
Svenskt Fondexpertindex
(SFEI) November/December 2010
SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP



2 - Svenskt Fondexpertindex (SFEI) November/December 2010

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

Prognoserna i denna rapport baseras på 
intevjuer som genomfördes under perioden 
19 oktober till och med den 12 november 2010.
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Sammanfattning

Fondexperterna anser att BRIC följt av 
övriga Asien (exkl. Kina/Indien) är de mest 
intressanta regionerna för tillfället. USA och 
Europa rankas sist precis som för ett halvår 
sedan.

Det kommande halvåret tror fondexperterna 
på måttliga börsuppgångar. Överlag är de 
mindre positiva till börsen än för ett halvår 
sedan vilket kan förklaras av motstridiga 
makroekonomiska tendenser som kan komma 
att ta ut varandra.

En jämförelse mellan prognoserna i maj 
2010 och det faktiska utfallet visar att 
fondexperterna i genomsnitt lyckades väl 
med att förutspå börsutvecklingen för BRIC, 
Sverige och Europa men att prognoserna 
för USA och övriga Asien var något 
överoptimistiska. 

Sedan vi beskrev problematiken med en hög 
andel egna fonder i den aktiva förvaltningen 
i SFEI november 2009 har det skett en stor 
förändring. Det senaste halvåret har den 
genomsnittliga uppgivna andelen egna fonder 
nästan halverats till omkring 20 procent. 

Andelen fondexperter som använder både 
aktiva och passiva fonder ökar stadigt och 
omfattar nu de allra flesta som medverkar 
i SFEI. Utvecklingen går dessutom mot 
att allt fler använder både indexfonder och 
börshandlade fonder (ETF:er).

Fondexperterna anser att vi är inne i en 
fas där traditionella placeringsmönster i 
aktiefonder och räntefonder med låg risk 
håller på att bytas ut mot en större andel 
alternativa tillgångsslag. Dessutom är 
välkända tillväxtmarknader så etablerade idag 
att allt fler även intresserar sig för så kallade 
frontier markets med högre risk. 

Det ökade utbudet av börshandlade 
fonder gör att fondexperterna förutspår 
en konsolideringsfas de kommande åren. 
Även mer nischade fonder förväntas då 
leverantörerna inser att det krävs nya 
produkter för att sticka ut. 

Blandfonder har tagit över allt mer som 
standardlösning för stora kundgrupper vilket 
anses vara en viktig anledning till det kraftiga 
inflödet i år. Det stora intresset för alternativa 
investeringar kan leda till att blandfonderna 
framöver ersätts av specialfonder med ännu 
bredare investeringsmandat. 
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Bakgrund
Svenskt Fondexpertindex, SFEI, är skapat av Laika 
Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Syftet 
med SFEI är att lyfta fram de ofta dolda makthavare 
som via aktiva mandat ansvarar för en betydande 
andel av den svenska fondförmögenheten. Genom att 
varje halvår intervjua representanter för merparten 
av aktörerna inom området kartlägger vi vad de anser 
om trender inom fondbranschen, viktiga faktorer 
vid val av enskilda fonder samt vad de tror om 
aktiemarknadernas utveckling. Nytt från och med denna 
rapport är ett temakapitel som behandlar ett område 
inom fondförvaltning som vi bedömer har varit extra 
intressant eller uppmärksammat det senaste halvåret.
 

Omfattning
Sveriges totala fondförmögenhet uppgick till omkring 
1 846 miljarder kronor i oktober 2010 enligt Fondbolagens 
Förening, och vår uppskattning är att minst 20 procent 
eller ca 370 miljarder kronor omfattas av aktiva mandat.  
 
Intervjuunderlag
SFEI baseras på intervjuer med representanter för omkring 
25 storbanker, försäkrings bolag samt  oberoende  finansiella 
aktörer (benämnda fondexperter) som  ansvar ar för eller 
arbetar aktivt med professionell inve stering i fonder samt 
i vissa fall med fond utvärdering på uppdrag av företagets 
fondförvaltare. Urvalet omfattar representanter för mer-
parten av de aktörer som arbetar inom aktiv fondförvalt-
ning 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 som ligger till grund för denna rapport 
genomfördes under perioden 19 oktober till och med 
den 12 november 2010. Intervjuunderlaget består 
framförallt av kvantitativa frågor med möjlighet att 
infoga egna svarsalternativ samt komplettera med 
fria tillägg. Svaren har analyserats och jämförts 
med resultaten från tidigare undersökningar. De 
genomsnittliga prognoser som presenterades i den 
senaste rapporten (maj 2010) har även jämförts med den 
faktiska marknadsutvecklingen sedan dess. Innehållet i 
appendix som beskriver fondutvärderingsprocessen och 
fondexperternas bakgrund har reviderats inför denna 
rapport. 

