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SFEI tas fram av Laika 
Consulting på uppdrag av 
Storebrand/SPP. 

Denna rapport baseras på intervjuer 
som genomfördes under perioden
20091028 - 20091120. 
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Sammanfattning

Uppskattningsvis kontrolleras 20 procent 
av den totala svenska fondförmögenheten 
om 1 340 miljarder kronor av ett fåtal 
fondexperter hos banker, finansiella 
rådgivare och fond-i-fondförvaltare. 

Den genomsnittliga svenska fondexperten 
är välutbildad och rutinerad med minst 
en universitetsexamen och 10-15 års 
branscherfarenhet. Undersökningen visar 
dessutom att andelen kvinnor är låg, 
uppskattningsvis omkring 10 procent. 

På sex månaders sikt är Sveriges 
fondexperter anmärkningsvärt eniga om 
börsuppgångar i Sverige, Europa, USA, 
BRIC och övriga Asien (exkl. Indien/Kina).  
De mest intressanta regionerna för tillfället 
bedöms vara BRIC samt övriga Asien. 

De branschkategorier som fondexperterna 
bedömer vara mest intressanta för tillfället är 
råvaror följt av IT.

Fondexperternas åsikter om utvecklingen 
för den svenska styrräntan på sex månaders 
sikt går isär. En majoritet tror på en stabil 
räntenivå om 0,25 – 0,50 procent, men 
drygt en femtedel förutspår en höjning till 
uppemot 2 procent vilket är betydligt högre 
än Riksbankens räntebana.

Merparten av de svenska fondexperterna 
ställer sig positiva till prestationsbaserade 
fondavgifter så länge dessa tas ut på ett 
skäligt sätt, vilket enligt experterna inte 
alltid är fallet idag.

Ett stort antal fondexperter anser att flertalet 
av storbankernas egna fonder inte kan 
definieras som aktiva. Ofta ligger dessa (trots 
en avgift som indikerar aktiv förvaltning) så 
nära sitt jämförelseindex att de snarare är att 
beteckna som passiva fonder. 

Passivt förvaltade fonder har slagit igenom 
på bred front och används av de allra flesta 
aktörer som omfattas av undersökningen. 
Framförallt börshandlande fonder, så kallade 
ETF:er, är på frammarsch och kommer att 
användas av ännu fler aktörer i framtiden.

Trots att fondexperterna uppger att 
de är fristående har flertalet aktörer en 
anmärkningsvärt hög andel egna fonder i 
sin aktiva förvaltning. Detta ger upphov till 
dubbla intäkter och innebär således en viss 
jävsproblematik.
 
Det råder i princip konsensus bland 
fondexperterna om att miljö- och etikriktlinjer 
(SRI) kommer att bli allt viktigare i framtiden. 
Efterfrågan och utveckling anses framförallt 
drivas av institutionella kunder och media. 
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Bakgrund
Svenskt Fondexpertindex, SFEI, är skapat av Laika 
Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Syftet med 
projektet är att lyfta fram de ofta dolda makthavare som 
via aktiva mandat ansvarar för en betydande andel av 
den svenska fondförmögenheten. Genom att intervjua 
representanter för merparten av aktörerna inom 
området har vi kartlagt vad de anser om trender inom 
fondbranschen, viktiga faktorer vid val av enskilda fonder 
samt vad de tror om aktiemarknadernas utveckling. 

Omfattning
Sveriges totala fondförmögenhet uppgick till omkring 
1 340 miljarder kronor i september 2009 enligt 
Fondbolagens Förening, och vår uppskattning är att 

minst 20 procent eller ca 275 miljarder kronor omfattas 
av aktiva mandat. De personer som deltagit i SFEI:s 
intervjuer täcker in omkring 80 % av de aktiva mandaten. 

Intervjuunderlag
Denna första SFEI-rapport baseras på intervjuer med 
representanter för 25 storbanker, försäkringsbolag och 
oberoende finansiella aktörer (benämnda fondexperter) 
som ansvarar för/arbetar aktivt med professionell 
investering i fonder samt i vissa fall med fondutvärdering 
på uppdrag av företagets fondförvaltare. Urvalet omfattar 
representanter för den absoluta merparten av de aktörer 
som arbetar inom aktiv fondförvaltning i Sverige och 
inkluderar både större och mindre företag. 

1. Syfte och metod
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Aktiv fondförvaltning - kategorier
De fondexperter som omfattas av undersökningen 
arbetar inom en eller flera av följande fyra kategorier:

1. Fondplacering i försäkring
Inkluderar främst pensionsförvaltning inom olika 
fondplattformar som tagits fram av flertalet aktörer 
på marknaden.  

2. PPM-förvaltning
Inkluderar förvaltning i Premiepensionssystemet 
som är en del av den allmänna pensionen.  

3. Fond-i-fondförvaltning
Inkluderar förvaltning i fonder som i sin tur aktivt 
väljer mellan olika fonder. Fond-i-fondlösningar finns 
idag med en rad olika inriktningar och risknivåer.  

