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Ska man amortera eller placera i aktiemarknaden om  
man har pengar över? Det finns mycket att ta hänsyn till,  

som riskvilja, ålder, buffert och livssituation. 

Är amortering en 
bra investering?



Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av 
Svenska Handelsbanken AB (publ), i 
fortsättningen kallad Handelsbanken. 
Handelsbanken står under Finansin-
spektionens tillsyn. De som arbetar 
med innehållet är inte analytiker och 
materialet är inte oberoende investe-
ringsanalys. Innehållet är uteslutande 
avsett för kunder i Sverige. Syftet är att 
ge en allmän information till Handels-
bankens kunder och utgör inte ett 
personligt investeringsråd eller en per-
sonlig rekommendation. Informatio-
nen ska inte ensamt utgöra underlag 
för investeringsbeslut. Kunder bör  
inhämta råd från sina rådgivare och 
basera sina investeringsbeslut utifrån 
egen erfarenhet. Informationen i 

materialet kan ändras och också 
avvika från de åsikter som uttrycks i 
oberoende investeringsanalyser från 
Handelsbanken. Informationen grun-
dar sig på allmänt tillgänglig informa-
tion och är hämtad från källor som 
bedöms som tillförlitliga, men riktighe-
ten kan inte garanteras och informa-
tionen kan vara ofullständig eller 
nedkortad. Ingen del av materialet får 
reproduceras eller distribueras till 
någon annan person utan att 
 Handelsbanken dessförinnan lämnat 
sitt skriftliga medgivande. Handels-
banken ansvarar inte för att materialet 
används på ett sätt som strider mot 
förbudet mot vidarebefordran eller 
offentliggörs i strid med bankens reg-
ler. Finansiellt instruments historiska 
avkastning är inte en garanti för fram-

tida avkastning. Värdet på finansiella 
instrument kan både öka och minska 
och det är inte säkert att du får tillbaka 
hela det investerade kapitalet.

Important notice – in English

This communication is a product of 
Svenska Handelsbanken AB (publ). It 
is not an independent or objective 
research report prepared by research 
analysts. This information is not direc-
ted to persons whose participation 
requires prospectuses, registration, or 
other measures beyond those taken 
by Handelsbanken. This information 
may not be distributed in any country, 
for instance the US, in which distribu-
tion requires such measures or con-
travenes the laws of such country.
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D
e senaste årens mycket låga räntor har varit 
fördelaktiga för den svenska fastighetsmark-
naden som också har klarat sig bra genom 
pandemin. Men det ser olika ut i olika 

segment, och vissa är hetare än andra. Stort intresse 
tilldrar sig till exempel industrifastigheter medan 
hotell- och handelsfastigheter möter en tuffare tillvaro. 
Osäkerheten om vilka effekter som ökat hemarbete 
leder till är fortsatt stor, och en viktig fråga att lösa är 
hur anpassningen till morgondagens arbetsliv ska gå 
till. På sidorna 8-9 berättar vår aktieanalytiker Johan 
Edberg om hur han ser på den närmaste framtiden för 
fastighetsbranschen i stort, och för ett antal bolag som 
finns noterade på Stockholmsbörsen.

De låga räntorna har också medfört att fler hushåll 
idag har lägre räntekostnader än de tidigare räknat 

med, och att det finns pengar över. Hur ska man han-
tera det överskottet? Är det bättre att investera i aktier 
än att amortera? Det är svårt att ge ett generellt svar på 
eftersom beslutet är komplext och högst individuellt. 
Avgörande är hur just din ekonomiska situation ser ut, 
var i livet du befinner dig och vilka preferenser du har. 
På sidorna 4-6 belyser vår placeringsstrateg Mats 
Nyman ett antal saker som är viktiga att fundera kring.

M
issa inte heller månadens intervju som 
denna gång är med Johan Skoglund, vd för 
bostadsutvecklaren JM där han engagerat 
berättar om bland annat bolagets högt 

prioriterade hållbarhetsarbete.

Trevlig läsning!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Fastigheter i fokus
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Aktuellt

TROT S KR AFTI GT STI G AN D E aktie-
kurser under fjolåret för teknik-
aktier drar Niklas Lundin inga 
paralleller med IT-bubblan år 2000. 

– Den senaste rapportsäsongen 
ger snarare stöd för att digitaliserings-
trenden fortsätter. Bolagen är 
 optimistiska, genererar stadiga 
 kassa flöden och för de flesta teknik-
jättar har analytikerna fått justera upp 
sina vinstprognoser. Vi räknar med 
att vinsterna växer med 15-20 procent 
per år för de innovativa teknikbolagen 
i kanske 5-10 år till, säger han.

BÅD E UTBYG G NAD E N AV 5G, ökad 
användning av molntjänster och 
satsningarna inom hållbarhet driver 
på ett strukturellt skifte som accele-
rerat under pandemin. Nyckel ordet 
är beteendeförändring. 

Enligt konsultföretaget 
 McKinsey uppger 75 procent av de 
som för första gången använt digi-
tala kanaler under pandemin att de 
kommer fortsätta göra det.

– Många underskattar hur bestå-
ende förändringen är, fortsätter 
 Niklas Lundin. Vi har gått från 
digital isering som en krishantering 
till ett läge där de flesta företag har en 

digital strategi. Drivkraften i temat 
är att vi kommer fortsätta handla 
online, använda streamingtjänster, 
digitala betalningsmedel och spela 
dataspel. 

PÅ B Ö R S E N HAR investerare före-
dragit cykliska aktier under våren. 
Inte minst oron för inflation och 
stigande räntor har slagit hårt mot 
tillväxtaktier, men med lång place-
ringshorisont kan teknikaktier ge 
bra köptillfällen, menar han.

– Lägre aktiekurser gör att vi 
bland annat har ökat innehaven i 
Microsoft, Amazon och Googles 
moderbolag Alphabet, bolag med 
tjänster som mer än en miljard 
personer använder dagligen. 

– På lite sikt är branscher med 
låg digitaliseringsgrad spännande 
som till exempel bygg, hälsovård 
och den offentliga sektorn i USA. 
Digitaliseringen där kommer att 
tid, men kan också ge lång period 
av tillväxt.