Kontinuitet
SFEI publiceras löpande varje halvår. Vi som arbetar med 
SFEI har som målsättning att bibehålla rapportens fokus 
för att möjliggöra jämförelser över tid men därutöver 
successivt utveckla innehållet i varje rapport i takt med 
att marknaden för aktiv förvaltning i fonder utvecklas.  
 
Reliabilitet
På grund av den relativt långa svarsperioden bör 
prognoser som lämnas i denna rapport endast anses vara 
indikativa. Möjligheten att jämföra olika prognoser över 
tid möjliggör dock i viss mån en bättre förståelse och 
tolkning av de svar som erhållits. Hänsyn har tagits till 
förändringar i sammansättning av de fondexperter som 
deltagit i undersökningen. 
 
Om Storebrand/SPP
Storebrand är Nordens största pensionsbolag med 
anor sedan 1767 och mer än 430 miljarder kronor 
under förvaltning åt både institutionella aktörer och 
privatpersoner. Företaget är ledande inom Ansvarsfulla 
investeringar vilket bland annat innebär att alla 
företagets sparprodukter löpande utvärderas med 
hänsyn till samhällsansvars- och miljöaspekter. En egen 
analysavdelning sköter arbetet som baseras på ett flertal 
FN-konventioner. 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. 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 1 846 miljarder kr)

Aktiva mandat, 20%

Passiva mandat, 80 % 
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2. Marknadsutveckling

Inledning
I det här kapitlet behandlas fondexperternas syn på den 
aktuella marknadssituationen samt deras genomsnittliga 
prognoser för de kommande sex månaderna.  
Vi utvärderar även prognoserna i de tidigare SFEI-
rapporterna för att se hur väl de stämmer överens med 
det faktiska utfallet.

Den aktuella marknadssituationen
– Branscher
Rangordningen inom branscher är identisk med utfallet 
för ett halvår sedan med råvarusektorn på första plats 
följd av konsumentsektorn. Att konsumentsektorn 
hamnar fortsatt högt samtidigt som den mindre 
cykliska läkemedelssektorn rankas lågt kan tolkas som 

Genomsnittliga sammanställningar som baseras på det antal fondexperter som uppgett att de kommer att öka respektive minska sitt innehav inom den närmaste framtiden. 

Fondexperterna tror på en försiktigare börsuppgång jämfört med de tidigare prognoserna.  
De föredrar fortsatt BRIC-länderna och övriga Asien framför Europa och USA.
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 Intressantaste branscher 
november 2010 (maj 2010)

1 (1) Råvarubolag

 2 (2) Konsument (daglig- sällanköpsvaror)

  3 (3) IT

   4 (4) Telekom

    5 (5) Läkemedel

     6 (6) Finans/Bank

 Intressantaste regioner 
november 2010 (maj 2010)

1 (1) BRIC 

 2 (3) Asien exkl. Indien/Kina

  3 (2) Sverige

   4 (4) USA

    5 (5) Europa

att fondexperterna tror på en fortsatt uppgång i för 
konjunkturen framöver trots återkommande finansiell 
turbulens. Jämfört med regioner är branschperspektivet 
betydligt lägre prioriterat av flertalet fondexperter vilket 
till viss del förklarar de små förändringarna över tid.

- Regioner
BRIC följt av övriga Asien (exkl. Kina/Indien) och 
Sverige bedöms vara de mest intressanta regionerna 
för tillfället (max en månad framåt). BRIC är också den 
region som flest fondexperter uppgav att de viktat upp 
eller är på väg att vikta upp den närmaste månaden.  
USA och Europa, som fortfarande brottas med stora 
finansiella problem sedan finanskrisen, hamnar längst 
ner på listan. USA är även den enda region som fler 
fondexperter är på väg att vikta ned än vikta upp, vilket 
indikerar en låg tilltro till potentialen i denna region för 
närvarande trots omfattande statliga stimulansåtgärder. 
Jämfört med undersökningen i maj halkar Sverige ned 
från andra till tredje plats. Fortfarande rankas dock 

Sverige betydligt högre än såväl USA som övriga 
Europa, vilket troligtvis beror på att Sveriges ekonomi 
hittills klarat sig relativt väl efter finanskrisen. 

– Förvaltningsstilar
Omkring en tredjedel av de svarande anser att growth 
(fokus på bolag som förväntas generera tillväxt) är den 
mest optimala förvaltningsstilen i dagsläget, men det 
tycks inte råda någon konsensus bland fondexperterna. 
Jämfört med för ett halvår sedan föredrar dock betydligt 
färre fondexperter value (fokus på bolag som anses lågt 
värderade) vilket kan hänga samman med att det rådande 
konjunkturläget samt låga räntenivåer bedöms vara ett 
gynnsamt klimat för tillväxtföretag. 
 