4. Övrig fondförvaltning
Inkluderar övrig aktiv förvaltning i fonder, 
exempelvis diskretionär förvaltning (förvaltning 
med fria investeringsmandat) åt både privatpersoner 
och institutionella aktörer. 

Metod
Intervjuerna genomfördes via telefon under 
perioden 28 oktober till och med den 20 november. 
Intervjuunderlaget bestod av både frågor med färdiga 
svarsalternativ (kvantitativa frågor) och frågor där 
personerna som intervjuades fick svara fritt (kvalitativa 
frågor). 

Kontinuitet
SFEI är tänkt att publiceras som en återkommande 
rapport varje halvår för att erhålla kontinuitet samt 
erbjuda möjlighet att utvärdera trender över tid. Denna 
första rapport bygger till stor del på kvalitativa frågor 
men kommer att från och med nästa utgåva främst att 
fokusera på kvantitativa frågor som gör det enklare 

att jämföra utvecklingen över tid samt ta upp nya och 
aktuella trender i fondbranschen.

Reliabilitet
På grund av denna rapports kvalitativa fokus har 
svarsperioden varit längre än vad som är optimalt med 
tanke på framförallt frågorna som redovisas i kapitel 3. 
De slutsatser som presenteras i kapitlet bör därför anses 
vara indikativa. Svarsperioden kommer att förkortas 
i samband med att andelen kvantitativa frågor ökar 
från och med nästa undersökning. Även eventuella 
otydligheter i samband med frågor avseende specifika 
index, tidsperioder och uppdelningar mellan kategorier 
kommer att minimeras i största möjliga utsträckning från 
och med nästa rapport. 

Om Storebrand/SPP
Storebrand är Nordens största pensionsbolag med 
anor sedan 1767 och mer än 400 miljarder kronor 
under förvaltning åt både institutionella aktörer och 
privatpersoner. Företaget är ledande inom Socially 
Responsible Investment (SRI) vilket bland annat innebär 
att alla företagets produkter löpande utvärderas med 
hänsyn till etik- och miljöaspekter. Storebrand äger 
sedan 2007 SPP och dess fondbolag SPP Fonder som 
tillsammans har mer än 700 000 svenska kunder.

Om Laika Consulting
SFEI är skapat av Laika Consulting som är ett av 
Sveriges största oberoende kommunikationsföretag 
inom finansbranschen. Med sin unika kompetens 
inom finansiell kommunikation och analys kan Laika 
Consulting erbjuda ett brett utbud av tjänster inom 
finanssektorn. Företaget bildades för drygt fem år sedan 
då grundarna valde att lämna en större investmentbank.  
År 2009 blev Laika Consulting utsedd av tidningen 
Dagens Industri som gasellföretag och är därmed även 
ett av finansbranschens snabbast växande företag.

Svensk fondförmögenhet aktiva/passiva mandat 
(totalt 1 340 miljarder kr) 

Aktiva mandat, 21 %

Passiva mandat, 79 %

Kapital under förvaltning som ingår i SFEI 
(miljarder kr)

80

60

40

20

0

Fon
dp

lac
eri

ng
 i f

ör
säk

rin
g

Fon
d-

i-f
on

dfö
rv

alt
ning

Ode
fin

ier
ad

 fo
ndfö

rv
alt

ning 

PPM
-fö

rv
alt

ning

Övr
ig fo

ndfö
rv

alt
ning 



6 - Svenskt Fondexpertindex (SFEI) November 2009

Inledning
De personer som ansvarar för Sveriges aktiva 
fondförvaltning är en viktig men samtidigt ofta förbisedd 
maktfaktor i den svenska finansbranschen.  Vi har valt 
att kalla dem fondexperter och kommer i det här kapitlet 
att närmare beskriva dem utifrån flera olika relevanta 
synvinklar. 

2. Sveriges Fondexperter

Utbildningsnivå
Alla fondexperter som är med i undersökningen 
har minst universitetsstudier bakom sig, vilket 
tillsammans med en hög andel dubbelexamen 
tydligt visar att gruppen är väsentligt mer skolad än 
branschgenomsnittet. Förutom examen i ekonomi (som 
inkluderar både nationalekonomer och civilekonomer) är 
civilingenjör den vanligaste utbildningsinriktningen.

Högsta utbildningsnivå

Examen inom 
ekonomi, 40 % 

Dubbelexamen (Ekonom/
Civilingenjör samt Ekonom/
MBA), 16 %

Annan universitets-
examen, 20 % 

Odefinierade universitets-
studier, 20 % 

Doktor/Påbörjad PhD., 4 % 

Könsfördelning

Män, 92 %

Kvinnor, 8 %
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Arbetslivserfarenhet
Fondexperterna har lång branscherfarenhet som kompletterar den 
akademiska bakgrunden. Merparten av de personer som intervjuats har 
minst 10 års erfarenhet, och ofta mer än 15 år i branschen. Med tanke på att 
fondsparande är en värdeskapande aktivitet som ofta bör genomföras över 
lång tid är lång erfarenhet hos de personer som är experter inom området 
en mycket naturlig egenskap.