Men det finns risker att se upp 
för. Skattehöjningar och eventuella 
ökade regleringar kan slå mot de 
större marknadsledande ameri-
kanska teknikbolagen. n 
Historisk avkastning är ingen garanti för 
framtida avkastning. De pengar som pla-
ceras i en fond kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att du får till-
baka hela det insatta kapitalet.

Digitalisering är det bärande investeringstemat i 
 f onden Amerika Tema. Ett område som marknaden 
underskattar, enligt fondens förvaltare Niklas Lundin.

Nyheter

Handla  
amerikanska aktier
Nu kan du handla med 
amerikanska värdepapper via 
Handelsbankens mobilapp och 
internettjänst. Till att börja med 
kan aktier som ingår i indexet 
Nasdaq 100 handlas. 

Nasdaq 100 utgörs till stor 
del av bolag inom sektorerna 
Teknik (43 procent), Kommuni-
kation (32 procent) och Konsu-
ment (21 procent). Facebook, 
Amazon, Apple, Netflix 
och Google, de så kallade 
FAANG-bolagen är några av 
aktierna du kan handla. Ett 
urval av andra välkända namn 
i indexet är Tesla, PayPal, 
Adobe, Intel, PepsiCo, Amgen, 
Moderna, T-mobile, Starbucks 
och Activision Blizzard. 

Våra aktieanalytiker bevakar 
inte bolag utanför de nordiska 
aktiemarknaderna. Sedan tidi-
gare finns det, utöver de nord-
iska marknaderna, möjlighet 
att handla digitalt med värde-
papper på börserna i Frankrike, 
Nederländerna och Tyskland.  

Courtaget för amerikanska 
värdepapper blir samma som 
för europeiska, det vill säga 
0,09 procent med ett minimi-
courtage om 59 kronor.

Mot ännu mer 
 hållbara investeringar 
Som första svenska fondbolag 
byter Handelsbanken Fonder 
index på fem globala och 
regionala indexfonder till så 
kallade Paris Aligned Index. 

– Syftet är att kunna erbjuda 
indexfonder som är i linje med 
åtagandena i Parisavtalet om 
klimatet, ett viktigt steg på vår 
resa mot att ha nettonoll utsläpp 
av växthusgaser, säger Emma 
Viotti, chef för passiv förvaltning 
på Handelsbanken Fonder. 

Handelsbankens strategi är 
att hållbarhet ska genomsyra 
hela fondförvaltningen och vi 
arbetar därför med att ständigt 
förbättra hållbarhetsnivån i våra 
fonder, istället för att lansera 
nya separata hållbarhetsfonder.

Niklas Lundin

Innovationskraft ger 
 teknikbolagen försprång
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Hemarbete är ett exempel på förändrat 
beteende som kan väntas dröja sig
kvar tack vare teknikutvecklingen.



VINJETT / undervinjett

U R ET T AVK A STN I N G S P E R S P E KTIV 

är frågan enkel. Bostadslån kostar i 
genomsnitt cirka 1,5 procent idag*. 
Betalar man ner sina bostadslån, 
amorterar, blir de minskade ränte-
betalningarna den avkastning man 
får. Aktiemarknaden däremot kan 
förväntas ge en avkastning på 5-7 
procent per år på lång sikt. Så om 
målet är att få en så hög avkastning 
som möjligt kan det vara bättre att 
köpa aktier eller aktiefonder.

Men på kort sikt kan mycket 
hända. Aktiemarknaden rör sig ofta 
kraftigt, både upp och ner. Inte ens 
på 5-10 års sikt är det säkert att aktier 
ger bättre avkastning än att amor-
tera. Är målet att få en helt säker 
avkastning kan det därför vara ett 
bra alternativ att betala av på lånen. 

Den stora risken med bostadslån 
är förstås om räntorna stiger. Och 
just nu är räntorna extremt låga. 
Stigande räntor gör inte bara att 
boendekostnaderna ökar. De riske-

I fokus

rar också att leda till att bostadspri-
serna faller, vilket är ett av skälen till 
att Finansinspektionen infört amor-
teringskravet.

Risken för stigande rän-
tekostnader är lätt att skydda 
sig mot. Det är bara att 
binda räntan. Just nu är det 
inte dyrare att binda räntan 
på fem år än på tre måna-
der, och det kostar inte 
mycket mer att binda i upp till 
tio år.

Att amortera av rädsla för 
stigande räntor är inte lika effektivt, 
eftersom det oftast tar lång tid att 
beta av skulden. Om bostaden däre-
mot faller kraftigt i värde, så att den i 
värsta fall blir mindre värd än lånet, 
är amorteringar det enda som hjäl-
per. Att betala av på lånen är också 
bra om man vill låna mer pengar 
längre fram, till exempel för att 
renovera, eller till en kontantinsats 
för ett nytt, dyrare boende.

Börjar du närma dig pension 
gäller det att tänka till. Det kan till 
exempel vara bra att amortera för att 
få en lägre boendekostnad som 

Placera eller 
amortera? 
BOSTAD Placera på börsen eller betala av på lånen om man 
har pengar över? Valet är svårt, det finns goda argument 
för båda alternativen. Det viktiga är att du väljer en 
strategi som passar just dig.  
Text Mats Nyman, placeringsstrateg Handelsbanken

4

Mats Nyman

* Källa: SCB. Faktum är att efter skatteavdrag och 
inflation är räntan på bostadslån negativ, man får 
alltså betalt för att låna till bostaden. Även spa-
rande på vanligt bankkonto ger negativ avkast-
ning efter inflation.
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Det kan finnas flera skäl att amortera, 
bland annat om man vill låna mer längre 
fram för att renovera eller köpa ett nytt 
dyrare boende. 
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I FOKUS /Bostad 

pensionär. Samtidigt kan det vara svå-
rare att få låna när inkomsterna är 
lägre**, om man till exempel behöver 
pengar för att renovera bostaden.

Under många år har det varit som ett 
självspelande piano att äga sin bostad. 
Många har tjänat mer på att bo än på att 
jobba. Bostäderna har stigit i värde, så att 
den kontantinsats som behövs för att 
göra en bostadskarriär har vuxit av sig 
själv. Ju mer lån, desto snabbare har det 
egna kapitalet vuxit. Men priserna går 
inte alltid upp, de kan gå ner också (även 
om de som bara varit med på bostads-
marknaden de senaste tio åren kanske 
inte tror det).