Utveckling de kommande sex månaderna
I fondexperternas genomsnittliga prognos för 
börsutvecklingen de kommande sex månaderna för fem 
olika regioner hamnar utvecklingen för övriga Asien 
(6,4 procent) främst strax före BRIC (6,0 procent) 

Sverige: MSCI Sweden Index, Europa: MSCI Europa Index, BRIC: MSCI BRIC Index, USA: MSCI North America Index, Asien (exkl. Indien/Kina): MSCI Pacific Index.

SFEI - Prognos aktiemarknader

-20 %

0 %

20 %

40 %

 60 %

80 %

100 %

jan 2009 jan 2009

Prognosperiod
SFEI maj 2010

juni 2009 november 2010 maj 2011maj 2010

Prognosperiod
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Utveckling Prognos maj 2010 Prognos november 2010

USA +3,0 %
Europa +1,3 %

Sverige +4,4 %
BRIC +6,0 %

Övriga Asien (exkl. Indien & Kina)  +6,4 %
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och Sverige (4,4 procent). Detta innebär att BRIC tappar toppositionen 
från de tidigare två SFEI-rappporterna. Viktigare att notera är dock att 
utsikterna överlag är något mer dämpade än för ett halvår sedan. Då 
trodde flera fondexperter att BRIC och övriga Asien skulle kunna klättra 
uppemot 20 procent, men denna gång hamnar ingen enskild prognos 
högre än tio procent. Precis som i tidigare SFEI-rapporter är det endast 
ett fåtal fondexperter som tror på fallande börskurser. I genomsnitt tror 
fondexperterna på en uppgång om 4,2 procent när alla regioner slås samman 
vilket kan jämföras med 4,9 procent i maj 2010 och 6,2 procent i november 2009. 

Sammantaget tycks fondexperterna överlag tro på en relativt stabil börs 
utan stora börsuppgångar under det kommande halvåret. Jämnheten samt 
avsaknaden av starka uppgångar i prognoserna kan tolkas som ett tecken 
på försiktighet utifrån det makroekonomiska läget. Detta är förståeligt 
med tanke på att marknadsklimatet idag präglas av flera motsägelsefulla 
tendenser som kan komma att ta ut varandra såsom fortsatta skuldproblem 
i USA och Europa samt spänningar på valutamarknaden kombinerat med en 
starkare global konjunktur, låga räntenivåer och aktiva åtgärder från bland 
annat USA:s riksbank.  

Den svenska styrräntan om sex månader
När fondexperterna ombads att bedöma nivån för den svenska styrräntan 
om sex månader blev det genomsnittliga svaret knappt 1,2 procent, vilket 
är något lägre än Riksbankens officiella räntebana. De enskilda svaren visar 
dock en stor spridning och varierar mellan 0,75 procent och 1,75 procent. 

SFEI - Prognos aktiemarknader
(genomsnittlig utveckling, samtliga regioner)
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Slutsats 
Fondexperterna anser att BRIC följt av övriga Asien 
(exkl. Kina/Indien) är de mest intressanta regionerna 
för tillfället. På branschnivå rankas råvaru- och 
konsumentsektorn främst. Det kommande halvåret 
tror fondexperterna på en måttlig börsuppgång för 
samtliga fem regioner som är med i undersökningen. 
Utvecklingen i övriga Asien hamnar först med BRIC på 
andra plats. Överlag är fondexperterna mindre positiva 
till börsutvecklingen än för ett halvår sedan, vilket 
kan förklaras av försiktighet på grund av motstridiga 
makroekonomiska tendenser för tillfället som kan komma 
att ta ut varandra. I genomsnitt tror fondexperterna 
på en uppgång om 4,2 procent när alla regioner slås 
samman vilket kan jämföras med 4,9 procent i maj 2010 
och 6,2 procent i november 2009. Den genomsnittliga 
prognosen för den svenska styrräntan hamnar på knappt 
1,2 procent vilket är lägre än Riksbankens officiella 
räntebana. Spridningen mellan svaren är dock stor vilket 
indikerar en osäkerhet om utvecklingen för den svenska 
konjunkturen. 

Fondexperterna är således långt ifrån ense om hur de 
tror att Riksbanken kommer att agera framöver, vilket 
är en stor skillnad jämfört med för ett halvår sedan då 
prognosen var betydligt mer enhetlig. Denna förändring 
kan tolkas som att den svenska konjunkturen inte 
bedöms vara särskilt stabil men det bör även noteras att 
Riksbanken idag har ett större manöverutrymme jämfört 
med för ett halvår sedan då räntenivån var kraftigt 
nedpressad. 

Tidigare prognoser och faktiskt utfall
I den senaste undersökningen i maj 2010 prognostiserade 
fondexperterna en uppgång om 2,4 till 6,6 procent 
i genomsnitt för fem utvalda aktiemarknader det 
kommande halvåret. Prognosen för Europa och BRIC 
hamnade mycket nära utfallet och även prognosen 
för Sverige stämde väl överens med den faktiska 
utvecklingen. Framförallt lyckades man pricka in att 
BRIC hade den starkaste utvecklingen av samtliga 
regioner. Däremot var fondexperterna något 
överoptimistiska över utvecklingen i USA samt övriga 
Asien (exkl. Kina/Indien). Prognosen för den svenska 
styrräntan (ca 0,6 procent i genomsnitt) hamnade 
något under det faktiska utfallet då Riksbanken höjde 
räntenivån till 1 procent under perioden. 