Könsfördelning
Precis som inom många andra maktintensiva områden är en stor majoritet 
av de intervjuade fondexperterna män. Endast 8 procent av de som 
intervjuades är kvinnor, och vår bedömning är att motsvarande siffra för 
hela kollektivet är omkring 10 procent (med hänsyn till slumpfaktorer 
i samband med urvalet). Könsbalansen blir dock något jämnare i en 
jämförelse utifrån kapital under förvaltning då större aktörer i högre 
utsträckning tenderar att representeras av kvinnor. Som jämförelse kan 
nämnas att andelen kvinnliga styrelseledamöter i Sveriges börsföretag är 
omkring 20 procent.

Slutsats
Den genomsnittliga svenska fondexperten är enligt undersökningen som 
ligger till grund för denna rapport i allmänhet välutbildad med drygt en 
examen i ekonomi och nästan 15 års branscherfarenhet. Andelen kvinnor är 
endast knappt 10 procent vilket kan jämföras med andelen kvinnor i svenska 
börsbolagsstyrelser som idag är omkring 20 procent.

Arbetslivserfarenhet inom
fondförvaltning/finansbranschen

Mer än 15 år

10-15 år

5-10 år

0-5 år

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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3. Marknadsutveckling

Inledning
För att ta reda på vad fondexperterna anser om 
marknadsutvecklingen bad vi dem att svara på frågor 
som avsåg dels nutid (definierad som maximalt en 
månad framåt) och dels utvecklingen de närmaste 
sex månaderna. Frågorna omfattar aktiemarknader, 
branscher, den svenska styrräntan och olika 
investeringsstilar. 

Den aktuella marknadssituationen
- Regioner
BRIC följt av övriga Asien (exkl. Indien/Kina) och 
Sverige rankas som de mest intressanta marknaderna 
för tillfället. Dock tänker en betydligt högre andel 
experter vikta ned Sverige jämfört med BRIC och 
övriga Asien. Det är således troligt att fondexperterna 
ser årets börsuppgång i Sverige som mindre uthållig än 
utvecklingen i BRIC/övriga Asien. Värt att notera är 
även att Europa både rankas sist och att en hög andel 
experter är på väg att vikta ned regionen.

- Branscher
Även resultatet inom branscher är intressant. IT rankas 
nästan lika högt som råvaror men samtidigt är andelen 
som är på väg att öka sin exponering mot råvaror avsevärt 
större än de som tänker göra detsamma inom IT-sektorn. 
Det finns en möjlighet att denna skillnad endast beror på att 
exponeringen mot IT redan idag är tillräckligt hög, men med 
tanke på den extremt starka utvecklingen för råvaror under 
året är inte denna förklaring särskilt sannolik. Sveriges 
fondexperter tycks således ställa sig mycket positiva till 
framförallt råvarusektorn den närmaste framtiden.

- Förvaltningsstilar
Inom förvaltningsstilar används ofta en indelning 
mellan Growth (fokus på bolag som antas generera 
tillväxt i framtiden), Value (fokus på bolag som anses 
lågt värderade) samt Core (fokus på stabil avkastning 
inom ett tillgångsslag). Att döma av svaren inom 
detta område kan vi dra slutsatsen att det inte finns 
någon konsensus om vilken stil som presterar bäst i 
dagens marknadsklimat. Såväl Growth och Value som 
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Genomsnittliga sammanställningar som baseras på det antal fondexperter som uppgett att de kommer att öka respektive minska sitt innehav inom den närmaste framtiden. 
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andra svar (exempelvis ”Opportunistisk” och ”Safe 
haven-stil med fokus på andra tillgångsslag än aktier”) 
förespråkas vilket om något indikerar att den nuvarande 
marknadssituationen är svårtolkad. 

Utveckling de närmaste sex månaderna 
Svaren på frågan om utvecklingen de närmaste sex 
månaderna indikerar att Sveriges fondexperter tror 
särskilt mycket på BRIC och övriga Asien, både på kort 
och lite längre sikt. Intressant att notera är att nästan 
samtliga svar indikerar neutral eller positiv utveckling, 
vilket tillsammans ger en mycket stabil och positiv 
syn på börsen. Någon börsyra är det dock inte tal om 
då den genomsnittliga prognosen ligger på mellan 3,5 
och knappt 10 procent i avkastning. Endast en enskild 
fondexpert skiljde sig markant från de övriga och 
förutspår kraftiga nedgångar på samtliga marknader.