SÅ NÄR S K A man välja att placera istället 
för att betala av på lånen? De tvingande 
amorteringskraven styr förstås. Därefter 
bör en rejäl buffert, för oförutsedda 
utgifter och tillfälliga inkomstbortfall, 
alltid gå före avbetalningar på bostads-
lånet eller att göra mer riskfyllda place-
ringar. En buffert kan också användas 
till att betala räntorna på bostadslånet 
om räntorna stiger i framtiden. 

Men man kan inte ha en buffert för 

alla eventualiteter. Det effektivaste 
sättet att skydda familjens eko-
nomi mot eventuell arbetslös-
het, långtidssjukdom eller 
dödsfall är försäkringar, inte en 
jättebuffert eller att amortera på 
bostadslånet. Och har man andra 
lån, som blancolån, kreditkorts-
skulder, delbetalningar eller kon-
sumtionslån, lönar det sig så gott som 
alltid bättre att betala av dem först. Bara 
studielån och lån på uppskov efter 
bostadsförsäljning har lägre räntekost-
nad än bostadslån.

När detta är omhändertaget lönar 
det sig nästan alltid bättre att placera i 
aktier, på lång sikt. Om man exempelvis 
betalar av ett tioårigt lån sparar man 1,5 
procent om året i räntebetalningar, det 
vill säga 15 procent på tio år. Om aktier 
växer med sju procent per år blir avkast-
ningen 100 procent på tio år, nästan sju 
gånger så mycket som för den som 
amorterar. Och med ränta på ränta 
växer skillnaden mellan amortering 
och aktieavkastning. På 20 år växer 
aktiekapitalet kanske fyra gånger och 
på 40 år 16 gånger. Faktum är att 
svenska aktier har gett 100 gånger 
insatsen på 50 år. 

FÖ R AT T S U M M E R A : För långsiktigt spa-
rande, till exempel om man har långt till 
pensionen, är aktier ett överlägset alter-
nativ till amorteringar ur ett avkast-
ningsperspektiv. Samtidigt är risken 
förstås högre, men faktum är att risken i 
aktiemarknaden minskar ju längre pla-
ceringshorisonten är, om man sprider 
riskerna väl. Och skulle inflationen ta 
fart är aktier långsiktigt ett bättre alter-
nativ än räntesparande, samtidigt som 
bolån då automatiskt minskar i värde. 

Amortering kan vara ett alternativ 
om man vill spara helt utan risk. Efter-
som räntan på bankkonto i dagsläget i 
princip är noll och lånet kostar cirka en 
procent (efter skatt) sparar man en pro-
cent per år. Omvänt kostar det alltså 
bara en procent per år att ha en buffert 

istället för att amortera. Det är en billig 
trygghet!

Är man osäker kan man förstås göra 
både och. Placera långsiktigt i aktier eller 
aktiefonder för hälften av pengarna, och 
använda den andra halvan till att amor-
tera. Då får du både mer att leva på och 
lägre boendekostnader framöver. n

Ovanstående tips är generella och ditt 
 bankkontor kan hjälpa dig se över vad som  
är bäst för just dig.

**  De särskilda bostadslån för pensionärer som finns har 
högre ränta än vanliga bostadslån.

1. Ha en buffert 
Ett par månadslöner i buffert är en bra 
tumregel, mer om man äger sin bostad.

2. Bind räntan
Att binda räntan är det effektivaste sättet att 
skydda sig mot stigande räntor.

3. Säkra din inkomst
Var med i a-kassan och komplettera med 
extra arbetslöshetsförsäkring.

4. Små marginaler? 
Komplettera med extra sjukförsäkring som 
ger en inkomst om du blir långtidssjuk, och 
kanske en vårdförsäkring som gör att du får 
vård och kan återgå till arbetet snabbare.

5. Tänk på familjen 
En livförsäkring skyddar familjens ekonomi 
om du går bort.

MED RÄNTA PÅ RÄNTA VÄXER SKILLNADEN 
MELLAN AKTIER OCH AMORTERING
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Amortera

Källa: Handelsbanken

Förenklat räkneexempel. Vi antar att räntan på 
bolån är 1,5 procent och avkastningen på aktier 
7 procent per år. 

 

Aktier

Avkastning på 
 amortering och aktier.  

Nominellt, före skatt
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MAKRO

X /  AKTIEKOLLEN

Vissa tongivande ekonomer varnar för 
att inflationen kan komma att stiga 
utom kontroll, och marknaden har jus-
terat upp sina inflationsförväntningar. 
Är inflationsoron befogad?

– Det kanske inte är så konstigt 
att det finns en oro med tanke 

på den mycket expansiva 
ekonomiska politiken, men 
vår syn är att det handlar om 

en tillfällig topp, inte någon 
skenande inflation. Det är 

långt till överhettning i ekono-
min eftersom arbetsmarknadsläget är 
fortsatt långt sämre än före pandemin. 
Vi tror att det kommer dröja till 2023 
innan vi får en mer varaktigt högre infla-
tion. 

Vad ligger bakom de höga sifforna?
– En viktig orsak är att priserna jäm-

förs med kollapsande konsumentpriser 
när pandemin slog till förra våren. Den 
effekten är tillfällig och avtar redan under 
sommaren när jämförelsetalen från fjol-
året inte längre är lika extrema. Andra 
tillfälliga effekter är att när länder öppnar 
upp, blir återhämtningen relativt drama-
tisk. Då kan det uppstå obalanser när en 
kraftigt ökande efterfrågan överstiger ett 
fortfarande pandemiskadat utbud. Dessa 
effekter blir troligtvis kortlivade. Det 
gäller även de rusande råvarupriserna. 

Hur orolig ska man vara för högre 
räntor?

– När marknaden inser att inflations-

skräcken är överdriven dämpas förvänt-
ningarna på framtida penningpolitisk 
åtstramning. Den starka rekyl i efterfrå-
gan som väntas följa när ekonomier öpp-
nar upp kan  lyfta längre marknadsrän-
tor ytterligare. Men de grupper som 
drabbats hårt av pandemin ska ha en 
möjlighet att komma in på arbetsmark-
naden igen innan centralbanker börjar 
höja styrräntor.  