SFEI - Prognos svenska styrräntan (6 månader)
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3. Aktiv/passiv förvaltning 
samt avgifter

Inledning
Det här kapitlet syftar till att undersöka fondexperternas 
inställning till aktivt respektive passivt förvaltade fonder, 
kostnader inom fondförvaltning samt trender inom 
respektive område. Passivt förvaltade fonder definieras 
här som indexfonder samt börshandlade fonder (ETF:er). 
 
Andel aktiva/passiva fonder 
Antalet fondutvärderare som använder passiva fonder 
har ökat successivt sedan den första SFEI-rapporten 
publicerades i november 2009. Trenden har fortsatt 

det senaste halvåret, bland såväl större som mindre 
aktörer, och idag är det endast en liten minoritet som 
endast fokuserar på aktiva fonder. Den genomsnittliga 
procentuella andelen passiva fonder ligger trots detta 
fortsatt på omkring en fjärdedel av det totala kapitalet 
men skillnaderna är mycket stora mellan olika aktörer.

Passiva fonder - Användningsområden
Generellt sett använder fondexperterna ETF:er 
främst vid kortsiktiga affärer samt då man önskar nå 
svåråtkomliga marknader eller en viss typ av exponering 

Andelen egna fonder i den aktiva förvaltningen har sjunkit betydligt det senaste 
året. Marknaden för passiva fonder tycks gå mot en konsolideringsfas.

Andel av kapitalet i aktivt/passivt förvaltade fonder
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100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Investering aktiva/passiva fonder

Enba
rt 

inve
ste

rin
gar 

i 

ak
tiv

a f
on

de
r i

 da
gslä

get

In
ve

ste
rin

gar 
i s

åv
äl 

ak
tiv

a s
om

 pa
ssi

va
 fo

nde
r

November 2010Maj 2010



Svenskt Fondexpertindex (SFEI) November/December 2010 - 11

som inte erbjuds av någon aktiv fond. Indexfonder 
ses däremot mer som ett kostnadseffektivt alternativ 
till aktiva fonder på marknader där möjligheten till 
överavkastning bedöms som låg eller som ett alternativ 
medan man utvärderar aktiva fonder på en ny marknad. 
Mer kvantitativt inriktade fondexperter tenderar att 
använda passiva fonder i högre utsträckning än de 
som främst förlitar sig på kvalitativ fondutvärdering. I 
vissa fall jämställs passiva och aktiva fonder helt i dessa 
aktörers utvärderingsprocess.  

I SFEI maj 2010 konstaterade vi att flertalet av de 
medverkande fondexperterna använde endast ETF:er 
eller endast indexfonder vid denna tidpunkt. Flera 
fondexperter svarade även att de var på väg att 

implementera ETF:er i sin förvaltningsprocess. Svaren 
denna gång visar också på ett ökat användande av 
ETF:er, men även en ökning av andelen indexfonder 
bland de som primärt använde ETF:er tidigare. 
Således tycks utvecklingen gå mot användning av båda 
typerna av passiva fonder även om många fondexperter 
fortfarande har en tydlig preferens för antingen 
indexfonder eller ETF:er.  

Kostnader för aktiva/passiva fonder
I likhet med tidigare undersökningar svarade 
fondexperterna i allmänhet att kostnadsuttaget är 
ganska viktigt för aktivt förvaltade fonder och mycket 
viktigt för passiva fonder.  Det finns dock variationer 
mellan olika fondexperter beroende på hur viktiga de 

Fördelning mellan indexfonder och ETF:er
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rent kvantitativa parametrarna är vid fondutvärdering. 
Flera fondexperter anser exempelvis att kostnaden i sig 
inte är viktig alls, förutom den inverkan kostnadsuttaget 
får på fondens riskjusterade avkastning. Även när det 
gäller prestationsbaserad avkastning skiljer sig åsikterna 
åt, men det viktigaste som ofta påpekas är att en 
prestationsbaserad avgift bör vara väl konstruerad med 
ett relevant jämförelseindex och high watermark vilket 
tyvärr inte alltid är fallet i dagsläget. 
 
Placering i egna fonder  
Det senaste halvåret har bjudit på en intressant 
utveckling inom fördelningen mellan egna och externa 
fonder hos de aktörer som har ett eget fondbolag. Den 
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uppgivna andelen egna fonder har i princip halverats 
till under 20 procent i genomsnitt och trenden är tydlig 
hos flera av de bolag som tidigare haft högst andel egna 
fonder. Att inte placera en alltför hög andel av kapitalet 
i egna fonder är ett sätt att visa på sitt oberoende som 
aktiv förvaltare och det är troligt att välinformerade 
kunder börjar ställa högre krav inom detta område. Vi 
kommer att följa upp denna fråga i kommande rapporter 
för att se om förändringen är bestående eller beror på 
tillfälliga omständigheter. 

