säkra och likvida tillgångar, 
och e) aktieplacerare som önskar äga räntepapper med långa 
löptider som hedge (säkringsinstrument) mot fallande börser. 
En rimlig löptidspremie kan därför vara 0-0,5 procent.   

Utifrån det resonemanget skulle en neutral ränta landa på 
0-0,5 procent. Inflationsriskpremien bör kunna sättas till 
1,5-2,0 procent och löptidspremien till 0-0,5 procent. Dessa 
tre bedömningar ger sammantaget att nivån för riktmärket 
för en 10-årig nominell amerikansk statsränta bör hamna i 
intervallet 1,5-3,0 procent med 2,25 procent som mittpunkt. 
Resonemanget i denna temaartikel antyder om något att 
estimatet kan hamna lägre än 2,25 procent. Om vi antar att 
inflationsmålen uppnås (dvs 2 procent) skulle detta jämvikts-
mått ge en över tid real avkastning på 0,25 procent.   

Epilog: En värld av låga räntor

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att globala 
trender för demografi och preferenser för ökat sparande 
(för att finansiellt klara av en längre livstid), ökad ekonomisk 
ojämlikhet, privat och offentlig sektors ökade skuldsättning 
samt centralbankers varaktiga värdepappersköp ger krafter 
håller kvar jämviktsräntan på historiskt låga nivåer – eller 
pressar ned den ytterligare. En nyckelslutsats är att proces-
sen med åldrande befolkningar, med oförändrade  pensions-
åldrar, behöver hålla en större stock av tillgångar. Nyckel-
frågan för jämviktsräntan blir därmed om efterfrågan på 
kapital kan komma att öka till sådana nivåer att räntan stiger. 
Omfattande klimatinvesteringar kan alltså vara en sådan 
räntejoker. Även ett produktivitetslyft kan öka företagens vilja 
att investera vilket ökar efterfrågan på kapital. 

Fortsatt globalisering och kostnadsjakt samt fjärde industriel-
la revolutionen – med ökad digitalisering och automatisering 
– bidrar till att hålla ned inflationsriskpremier framöver trots 
den oro som finns för närvarande på olika håll i markna-
den. Räntor kommer att både stiga och falla framöver men 
riktmärke för en amerikansk 10-årig nominell statsränta bör 
landa kring 2,25 procent. Det är en räntenivå som gör rekord-
höga offentliga och privata skulder hanterbara samtidigt som 
till synes ansträngda tillgångsvärderingar ändå kan försvaras.    
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När andelen välutbildade i ett land ökar tende-
rar produktiviteten i landets ekonomi att göra 
detsamma. Skattepengar som spenderas på 
utbildning är således en investering i landets 
framtid, dess ekonomiska välstånd samt dess 
konkurrenskraft. Under den senare delen av 
1900-talet har världen förändrats markant i 
termer av teknik och ekonomiska drivkrafter, 
vilket kräver nya metoder och teknologier.

De flesta länder har under det senaste året 
tvingats till pandemirelaterade nedstängning-
ar. Covid-19 har fått enorma konsekvenser 
för både elever och lärare. Education Techno-
logy eller “Ed Tech”, en mångfacetterad och 
omdebatterad sektor som omfattar digitala 
utbildningslösningar, har spelat en väsentlig 
roll i skolan under dessa nedstängningar och 
möjliggör samtidigt ökad effektivitet och mer 
jämbördiga utbildningsmöjligheter globalt.

  

Tema: Digital utbildning

Från pärm till skärm
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Teknologiska framgångar möjliggör en smartare, effektivare, 
mer individanpassad undervisning som samtidigt inte är geo-
grafiskt låst – den kan göras tillgänglig globalt. I takt med att 
nya lösningar kommer ut på marknaden höjs ambitionsnivån. 

Välkommen till klasszoomet

Digitaliseringstrenden adresserar ett flertal globala samhälls-
problem. Enligt Unicef har hela 61,6 procent av världens elever 
påverkats av pandemirelaterade skolnedstängningar. I slutet 
av september 2020 hade drygt en miljard elever drabbats av 
stängda undervisningslokaler och 224 miljoner barn tvingades 
stanna hemma från skolan. 

Fastän pandemin inneburit ett flertal motgångar har den även 
belyst teknologins potential inom utbildning, inte minst ur ett 
socialt hållbarhetsperspektiv. Digital undervisning begränsas 
inte nödvändigtvis av geografiska eller socioekonomiska 
faktorer, utan kan erbjudas till nästan vem som helst, var som 
helst och när som helst. Detta kan exempelvis ske via digitala 
klassrum i videotjänster som Zoom, Microsoft Teams, eller 
Google Meet.

Dessutom kan digitalisering i längden ge en mängd miljörela-
terade fördelar, givet att utbildningssektorn fortsatt är mycket 
pappersbaserad. Skolböcker och fysiskt material kan snart 
vara ett minne blott. Därtill kan både behovet av undervis-
ningslokaler och resandet till och från skolan minska framöver, 
vilket även det kan bringa miljömässiga fördelar. 

Trots de många potentiella fördelarna ställer sig troligen den 
kritiske läsaren viktiga frågor som exempelvis; vad ska de som 
varken har dator eller internettillgång göra? Hur kan ändrad 
konsumtion leda till miljöpåverkan genom förbrukning av andra 
råvaror? Hur mycket påverkar en högre grad av social distanse-
ring den psykiska elevhälsan? Svaren och lösningarna på dessa 
frågor växer förhoppningsvis fram med tiden. 

Problemlösning, på olika nivåer 
 
Om undervisning erbjuds i ett format som inte begränsas av 
geografiska faktorer och elevers socioekonomiska situation kan 
tillgången till utbildning öka markant. Ett framstående företag 
som fokuserar på just detta är indiska BYJU’S. Bolaget erbjuder 
digital undervisning på engelska och regionala indiska språk, 
och är ett av världens högst värderade företag inom digital un-
dervisning. BYJU’S erbjuder sina tjänster i ett ”freemium”-kon-
cept, vilket innebär att vissa tjänster erbjuds kostnadsfritt och 
att användaren sedan kan betala för mer avancerade funktio-
ner. Detta möjliggör för elever med svagare socioekonomisk 
ställning att skaffa sig en grundläggande utbildning.

Elever lär sig emellertid olika snabbt, och ofta på olika sätt – vi-
suellt, kontextuellt, eller genom att lyssna. Genom individanpas-
sad utlärning kan elever prestera bättre i skolan. Här erbjuder 
amerikanska Chegg en rad olika tjänster, som exempelvis datat-
ekniska metoder för individuella läroplaner, personlig utlärning i 
digitala kanaler och uthyrning av digitalt läromaterial. 

Vidare är den nuvarande pedagogiken till stor del prövningsori-
enterad och minnesbaserad. Prestationer kan påverkas nega-
tivt av rädsla för prov istället för att komma från ett utpräglat 
intresse att lära – flera studier understryker denna negativa 

Mot bakgrund av pandemin har efterfrågan på digitala utbild-
ningslösningar ökat markant. Den har agerat katalysator för en 
trend där den tidigare pappersbaserade utbildningssektorn i 
det närmaste tvingats anamma ett digitalt, uppkopplat format.

Därtill påverkas utbildningsbehov även av demografiska och 
kulturella trender. I de utvecklade delarna av världen ställer 
arbetsmarknaden allt högre krav, och i utvecklingsländer gör 
befolkningstillväxt och ökat välstånd att allt fler människor 
efterfrågar utbildning. Researchbolaget HolonIQ spår att 
elevantalet i världen ökar med över 2 miljarder närmaste 30 
åren. Utgifterna för utbildning förväntas även de öka globalt, 
från 6,2 biljoner dollar i fjol, till 7,8 biljoner 2025, och till 10 
biljoner 2030, vilket i så fall skulle vara i samma storleksord-
ning som sjukvårdssektorn.