– Vi ser därför att centralbankerna 
fortsätter att ge stöd, vilket bland annat 
sker via köp av obligationer för att hålla 
nere räntenivån. Först en bit in på nästa år 
räknar vi med att den amerikanska cen-
tralbanken börjar minska obligationskö-
pen, och vi förväntar oss att de höjer styr-
räntan någon gång under andra halvan av 
2023. Även Riksbanken säger att de vill se 
högre inflation, vilket vi inte ser i korten, 
så vi räknar med att det inte blir någon 
räntehöjning före 2024. 

Hur påverkas boräntorna?
– Den låga räntenivån består enligt 

våra prognoser. Fortsatt låga marknads-
räntor talar också för att boräntorna 
förblir låga, även om de bundna borän-
torna sannolikt har passerat botten.  

Och hur påverkas bostadsmarknaden?
– Bostadspriserna fortsatte upp i 

april, om än i något lugnare takt. Jämfört 
med i april ifjol har priserna stigit med 
nästan  20 procent i genomsnitt. Efter-
frågan är fortsatt stark men antalet villor 
till salu är ovanligt lågt. En förbättrad 
konjunktur, låga räntor och bostadsbrist 
bidrar till att hålla uppe bostadspriserna. 
Vi räknar nu med en fortsatt, men måttli-
gare, prisuppgång framöver. n

Vad ska man tro egentligen?
Under våren har inflationsförväntningarna stigit och långräntorna gått upp. 
Och april bjöd på några riktiga inflationsraketer. För svensk del blev siffran  
2,5 procent och i USA över 4 procent, den högsta siffran sedan finanskrisen 
2008. Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén ger lugnande besked. 

 

Inflationsoro, stigande långräntor och bostadspriser:

Claes Måhlén
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Handelsbanken förväntar sig att 
Riksbanken avvaktar med att höja 
styrräntan till 2024.
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AKTIEKOLLEN /Fastigheter 

LO G I STI K-, L AG E R- O C H industrifastig-
heter är hetare än någonsin. Det som har 

drivit prisuppgången är kraftigt 
fallande avkastningskrav, då 

efterfrågan på fastigheterna 
ökat inte minst från utländska 
aktörer. Växande e-handel 

ökar behovet av industriella 
fastighetsytor och enligt fastig-
hetskonsulten CBRE kräver 

e-handel 2,4 gånger mer logistikyta än 
fysisk handel för att klara snabba trans-
porter och stora volymer av returer. 

Det är stor skillnad mellan en ny 
effektiv terminalbyggnad och en 
industri lokal av äldre modell, vilket för-

svårar analysen när de hamnar i samma 
kategori. En modern logistikfastighet i 
bra läge med ett stort e-handelsföretag 
som långsiktig hyresgäst uppskattas 
förstås mer. För denna typ av fastigheter 
har vi sett en kraftig värdeuppgång 
under senare tid som följd av det snabbt 
ökande behovet av mer yta i kombina-
tion med svårigheten att få fram bygg-
klar mark i rätt läge. 

Men även för lager och lätt industri 
finns ett stort intresse från investerare, 
med stigande tillgångspriser som följd. 
Dessa fastigheter kan dessutom ligga i 
ett läge som långsamt vandrar uppåt i 
värdekedjan i takt med att städerna växer 

och de därigenom kan vara nästa plats 
för kontor eller bostäder (eller kanske en 
padel-bana?). 

 En annan sak som uppskattas är de 
generösa kassaflödena. Även om hyran 
är låg så är även kostnaderna det, och 
driftmarginalen blir hög. Men ofta finns 
bara en hyresgäst i fastigheten, vilket 
medför en risk i kalkylen då fastigheten 
kan bli vakant. Vi ser också tydligt på 
både börsen och i transaktioner att en 
portfölj anses vara mer värd än summan 
av de enskilda fastigheterna. Det avspeg-
lar sig i värderingarna av vissa aktier, där 
fastigheterna implicit värderas långt 
över det bokförda värdet. 

Vi tog nyligen upp bevakningen av 
fyra bolag inom det breda industriseg-
mentet; Catena, Stendörren, Sagax och 
NP3. De mer logistikorienterade Catena 
och Stendörren är våra favoriter, då vi 
bedömer att dessa har stor utvecklings-
potential och äger fastigheter som vi tror 

Johan Edberg

Industrifastigheter 
hetare  än chili
Stockholmsbörsen innehåller många fastighetsbolag med olika inriktningar. 
Bolag med bostadshyresrätter och industrifastigheter är heta, medan de med 
exponering mot hotell och handelsfastigheter rabatteras på marknaden. 
 Däremellan hamnar kontorsbolagen. 
Text Johan Edberg, aktieanalytiker, Handelsbanken
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kan gynnas extra mycket av strukturom-
vandlingen och behovet av mer logistik. 
Värderingen är hög, men det kan delvis 
förklaras av att många fastigheter i en 
portfölj tyder på lägre risk i kassaflödena. 
Vi tror även att en hög tillväxttakt framö-
ver ganska snabbt kommer att minska 
värderingspremien. 

I LI KH ET M E D industrifastigheter värde-
ras hyresbostäder med en premie på 
börsen, då kombinationen av ett under-
skott av bostäder och en mycket låg risk 
uppskattas. Den reglerade hyresmarkna-
den i Sverige medför att stora delar av det 
äldre hyresrättsbeståndet har en hyra 
under marknadsnivå, och risken för 
framtida vakanser och lägre hyresintäk-
ter är låg. Nyproducerade hyresrätter har 
tämligen höga hyror, men efterfrågan är 
hög i större delen av Sverige. Dyr mark 
gör att det framförallt byggs mer 
bostadsrätter. 