Trender 
– Aktiva fonder
Det starka intresset för tillväxtmarknader har hållit i 

sig sedan SFEI maj 2010 precis som fondexperterna 
förutspådde. Flera av de svarande menar att det har 
skett en förskjutning mot att välkända tillväxtmarknader 
som BRIC-länderna numera är ett naturligt sätt att 
öka diversifieringen i många portföljer. Risken på dessa 
marknader upplevs dessutom som lägre än för några år 
sedan. Detta innebär i sin tur att tillväxtmarknadernas 
tidigare roll som riskfylld börsplacering med potential 
till mycket hög avkastning börjar tas över av så kallade 
frontier markets (en beteckning för outvecklade och 
illikvida tillväxtmarknader). Fonder som placerar 
i alternativa tillgångsslag som olika typer av 
högavkastande räntefonder, hedgefonder och råvaror är 
en annan stark trend. Dessutom ser flera fondexperter 

 Andel egna fonder i förvaltningen 
SFEI November, 2010: 18 procent

 SFEI Maj, 2010:   38 procent

  SFEI November, 2009:    49 procent
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med utslagning av de fonder och aktörer som inte kan 
hålla volymen på en tillräckligt hög nivå. De anser 
även att den ökade konkurrensen troligtvis kommer 
att leda till mer nischade produkter med mindre fokus 
på replikering av breda index och eventuellt en större 
kostnadsspridning. Den ökade nischningen kan komma 
att ta sig uttryck inom såväl regioner och sektorer på 
börsen som fonder med hedgeliknande strategier.

– Kostnader
De flesta fondexperterna är överens om att det inte har 
funnits några starka trender inom kostnadsområdet 
det senaste halvåret. Flera av de svarande menar att 
debatten om höga förvaltningskostnader främst är en 
mediekonstruktion då svenska fonder upplevs ha ett 
konkurrenskraftigt kostnadsuttag i en internationell 
jämförelse. När vi bad fondexperterna blicka framåt de 
kommande tre åren svarade många att utvecklingen tycks 
gå mot en större kostnadsspridning, vilket innebär att de 
fonder som presterar riktigt väl till och med kan komma 
att höja sina förvaltningsavgifter. Dessutom tror flera 
fondexperter att den ökade konkurrensen från passiva 
fonder kan komma att tvinga de aktiva fonder som idag 
placerar sitt kapital mycket nära sitt jämförelseindex att 
bli mer aktiva om de ska kunna försvara sin nuvarande 
förvaltningsavgift.

en intressant utveckling i att allt fler alternativa fonder 
med breda hedgeliknande placeringsmandat och UCITS-
klassning (regelverk/EU-direktiv som syftar till att 
harmoniera fondregler inom olika länder) lanseras på den 
svenska marknaden. 
 
När vi bad fondexperterna att blicka framåt de 
kommande tre åren svarade flertalet att alternativa 
tillgångsslag och tillväxtmarknader kommer att fortsätta 
vara starka trender. En betydande anledning till denna 
utveckling anses vara att börsen bedöms tappa i betydelse 
som underliggande tillgång till förmån för råvaror, 
aktiva ränteplaceringar och hedgestrategier. Även en 
stark efterfrågan på lågriskplaceringar som ger bättre 
avkastning än en klassisk räntefond bedöms vara en 
bidragande orsak.  