Mer pengar spenderas på utbildning

I takt med befolkningstillväxt, ökat välstånd och högre krav från arbets-
marknaden ökar utgifterna för utbildning på global nivå.

Källa: HolonIQ Smart Estimates (Januari 2019)

Två miljarder fler elever 2050

Efterfrågan på utbildning ser ut att öka, och världen spås ha två miljarder 
fler elever år 2050.

Källa: Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, 
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effekt som ett provbaserat skolsystem har på elevers psykis-
ka välmående. För att säkerställa att elever hålls motiverade 
kan undervisningsformatet även täcka andra färdigheter i och 
utanför klassrummet, som kan påvisa oupptäckta intressen 
och styrkor. Ett bolag som fokuserar på detta är norska Kahoot, 
som erbjuder en spelbaserad inlärningsplattform med flervals-
frågor och tävlingar. Ny undervisningsteknologi spås kunna 
skapa en mer dynamisk och positiv lärandemiljö, vilket setts 
öka elevers närvaro, deltagande och engagemang. 

Tre av många modeller 
 
Dessa är enbart tre av en mängd olika affärsmodeller som på 
olika sätt kan bidra till framsteg mot FN:s globala hållbarhets-

mål. Mål 4 ”God utbildning för alla” täcker exempelvis in kvali-
tet och tillgång till utbildning globalt, i strävan mot att gratis el-
ler rimligt prissatt utbildning ska erbjudas till alla elever jorden 
runt. I linje med FN:s mål 10 ”Minskad ojämlikhet” kan digital 
utbildning dessutom leda till ökad jämlikhet genom att elevers 
personliga intressen i högre grad tillåts styra utbildningen, och 
att fler därmed ges chansen att uppnå sin fulla potential.  

Tillgång till utbildning kan även ses som en av de viktigaste 
ingredienserna för en utbredd arbetsvillig befolkning, och därmed 
ekonomisk produktivitet i ett samhälle. Därmed kan uppfyllande 
av FN:s fjärde hållbarhetsmål främja framsteg även mot mål 8 
och 9, ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” respekti-
ve ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. 

Digitalisering på efterkälken

Några av de tekniker som utbildningsbolagen främst ses inves-
tera i är olika typer av Augmented Reality (AR), Virtual Reality 
(VR) och Artificell Intelligens (AI). Utbildningsmarknaden är 
bredare än så. Researchbolaget HolonIQ delar i sitt klassifice-
ringssystem upp marknaden i tio subsegment som täcker in 
betydligt fler delar och ger en bra översikt (se nästa sida).

Mobilapparna hintar om pandemins effekter

Nedladdningarna av mobilappar för digital utbildning ökade dramatiskt 
när pandemin bröt ut. Appen Google Classroom nådde sin högsta rank 
någonsin (2) i Apples amerikanska App Store, och snittrankingen för 
populära utbildningsappar ökade från ca 500 till 121 under mars 2020.

Källa: App Annie, GSV Ventures (2020)

Elever (åtminstone i utvecklade delar av världen) är säkerligen 
inte främmande för online-undervisning och individanpassad 
programvara, men digitala investeringar utgör idag faktiskt 
mindre än 4 procent av de totala utbildningsutgifterna globalt. 
Att digitaliseringen har hamnat på efterkälken bör på sikt 
innebära stora tillväxt- och affärsmöjligheter för bolag med 
värdeskapande digitala lösningar.

Ett komplext samspel mellan stat och privat

Men om potentialen nu är så hög – varför har inte utbildnings-
sektorn digitaliserats i större utsträckning? Pedagogik erbjuds 
på en mängd olika ålders- och kunskapsnivåer, där globala, 
nationella, lokala och personliga program både samverkar 
och konkurrerar med varandra på samma gång, vilket i många 
fall försvårar samarbeten och innovation som sträcker sig 
över olika segment.

Pandemin påskyndar digitala satsningar

Prognoser för digitala utgifter i utbildningssektorn justerades upp mar-
kant efter pandemiutbrottet. Digitala utgifter som andel av totala utgifter 
spås öka kraftigt relativt dagens låga nivåer.

Källa: HolonIQ (2020)

Investeringar i olika tekniker

Användningsområdena för digitala utbildningslösningar är många, och 
därav investerar bolagen ett flertal tekniska lösningar. Stort framtidshopp 
finns för tekniker som Augmented/Virtual Reality och Artificiell Intelligens.

Källa: HolonIQ (2020)
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Samspelet mellan leverantörer, beställare och användare av 
digitala utbildningsverktyg blir invecklat.  Det är oerhört svårt 
att införa nya lösningar brett och systematiskt, eftersom skill-
naderna mellan länder och regioner är stora. Mer specifikt kan 
socioekonomiska och kulturella skillnader mellan olika geogra-
fiska områden också ge olika förutsättningar, vilket kan påver-
ka allt från ekonomiska möjligheter till läroplan och kravbild.

Detta kan i sin tur orsaka en rad problem för företag som er-
bjuder digitala utbildningstjänster – användare och leverantö-
rer tvingas ofta ändra sina koncept. Svenska Sensavis, som er-
bjuder digitala lärarverktyg, har till exempel tvingats omvandla 
sin affärsmodell fyra gånger mellan 2013 och 2018. Komplexi-
teten ligger i anpassning av privata aktörers verksamhet till de 

En marknadsöversikt av utvecklingen för olika typer av lösningar

Kunskap & innehåll Aktörer som driver utveckling av exempelvis läropla-
ner, öppna kunskapsbanker samt verktyg som kan 
läsa och förenkla stora mängder data på olika språk 
och i olika medier.

Utbildningsadministration Helhetslösningar och digital arkitektur där elever, 
lärare, föräldrar och administratörer kan följa elevens 
utveckling och tillsammans utforma en optimal utbild-
ning. Här ingår även teknologi som integrerar digitala 
resurser i klassrummet, så kallade smarta klassrum, 
samt plattformar som underlättar för ansökan till olika 
lärosäten och finansiering av utbildning. 

Traditionella modeller Från förskola till grundskola, vidare till gymnasiet och 
universitetet. Dessa bolag driver utbildningsverksam-
het på ett mer traditionellt vis. 

Nya modeller Hört talas om MOOC (Massive Open Online Courses), 
OPM (Online Program Managers) eller Bootcamp 2.0? 
Samtliga utgör nya modeller som innebär någon form 
av onlineutbildning.

Lärande genom upplevelse Här återfinns aktörer som via robotlösningar, artificiell 
intelligens (AI), virtual reality (VR) och simulering 
stödjer lärandeprocessen. 

Internationellt lärande Språktester samt utbytestjänster är viktiga ur ett 
globalt perspektiv och i detta segment finns ett flertal 
lösningar som driver utvecklingen framåt. 

Lärandesupport Dessa bolag fokuserar främst på lärarverktyg för 
exempelvis sammanfattningar och synkroniserade 
digitala instruktioner, men även på verktyg för prov-
förberedelser. 

Betygsättning och bedömning En nyckeldel av utbildningsprocessen finner vi i 
bedömning och feedback. I detta segment återfinns 
verktyg som automatiserar samt stöttar i sådana 
moment. 

