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Malin
Björkmo:
”Gamla Liv beslutade
redan förra året att
inte investera i regimer
som den i Ryssland”

Från ett osäkert läge, till ett
ekonomiskt ännu osäkrare
Nils Henriksson och Jens Magnusson om
konsekvenserna av kriget i Ukraina
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Ett helt annat läge

D

en 24 februari vaknade vi till nyheten om krig i
Europa. Ryssland hade fått för sig att invadera
sitt grannland Ukraina. Ett vansinneskrig. Jag
tror att vi var många som tänkte att vi aldrig
mer skulle behöva se något liknande i Europa.
I DEN HÄR SPALTEN brukar jag se tillbaka på de resultat

som Gamla Liv nyligen presterat. Jag ska göra det den
här gången också, även om så mycket mer finns att säga
om kriget i Ukraina och dess inverkan på oss och resten
av världen.
2021 SLUTADE med nästan 19 procents avkastning för

Gamla Liv. Det är ett av våra bästa resultat någonsin. I
slutet av året kunde vi höja återbäringsräntan till hela
10 procent. Gamla Liv är välkonsoliderat. Vi inledde 2022
med mer än 100 miljarder kronor i eget kapital, eller ac
kumulerade överskott som det även kallas. Det i kombination med spridningen i vår portfölj ger handlingsutrymme
som gör att vi står starka även i ekonomiskt oroliga tider.

”Krisanpassa ska man göra
innan krisen kommer”
Malin Björkmo om Gamla Livs lång
siktiga investeringsstrategi . Sidan 6

Ladda hem
årsredovisningen
I Gamla Livs årsredovisning kan du
läsa om rekordåret som gick och
strategier för framtiden. Sidan 8

DET LIGGER MÅNGA år av strategiskt arbete bakom den

position vi har i dag, såsom valet att arbeta med ett aktivt
hållbarhetsfokus. Förra året beslutade vi exempelvis att
vi skulle dra oss ur alla investeringar i Ryssland och Kina.
Trygg-Stiftelsen är en del i den processen. Längre fram i
nyhetsbrevet berättar Malin Björkmo, som sitter i både
Trygg-Stiftelsens och Gamla Livs styrelse, om sina tankar
kring det.
FRAMTIDEN DÅ? Vi förväntar oss lägre avkastning i år. I

skrivande stund ligger den på minus 1 procent. Med tanke
på omständigheterna är jag just nu nöjd med det. Mer om
hur jag ser på utvecklingen framöver kan du läsa i mitt samtal med SEB:s chefsekonom Jens Magnusson på nästa sida.
Till nästa gång,

Nils Henriksson
Vd Gamla Liv
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Har du frågor om din
försäkring i Gamla Liv?
Kontakta din försäkringsförmedlare eller
rådgivare, eller ring Kundcenter på telefon
077–11 11 800. Du kan även kontakta din
private banker om du är kund hos Private
Banking. Ha gärna din digipass eller mobilt
bank-id till hands vid kontakt med oss.

Utgivare: Gamla Livförsäkringsaktiebolaget
SEB Trygg Liv
Postadress: SEB, 106 40 Stockholm
Organisationsnummer: 516401- 6536
Telefon: 077-11 11 800
Internet: sebgroup.com/gamlaliv
Redaktör: Elisabet Svenningson
Produktion: Spoon
Skribenter: Marie-Louise Olsen och
Maja-Stina Skarstedt
Omslagsfoto: Cornelia Jönsson
Tryck: Trydells Tryckeri, maj 2022

Samtalet

Osäker utveckling
i skuggan av krig
I höstas spådde många att komponentbrist, höga
energipriser och en eventuellt tilltagande inflation
skulle bli vårens heta ekonomiska frågor. De fick
oväntat sällskap av ett krig och alla dess konsekvenser.
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E

fter en mulen morgon bryter solen in
genom fönstren på Gamla Livs kontor på
Arsenalsgatan i Stockholm. Det är svårt
att inte njuta av värmen. Men ämnet
för dagen är delvis mörkt och kontrasten känns
talande. Vid bordet i konferensrummet samtalar
Gamla Livs vd Nils Henriksson och SEB:s chefsekonom Jens Magnusson över var sin kopp kaffe.
Jens Magnusson kan inte låta bli att kommentera
Gamla Livs goda ekonomiska läge. Nils Henriksson ler, men så faller båda tillbaka i allvar igen.
– För mig är det här en sorglig tid i Europas historia. Vi har haft en lång period av ökad världshandel och minskande fattigdom. Jag får erkänna att
jag nog tänkt att när länder kan bygga välstånd ge-