– Passiva fonder
Den starka trenden med såväl etablering av nya aktörer 
som ett ökat utbud av fonder har enligt fondexperterna 
hållit i sig det senaste halvåret. Dessutom har 
marknadsexpansionen gått in i en ny fas då utländska 
aktörer börjat konkurrera mer aktivt på den svenska 
marknaden. Även om det ökade utbudet motsvaras av ett 
starkt allmänt intresse för passiva fonder, anser flertalet 
fondexperter att den framtida utvecklingen på tre års sikt 
troligtvis kommer att präglas av en konsolideringsfas 
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Slutsats
Andelen fondexperter som använder både aktiva och 
passiva fonder har ökat ytterligare det senaste halvåret 
och omfattar nu de allra flesta som medverkar i 
undersökningen. Utvecklingen går dessutom mot att allt 
fler använder såväl indexfonder som ETF:er. Andelen 
egna fonder i den aktiva förvaltningen hos de aktörer 
som har ett eget fondbolag har sjunkit markant sedan 
den förra undersökningen till strax under 20 procent 
i genomsnitt. Inom aktivt förvaltade fonder anser 
fondexperterna att vi är inne i en fas där traditionella 
placeringsmönster i aktiefonder och räntefonder med 
låg risk håller på att bytas ut mot en större andel 
alternativa tillgångsslag som högavkastande räntefonder, 
råvarufonder och hedgefonder. Dessutom upplevs 
välkända tillväxtmarknader vara en mer naturlig del av 
förvaltningen än tidigare vilket öppnar upp för fonder 
med exponering mot frontier markets som extra riskfylld 
placering. Inom passiva fonder har utbudet fortsatt att 
öka i och med att flertalet utländska aktörer utökat sin 
närvaro på den svenska marknaden. Fondexperterna 
förutspår en konsolideringsfas samt mer nischade passiva 
fonder de kommande åren. Kostnadspressen från passiva 
fonder bedöms dessutom påverka de aktiva fonder som 
ligger nära sitt jämförelseindex att bli mer aktiva om de 
skall kunna försvara sina förvaltningsavgifter. 
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Inledning 
Ansvarsfulla investeringar (även Socially Responsible 
Investments - SRI) innebär att en investering tar någon 
form av hänsyn till framförallt samhällsansvar/etik och 
miljö. Vi har valt att främst undersöka fondexperternas 
inställning till ansvarsfulla investeringar utifrån deras 
arbetsprocess samt ta reda på vad de tror om trender och 
den framtida utvecklingen inom området.

Från trend till etablerad företeelse
I orostider tenderar många att fokusera på det 
mest fundamentala och detta verkar också gälla för 
investeringar sedan finanskrisen. Många fondexperter 
uppger att fokus idag framförallt ligger på riskjusterad 
avkastning och att det generella intresset för bland 
annat ansvarsfulla investeringar är fortsatt lågt bland 
privatpersoner och media. Flera fondexperter nämnde 

Intresset för ansvarsfulla investeringar är fortsatt lågt efter finanskrisen med 
undantag för den institutionella marknaden. Den långsiktiga trenden är dock positiv.

4. Ansvarsfulla investeringar
inom aktiv fondförvaltning

Hur viktigt är det att en fond har en 
policy inom ansvarsfulla investeringar?
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även en svag utveckling för miljörelaterade sektorer som 
en bidragande orsak till det låga intresset. Samtidigt 
svarade en merpart av fondexperterna att det finns en 
stor efterfrågan på den institutionella marknaden samt 
från vissa enskilda investerare. Att denna efterfrågan 
kvarstår efter finanskrisen trots ett lägre allmänintresse 
indikerar att ansvarsfulla investeringar har gått ifrån att 
vara en medial och marknadsföringsstyrd trend till att 
idag vara en etablerad del av förvaltningsbranschen som 
funnit sin huvudmarknad. 

Efterfrågan starkt policydriven
Enligt fondexperterna är en av huvudanledningarna 
till det fortsatt starka intresset för ansvarsfulla 
investeringar på den institutionella marknaden att 
denna sektor är starkt policydriven. Det innebär att de 
som ansvarar för att upphandla förvaltningstjänster 
åt institutionella aktörer ofta inte har något val utan 
måste förhålla sig till en policy inom ansvarsfulla 
investeringar som kan ha varit densamma under ett 

antal år. Eftersom många institutionella aktörer agerar 
inom områden där ansvarsfullhet ligger nära eller är en 
del av kärnverksamheten (exempelvis kyrkor, stiftelser 
och kommuner) är det dessutom troligtvis svårt att 
motivera ett borttagande av en policy om ansvarsfulla 
investeringar i förvaltningen. I framtiden är det därmed 
troligt att det sker en utveckling av vad som bör ingå i 
ansvarsfull investering. 

Ansvarsfulla investeringar i fondutvärderingen
I likhet med tidigare SFEI-rapporter har vi kunnat 
upptäcka en skiljelinje mellan kvalitativt inriktade 
fondexperter som anser att kriterier inom ansvarsfulla 
investeringar är en viktig del av fondutvärderingen och 
de kvantitativt inriktade fondexperter som framförallt 
utgår ifrån riskjusterad avkastning i sin utvärdering. I 
den senare gruppen finns det i vissa fall en önskan om 
att kunna använda fonder som arbetar med ansvarsfulla 
investeringar, men dessa upplevs inte alltid hålla måttet 
jämfört med alternativen. Ett par fondexperter menar 
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vidare att ansvarfulla investeringar är på väg att spela 
ut sin roll då utvecklingen går mot att företag som är 
aktiva inom miljö och samhällsansvar/etik får en naturlig 
konkurrensfördel. Av de aktörer som börjat arbeta aktivt 
med ansvarsfulla investeringar det senaste året uppgavs 
utökade satsningar på institutionella kunder vara ett 
viktigt skäl.