Arbetskraft och talang Vid anställning får vi ofta frågor kring våra kompeten-
ser och utbildning på olika områden. Inom denna del 
av utbildningssektorn fokuserar man på lösningar som 
certifierar kunskap och ger anställare samt jobbsöka-
re en bättre transparens kring kunskap. 

Kompetens och jobb Ytterligare ett delsegment som fokuserar på jobb, 
internships samt mentorsystem.

         Källa: HolonIQ

offentliga aktörernas tjänstemodell, samt i samhällskrav under 
ständig förändring. Denna dynamik försvårar utformandet av 
en varaktig affärsmodell.

Samtidigt kan det vara värt att nämna att samspelet mellan 
offentlig sektor och privata bolag i många fall fungerat väldigt 
bra, och flera storbolag har gjort insatser under pandemin för 
att stötta utbildningssektorn. I april 2020 donerade Google ex-
empelvis 4 000 bärbara datorer och 100 000 mobila hotspots 
till elever utanför storstadsmiljöer i Kalifornien, för att möjliggö-
ra lärande på distans.



34Investment Outlook: September 2021

TEMA: DIGITAL UTBILDNING

Vilken roll har framtidens lärare?

Man kan vidare ifrågasätta tidsåtgången för implementering 
av digital undervisningsteknologi i praktiken. En digitaliserad 
utbildningssektor kryddad med AI-baserad undervisning kan 
förvisso kompensera för lärarbrist, men den frammanar även 
en del etiska och sociala dilemman.

Ur ett långsiktigt perspektiv kan AI-teknologi, robotar och digi-
tala verktyg gradvis komma att påtagligt förändra läraryrket, 
eller till och med konkurrera med lärare. AI och andra tekniska 
verktyg kan erbjuda optimerad, individanpassad undervis-
ning, till en potentiellt lägre kostnad. Men konsekvenserna av 
att arbetsuppgifter övertas av robotar är ett omdebatterat 
forskningsområde. Många hävdar att fenomenet kan orsaka 
framväxt av sociala problem och psykisk ohälsa, främst på 
grund av risken för arbetslöshet.

Trots att utvecklingen går snabbt framåt är vi idag emellertid 
långt ifrån den kognitiva, känslomässiga faktor som mänsklig 
undervisning kan ge i form av exempelvis emotionell intelligens 
och empati. En i högre grad digitaliserad utbildningssektor be-
tyder således inte slutet för mänsklig undervisning. Troligare är 
att teknikens roll på medellång sikt snarare blir att underlätta, 
assistera och effektivisera.

Kinesisk marknadsdominans…

På aktiemarknaden utgör Ed Tech en spännande nisch som 
idag domineras av bolag i Kina och USA. Värderingarna är be-
tydligt högre jämfört med aktiemarknaden i stort och risken 
i bolagen får även den anses vara högre än snittet. Utöver 
tidigare nämnda komplexitet beror detta till stor del på att 
mognaden är relativt låg och att osäkerheten kring framti-
dens vinnare är hög.

16,1 miljarder dollar i VC-investeringar 2020

Efter ett lugnare 2019 blev 2020 ett nytt rekordår för Venture Capital-in-
vesteringar inom Ed Tech. Kina dominerar, tätt följt av USA.

Källa: HolonIQ 

Den digitala utbildningssektorns geografiska tyngd i Kina kan 
inte ignoreras. Kina växer som bekant snabbt och var därtill 
världens enda stora ekonomi som uppvisade positiv tillväxt 
under pandemiåret 2020. Bland befolkningen på cirka 1,4 
miljarder finns en växande medelklass, samt en stark historisk 
kultur som accentuerar betydelsen av utbildning. Men trots 
cirka 180 miljoner elever i landet deltar endast 40-50 miljoner 
aktivt i online-undervisning i dagsläget.

I Kina, världens största utbildningsmarknad, finns ett tydligt fo-
kus på inhemska investeringar och en uppsjö av start-ups, som 
2020 utgjorde över 60 procent av de globala Venture Capital 
(VC)-investeringarna i sektorn. I början av 2021 var Ed Tech ett 
av Kinas hetaste investeringsteman, och man drog under 2020 
in över 10 miljarder dollar i VC-investeringar från storföretag 
som Alibaba, Tencent och SoftBank.

...men ett tufft år på börsen

Medan de amerikanska utbildningsbolagen haft ett relativt 
lugnt år, har de större kinesiska bolagen, liksom övriga Kinabör-
sen, haft ett turbulent 2021. Utbildningssektorn har emellertid 
drabbats hårdare än de flesta andra. Detta grundar sig i fram-
för allt i dramatiska åtstramningar från den kinesiska staten, 
som bland annat fokuserats mot privata utbildningsalternativ 
för grundskolan. Den kinesiska statens uttalade mål är framför 
allt att minska kostnaderna för föräldrar med barn i grundskola, 
samt att dra ner på elevernas akademiska arbetsbörda.

I mars förbjöd man bolag som erbjuder privata utbildnings-
alternativ från att marknadsföra sina tjänster i statsmedia. 
Man införde därtill ett förbud mot vinstdrivande verksamhet i 
förskolan och mot online-utbildningar efter klockan 21:00.

Kinesisk åtstramning gav kraftigt börsfall

En stark inledning följdes under våren av ett antal rykten som florerade 
kring kinesiska myndighetsåtstramningar. Detta drabbade de kinesiska 
Ed Tech-bolagen hårt och sågs i viss mån smitta av sig på övriga geogra-
fier. I juli blev åtstramningarna officiella och aktiekurserna föll ytterligare.

Källa: Bloomberg
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Nya regleringar väntas träda i kraft inom kort, genom en 
kontinuerlig process över hela landet. Dessa fortsätter att 
inskränka privata bolags möjligheter att erbjuda sina tjänster 
samt att gå med vinst. Exempelvis talas det om att förbjuda 
privat utlärning på skolor och andra akademiska platser, 
privatutbildning på helger samt extrakurser upp till årskurs 
9. Andra potentiella förändringar är att hindra bolag från att 
registrera sig utomlands, och därigenom kringgå befintliga 
regelverk för börsnotering. 

I avsaknad av detaljer och ytterligare förklaringar till de nya 
regleringarna är de långsiktiga effekterna idag svårbedöm-
da. Investerare var emellertid snabba på säljknappen för de 
kinesiska utbildningsaktierna. Till exempel har jättarna TAL 
Education och New Oriental Education fallit ungefär 90 procent 
vardera i år. Kurserna har visserligen stabiliserats något på 
senare tid, men återhämtningen har uteblivit trots försök från 
staten att lugna marknaden.

Slutsats

Sett till prognoser och analyser råder inget tvivel om att framti-
den är ljus för digital utbildning. Covid-19 fortsätter att accele-
rera en redan stark trend och den digitala utbildningssektorn 
slår kontinuerligt nya rekord. Vi ser en rad potentiella fördelar 
ur ett hållbarhetsperspektiv, som kan utgöra viktiga framtida 
drivkrafter. 

Man bör samtidigt kritiskt analysera varför utvecklingen gått 
så pass långsamt hittills. Många nya bolag med innovativa 
affärsmodeller navigerar fortsatt över landsgränser och 
genom knepiga regulatoriska vatten, där de politiska vindarna 
snabbt kan vrida och sikten är bristfällig. När dimman lättar 
återstår att se – men den tidpunkten kan som investerare 
vara värd att vänta på.
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Utdrag ur konjunkturrapporten Nordic Outlook.  
Du hittar hela rapporten på seb.se/nordicoutlook. 