Vår aktiefavorit i detta segment är 
Malmöbaserade Trianon. Bolaget har 
nära 80 procent av sin portfölj i svenska 
hyres- och samhällsfastigheter. Med 
stora planer på att utveckla fler bostäder, 
och då en stor del av de befintliga bostä-
derna är orenoverade, ser vi goda möjlig-
heter för Trianon att öka både substans-
värde och kassaflöde. Aktien handlas 
med en premie mot aktuellt substans-
värde, men den premien minskar snabbt 
i våra prognoser i och med bolagets till-
växtprofil. Andra bolag med stor andel 
intäkter från hyresrätter är John Matt-
son och Wallenstam. Bägge är välskötta 
bolag, men enligt vår mening har de en 
värdering som begränsar potentialen för 
aktierna.  

VI T YC KE R O S S se att oron för den så 
kallade ”kontorsdöden” minskar. Debat-
ten har vridits till hur morgondagens 
kontor ska se ut för att attrahera hyres-
gäster. Såväl design som läge kommer att 
kunna omvärderas när ett nytt förhåll-
ningssätt till arbete etableras. Flera bolag 
med tydlig exponering mot kontor har 
uppvärderats på aktiemarknaden de 
senaste veckorna, delvis som en följd av 
bolagsrapporter som visar på en fortsatt 
stabil marknad avseende efterfrågan och 
hyresnivåer. 

Aktiviteten på transaktionsmarkna-

den visar inte heller på några orosten-
denser vad gäller lägre efterfrågan på 
kontorslokaler. Bland fastighetsbolagen 
med betydande kontorsexponering är 
Fabege vår favorit. Bolaget har en 
utpräglat grön profil samt låg belåning, 
faktorer som blir allt viktigare för aktie-
värderingen och tillväxtmöjligheterna. 
Dessutom har Fabege en hög andel 
moderna kontor med stor flexibilitet 
samt en miljon kvadratmeter byggrätter 
till lågt bokförda värden som innebär en 
skattkista av dolda värden. 

FR ÅG AN O M B UTI KE R NA S vara eller inte 
vara är fortsatt omdebatterad. Det är ett 
utsatt segment, givet den strukturella 
omdaningen inom handeln. Det är svårt 
att bedöma vad som kommer hända 
med efterfrågan och därmed hyrorna, 
men vår bedömning är att segmentet 
förblir iskallt på aktiemarknaden ett tag 
till. Det är egentligen bara Hufvudsta-
den som har en betydande andel handel 
(cirka 50 procent) och aktien handlas till 
en låg värdering trots låg belåning och 
högkvalitativa fastigheter. Men enligt 
vår mening räcker inte det och vi tror att 
aktien kommer vara under press ett tag 
till. Man skall dock komma ihåg att det 
är skillnad på handel och handel. För 
stunden pressas mode-, sko- och sport-
handel, medan budgethandel, livsmedel, 
apotek och närservice går bra. De sist-
nämnda kategorierna är betydande för 
Atrium Ljungberg, som lite oförtjänt 
fortfarande förknippas med att vara ett 
bolag med stor exponering mot ordina-
rie handel, men vi har ändå en neutral 
syn på aktien. n

Industrifastigheter 
hetare  än chili

Malmöbaserade   
är en aktiefavorit.

gånger mer logistikyta behöver e-handel  
än fysisk handel för att klara snabba  

transporter och stora volymer av  returer, enligt 
fastighetskonsulten CBRE.
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J O HAN S KO G LU N D HAR varit vd för 
bostadsutvecklaren JM i 18 år och 
mycket har hänt på den tiden. Fast 
vissa saker är sig lika. Efterfrågan på 
bostäder är fortsatt stor och nybygg-
nationen är generellt för låg. Till-
sammans med låga räntor och en 
pandemieffekt som troligen kom-
mer att leda till att fler jobbar hemma 
även framöver, ger det en  fördel för 
JM. Johan Skoglund har aldrig leve-
rerat annat än vinst, och ingenting 
ser ut att ändra på det nu – omkring 
74 procent av bostäderna säljs och 
bokas innan de är färdigproduce-
rade, och antalet byggstarter, som 
sjönk något under 2020 väntas stiga 
till cirka 3 800 under 2021. 

Framtiden ser alltså ljus ut, men 
byggbranschen har en hög klimat-
påverkan. JM tänker bidra till att 
sänka koldioxidutsläppen och har 
anslutit sig till FN:s Agenda 2030, 
de globala målen för hållbar utveck-
ling. 

Men hur vet omvärlden att JM 
menar allvar med sina intentioner 

om hållbarhet? Johan Skoglund gör 
allt för att övertyga. 

– Jag är personligen mycket 
intresserad av hållbarhet och ser 
det som helt avgörande för JM:s 
framgång att vara ett av de 
ledande företagen inom vår 
sektor. Annars finns vi inte som 
starkt företag om tio år. Kun-
derna efterfrågar det och kom-
munerna kräver det för att man 
ska erhålla markanvisningar. Vi 
måste jobba genuint med detta 
varje dag, säger han. 

ALLT S O M J M producerar är Svanen -
märkt, vilket enligt Johan Skoglund 
ingen annan i byggsektorn gör. Hur 
blir då byggandet mer hållbart? Med 
tanke på att Agenda 2030 innebär 
noll koldioxidutsläpp om bara nio år. 
Det finns tre stora områden, berättar 
Johan Skoglund. Det handlar om 
cementen, som exempelvis Bill Gates 
har förklarat krig mot. Det beror på 
att cement – som är en ingrediens i 
slutprodukten betong – genererar 

Intervju

”Utan hållbarhets
arbetet finns inte 
JM om tio år”
JM:s framtid är beroende av hållbarhetsfrågorna, enligt 
vd Johan Skoglund. Men kommer han att kunna upp-
fylla löftena? Ja, med lite hjälp från andra sektorer. 
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

JM:s vd Johan Skoglund

10

JOHAN SKOGLUND
Vd JM

bakgrund: Uppväxt i Uppsala. 
Utbildad till väg- och vatten-
ingenjör på KTH. Började på 
JM 1986, vd sedan 2002.

familj: Fru och tre döttrar. Bor i 
Stockholm. Tre barnbarn. 

fritid: Gillar att segla, åka 
 skidor och spela tennis. 
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INTERVJU / Johan Skoglund

stora mängder koldioxid i produktionen 
eftersom tillverkningen kräver mycket 
hög upphettning. Det handlar om stålan-
vändningen och om transporterna, två 
andra företeelser som ligger högt upp på 
listan över utsläppsbovar. 