Fortsatt ökning för egna riktlinjer
En utveckling som vi har kunnat följa sedan den första 
SFEI-rapporten för ett år sedan är att arbetet med 
ansvars fulla investeringar successivt flyttats från externa 
företag till fondutvärderarna själva. På frågan om vilka 
källor som används svarar allt färre fondexperter att 
de använder externa analysföretag och allt fler att de 
framförallt utgår ifrån fondleverantörernas egen informa-
tion samt egna riktlinjer. Denna utveckling är en tydlig 
indikation på att ansvarsfulla investeringar blir en allt 
mer integrerad del i många fondutvärderares arbete även 
om efterfrågan främst existerar inom vissa kundgrupper. 

Hur aktivt utvecklar ni ert arbete 
inom ansvarsfulla investeringar?
Annat svar, 10 %

Har idag inte ambition 
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Aktuella trender och framtida utveckling
Precis som i SFEI maj 2010 uppgav en majoritet av de 
svarande att det inte förekommit några starka trender 
inom ansvarsfulla investeringar det senaste halvåret. 
Svaren på denna fråga är i linje med andra svar och 
spontana allmänna omdömen som pekar på att det 
allmänna intresset är relativt lågt för närvarande. När 
vi bad fondexperterna att följa upp med att svara på vad 
de tror om utvecklingen på tre års sikt ökade däremot 
andelen som tror på ett högre allmänt intresse för fonder 
med inriktning mot ansvarsfulla investeringar betydligt. 
Flertalet fondexperter svarade dessutom att de tror 
att ansvarsfulla investeringar kommer att bli en mer 
integrerad del inom utbud och fondutvärdering i framtiden 
även om utvecklingen går långsamt. En stabil eller till 
och med ökad efterfrågan från institutionellt håll nämndes 
också. Det är även intressant att notera att fondexperterna 
fortsatt anser att media är en av de aktörer som styr 
utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar. Eftersom 
media framförallt agerar efter nyhetsvärde kan resultatet 

bli att enskilda händelser med stort medialt genomslag 
påverkar utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar 
snarare än en välbalanserad helhetssyn.

Slutsatser
Det senaste halvåret har fondexperterna upplevt ett 
fortsatt lågt allmänt och medialt intresse för ansvarsfulla 
investeringar med undantag för en stark efterfrågan 
på den institutionella marknaden som i princip varit 
konstant sedan finanskrisen. Efterfrågan på denna 
viktiga marknad innebär en stabil grund för ansvarsfulla 
investeringar som idag kan anses vara en etablerad 
del av den svenska förvaltningsbranschen. Efterfrågan 
från institutioner bedöms vara starkt policydriven 
vilket innebär stabilitet över tid. Framöver tror 
många fondutvärderare på en fortsatt integrering av 
ansvarsfullhet i både utbud och fondutvärdering vilket 
är i linje med att allt fler fondutvärderare tycks minska 
sitt beroende av externa företag till förmån för egen 
utvärdering.
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SFEI tema
I temakapitlet tar vi halvårsvis upp ett aktuellt ämne inom aktiv förvaltning i fonder.
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Inledning 
Från och med denna utgåva av SFEI kommer vi att ta 
upp fondexperternas åsikter om ett aktuellt ämne inom 
aktiv förvaltning i fonder i ett temakapitel. Först ut är 
fondtypen blandfonder som blivit mycket populär det 
senaste året. 

Definition av blandfonder
Kortfattat kan man säga att en blandfond är en fond 
med mandat att placera på såväl aktiemarknaden som 
i räntebärande instrument, oftast i form av en fond-i-
fondlösning. Fördelningen mellan aktier och räntor sker 

antingen aktivt beroende på marknadsläget eller statiskt 
utifrån en specifik risknivå eller kundens ålder (så kallade 
generationsfonder).  

Orsaker till blandfondernas popularitet 
Enligt Fondbolagens förening var nettoinflödet i 
blandfonder ca 31 miljarder kr under 2010 till och med 
oktober vilket är väsentligt högre än motsvarande siffra 
för såväl aktiefonder (19 miljarder) som obligationsfonder 
(23 miljarder). Enligt fondexperterna har detta starka 
inflöde såväl kunddrivna som förvaltardrivna och 
strukturella orsaker.

Är blandfonder ett bra sparalternativ eller bara ett sätt att ta mer betalt av kunderna?  
I det här temakapitlet tar vi upp fondexperternas åsikter om den populära fondtypen.

Tema – Blandfonder
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– Kunddrivna orsaker
Många fondförvaltare menar att en betydande andel kunder önskar en lägre 
risknivå än en ren aktieexponering efter finanskrisen vilket gör blandfonder 
intressanta av två skäl. Dels kombinerar de aktier och räntefonder på ett 
enkelt sätt och dels erbjuder de ofta en aktiv förändring av andelen aktier 
beroende på hur marknaden går, vilket åtminstone teoretiskt kan sänka 
den totala risknivån.  Flera fondexperter menar vidare att utvecklingen går 
emot att själva allokeringen mellan olika tillgångsslag är det som kunderna 
i allt högre utsträckning vill betala för. Detta indikerar att intresset för 
blandfonder kan vara en del av ett historiskt trendbrott snarare än en 
tillfällig effekt efter finanskrisen.