Västeuropas ekonomier har återhämtat sig överraskande snabbt 
när restriktioner lättats. BNP-prognoserna är uppjusterade även 
om ökad smittspridning hämmar något. Nya nedstängningar 
i Asien skapar globala störningar bl a via inflationsdrivande 
flaskhalsar. USA behåller tätpositionen i återhämtningen. Trots 
vissa uppåtrisker väntas inflationen falla tillbaka under 2022. 
Detta ger Federal Reserve, Fed, möjligheter att vänta med 
räntehöjningar till 2023 när arbetslösheten sjunker under de 
nivåer som noterades före krisen.  

De senaste månadernas utveckling har förändrat de ekonomis-
ka utsikterna på delvis lite motstridiga sätt. I spåren av restrik-
tionslättnader blev återhämtningen andra kvartalet starkare 
än väntat i Europa. Situationen på arbetsmarknaden har också 
förbättrats oväntat snabbt på många håll. Nya prognoser från 
t ex Internationella valutafonden, IMF och Europeiska central-
banken, ECB, visar ett mönster där man tidigarelägger bokslu-
tet av pandemins konsekvenser. BNP-prognoserna är uppjuste-
rade och vid slutet av 2022 är ekonomierna i stort sett tillbaka 
vid det resursutnyttjande som gällde före pandemins utbrott. 
Detta blir extra tydligt när horisonten nu förlängs med ytterli-
gare ett år. Prognoserna för 2023 präglas av stiltje med små 
förändringar på arbetsmarknaden och av en BNP-tillväxt nära 
långsiktig trend. Men den allra senaste tiden har också nya ris-
ker dykt upp när smittspridningen åter ökar. Även om förnyade 
restriktioner i Europa blir mildare än de tidigare kommer de i 
kombination med försiktigare beteendemönster att hämma 
delar av ekonomin under ganska lång tid. Nya nedstängningar 
i Asien, bl a i viktiga hamnar, skapar också störningar i globala 
transportsystem.

Oväntat stark inflationsimpuls.Höga inflationstal har också 
spetsat till frågeställningarna om uppgången bara är tillfäl-
lig eller om vi underskattar konsekvenserna av de extrema 
ekonomisk-politiska stimulanserna. I USA ligger nu kärninfla-
tionen nära 5 procent, vilket är den högsta noteringen sedan 
början av 1990-talet. Även om prishöjande utbudsstörningar 
ser ut att bli mer varaktiga än väntat drar vi slutsatsen att 
inflationen faller tillbaka en bit in i 2022. Kombinationen av 
en oväntat snabb nedgång i arbetslösheten och höga infla-
tionssiffror reser ändå frågor kring den lämpliga tidpunkten 
för att dra tillbaka stimulanserna. En snabb och synkroniserad 
uppgång för bostadspriserna accentuerar också negativa 
bieffekter av den ultralätta penningpolitiken. 

Marknaden avspänd inför inflationshotet. Trots höga 
inflationssiffror har obligationsräntorna fallit tillbaka gan-
ska kraftigt i en miljö med dämpad riskaptit. Oro för förnyad 
smittspridning har bidragit till detta. Men det tycks också vara 
så att försiktiga signaleringar om stundande policynormalise-
ringar från centralbanker, framför allt Fed, får marknaden att 
börja känna doften av stundande policy-misstag. Det är också 
tydligt att marknaden inte är speciellt orolig för inflationen. 
Inflationsförväntningarna har visserligen vänt upp efter 
nedgångarna under 2019 och 2020, men indikerar snarast en 
övervägande sannolikhet för att inflationen ska hamna under 
målen på några års sikt. 

Internationell översikt

Antal döda per 1000 invånare

Källa: WHO, Macrobond, SEB
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Överdrivna förväntningar på vaccinets roll. Pandemins 
konsekvenser fortsätter således att påverka prognosbilden. 
Restriktionslättnader har visserligen bidragit till att BNP-till-
växten växlat upp; i flera fall också snabbare än väntat. Men 
ändå har förhoppningar om att vaccinet skulle säkerställa 
en återgång till normala förhållanden visat sig överdrivna 
när mer smittsamma virusmutationer, framför allt deltavari-
anten, dykt upp. Israel är det tydligaste exemplet på att nya 
smittvågor kan komma trots en mycket hög vaccinationsgrad. 
Liknande mönster kan vi också se i Västeuropa medan bak-
slagen i USA också beror på att vaccinationstakten dämpats, 
delvis beroende på vaccinmotstånd. I många EM-ekonomier 
och i fattigare länder är den låga vaccinationsgraden fort-
farande ett problem trots ökad global vaccinproduktion. Till 
viss del beror detta på att länder som var framgångsrika med 
att trycka ned smittan i pandemins inledningsfas tycks ha 
underskattat vikten av att vaccinera befolkningen. Senfärdiga 
vaccinationer i dessa länder ökar också risken för uppkom-
sten av nya vaccinresistenta virusvarianter, vilka i förläng-
ningen skulle hota utvecklingen också i länder där andelen 
vaccinerade är hög.

Mjukare nedstängningsstrategier i Europa. Även om smitt-
spridningen nu ökar ser vi inte motsvarande uppgång i all-
varliga sjukdomsfall eller dödsfall. Att vaccinerade personer 
drabbas av lindrigare symptom, samt att medelåldern på de 
som nu smittas är lägre än tidigare, ger större utrymme för 
beslutsfattare att väga försiktighetsaspekter mot allt starkare 
behov av normalisering. Detta återspeglas i större återhåll-
samhet när det gäller nya restriktioner. Ett sätt är att begränsa 
åtgärderna till ovaccinerade grupper. I Frankrike krävs t ex 
vaccinpass för besök på bl a restauranger, barer och olika typer 
av evenemang, vilket dock mötts av protester. Det mest sanno-
lika är att trenden mot mildare typer av restriktioner fortsätter. 
Men samtidigt innebär nya mutationer som ger återkommande 
smittvågorna att viruset kommer att påverka ekonomi och 
samhällsliv under en längre period än vi tidigare räknat med.

Stabilare prognosmiljö trots allt. Våra revideringar sedan 
förra Nordic Outlook är generellt små. Detta står i stark kontrast 
till de tvära kast vi sett tidigare under pandemin. Trots nya 
smittvågor tycks vi således ha kommit in i en stabilare prog-
nosmiljö. Global BNP väntas nu öka med 5,9 i år och med 4,4 
procent 2022; oförändrat för 2021 och en marginell uppjuste-
ring med en tiondel för 2022 jämfört med majprognosen. Ett 
starkt andra kvartal har bidragit till vissa uppjusteringar för t ex 
euroområdet och Sverige för 2021. För USA gör vi däremot en 
något försiktigare bedömning jämfört med såväl majprognosen 
som konsensusbilden för i år. Konsumtionen saktar nu in något 
efter tidigare boom när köpkraften pressas av bortfallande 
stimulanser och hög inflation. BNP-tillväxten för vårt EM-aggre-
gat är också nedjusterat något för i år; främst på grund av nya 
nedstängningar   
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Utbudsrestriktioner blir allt viktigare. Även om vi generellt 
sett gör lite försiktigare bedömningar jämfört med konsen-
susbilden är det tydligt att ekonomierna kommer tillbaka 
till sin förkristrend tidigare än väntat. Det gör att analysen 
av ekonomins utbudssida nu blir allt viktigare, speciellt när 
vi nu förlänger prognoshorisonten till 2023. I förra Nordic 
Outlook försökte vi illustrera olika ekonomiers respons på 
krisen genom att 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 preliminär 
bedömning av BNP-gapet för 2022. 