– Vi siktar på att minska använd-
ningen av cement genom förändrade 
betongrecept och mer slimmade kon-
struktioner. Våra pilotprojekt visar att det 
går. Men vi använder också stål och där 
pågår ju två stora projekt i Sverige för att få 
fram fossilfritt stål. Och så har vi genom-
fört ett pilotprojekt som visar att vi med 
smartare logistik kan minska antalet 
transporter till ett bygge med 83 procent. 
I Norge har vi gjort lyckade försök med 
fossilfria byggarbetsplatser, bland annat 
tack vare elektrifierade lastbilar.

Bygga i trä anses av vissa experter vara 
mer klimatsmart än stål och betong, och 

även JM använder numera trä i alla min-
dre hus samt i en del flerfamiljshus. Men 
eftersom ett hus byggs med tanke på att 
det ska stå i 100 år, ökar trä risken för 
framtida problem som mögel. 

– Jag tror att kombinationen betong, 
trä och stål är bra. Sen får man jobba 
med att ta fram komponenterna kli-
matsmart, till exempel hugga ner rätt 
skog och köpa fossilfritt stål när det 
kommer att finnas. 

 D ET ÄR I NTE alltid lätt att veta vad som är 
klimatsmart. Som Johan Skoglund påpe-
kar: En del experter säger att man ska 
hugga skog för att använda till byggen, 
andra att den ska stå kvar och lagra koldi-
oxid. Han påminner om att JM köpte in 
400 etanolbilar av miljöskäl. Sedan 
visade det sig att det inte var miljömässigt 
försvarbart. Nu pratar alla om el, men 
bostäder uppvärmda med direktel anses 
dåligt, samtidigt som elbilar är bra. 

– Ny kunskap kommer fram, därför 
är det viktigt att testa olika system och 
modeller och välja det som fungerar för 
kunderna över tid och för klimatet, säger 
han. 

Ensamt kan JM inte nå målet om noll 
koldioxidutsläpp till 2030. Företaget är 
beroende av andra sektorer, som stålin-
dustrin och transportsektorn.

– Men som kund kan vi vara med och 
påverka dem, säger Johan Skoglund. 

Byggandet av bostäder är en sak. Sen 
kommer brukandet. För närvarande har 
JM efterfrågan på stora lägenheter med 
mycket ljus, gärna uteplatser och terrasser 
och med mycket inbyggd modern teknik. 
JM:s kunder vill ha smarta hem, vilket 
kräver bra bredband, och helst vill de bo i 
lågenergihus som förbrukar i snitt 27 pro-
cent mindre energi än vad lagen kräver. 
Allt eftersom dyker det upp fler sol celler på 
taken, man använder spillvarmvatten-
växlare som återanvänder energin från 
disk- och tvättmaskiner och mer ventila-
tion där tilluften alltid är föruppvärmd. 

– Vi mäter allt vi gör och jämför nog-
grant med tidigare mätningar. Det är det 
viktigaste man kan göra om man vill 
lyckas nå klimatmålet, säger Johan 
 Skoglund. 

HÅLLBAR H ET HAN D L AR I NTE bara om 
klimat och miljö. Jämställdhet är ett annat 
kriterium som Johan Skoglund engagerar 
sig i. Han har satt ett mål om att ha 20 
procent kvinnliga hantverkare anställda. 
Förra året låg andelen på sju procent, så 
det är en bit kvar. Men Johan Skoglund är 
säker på att nå målet förr eller senare. Men 
det gäller att erbjuda både kvinnor och 
män goda arbetsvillkor, inte minst mer 
flexibla arbetstider som kan kombineras 
med att hämta och lämna på förskola. Det 
är inte hugget i sten att ett byggjobb måste 
börja klockan 07:00. 

Johan Skoglund har varit vd i för JM i 
18 år. Den största förändringen är att 
hans roll numera har fått mycket större 
fokus på omvärldsanalysen. Han måste 
kunna se vad som händer inom klima-
tarbetet, jämställdheten, hur digitalise-
ringen påverkar byggsektorn nu och i 
framtiden, så det gäller att kunna lyfta 
blicken från excelarken.

– Ju längre tiden går, desto mer inser 
jag vikten av att omge sig med kompe-
tenta och engagerade medarbetare, säger 
han. n

Denna artikel är skriven av en journalist 
och helt fristående från Handelsbankens 
analys av bolagets aktie.
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JM
 2020 2019

Omsättning, Mkr 15 388 15 692

EBIT, Mkr 2 028 2 008

Vinst per aktie, kr 22,50 22,50

Utdelning per aktie, kr  12,75 12,50

  Källa: JM
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HÄL S OVÅR D S S E KTO R N ÄR dynamisk 

och har starka drivkrafter. Det handlar 
inte bara om medicinska framsteg 

och digitalisering som ger effek-
tivare och bättre sjukvård. 
Även en åldrande befolkning 
och vår västerländska livsstil 
ökar efterfrågan på hälsovård. 
Vi investerar i stora hälso-
vårdsbolag med stabil tillväxt 
och kvalitet som bas. Dess-

utom i bolag i en tidig fas som utvecklar 
produkter där det finns stora medicin-
ska behov.  

Det senaste året har läkemedelsbola-
gen lagt stora resurser på att ta fram effek-
tiva covid-19-vaccin, samtidigt som 
många delar av den vanliga hälso- och 
sjukvården stängts ner och icke akut vård 
har skjutits upp. När pandemin nu går mot 
sitt slut kommer vård som blivit eftersatt få 
ett uppsving, som knäoperationer,   tand-
implantat och vaccin  mot annat än 
covid-19. Det har inte heller upptäckts lika 
många cancer- och diabetesfall som nor-
malt. Risken är att det nu blir betydligt fler.

Hjärtklaffoperationer tvärnitade 
under pandemin, men nu finns det 

Hälsovårdsaktier har inte hängt med uppgången på världens aktiemarknader 
i år, och vi får gå tillbaka mer än 10 år för att hitta en större rabatt för 
 läkemedelsaktier mot börsen som helhet. Astrid Samuelsson, som förvaltar 
Handelsbankens fond Hälsovård Tema, berättar mer om drivkrafterna.

tecken på att sjukhus i USA planerar fler 
operationer. Edwards Lifesciences 
 rapporterade ökad försäljning av hjärt-
klaffar  i både mars och april. 