Den svenska styrräntan om sex månader
Fondexperterna tillfrågades även om den svenska 
styrräntan på sex månaders sikt. Merparten av de 

 Intressantaste branscher 
november 2009

(1) Råvarubolag 

 (2) IT

  (3) Telekom

   (3) Konsument (daglig- & sällanköpsvaror)

    (3) Läkemedel

     (6) Finans/Bank

som svarade anser att styrräntan kommer att förbli 
oförändrad, men det finns även flera fondexperter 
som tror på en betydligt snabbare höjningstakt än 
Riksbankens räntebana. De som tror på en högre 
räntenivå oroar sig för en kraftigt ökande inflation till 
följd av de globala stimulansåtgärderna som i sin tur kan 
tvinga fram höjda styrräntor. USA kommer troligtvis att 
leda denna utveckling om detta scenario inträffar.

Slutsats
I dagsläget rankar fondexperterna BRIC följt av övriga 
Asien som de mest intressanta regionerna. De mest 
intressanta branscherna anses vara IT följt av råvaror. 
Sverige men framförallt Europa kommer att viktas ned.  
På sex månaders sikt är fondexperterna anmärkningsvärt 
positiva till samtliga regioners börsutvecklingar. Det 
finns däremot en oenighet om ränteutvecklingen i 
Sverige det närmaste halvåret. En majoritet tror på 0,25-
0,50 procent samtidigt som flertalet anser att styrräntan 
kan komma att ligga så högt som 2 procent vilket är 
betydligt högre än Riksbankens officiella räntebana. 

SFEI - Prognos svenska styrräntan (6 mån)
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Sverige: MSCI Sweden Index, Europa: MSCI Europa Index, BRIC: MSCI BRIC Index, USA: MSCI North America Index, Asien (exkl. Indien/Kina): MSCI Pacific Index.
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SFEI - Prognos aktiemarknader (6 mån)
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4. Aktiv/passiv förvaltning 
samt avgifter

Inledning
Fonder delas ofta in i kategorierna aktiv respektive 
passiv förvaltning som ger en övergripande förståelse 
för fondens uppbyggnad och målsättning. Passiva fonder 
är främst skapade för att följa ett index eller annat 
benchmark så nära och så billigt som möjligt. Aktivt 
förvaltade fonder är däremot i allmänhet uppbyggda och 
förvaltas med målsättningen att slå sitt jämförelseindex 
genom någon form av investeringsprocess. Avkastning 
från aktiv och passiv förvaltning kallas ibland alfa 
respektive beta och fördelningen dem emellan benämns 

alfa/beta-split. En viktig trend inom passiva fonder 
de senaste åren är det ökande antalet så kallade 
börshandlade fonder, ETF:er (Exchange Traded 
Funds). Fördelen med dessa fonder är att de kan 
handlas sekundsnabbt vilket möjliggör omedelbar 
exponering. Det här kapitlet syftar till att undersöka hur 
fondexperterna själva ser på aktiva och passiva fonder 
samt även hur de ställer sig till olika typer av avgifter, 
bland annat avgift utifrån förvaltarens prestation i 
jämförelse med något jämförelseindex.

Vilka särskilda krav ställer ni på en 
passivt förvaltad fond?

Nära index/lågt tracking error

Låg avgift

Bra underliggande index

God likviditet

Inget förutom den
normala processen

Annat

0 % 20 % 40 % 60 %

Vilka särskilda krav ställer ni på en 
aktivt förvaltad fond?

Kompetent förvaltningsteam

Tydlig strategi/process

Förvaltning med
god historik

Konsekvent
investeringsprocess

Annat

Inget förutom den
normala processen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



Svenskt Fondexpertindex (SFEI) November 2009 - 11

Aktiv och passiv förvaltning - Fondexperternas definition
När vi bad fondexperterna att själva definiera vad en aktivt förvaltad 
fond faktiskt är fick vi flera svar, alltifrån mått på tracking error till att 
fonden säger sig vilja slå sitt jämförelseindex. Det råder däremot i princip 
konsensus om att en passiv fond skall definieras som en fond som de facto 
nära följer ett jämförelseindex eller något annat benchmark. 

En intressant kommentar från flera experter är att många svenska 
storbanksfonder som marknadsförs och prissätts som aktiva snarare bör 
anses vara passiva på grund av att de utvecklas så nära sitt jämförelseindex. 
Möjligen finns här utrymme för att skapa en branschdefinition som skulle 
komma inte minst mindre kunniga slutkunder till godo.

Krav på passiva fonder
När fondexperterna ombads räkna upp vilka eventuella krav de ställer på 
just passiva fonder i sin utvärderingsprocess blev de två vanligaste svaren 
låg kostnad samt att fonderna verkligen utvecklas nära sitt jämförelseindex. 
Dessutom nämnde flera förvaltare god likviditet samt att det underliggande 
indexet håller god kvalitet som krav, då det underliggande indexet i en del 
fall inte är så brett som skulle kunna önskas.  