nom handel kommer de att tappa lusten att kriga.
Jag lider med alla som drabbas av det här kriget.
Samtidigt är jag vd för Gamla Liv och mitt i allt det
absurda kan jag krasst konstatera att vår portfölj
har klarat sig förhållandevis bra. Det är delvis tack
vare att vi redan förra året fattade beslut om att
dra oss ur investeringar i både Ryssland och Kina.
Vi anser att länderna bryter mot grundläggande
mänskliga rättigheter och att marknaderna där
inte är pålitliga, säger Nils Henriksson.
Jens Magnusson nickar instämmande.
– Ekonomi blir lätt tekniskt. Tillväxt, avkastning,
räntor upp och ner. Men i bakhuvudet ligger att
vad som händer i ekonomin påverkar människors
liv. Kriget i Ukraina är förstås värst för dem
Gamla Liv 1.2022
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”Vi anser att länderna bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och att
marknaderna där inte är pålitliga.”
Nils Henriksson

i konfliktområdena men många fler drabbas.
Världen kan tvingas in i stagflation eller
recession. Vi i väst klarar till exempel kraftigt
ökade matpriser, men i fattigare länder riskerar
människor att svälta. Det känns så otroligt onödigt,
säger Jens Magnusson.
NÄR SAMTALET FORTSÄTTER utkristalliserar sig

en rad faktorer som de båda anser samverkar till
ett osäkert ekonomiskt läge. Rysslands invasion
av Ukraina står högst upp på listan. Ryssland
utgör visserligen mindre än 2 procent av världsekonomin; att de nu genom sanktioner stängs ute
från världshandeln kan tyckas obetydligt. Men
stora delar av Europa har länge varit beroende av
rysk energi, och exakt vad ett slut på importen av
rysk olja och gas innebär för hushåll och industrier
är omöjligt att förutse.
– Effekten kan bli förödande, säger Jens
Magnusson.
Lägg till det att Ryssland och Ukraina är två av
världens största exportörer av vete och konstgödsel, något som gör att konflikten kan få stora
konsekvenser framför allt i världens fattigaste
länder. Utan konstgödsel kan lokala skördar
minska med upp till 50 procent.
– Hundratals miljoner människor som de
senaste decennierna tagit sig över fattigdomsgränsen och i dag lever som en internationell
medelklass kan falla tillbaka i fattigdom igen. Det
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är fruktansvärt, säger Nils Henriksson.
En annan faktor som spelar in är att centralbank
er världen över redan innan kriget började förbereda nödvändiga ekonomiska åtstramningar efter
pandemins historiskt stora stödpaket. Det arbetet
kombineras nu med att bekämpa stigande inflation.
– När inflationen tog fart i höstas trodde
många att den var tillfällig och berodde på
störningar i globala leverantörskedjor. Under
vintern fick vi även stigande energipriser.
Också en tillfällig ökning, trodde man då. Nu
kan vi konstatera att en bred bas av varor blivit
dyrare, vilket indikerar att inflationen inte är
övergående, säger Jens Magnusson.
BÖRSER VÄRLDEN ÖVER föll först både före och

efter krigsutbrottet, för att sedan på kort tid
återhämta sig.
– Vi hade liknande mönster i inledningen av
pandemin. Beteendet känns något irrationellt. Jag
tror det beror på att centralbankernas stimulanspaket delvis har satt marknadsekonomin ur spel,
säger Nils Henriksson.
Jens Magnusson fyller i:
– När räntorna är så här låga är aktier det enda
verkliga alternativet för den som vill ha avkastning
på kapital. Nu är centralbankerna på väg att höja
räntorna. Då blir så småningom räntepapper ett
investeringsalternativ igen, och börserna kan gå ner
som en konsekvens av det, säger Jens Magnusson.