Läkemedelsbolagen hade en del mot-
vind i det första kvartalet, men framöver 
ses en normalisering av läkemedelsför-
skrivningen. Dessutom har många nya 
produkter på gång, även de läkemedels-
bolag som har patentutgångar framöver. 
Det gör att försäljnings- och vinsttill-
växten ser ut att kunna bli relativt stark 
inom sektorn i flera år.

NÄR TE KN I K O C H B I O LO G I samverkar 
ökar innovationstakten snabbt inom 
många viktiga områden. Inte minst 
under det gånga året då utveckling av 
verktyg för diagnostik och läkemedels-
framtagning tagit stora kliv. De nya 

Innovation inom många 
 viktiga områden 

Hälsovård Tema / FOND I FOKUS
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FOND I FOKUS  / Hälsovård Tema

 teknikerna har i rekordfart gett oss mer 
sofistikerade tester och avancerade 
 läkemedel, exempelvis de nya 
mRNA-vaccinerna. 

Behandlingar mot cancer, sällsynta 
sjukdomar och hjärnans sjukdomar, allt 
från migrän till Alzheimers, är tillväxt-
områden där vi gärna letar bolag att 
investera i. Läkemedelsbolaget Eli Lilly 
släppte lovande data för en bromsmedi-
cin mot Alzheimers sjukdom i början av 
året och även Biogen satsar på att bli 
först ut inom detta område. 

AstraZenecas aktiekurs har den 
senaste tiden tyngts av problemen kring 
att ta fram och tillverka covid-19-vaccin. 
Men de närmaste åren kan bolaget 
mycket väl vara ett av de läkemedelsbo-
lag som har bäst tillväxtutsikter drivet av 
flera cancerläkemedel. Längst har man 
kommit med behandlingar mot lung-
cancer och bröstcancer, som många 
människor drabbas av. 

Ny teknologi ger hopp för cancerpa-
tienter. Cancer är inte en sjukdom utan 
man hittar många olika mutationer som 
kan behandlas med specifika läkemedel. 
Dessa precisionsmediciner har betyd-
ligt bättre effekt än traditionella läkeme-
del. Antikroppsläkemedel blir också 
mer avancerade, de är mer effektiva och 
ger mindre biverkningar. Flera tumör-

former kan dessutom behandlas med 
immunterapi. Den behandlingen syftar 
till att få igång kroppens eget immunför-
svar. 

M E D D ET HAN D L AR O C K SÅ om att iden-
tifiera, helst i ett tidigt skede, de patienter 
som har en specifik mutation vid cancer. 
Billigare och snabbare DNA-analys 
underlättar diagnosen. Och teknologi-
erna för mer avancerad analys (sekven-
sering) blir allt bättre. 

Inom cancerdiagnostik kan det bli 
möjligt att ersätta vävnadsprover med 
blodprov inom en inte alltför avlägsen 
framtid. Det gör att man kan testa fler, 
med högre precision och även hitta can-
cer i ett tidigt skede genom screening. 
Marknaden är stor och en lansering kan 
vara möjlig inom ett par år. Diagnostik-
företagen Guardant Health och Exact 
Sciences är två intressanta företag med 
fokus på cancer, samtidigt som många 
nya bolag etableras.

Även tillverkning av läkemedel hand-
lar mer och mer om teknik. Sofistikerade 
verktyg och laboratorieutrustning är en 
intressant del av hälsovårdsmarknaden, 
och en nödvändighet för att både forska 
fram och att tillverka mer komplexa och 
avancerade läkemedel. Och svenska 
bolag ligger bra till.  Medicinteknik-

De bolag som nämns i texten finns som inne-
hav i Hälsovård Tema. För att få en god risk-
spridning placerar fonden i många olika aktier. 
Exemplen ska ses som allmän information för 
att illustrera hur förvaltarna väljer aktier till 
fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för fram-
tida avkastning. De pengar som placeras i en 
fond kan både öka och minska i värde och det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer 
med fondbestämmelser och faktablad hittar 
du under respektive fond i fondkurslistan på 
handelsbanken.se/fonder

HÄLSOVÅRD TEMA
Morningstar rating TM ★★★★

Avkastning, 2021* 3,9 %

Avkastning, 5 år* 104,8 %

Förvaltningsavgift 1,5 %

Risknivå 6/7

Valbar inom Premiepension Ja

Hållbarhetsbetyg**

* t.o.m. 2021-05-24
** Morningstar Sustainability Rating

bolaget Cellink växer inom cellanalys 
och automatisering och är särskilt duk-
tiga på instrument för att hantera vätskor 
i små volymer. Ett annat exempel är Bio-
tage som marknadsför avancerade ana-
lytiska instrument som dessutom har låg 
miljö påverkan. n

Cellink noterat på Nasdaq 
 Midcap erbjuder bland annat 
bioprinters för att skapa 
 mänsklig vävnad och  
3D-cellodlingsmodeller.
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FONDTIPS

Fondtips EUROPA SMÅBOLAG
●  Fortsatt goda utsikter för 

återhämtning på Europas aktie-
marknader

●  Investerar i europeiska små och 
medelstora bolag med hög till-
växt och sunda affärsmodeller

SVERIGE TEMA
●  Svenska företag är världsle-

dande på många områden, de 
drar därför nytta av den globala 
återhämtningen

●  Investerar i en mix av struktu-
rella digitala vinnare, kvalitets-
bolag och cykliska bolag med 
stor återhämtningspotential

TILLVÄXTMARKNAD TEMA
●  Många tillväxtmarknader är 

 cykliska och därför vinnare på 
en återhämtning i världseko-
nomin 

●  Högre tillväxt och kapitalinflö-
den förväntas gynna de relativt 
lågt värderade tillväxtbörserna

Till våra fondtips väljer vi just nu fonder 
som bör gynnas av de snabba 

förändringarna i ekonomin, sam-
tidigt som de bedöms ha stor 
långsiktig potential. 