BNP-prognoser, i %

Marknad 2020 2021 2022 2023

Världen -3,4 5,9 4,4 3,4

USA -3,4 6,0 4,2 2,1

Kina 2,3 8,6 5,6 5,4

Japan -4,7 2,5 2,3 1,2

Sverige -2,8 4,6 3,9 2,3

OECD -4,7 5,1 4,0 2,3

Euroområdet -6,4 4,6 4,3 2,5

Baltikum -2,1 4,8 4,3 3,4

Emerging  
markets

-2,2 6,5 4,8 4,3

Källa: SEB Nordic Outlook. Tabellen visar prognoser för real ekonomisk 
tillväxt i linje med vårt huvudscenario.

Varierande BNP-effekter under pandemin

Källa: Macrobond, SEB
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BNP i OECD (index 2019 = 100)

Källa: SEB Nordic Outlook

Viss konvergens mellan USA och Västeuropa framöver. 
Skillnaderna mellan olika delar av världsekonomin har 
minskat en del jämfört med majrapporten. USA sticker dock 
fortfarande ut med en sammantagen BNP-tillväxt som är 
något högre än i förkrisprognosen, dvs vi tror nu på en högre 
BNP-nivå för 2022. Detta avspeglar det starka efterfråge- 
trycket i spåren av Feds sänkningar och massiva finanspolitis-
ka stimulanser. De stora ekonomierna i Västeuropa uppvisar 
betydande gap även om de minskat lite samtidigt som de 
nordiska ekonomiernas relativa motståndskraft syns tyd-
ligt. Denna gapanalys ligger till grund för prognosen om en 
BNP-tillväxt över trend i Västeuropa också 2023. Med tanke 
på osäkerheten så långt fram i tiden gör vi ändå en relativt 
försiktig tolkning av detta, framför allt för Storbritannien där 
konsekvenserna av Brexit gör att osäkerheten kring hur stort 
arbetsutbud som finns tillgängligt blir extra stor. 

Ny riskbild med svagare pandemikoppling. Trots att vacci-
nationen inte levt upp till alla högt ställda förväntningar är vi 
nu ändå på väg in i en fas där riskbilden förändras. Resistenta 
mutationer och förnyade smittvågor i spåren av långsam 
vaccinationstakt i fattigare länder kan fortfarande bidra till 
besvikelser. Men nedåtriskerna börjar i högre grad handla 
om inflation och misslyckanden kopplade till centralbanker-
nas exitstrategier. Om inflation och inflationsförväntningar 
verkligen skulle dra iväg kan centralbanker, framför allt Fed, 
ställas inför dilemmat att antingen strama åt ekonomierna på 
ett sätt som skulle skapa dramatiska nedgångar för aktie- och 
bostadspriserna eller att acceptera att inflationsförväntning-
arna driver iväg och tappar kontakten med inflationsmålen. 
Dramatiken kring talibanernas snabba maktövertagande i 
Afghanistan höjer den geopolitiska risknivån. Stabiliteten i 
närområdet hotas t ex om en eskalerande humanitär kata-
strof leder till stora flyktingströmmar. I förlängningen kan man 
inte utesluta scenarier som bidrar till att höja spänningsnivån 
mellan Kina och USA ytterligare. Erfarenhetsmässigt krävs 

dock speciella omständigheter för att kriser av denna typ ska 
sätta mer varaktiga avtryck i den ekonomiska utvecklingen.

Stark konsumtion i kombination med produktivitetslyft. Po-
tentialen på uppsidan ligger främst i att vi underskattar kraf-
ten i den ekonomisk-politiska stimulansdosen. Kombinationen 
av uppdämda konsumtionsbehov och ett högt uppdrivet 
sparande hos hushållen innebär en stor potential. En robust 
konsumtionsökning kan också leda till en positiv spiral där 
investeringarna kommer igång på bred front. En kraftfull åter-
hämtning skulle minska riskerna för permanent utslagning av 
arbetskraft som kommit i kläm under pandemin och som nu 
snabbt kan mobiliseras. Det skulle också minska belastning-
en på de offentliga finanserna och därmed mildra framtida 
sårbarhet. För att ett sådant scenario inte ska leda till tydliga 
överhettningstender på lite sikt krävs också en relativt gynn-
sam utveckling avseende arbetsutbud och produktivitet. Vår 
bedömning är att riskbilden nu är ganska symmetrisk.

Långsam normalisering av finanspolitiken. Återkomman-
de smittvågor bidrar till att nya stimulanspaket fortsätter 
att presenteras. Men även om krisprogrammen förlängs 
lättar belastningen på de offentliga finanserna i takt med 
minskande behov. Fokus läggs istället alltmer på att stötta 
återhämtningen där mer traditionella stimulanser komplet-
teras med strukturella satsningar inom infrastruktur, miljö 

Stabilisering på höga nivåer

Källa: SEB Nordic Outlook

Källa: IMF, Macrobond, SEB

Olika scenarier för OECD-området 

BNP-tillväxt, procent 2021 2022 2023

Huvudscenario 5,1 4,0 2,3

Negativt scenario 4,1 1,2 1,9

Positivt scenario 5,7 6,9 2,8
     Källa: SEB 



39Investment Outlook: September 2021

INTERNATIONELL ÖVERSIKT

och digitalisering. Exempel är bl a Biden-administrationens 
infrastrukturpaket på 1 000 miljarder dollar och försök att få 
igenom ytterligare ett paket på 3 500 miljarder dollar. Även 
om det sistnämnda paketet ska vara fullt finansierat är det 
framtungt vilket ger vissa positiva tillväxteffekter. I Europa 
rullas nu Next Generation EU ut som omfattar satsningar på 
ca 1 procent av BNP per år i 5-6 år. 

De flesta länder har fokuserat hårt på att stötta ekonomier-
na trots skilda förutsättningar i utgångsläget. USA har stora 
frihetsgrader tack vare dollarns ställning som reservvaluta 
och i Europa finns en ganska stor enighet om att inte återupp-
repa misstagen med tidiga sparprogram efter finanskrisen. I 
Sverige har regeringen nyligen annonserat att budgetpropo-
sitionen i september ska innehålla satsningar på 74 miljarder 
kronor; klart mer än de 40 miljarder som skulle vara i linje 
med en mer strikt tolkning av det finans-politiska ramverket. 
Sammantaget ser finanspolitiken i OECD-området ut att bli 
svagt expansiv även i år efter den unikt stora stimulansinjek-
tion motsvarande 5 procent av BNP som noterades 2020. 
Minskade krisutgifter kompenseras mer än väl av offensiva 
tillväxtsatsningar i år. Vi väntar oss också satsningar för 2022 
och 2023. Men om man mäter den finanspolitiska injektionen 
som förändring av det konjunkturrensade offentliga saldot 
noteras en åtstramning runt 3 procent av BNP 2022 och 1,5 
procent av BNP 2023 för OECD-området som helhet.  