EN FRÅGA DUON STÄLLER SIG är hur hushållen

reagerar på inflation och framtida räntehöjningar.
Jens Magnusson påpekar att vi kommer från en
lång period av låg inflation och sjunkande räntor.
– Det finns en ovana vid inflation i dag. Frågan är
hur räntetåliga människor är, både rent ekonomiskt
och mentalt. Inflation på rimliga nivåer är i sig inte
farligt. Det är när den biter sig fast på höga nivåer
samtidigt som tillväxten minskar som det skadar
både ekonomi och människors livsutsikter. I USA,
Storbritannien och exempelvis Baltikum ser vi en
pris–lönespiral där företag måste höja priserna
för att kunna höja lönerna och så vidare. Det vore
olyckligt om även Sverige hamnar i det läget i nästa
avtalsrörelse, säger han.
VI BYTER ÄMNE. Det talas om slutet på globalise-

ringens tidsålder. Hur ser de på det?
– Det är lätt att tänka att om vi är mindre beroende av leverantörer i andra länder kommer vi att
klara framtida kriser bättre. Men det finns också
nackdelar. Ju mer man försöker producera själv,
som man tidigare köpt från någon som gör det

bättre och billigare, desto dyrare blir slutprodukt
en. Jag hoppas att vi kan fortsätta att ha en sund
världshandel, säger Jens Magnusson.
VI NÄRMAR OSS SLUTET PÅ SAMTALET . Hittills har

Gamla Livs portfölj klarat den turbulenta vintern
och kriget relativt bra. Vad ligger i fokus fram
över? Här är Jens Magnusson och Nils Henriksson
helt överens: På kort sikt utvecklingen i Ukrainakriget och energipriserna. På lång sikt inflationen,
den svenska avtalsrörelsen och centralbankernas
agerande när de nu börjar strama åt.
Hållbarhetsfrågan då?
– Det finns de som säger att klimatet och håll
barhetsfrågan kommer att hamna i skymundan
när vi nu har mer akuta saker att tänka på. Jag
tror inte det, snarare kan utvecklingen på vissa
områden komma att accelerera. Och jag kan kon
statera att den hållbarhetsstrategi som Gamla Liv
arbetar efter har bidragit till att vi klarat oss så
bra som vi gjort så här långt i den här krisen, säger
Nils Henriksson.
Samtalet ägde rum den 5 april 2022.

”När räntorna har varit så här låga
har aktier varit det enda verkliga
alternativet för den som vill ha
avkastning på kapital.”
Jens Magnusson
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Hallå där
Malin Björkmo, styrelseproffs:

”Risker ska hanteras
innan krisen kommer”
– Det är svårt att agera rätt när det är oro på marknaderna.
Då måste man ha en portfölj som fungerar i olika marknadslägen och som är bra på sikt, säger Malin Björkmo.

M

alin Björkmo har lång erfarenhet av
att arbeta med försäkringar, finans
och kapitalförvaltning. Hon har varit
departementsråd vid Finansdepartement, haft ledande positioner i flera försäkringsbolag och suttit i ledningen för Finansinspektionen
med ansvar för just området försäkringar. 2017
valdes hon in i Trygg-Stiftelsens styrelse och förra
året även i styrelsen för Gamla Liv. När hon nu, våren 2022, blickar framåt ser hon att osäkerheten
i ekonomin och den globala situationen kan bli en
stor utmaning för många.
– Det har varit väldigt enkelt för investerare
att skapa avkastning och göra alla kunder nöjda
de senaste 20 åren, om man bortser från finanskrisen. Höga risker har gett hög avkastning. Folk
har vant sig vid det. Men risk kan också innebära
att man förlorar pengar, vilket vi nu sett ske i
bland annat Ryssland, säger Malin Björkmo.
Det, konstaterar hon, är något Gamla Liv
klarat sig undan tack vare strategiska beslut.
REDAN FÖRRA ÅRET, innan kriget i Ukraina,

beslutade Gamla Liv att inte investera i Ryssland
och Kina.
– Vi vill inte investera försäkringstagarnas
kapital i länder med regimer och rättsväsenden
vi inte känner oss trygga med. Det handlar om
riskhantering och i de här fallen har det varit
lönsamt för försäkringstagarna.
Hur tänker hon själv om att hantera risker?
– Osäkerheter finns överallt. Du får inte vara för
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nervös när du arbetar med långsiktig kapital
förvaltning. För att skapa avkastning måste man ta
risk, men alla risker är inte värda att ta. Det gäller
att sätta samman en portfölj av olika tillgångsslag,
som fungerar i såväl bra som dåliga tider.
Malin Björkmo tror också att det är lättare för
en stor och långsiktig institution som Gamla Liv att
hantera risker än för en småsparare:
– Vi kan som stor aktör investera i en rad olika
strategier och i tillgångar som inte är tillgängliga
för gemene man. Vi har till exempel valt att
komplettera vår aktieportfölj med bland annat
investeringar i skog, immateriella rättigheter och
mycket annat. Därför kan vi känna oss lugnare nu
när saker väl händer, säger hon och tillägger:
– När du redan är i en kris eller ekonomisk nedgång är det ofta väldigt svårt att göra förändringar,
både som institution och som privatperson.
EN DEL I TJUSNINGEN med försäkringar, menar