Fondtipsen är valda ur 
Handels bankens fondsor-

timent. Urvalet baseras på 
 Handelsbankens marknadssyn och 

tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman, 
 placeringsstrateg,  Handelsbanken.

Viktig information Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar 
som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det 
insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer med  fondbestämmelser och faktablad hittar du 
under respektive fond i fondkurslistan på  handelsbanken.se/fonder

D ET S E NA STE BY TET i fondtipsen skedde 
strax före julen 2020. Sedan dess har två 
av fonderna, Sverige Tema och Europa 
Småbolag, utvecklats starkt med upp-
gångar på 13-14 procent. Vår förhopp-
ning i december var att mer cykliska 
aktiemarknader som Sverige och 
Europa skulle gynnas när eko-
nomierna började återhämta 
sig tack vare de stora stimu-
lanserna och utrullningen av 
corona-vaccin. Detta har visat 
sig stämma även om vaccine-
ringen gått något långsammare 
än väntat i Europa. Svenska och 
europeiska aktiemarknader hade 
också, och har fortfarande, 
en betydligt lägre 
värdering än den 
amerikanska 
aktiemarkna-
den, där 

extrema stimulanser och det stora insla-
get av tillväxtbolag gör aktiemarknaden 
dyrare.

Det tredje fondtipset, Tillväxtmark-
nad Tema, utvecklades starkt i början 
men har de senaste tre månaderna haft 

en svagare utveckling och fon-
den är idag upp ett par pro-

cent sedan den tog plats 
som Fondtips i december. 
Tillväxtmarknaderna 
som region har drabbats 

både av stigande förvänt-
ningar om åtstramning 

från den amerikanska cen-
tralbanken, en lite starkare 

dollar och inte minst 
stora utbrott av 

covid-19 i flera 
stora tillväxt-
länder. Den 
förväntade 

ekonomiska återhämtningen med åtföl-
jande finansiella flöden från de rikare 
länderna har därför låtit vänta på sig. 

KI NA , D E N VI KTI G A STE tillväxtmarkna-
den, har i stort varit förskonad från nya 
utbrott men har istället fört en oväntat 
stram ekonomisk politik för att förhin-
dra uppbyggnaden av nya finansiella 
obalanser. Man har också börjat reglera 
den tidigare lite vildvuxna fintech- 
sektorn vilket slagit mot aktiekurserna, 
till exempel Alibabas.

Den snabba återhämtningen i USA 
och många andra länder har medfört att 
det bildats flaskhalsar i den globala 
 ekonomin, bland annat på halvledare, 
råvaror och transportkapacitet. Som ett 
resultat av detta har inflationen stigit, 
om än från låga nivåer. Vi bedömer att 
uppgången i allt väsentligt är tillfällig, 
även om det kan ta ett tag innan saker 
och ting normaliseras. Finansmarkna-
derna verkar dela denna bild i och med 
att ränteuppgången i början på året 
stannat av. 

Företagen fortsätter att leverera stora 
vinstökningar, vilket ger stöd till aktie-
marknaden. Vi behåller våra fondtips 
Sverige Tema, Europa Småbolag och 
Tillväxtmarknad Tema. Dessa markna-
der är alla lägre värderade än den ameri-
kanska aktiemarknaden och de har stor 
potential för återhämtning när ekono-
mierna kommer igång. n

Återhämtningen 
gynnar cykliska 
aktiemarknader 
Text Mats Nyman, placeringsstrateg Handelsbanken

Våra  

placerings tips  

är tänkta som ett  

komplement till en  

basportfölj med god  

riskspridning. 

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondkurser


Hur var rapportperioden? 
– Mycket stark. Bolagens försäljning 

och vinster ökar kraftigt och var tydligt 
högre än vad som låg i prognoserna. I USA 
redovisar nära 90 procent av bolagen ett 
resultat över förväntan. I början av året var 
analytikerkårens syn att vinsterna skulle 
ligga 15 procent högre än under det första 
kvartalet ifjol. För en månad sedan var den 
siffran 24 procent, men facit ser ut att 
hamna på drygt 50 procent! Analytikerna 
har därför ”tvingats” skriva upp sina prog-
noser för helåret, till plus 30 procent. Man 
får ta siffrorna med en nypa salt, men tren-
den var liknande i Sverige och Europa. 

– Omsvängningen för bankerna är en 
förklaring, men positiva överraskningar 
syns i de flesta cykliska sektorer. Och det är 
precis så det brukar se ut i återhämtningar 
efter recessioner. Det har varit mycket oro 

kring råvarupriser och halvledarbrist, men 
marginalerna steg ändå mer än väntat tack 
vare en mycket stark produktivitets-
utveckling. 

Har de starka rapporterna fått genom-
slag på börsen? 

– Nja, vi är på plus i det andra kvartalet, 
men börsen står och stampar lite. Aktie-
marknaden är framåtblickande och rallyt 
under det första kvartalet är det som sedan 
bekräftades i rapporterna. Historiskt bru-
kar börsen också gå sidledes några måna-
der så här dags in i en återhämtning. Men 

det har tillkommit några orosmoln, 
 framför allt risken för stigande räntor och 
inflation.

Så vad händer nu?
– Det mesta pekar på att företagens 

vinster fortsätter växa starkt. Rimligen är 
det svårare att överraska ytterligare, men 
det trodde man även för ett kvartal sedan. 
Det är snarare diskussionen om räntor och 
vad den amerikanska centralbanken ska 
göra som kommer att prägla börsen. Jag 
tror att börsen står högre om sex månader, 
men resan blir skakigare härifrån.  n
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FOKUS PLACERINGAR

Tre frågor till …

Bolagens rapportsäsong för det 
första kvartalet går mot sitt slut.  
Vår aktiestrateg Mattias Sundling 
kommenterar utfallet så här långt. 

MATTIAS SUNDLING, AKTIESTRATEG, HANDELSBANKEN

Oväntat starkt…som väntat

KRAFTIGT HÖJDA VINSTPROGNOSER
Förväntad vinst per aktie för världsindex 2019-2022.

Efter kraftigt sänkta vinst-
prognoser för 2021 och 
2022 i början av pandemin 
har  analytikernas vinst-
prognoser successivt höjts, 
med en accelererad utveck-
ling i samband med den 
senaste rapportperioden.
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