Börshandlade fonder och indexfonder
ETF:er är på stark frammarsch och flera aktörer sade sig vara på väg att 
implementera handel med dessa instrument. På en fråga om vilka fördelar 
ETF:er respektive indexfonder har blev svaret att ETF:er generellt 
anses vara mer likvida och lämpliga för snabba positioner samtidigt som 
indexfonder föredras vid längre investeringar då de replikerar index bättre 
och tenderar att vara billigare. Det finns dock fondexperter som anser att 
den faktiska kostnaden för ETF:er gör dem mer attraktiva än indexfonder.

Prestationsbaserade avgifter
På en fråga om hur de ser på prestationsbaserade avgifter svarade merparten av 
fondexperterna ”positivt” med vissa förbehåll. En avgörande faktor är hur den 
aktuella avgiften är konstruerad. Flera av de intervjuade nämnde att så kallat 
”high watermark” (enbart avgift när fonden når en ny nivå) samt ett relevant 
jämförelseindex är de två viktigaste faktorerna. Exempel på jämförelseindex 
som inte uppskattas är statslåneränta för en aktiefond vilket anses vara att ”göra 
det väl lätt för sig”.  De som uttryckte sig negativt om prestationsbaserade 
avgifter anser bland annat att de ger incitament till onödigt risktagande.
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Allmänna kostnadsaspekter
Generellt sett anser fondexperterna att avgiften för 
en fond är ganska eller mycket viktig vid val av passiv 
förvaltning samt mindre viktig vid val av aktiva fonder. 
För de fondexperter som arbetar med främst kvantitativa 
processer är själva fonderna i sig i princip ovidkommande 
då det viktiga är andra mått som riskjusterad avkastning 
eller historisk utveckling efter totalkostnad.

Fondexperternas avgifter 
När det gäller avgifter för den aktiva fondförvaltningen i 
Sverige som fondexperterna arbetar med handlar det i de 
flesta fall om en procentuell förvaltningsavgift. Även fasta 
avgifter och prestationsbaserade avgifter förekommer. 

Förmedlingsprovision
När vi frågade om fondexpertens företag tar emot 
förmedlingsersättning (kick-back) av fondbolagen blev 
svaret något varierande. De flesta tar emot ersättning 
och låter den komma slutkunderna till godo, men i vissa 

Hur tar ni betalt mot slutkund?

Procentuell avgift

Fast avgift

Performance fee

Varierande beroende på kund

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Slutsats
Många fondexperter ställer sig positiva till möjligheten 
att kunna ta snabba alternativt relativt billiga positioner 
med passiva fonder. Flera experter kommenterar 
dessutom att storbankernas fonder ofta ligger så nära 
index att de skulle kunna klassas som passiva fonder 
trots att avgifterna motsvarar andra aktiva fonder.  
Experterna är även i allmänhet positivt inställda 
till prestationsbaserade avgifter om de är utformade 
med high watermark och följer ett adekvat index. 
Undersökningen visar dessutom att flertalet aktörer har 
en mycket hög andel egna fonder i sin förvaltning under 
aktiva mandat (hälften av de svarande svarade mer än 60 
procent egna fonder). Detta kan anses vara problematiskt 
då placering i egna fonder ger upphov till dubbla intäkter 
samtidigt som fondexperterna anser sig vara oberoende i 
sin urvalsprocess. 

fall betalas den i stället ut som förmedlingsprovision 
till extern part. Det finns även fond-i-fondlösningar 
som tar en fast procentuell avgift oavsett kostnader 
för de underliggande fonderna vilket innebär att 
förmedlingsprovisionen blir en del av den marginal som 
betalar fond-i-fondförvaltarens arbete. 

Placering i egna fonder
De aktörer som har ett eget fondbolag befinner sig i 
en potentiell jävssituation då en placering i de egna 
fonderna genererar dubbla intäkter även om eventuell 
förmedlingsersättning går tillbaka till kollektivet. 
Undersökningen visar också att andelen egna fonder 
är anmärkningsvärt hög hos de aktörer som besvarat 
denna fråga. En majoritet uppger att mer än 60 % av 
innehaven är placerade i egna fonder. I sammanhanget 
bör poängteras att så gott som alla fondexperter 
säger sig vara oberoende av uppdragsgivare i sin 
fondutvärderingsprocess. 

Tar ni emot förmedlingsersättning från 
fondleverantörerna?

Ja, 85 %

Nej, 11 %

Annat svar, 4 %

Om ni har ett eget fondbolag, hur stor andel av ert 
kapital har ni placerat i egna fonder? 
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5. SRI inom aktiv 
fondförvaltning

Inledning
Socially Responsible Investment, SRI, innebär investering 
med någon form av hänsyn till framförallt etik och miljö. 
Vi har valt att undersöka fondexperternas inställning till 
SRI utifrån sin arbetsprocess samt ta reda på vad de tror 
om den framtida utvecklingen inom området.