Extremvädrets pris. Klimatomställningens samspel med 
traditionell finanspolitik kommer alltmer i fokus. Sommarens 
extrema väderhändelser, med många skyfall och värmeböljor, 
i kombination med publiceringen av IPCC:s nya rapport om 
klimatet har gett förnyad kraft till diskussionen om klimatför-
ändringar och behovet av åtgärder. Frågan om detta kommer 
att stärka politikernas beslutskraft vid klimatmötet i Glasgow 
i början av november diskuteras i temaartikeln Extremväd-
rets pris i Nordic Outlook. Det är möjligt – kanske till och med 
troligt, men inte självklart. Enligt IPCC behövs investeringar 
i klimatomställningen motsvarande 3 500 miljarder dollar 
årligen, för att klara 1,5-gradersmålet. Dagens investeringar 
är inte i närheten av dessa nivåer och sommarens händel-
ser har dessutom pekat ut andra stora investeringsbehov. 
Såväl återuppbyggnaden efter sommarens förödelse som 
anpassningsåtgärder för att säkerställa att länder, städer och 
människor ökar sin motståndskraft mot framtida katastrofer 
kommer också att kräva stora investeringar. Frågan är om det 
kommer att finnas pengar till allt eller om de långsiktiga om-
ställningsinvesteringarna riskerar att få stå tillbaka för sådant 
som upplevs mer akut.

Nedjusterad EM-prognos. Den generellt lägre vaccina-
tionsgraden i EM-ekonomier, och framförallt i de fattigaste 
länderna, skapar nu en sårbarhet. Nya vågor av smittsprid-
ning har dämpat konsumentförtroendet och företagens 
investeringsvilja. Med undantag av Indien är nedjustering-
arna av BNP-tillväxten som störst bland de asiatiska länder 
som inledningsvis var bäst på att stoppa smittspridningen. 
Kina lär behålla sin nolltolerans mot smittspridning men nya 
nedstängningar ser ut att bli geografiskt begränsade och får 
därmed liten effekt på den inhemska tillväxten. Men störning-

arna på globala leveranskedjor blir ändå betydande när t ex 
hamnar stänger. I Latinamerika och Ryssland har däremot 
BNP-tillväxten överraskat på uppsidan. Det beror delvis på 
att myndigheterna varit ovilliga att införa restriktioner och 
accepterat högre smittotal för att inte strypa den ekonomiska 
aktiviteten. Uppjusteringar i dessa länder har dock inte fullt 
ut kompenserat för nedrevideringarna av framförallt Kina och 
Indien. Vi har därför justerat ned tillväxtprognosen för vårt 
EM-aggregat till 6,5 från 6,8 procent 2021. För 2022 ligger vi 
kvar med en tillväxtprognos på 4,8 procent. Därefter väntas 
en ytterligare dämpning till 4,3 procent 2023.

Motståndskraft mot högre räntor. Inflationen har ökat mar-
kant också bland EM-ekonomierna och flera centralbanker 
har höjt sina styrräntor. Så länge global ekonomi fortsätter 
att återhämta sig och inflationen inte fortsätter att öka är en 
gradvis ökning av globala räntor inte ett problem för majori-
teten av EM-ekonomier. Men skulle vi få se kraftigt stigande 

BNP-tillväxt, BRIC-länder

Årlig procentuell förändring 2021 2022 2023

Kina 8,6 5,6 5,4

Indien 8,9 6,3 4,9

Brasilien 5,3 2,5 2,2

Ryssland 4,3 2,9 2,0

EM-ekonomier, totalt 6,5 4,8 4,3

     Källa: IMF, SEB 

inflation och marknadsräntor, t ex drivna av alltför expansiv 
finanspolitik i USA, skulle konsekvenserna bli stora. EM-valu-
torna skulle då hamna under stark press nedåt vilket skulle 
tvinga fram räntehöjningar med inbromsning av tillväxten 
som följd. 

Oljepriset faller tillbaka något. Vi behåller vår oljeprisprog-
nos från förra Nordic Outlook i maj. Tillväxten i efterfrågan 
på olja och energi ser ut att bli något lägre än vi tidigare 
trodde beroende på den ökande smittspridningen. Oljepro-
ducenterna inom OPEC+-samarbetet lär dock kompensera 
för detta och fortsätta att begränsa produktionen för att 
kunna upprätthålla ett pris i intervallet 65 till 75 dollar per fat 
under 2021. En normalisering av global ekonomi, speciellt av 
resande och transporter, kommer att ge stöd till efterfrågan. 
Men samtidigt kommer investeringar och forskning kring al-
ternativa energikällor samt ambitioner att minska koldioxidut-
släppen att leda till gradvis lägre efterfrågan. Sammantaget 
väntar vi oss att det genomsnittliga oljepriset sjunker till 62,5 
dollar per fat under 2022 på grund av ett behov bland de 
oljeproducerande länderna, speciellt Ryssland, att öka försälj-
ningen samt en relativt begränsad ökning av efterfrågan.

Konstlat snabb nedgång i arbetslöshet. Arbetslösheten har 
fortsatt att överraska på nedsidan. I USA sjönk den till låga 
5,4 procent i juli och i euroområdet är den senaste noteringen 
7,7 procent; bara en halv procentenhet över noteringarna vid 
pandemins utbrott. Därtill har andelen företag som har svårt 
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att hitta lämplig arbetskraft stigit till historiskt höga nivåer. 
Mot denna bakgrund är det naturligt att ställa frågan om 
ekonomierna verkligen kan växa klart snabbare än trend de 
närmaste åren. Man kan dock lyfta fram flera tillfälliga fakto-
rer bakom den ansträngda situationen på utbudssidan. I USA 
hämmas arbetsutbudet t ex av stängda skolor och svårighe-
ter att ta sig till jobbet samtidigt som det tillfälligt utvidgade 
arbetslöshetsunderstödet minskar drivkrafterna att arbeta. I 
euroområdet håller vissa krisåtgärder nere arbetskraftsdelta-
gandet. Det är därför troligt att arbetslösheten vänder uppåt 
en del under hösten när deltagandegraden normaliseras. 

Svårtolkad produktivitetstrend. Krisåtgärder kopplade till 
pandemin skapar också en rad problem att tolka den eko-
nomiska statistiken. Det gäller inte minst löne- och produk-
tivitetsutvecklingen som främst kompliceras av att det är 
svårt att mäta hur många arbetstimmar som verkligen utförs. 
Trots denna osäkerhet kan man ändå se vissa tecken på en 
uppväxling av arbetsproduktiviteten i t ex USA. Det har väckt 
förhoppningar om att krisen ska frigöra den potential som 
digitaliseringsprocesser byggt upp under en längre tid ibland 
med benämningen ”den fjärde industriella revolutionen”. Får 
vi verkligen ett sådant skift uppåt i produktivitetstrenden 
vore det mycket gynnsamt för utsikterna för tillväxt och bör-
skurser på medellång sikt. Sådana teknikskiften skapar ofta 
också oro för bestående högre arbetslöshet när en viss typ 
av jobb försvinner. Historien visar dock att negativa effekter 
på arbetslösheten blir kortvaraktiga. Tekniksprång, som ökar 
ekonomins produktionspotential, brukar ganska snabbt skapa 
efterfrågeökningar på olika områden.

Inflationsutmaningar i olika tidsperspektiv. Den senaste 
tidens utveckling har spetsat till frågan om hur allvarligt 
inflationshotet verkligen är. Inflationen i USA överstiger nu 
5 procent, vilket är den högsta noteringen sedan början av 
1990-talet. I en temartikel i Nordic Outlook diskuterar vi olika 
aspekter av inflationsprocessen. Vi står fast vid vyn att infla-
tionsuppgången i USA i hög grad drivs av tillfälliga faktorer som 

Olika tempo i arbetslöshetens nedgång

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

är kopplade till pandemin. Auktionspriserna på begagnade bilar 
i USA har t ex ökat med 50 procent, bl a drivet av uthyrningsfö-
retagens behov av att snabbt återställa en kraftigt nedbantad 
bilpark. Stigande tjänstepriser på turism ger nu också stora 
bidrag till KPI-inflationen genom baseffekter när priserna 
normaliseras från de mycket nedpressade nivåerna 2020. 
KPI-uppgången i Västeuropa är inte alls lika dramatisk, speciellt 
inte i Sverige, och vi ser flera skäl till detta. Konsumtionsupp-
gången har inte alls varit lika kraftig som i USA, bl a beroende 
på stödpolitikens utformning. Därtill fungerar marknaden för 
begagnade bilar på annorlunda sätt, vilket gör en prisexplosion 
av amerikanskt snitt mycket osannolik. 