Malin Björkmo, är den kollektiva tanken: att man
är fler som delar på risken.
– Försäkringar har funnits väldigt länge och är
ett praktiskt sätt för människor att gå samman
och skydda sig mot händelser som kan bli förödande för individen. Eftersom Gamla Liv bedrivs
ömsesidigt tillfaller all vinst de försäkrade.
Men att läget för Gamla Liv är gott, innebär inte
att det finns utrymme för att slappna av.
– Vi måste vara på tårna. Uppdraget är att
förvalta kapitalet väl – försäkringstagarna ska få
en så bra pension som möjligt.

Malin Björkmo
Ålder: 60 år.
Bor: På Lidingö.
Familj: Maken Ola, två vuxna barn och två katter.
Intressen: Tränar mycket och gärna – gruppträning,
yoga, cykel, pilates. Fixar med trädgården och är
ute i naturen.
Sommarplaner: Har fritidshus i Bergslagen som
ska besökas.
Bakgrund: Har bland annat varit verksamhets
områdeschef för försäkring och fond vid Finans
inspektionen, vd för norska Storebrand Livs svenska
filial, arbetat på Skandia Liv med kapitalförvaltning
och på Finansdepartementet.
Gör: Konsult med inriktning mot finansiella regelverk
och styrning. Sitter i sammanlagt sju styrelser.

Trygg-Stiftelsen
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Trygg-Stiftelsen tar tillvara dina intressen
som försäkringstagare i Gamla Liv och
verkar för god tillväxt på ditt sparande.
Genom direkta val till 24 fullmäktigeråd,
som utser stiftelsens styrelse, ges alla
sparare en möjlighet till inflytande.
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Erbjudande
Tyck till!
Har du frågor eller idéer
som rör Gamla Liv eller
detta nyhetsbrev? Skicka
e-post till vårt kundcenter:
seb.pension@seb.se. Av
sekretesskäl svarar vi inte
på frågor som rör enskilda
försäkringar via e-post.

Ladda hem nya
årsredovisningen
I Gamla Livs årsredovisning
hittar du siffror och analyser
från året som gått, men du
kan också läsa om de strate
gier som ska ta Gamla Livs
placeringar in i framtiden.

NY QR-KOD LÄGGS IN
NÄR ÅRSREDOVISNINGEN PUBLICERAS

Skanna med kameran i
din mobiltelefon för att
komma till sidan.

Passa på att njuta av hotellupplevelser med omtänksam service,
riktigt sköna sängar och härliga frukostbufféer när du reser i
Sverige i sommar. Efter ett uppehåll under pandemin har du som
kund i Gamla Liv återigen en förmånlig rabatt* på samtliga Elite
Hotels, från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Om du inte redan är medlem i Elite Hotels lojalitetsprogram kan
du registrera dig för det på deras hemsida och få en välkomstpresent i form av en restaurangcheck som gäller på hotellet.
*Som kund i Gamla Liv har du 20 procents rabatt på hotellrum under lov och
helger hela 2022. Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter och
erbjudanden och ges på gällande dagspris i mån av plats. Se fullständiga
bokningsregler på elite.se.

Boka ditt rum på elite.se och
ange erbjudandekoden GAMLIV22
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Få nyhetsbrevet
tidigare med e-posten
Får du pappersversionen
av det här nyhetsbrevet
med posten, men vill i fram
tiden få det lite tidigare via
e-post i stället? Då ska du
kontakta vårt kundcenter
på tel. 077–11 11 800,
eller tala med din råd
givare för att anmäla din
e-postadress. Med digitala
utskick får du information
från oss snabbare sam
tidigt som du hjälper oss att
minska mängden utskick på
papper.
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Välkommen tillbaka!