SRI - Fortfarande en nischprodukt?
På en fråga om hur viktigt det är i allmänhet för 
utvärderingen om en fond har en SRI-policy gav 
fondexperterna varierande svar. Flera anser att SRI som 
det ser ut idag är för svårdefinierat och därmed endast 
ett spel för galleriet, medan andra ser det som mycket 
viktigt inom hela den aktiva förvaltningsprocessen.  Det 

Vem efterfrågar SRI idag?

Fondutvärderare

Fondutvärderarnas
uppdragsgivare

Slutkunder
(inkl institutionella kunder)

Ingen

Annat svar

0 % 20 % 40 % 60 %

Hur viktigt är det att en fond har en SRI-policy?

Inte viktigt alls

Viktigt i viss utsträckning

Ganska viktigt

Mycket viktigt

Viktigt endast inom vårt SRI-
utbud/specifika kunder/

plattformar med SRI-profil 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
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finns dock slutkunder som efterfrågar SRI-förvaltning, 
framförallt anser flertalet fondexperter att institutionella 
kunder av olika slag ofta har SRI som krav. Även samarbets-
partners med SRI-plattformar inom exempelvis pensions-
förvaltning nämns ofta.

SRI i framtiden
Det är även tydligt att SRI är på frammarsch. Merparten 
av de tillfrågade fondexperterna tror att SRI kommer 
att bli viktigare i framtiden. Flera nämnde dock att 
intresset svalnat, framförallt bland privatpersoner, efter 
finanskrisen. Möjligen ses SRI inom denna grupp som en 
kalkylerad kostnad som anses lättare att bära under en 
högkonjunktur.

Vem styr utvecklingen?
Om det råder viss konsensus om vem som efterfrågar SRI 
är fondexperterna mer oense om vem eller vilka som styr 
utvecklingen. Media hamnar högt, men även slutkunder, 
fondleverantörer och fondutvärderarna själva nämns ofta. 
Flera av fondexperterna menar att de faktiskt inte har 
en aning då efterfrågan på SRI-tjänster ibland tycks öka 
utan synbar bakomliggande orsak.

Vilka källor använder ni i ert arbete med SRI?

Fondleverantörernas information

SRI-certifiering eller index

Egna riktlinjer

SRI-analysföretag

Annat, Arbetar ej med SRI

0 % 10 % 20 % 30 %

Kommer SRI att bli viktigare i framtiden?

Mindre viktigt, 4 % 

Lika viktigt som idag, 31 % 

Viktigare än idag, 61 % 

Annat svar, 4 %

Källor och företag inom SRI
Fondexperternas företag har i allt större utsträckning 
börjat ta hjälp av olika externa index och företag inom 
sitt SRI-arbete. Vissa önskar hålla dessa samarbeten 
konfidentiella men andra nämner aktörer som GES, 
Ethics och UNPRI. En betydande andel fondexperter 
uppger dock att de enbart kommer att fokusera på 
avkastning även i framtiden. 

Slutsats
Även om fondexperterna är tudelade om huruvida det 
verkligen går att skilja ut och investera efter kriterier 
inom miljö och etik (ett flertal experter menar att 
området är så svårdefinierat att det endast blir ett spel för 
galleriet) är de mer eller mindre ense om att SRI kommer 
att bli viktigare i framtiden. De aktörer som anses 
efterfråga SRI är främst institutionella kunder och det 
är även dessa aktörer tillsammans med media som anses 
styra SRI-utvecklingen på den svenska marknaden.  

 Vem styr utvecklingen 
inom SRI?

(1) Media 

 (2) Slutkunder (inkl institutionella kunder)

  (3) Fondleverantörer

   (4) Fondutvärderare
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APPENDIX
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Fondutvärderingsprocessen

Inledning
Utvärdering och val av fonder genomförs ofta som en 
del i en större investeringsprocess. I förenklad form 
består en sådan process ofta av flera eller samtliga 
av följande delar: makroanalys, strategisk allokering 
(val av fördelning mellan aktier, räntor och eventuellt 
andra tillgångsslag), bransch/regional analys (val av 
branscher/regioner), val av enskilda fonder och andra 
investeringar samt portföljsammansättning där de olika 
investeringarna matchas ihop på bästa möjliga sätt. 

För att närmare förstå hur fondexperterna arbetar inom 
fondutvärdering (vilket ofta vävs samman med den övriga 
investeringsprocessen) ställde vi ett antal i första hand 
kvalitativa frågor vars svar sedan har kvantifierats och 
analyserats.