Tillfällig impuls trots mer varaktiga störningar. Det är högst 
troligt att dessa prisimpulser, kopplade till återöppnandet av 
ekonomin, är tillfälliga och att inflationen därför faller tillbaka 
under 2022. Men det är samtidigt tydligt att störningarna 
för produktion och transporter blir mer varaktiga än väntat. 
Detta är i hög grad är kopplat till förnyad smittspridning och 
nya nedstängningar i Asien, inte minst när det gäller stängda 
hamnar, som bidrar till högre fraktpriser. Vi kan också se att 
priserna i producentledet nu har börjat stiga också på mer 
bearbetade konsumtionsvaror. I viss mån bidrar också högre 
råvarupriser till KPI-inflationen, men med undantag av olja 
och livsmedel blir effekten troligen liten.

Nya tester av den gåtfulla Phillips-kurvan. Att vi nu får 
leva med en hög amerikansk KPI-inflation en tid gör det extra 
viktigt att också analysera hur den långsiktiga inflationsmil-
jön kan påverkas. För att inflationen varaktigt ska skifta upp 
krävs ett regimskifte också för löneökningstakten. Eftersom 
vi tror att dagens flaskhalssignaler på arbetsmarknaden är 
tillfälliga avgörs frågan på längre sikt. Generellt har lönerna 
under lång tid varit okänsliga för förändringar i arbetslös-
het. Den rekordlåga arbetslösheten i USA precis före krisen 
genererade t ex bara mindre uppgångar i löneökningstakten. 
Arbetslösheten i USA väntas falla till 3,3 procent i slutet av 
prognosperioden, vilket är något lägre än nivån före pande-
min. Därmed kommer vi återigen att testa hur Phillips-kur-

Bilar och turism driver upp amerikansk inflation

Källa: BLS, Macrobond, SEB
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van, dvs sambandet mellan arbetsmarknaden och pris- och 
lönebildningen, ser ut. 

Strukturella krafter förändrar lönebildningen? Vissa struk-
turella faktorer kan tala för lite högre löneökningar denna 
gång. Oro för växande ekonomiska klyftor har fått ökat ut-
rymme i den politiska debatten och höjda minimilöner kan t ex 
sprida sig till en bredare löneuppgång. Perioden med förhöjd 
inflation kan också göra att Phillips-kurvan skiftar uppåt via 
stigande inflationsförväntningar. Än så länge syns dock inga 
starka tecken på detta. Marknadens prissättning för KPI-infla-
tionen har vänt upp efter nedgångarna under 2019 och 2020, 
men ligger vare sig i Europa eller USA på alarmerade nivåer. 
Lägre internationell rörlighet i kombination med högre löneni-
våer i EM-ekonomier kan också tänkas försvaga globalisering-
ens lönedämpande krafter på sikt, men det är ändå svårt att 
tro att detta på något avgörande sätt skulle förändra bilden.

Monetär stimulans leker med inflationselden? Rådande 
inflationsuppgång har också gett ny luft under vingarna till 
tankarna om att den exceptionella monetära expansionen i 
sig kan skapa inflation. Under 2020 och 2021 ökar central-
bankernas tillgångar enligt våra beräkningar med 12 500 
miljarder dollar. Sedan finanskrisen 2007-2008 har ökningen 
varit 20 000 miljarder dollar. Om vi antar en penningmultipli-
kator på ca 4 landar vi i en expansion av banksystemets utlå-
ning på totalt 80 000 miljarder dollar (92 procent av global 
BNP 2019). En grov uppskattning visar att centralbankernas 
värdepappersköp drivit ned globala långräntor med 120-160 
räntepunkter.  

Inga monetära genvägar till inflation. Vi står dock fast vid 
synen att det inte finns några ”monetära genvägar” till KPI-in-
flation som är frikopplade från efterfrågetryck på varor, tjäns-

Inflationen faller tillbaka  
(årlig procentuell förändring)

Källa: SCB, BLS, Eurostat, SEB

Få tecken på löneacceleration

Källa: Medlingsinstitutet, Fed, Macrobond, SEB

ter eller arbetskraft. Vi ser nu hur den monetära expansionen 
pressar upp priserna på tillgångar som aktier och bostäder. 
Till viss del ökar detta också den generella efterfrågan i 
ekonomin men denna ”förmögenhetskanal” försvagas av den 
ojämna fördelningen av tillgångarna. Att inflationsriskerna 
från monetär expansion ofta spelas ner beror dock på att man 
utgår från att centralbankerna ganska snabbt kan dra tillbaka 
stimulanserna om inflationsmålen hotas i grunden. Om man 
däremot börjar misstänka att centralbankernas oberoende är 
hotat genom att nationella regeringar prioriterar andra mål 
för den ekonomiska politiken skulle slutsatsen kunna föränd-
ras. Men vi har svårt att se en sådan utveckling, speciellt i 
utvecklade ekonomier. De förändringar av penningpolitiska 
ramverk som vi sett, främst i USA, bör snarast tolkas som 
försök att dra slutsatser av tidigare svårigheter att verkligen 
nå upp till inflationsmålen. 

Synkroniserad uppgång i bostadspriser Bostadsprisernas 
uppgång under pandemin har varit ovanligt synkroniserad. 
Priserna har stigit i hela 90 procent av de utvecklade ekono-
mierna och i vissa länder ligger årstakten högre än på flera 
decennier. Att bostadspriserna kunde stiga även i inlednings-
skedet, trots kraftiga BNP-fall och stigande arbetslöshet, 
avviker också från mönstret i tidigare kriser. Policyresponsen 
från både penning- och finanspolitik kom ovanligt snabbt och 
skapade en miljö med exceptionellt låga bolåneräntor och 
god inkomstutveckling. Hushållens underliggande balans-
räkningar var också i betydligt bättre skick jämfört med t ex 
finanskrisen. Att det finansiella systemet var i ett bra skick 
vid krisutbrottet har också inneburit att den typ av kreditåt-
stramning (credit crunch) som ofta förlänger och fördjupar 
ekonomiska nedgångar kunde undvikas. Därtill förändrades 
preferenser för större boytor i spåren av utökat hemarbete 
och försämrade möjligheter till resor.
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Stabilisering på hög nivå. Den snabba uppgången i bo-
stadspriser under pandemin skapar i sig potential för rekyler 
nedåt när situationen normaliseras i olika avseenden. I t ex 
Norge och Sverige har prisutvecklingen dämpats markant de 
senaste månaderna även om det är svårt att avgöra vad som 
är säsongsmässiga sommareffekter. Därtill föll SEB:s bo-
prisindikator tillbaka kraftigt i augustimätningen, men ligger 
fortfarande över det historiska snittet. Även om arbetslivet 
gradvis återgår till mer normala förhållanden tyder olika en-
käter på att vi står införvaraktiga förändringar i preferenser 
när det gäller t ex hemarbete. Samtidigt kommer ränteläget 
att förbli mycket lågt under överskådlig tid. Så länge osäker-
het kring pandemin kvarstår lär beslutsfattare därtill vara 
mycket obenägna att riskera en kraftig nedgång på bostads-
marknaden som skulle skada hushållens balansräkningar och 
därmed hämma konsumtionen. Sammantaget gör vi därför 
bedömningen att en kraftig priskorrektion nedåt inte är så 
sannolik. Efter en mindre nedgång eller utplaning i närtid är 

Kreditgapet växer

Källa: BIS, Macrobond; SEB

vår prognos att priserna fortsätter uppåt om än i betydligt 
långsammare takt än vad vi sett det senaste året.   