Stilar inom fondutvärdering
- kvalitativt respektive kvantitativt synsätt
En tydlig slutsats som kan skönjas i både intervjuer och 
kvantifiering av resultaten är att det finns två utpräglade 
stilar inom fondutvärdering med varianter däremellan.  
De två stilarna är dels den främst kvalitativa med fokus 
på möten och utvärdering av förvaltarna och dels den 
främst kvantitativa stilen som framförallt fokuserar på 
fondernas förmåga att prestera avkastning utifrån ett 
antal förutbestämda kriterier. Större aktörer tenderar 
att använda sig av kvalitativ utvärdering i högre 
utsträckning än mindre aktörer.

Både kvalitativ och kvantitativ utvärdering kompletteras 
i de flesta fall med makroanalys, strategisk analys samt 
portfölj sammansättning. Även dessa delar i investerings-

Vilka databaser använder ni i er 
fondutvärdering?

Bloomberg

Factset

Financial Times

Lipper

Mercer

Moneymate

Morningstar

Reuters

Annat

0 % 20 % 40 % 60 %

Vilka förvaltarstilar föredrar ni?

Value, 26 %

Growth, 15 %

Core, 7 %

Neutral/Använder 
alla stilar, 41 %

Annat, 11 %
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processen kan vara 
mer eller mindre 
kvalitativa respektive 
kvantitativa i sin utformning. 
Ytterligheten är de förvaltare 
som anser att de enskilda 
fonderna bidrar med en mycket 
liten del till den totala avkastningen och 
därmed ofta väljer att investera i passiva snarare 
än aktivt förvaltade fonder. För dessa förvaltare är 
fondutvärderingen av kraftigt underordnad betydelse.

De viktigaste faktorerna i urvalsprocessen
När fondexperterna ombads räkna upp de viktigaste 
faktorerna i urvalsprocessen hamnade riskjusterad 
avkastning samt fondens förvaltarteam och process 

högst i resultatlistan. 
Även kontinuitet i 

förvaltningsprocessen 
anses vara mycket viktig. 

Investeringsstilar
Som tidigare nämnts (se kapitel 3) 

delas aktiv fondförvaltning ofta upp 
i kategorierna Growth, Value och Core. 

När vi frågade de fondexperter som arbetar med 
aktiva fonder om deras allmänna preferenser inom 
detta område blev det vanligaste svaret att det varierar 
beroende på den aktuella marknadssituationen. De flesta 
experterna har således ingen favoritstil utan arbetar 
löpande med att passa in stilexponering utifrån sin 
marknadsbedömning.

Bransch/
regional
analys

Fond-
utvärdering

Strategisk
allokering

Makroanalys

Portfölj-
samman-
sättning

(1) Riskjusterad avkastning

 (2) Förvaltarteamet

  (2) Process/filosofi

   (2) Förvaltaren är konsekvent 
         med sin stil/process

   Viktigaste faktorer i er 
fondutvärderingsprocess?

(5) Kostnad

 (5) Strategisk allokering snarare än fonden i sig

  (7) Sammanvägning av alla faktorer

   (8) Organisation/legala faktorer

    (8) Riskkontroll

     (8) Fondens likviditet/storlek
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Databaser, tidsserier och historik
När det gäller databaser är det tydligt att fondexperterna 
primärt arbetar med Morningstar och Bloomberg. Inom 
historik är svaret mindre tydligt, förutom tre år används 
både korta och långa tidsserier i utvärderingen. De flesta 
fondexperter angav att de praktiskt sett gärna ser att en 
fond eller förvaltaren själv har tre års historik, men detta 
är sällan något absolut krav.

Ytterligare krav i utvärderingsprocessen
En faktor som enligt flera fondexperter blivit viktigare 
efter finanskrisen är fondernas organisation och legala 
struktur. Dessutom tycker flertalet förvaltare att det är 
viktigt med daglig handel i fonden. En aspekt som skiljer 
mindre och större aktörer åt är att större aktörer gärna 
investerar i större fonder och mindre aktörer i vissa fall 
i mindre fonder. Större fonder innebär mindre risk för 
problem med fondflöden och att fondexperten inte slår 
i taket på maximal ägarandel av en fond. Mindre fonder 
har däremot fördelen att kunna handla med mindre 
likvida värdepapper, vilket av vissa fondexperter anses 
vara en fördel.

Är kurssättning i svenska kronor viktigt?
Det kan låta rimligt att det är viktigt att en fond på 
den svenska marknaden är kurssatt i svenska kronor. 
De flesta av fondexperterna, med vissa undantag 
som bör noteras, anser dock tvärtemot att det inte är 
relevant alls. Däremot kommenterade flera förvaltare 
att det är en fördel om valutan motsvarar fondens 
ursprung, exempelvis att en amerikansk fond gärna får 
vara kurssatt i amerikanska dollar. Anledningen är att 
kurssättning i ursprungsvaluta minskar komplexiteten i 
den totala valutaexponeringen.

Fondkursrapportering
Idag sker inrapportering av NAV-kurser i vissa 
fall samma dag (kallas t+0) samt i vissa fall med 
eftersläpning (t+1), något som i vissa fall ställer till 
problem för fondexperterna. För framförallt fond-
i-fondförvaltare är det viktigt att de underliggande 
innehaven kurssätts på samma sätt. Som en av de 
intervjuade uttryckte det är det inte framförallt hur 
kurssättningen går till som är irriterande, utan att det 
finns två olika system. En enhetlig standard skulle 
troligtvis uppskattas av många.

Hur stor andel av en enskild fond får ert ägande 
maximalt uppgå till?
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Slutsats
Fondexperterna använder sig generellt av en 
antingen främst kvalitativ eller främst kvantitativ 
fondutvärderingsprocess. Större aktörer tenderar att 
använda sig av kvalitativa faktorer i högre utsträckning 
än mindre aktörer. De flesta fondexperterna använder 
sig av olika investeringsstilar beroende på marknadstro 
(förutom de som främst fokuserar på passiva fonder) 
och föredrar i allmänhet Morningstar och Bloomberg 
som databasleverantörer. En intressant slutsats inom 
rapportering av NAV-kurser är att flera experter ogillar 
fondbranschens oförmåga att skapa en enhetlig standard 
som följs av alla aktörer på marknaden.

Hur viktigt är det att en fond är noterad i SEK?

Inte viktigt alls, 69 % 

Viktigt i viss 
utsträckning, 11 % 

Ganska viktigt, 8 % 

Mycket viktigt, 8 % Annat svar, 4 %  Övriga grundkrav inom 
fondutvärdering?

(1) Stabil organisation/legal struktur

 (2) Tillräcklig likviditet/daglig handel

  (3) Tillräcklig fondstorlek 

   (4) God hantering av information

    (4) Transparent förvaltningsprocess
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Ordlista 

Ordlistan innehåller termer som förekommer i rapporten 
och bör endast användas i denna kontext. I vissa fall kan 
andra definitioner finnas som är mer korrekta i andra 
sammanhang. 

Aktivt förvaltad fond 
Fond med målsättning att överträffa sitt 
jämförelseindex. 

Alfa (α) 
Avkastning som är oberoende av utvecklingen för den 
underliggande tillgången. Används ofta i samband med 
aktiv förvaltning av exempelvis fonder.

Alfa/beta-split  
Fördelning mellan placering i passiv respektive aktiv 
förvaltning.

Beta (β) 
Mått på följsamhet med den underliggande tillgången. 
Används ofta i samband med passiv förvaltning av 
exempelvis fonder.

BRIC 
Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 
Termen används för att redovisa sammanlagda resultat 
för hela denna geografiska region.

Core  
Investeringsstil med fokus på stabila bolag med låg 
risknivå.

ETF (Exchange Traded Fund)
Passivt förvaltad börshandlad fond.

Fondtorg 
Ett urval av fonder som finns att välja på inom 
exempelvis pensionsförvaltning eller privat sparande.

Growth  
Investeringsstil med fokus på bolag som väntas generera 
tillväxt.

Investeringsprocess 
Översiktliga riktlinjer för hur en förvaltare investerar, 
inkluderar ofta flera olika steg.

Investeringsstil 
En indelning av investerare utifrån hur de arbetar 
praktiskt för att skapa avkastning.

Makroanalys 
Analys av olika övergripande faktorer som sedan används 
för att exempelvis ta investeringsbeslut.

MBA (Masters of  Business Administration) 
Oftast privatfinansierad vidareutbildning för 
yrkesverksamma personer som innehar eller söker 
ledande positioner.

Passiv fond  
Fond med målsättning att följa sitt jämförelseindex.

Portföljsammansättning 
Process för att ta fram bästa möjliga fördelning av olika 
investeringar som bedöms som intressanta för tillfället, 
exempelvis utifrån olika typer av riskmått och inbördes 
korrelation.

PPM 
(Premiepensionsmyndigheten), benämning av den 
myndighet samt den del av pensionen (2,5 %) som 
placeras i fonder som väljs ur ett speciellt fondtorg.

Riskjusterad avkastning 
Avkastning eller förväntad avkastning i relation till 
placeringens risknivå.

SFEI 
(Svenskt Fondexpertindex), utvärdering av 
fondutvärderare med aktiva investeringsmandat.

Strategisk allokering 
Fördelning mellan placeringar i olika tillgångsslag, oftast 
aktier och ränteplaceringar.

Tillgångsslag 
Investeringsområden, exempelvis aktier, räntepapper och 
råvaror.

Tracking error 
Aktiv risk i den absoluta avkastningen, mäts ofta 
som standardavvikelse jämfört med exempelvis ett 
jämförelseindex.

Value  
Investeringsstil med fokus på bolag som anses vara lågt 
värderade.
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