Dyrare boende skapar politiska spänningar. Policy-reak-
tionen på sikt är dock svårbedömd. Högre bostadspriser har 
satt press uppåt också på hyrorna, vilket förstärkt problemen 
med växande ekonomiska klyftor. Högutbildade, som ofta 
äger bostäder, har generellt haft lättare att arbeta hemifrån. 
Anställda i tjänstesektorer med relativt låg lönenivå har å 
andra sidan drabbats av såväl osäkrare jobbutsikter som 
stigande hyreskostnader. Notabelt är att priserna också stigit 
kraftigt i länder med hög andel hyrda bostäder som tidigare 
haft en lugn prisutveckling. I typexemplet Tyskland har detta 
lett till politiska spänningar och i Berlin ska nu en folkomröst-
ning pröva frågan om vidgade möjligheter att expropriera 
fastigheter för att öka utbudet av lägenheter med reglerade 
hyror. EU-kommissionen försöker nu t ex också sätta press på 

Nederländerna att ändra sina mycket gynnsamma skattereg-
ler för ägt boende genom att koppla frågan till landets tillgång 
till EU:s återhämtningsplan. I Sverige är regelverket kring 
hyressättningen en latent känslig politisk stridsfråga vilket 
inte minst blev tydligt i de olika turerna kring försommarens 
regeringskris.

Även centralbankerna visar tecken på att påverkas av 
debatten om penningpolitikens bidrag till ökad ekonomisk 
ojämlikheter. Höga bostadspriser försvårar för förstagångs-
köpare, minskar mobiliteten på arbetsmarknaden och ökar 
risken för finansiell instabilitet. I samband med beslutet om en 
ny penningpolitisk strategi meddelade ECB att just boende-
kostnader bättre ska avspeglas i HIKP-inflationen. Möjligen 
kan detta vara ett steg mot att i större utsträckning ta hänsyn 
till t ex bostadspriser i penningpolitiska beslut på sikt. Norges 
Bank har en tradition av att mer explicit hålla ett öga på 
boprisutvecklingen och även denna gång finns detta med i 
bilden när man nu är på väg att påbörja räntehöjningar långt 
före andra jämförbara länder. Riksbanken har gått åt motsatt 
håll sedan 2014 efter regeringens beslut att ge Finansinspek-
tionen huvudansvaret för makrotillsynen samt kritik från 
arbetsmarknadens parter. Riksbanksutredningens föreslår 

Synkron uppgång i bostadspriser

Källa: SEB Nordic Outlook

därtill snarast minskat utrymme för att ta hänsyn till bostads-
prisutvecklingen. På lång sikt kan man ändå inte utesluta att 
en omprövning kan komma. Nackdelarna med extremt låga 
räntor som driver upp priser i kombination med amorterings-
krav och kvantitativa regleringar blir allt tydligare, inte minst 
genom att skapa mycket höga trösklar för yngres etablering 
på bostadsmarknaden.  

Svåra penningpolitiska avvägningar. Inflationsimpulsen i 
spåren av pandemirelaterade obalanser på varu- och arbets-
marknader runt om i världen har också överraskat centralban-
kerna. Även om huvudsignalerna fortfarande är att inflations-
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impulserna ska ses som tillfälliga går det att skönja en ökad 
osäkerhet och oenighet inom centralbankssfären när det gäller 
varaktigheten av obalanserna och den förhöjda inflationsnivån. 
Den senaste tiden har t ex Fed, Bank of England och Norges 
Bank olika starkt signalerat att man är beredd att i små och 
förutsägbara steg börja normalisera penningpolitiken.   

Fed och ECB går nu i olika takt i sina försök att normalisera 
penningpolitiken. Det är logiskt då inflationsriskerna är större 
i USA än i euroområdet. Fed väntas i december inleda en 
minskning av de månatliga värdepappersköpen på 120 mdr 
dollar och i september 2022 ska de vara avslutade. Det öpp-
nar för en Fed-höjning under första kvartalet 2023. I slutet 
av 2023 ligger räntan på 0,75 procent. ECB, å andra sidan, 
höjer inte räntan under prognosperioden i enlighet med sin 
nya penningpolitiska strategi. PEPP-programmet fullföljs och 
ersätts med ett nytt, flexibelt QE-program under 2022. Bank 
of England (BoE) väntas höja räntan med 15 punkter i ett 
försiktigt första steg redan i maj 2022 som svar på stigande 
resursutnyttjande, Man följer sedan upp med ytterligare två 
höjningar under 2023 och når liksom Fed nivån 0,75 procent 
vid slutet av året.

Nordiska centralbanker väljer olika vägar framåt. Riksban-
ken avslutar värdepappersköpen vid årsskiftet och ligger kvar 
med nollränta 2021-23. Norges Bank höjer räntan redan i 
september från dagens 0 procent och når 1,50 procent i slutet 
av 2023. I Danmark skapar kapitalflöden apprecieringstryck 
på valutan och Nationalbanken väntas sänka styrräntan med 
ytterligare 10 punkter till minus 0,60 procent under 2022. 

E-valutorna på väg. Centralbankerna pressas nu till att skapa 
en ny typ av pengar. Utvecklingen drivs av allmänhetens 
behov ny teknologi för att kunna genomföra snabba och ef-
fektiva betalningar. Centralbanker vill å sin sida fortsätta att 

ha kontroll över tillgången på statliga pengar och penningpo-
litiken men ändå kunna bemöta konkurrensen från kryptotill-
gångar. Fel utformade kan E-valutor äventyra den ekonomiska 
och finansiella stabiliteten. 

Långräntorna stiger måttligt. De globala långräntorna 
sjönk under sommaren på oro för data, virus och mer osäkra 
utsikter när stödet från stimulanser avtar. USA-räntor drar 
sig måttligt högre i höst när Fed bereder sig på att trappa ned 
obligationsköpen i slutet av året, följt av försiktiga räntehöj-
ningar 2023, medan Europa hålls tillbaka av hög ribba för 
höjning och förlängda tillgångsköp. 10-åriga USA-räntor stiger 
till 1,50 procent i slutet av året och något över 2 i slutet av 
2023, medan tyska är kvar under noll i år och något över i slu-
tet av perioden. Väl aggressiva förväntningar på Riksbankens 
höjningar och lågt obligationsutbud talar för en viss krympning 
av långräntespreaden mot Tyskland. Svenska 10-årsräntor fort-
sätter dock att handla ca 45 punkter över motsvarande tyska. 

Starkare USD. En miljö med stora överskott av likviditet 
och nollräntor gynnar valutor där centralbanker går före i 
åtstramningen. EUR/USD sjunker till 1,16 i slutet av året och 
bottnar på 1,13 i slutet av 2022. Kronans potential begränsas 
av bestående nollränta och strukturella utflöden. EUR/SEK 
handlas på 10,10 i slutet av året och 9,80 i slutet av 2023. 
Planerade räntehöjningar har inte gett det förväntade stödet 
för norska kronen. EUR/NOK rör sig ändå gradvis lägre till 
strax under 10,00 i slutet av perioden. 
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