– Förvaltardrivna/strukturella orsaker
En annan viktig anledning till det höga inflödet är enligt fondexperterna 
att större förvaltare arbetar aktivt med att flytta en betydande del 
av sin verksamhet till blandfonder. Blandfonder är numera ofta ett 
standardalternativ som erbjuds stora kundgrupper istället för enskilda 
aktie- och räntefonder. Då många kunder träffar sin förvaltare/rådgivare 
ganska sällan blir blandfonder ett sätt att trots detta hålla investeringen 
uppdaterad och kan liknas vid en enklare form av de diskretionära tjänster 
som ofta erbjuds kunder med större kapital.   
 
Blandfonder som förvaltningsform
Överlag är de flesta fondexperter positiva till blandfonder som sparform 
men flertalet betonar att omdömet varierar beroende på kundgrupp. 
Framförallt ser man blandfonder som en bra produkt för privatpersoner 
som är relativt passiva i sin förvaltning och som därför riskerar att hamna 
fel i placeringen över tid på grund av såväl balanseringseffekter som 
förändringar av marknadsklimatet. Flera fondexperter poängterar dock 
att det bör krävas en aktiv omfördelning mellan aktier och räntor för att 
en blandfond skall komma till sin fulla rätt. En betydande andel av de 
blandfonder som saluförs idag varierar i princip inte fördelningen mellan 
aktier och fonder vilket dessa fondexperter ställer sig mycket skeptiska 
till. Dels förväntar sig kunden ofta en aktiv fördelning och dels går det att 
ifrågasätta om det är prisvärt att betala en högre avgift även för räntedelen 
om denna inte förvaltas aktivt. Generationsfonder ifrågasätts även med 
argumentet att ålder är ett dåligt sätt att mäta individuell riskbenägenhet.  

Ökat inflöde i andra produkter
som investerar i flera tillgångsslag?

Nej, 41 %

Ja, en kraftig 
ökning, 41 %

Ja, en viss 
ökning, 18 %
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Framtiden för blandfonder – fler tillgångsslag?
Det märks tydligt att de aktörer som ingår i undersökningen har 
uppmärksammat det höga intresset för blandfonder och liknande produkter. 
En majoritet har antingen fonder som tillåts placera i såväl aktier som 
räntor idag eller är på väg att starta upp sådana. 

Intressant att notera är att flera fondexperter märkt ett ökat inflöde även 
i fonder som har ett bredare investeringsmandat än blandfonder (såsom 
möjlighet att placera i ytterligare tillgångsslag som råvaror). Dessa fonder 
fångar också upp de kundrivna orsaker till blandfondernas popularitet som 
vi nämnt ovan men bör åtminstone teoretiskt kunna erbjuda en ännu lägre 
risknivå med bibehållen förväntad avkastning då innehavet sprids mellan 
ytterligare tillgångsslag och strategier. Med tanke på att det dessutom 
finns ett stort intresse för alternativa investeringar idag (se kapitel 3) är det 
således rimligt att förvänta sig såväl fler fonder av denna typ i framtiden 
som ett starkare inflöde. Framförallt är detta en trolig och naturlig 
utveckling för större aktörer som har stora framgångar med blandfonder nu 
och vill ta detta koncept ett steg längre.

Har ert företag gjort några anpassningar för att
fånga upp det stora intresset för blandfonder? 

Startat upp/utökat 
utbudet av egna blandfonder

Utökat utbudet avfond-i-fond 
eller fondportföljer med både 

aktie- och räntefonder

Tagit in/utökat utbudet 
av blandfonder i fondtorg

Nej, har redan blandfonder i 
utbudet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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Slutsats
Fondexperterna anser att det starka inflödet i bland-
fonder det senaste året har såväl kundrelaterade som 
förvaltarbaserade/strukturella orsaker. Att många större 
aktörer numera använder blandfonder mer frekvent i sin 
förvaltning och ser fondtypen som en standardlösning 
för många kunder anses vara en stark bidragande faktor. 
Fondtypen anses också passa väl för passiva kunder som 
söker en lägre risknivå än aktier kombinerat med en 
aktiv förvaltning. Dock varnar flera fondexperter för de 
blandfonder som är passiva i sin omfördelning då dessa 
fonder inte anses vara prisvärda samtidigt som de inte tar 
vara på fondtypens fulla potential. Fondexperterna har 
märkt ett ökat intresse även för fonder som fungerar likt 
blandfonder men placerar i flera tillgångsslag och med 
tanke på det höga intresset för alternativa investeringar 
är det troligt att många blandfonder kommer att ersättas 
av dessa produkter i framtiden. 

Blandfonder i den aktiva förvaltningen
Merparten av de tillfrågade fondexperterna använder 
inte blandfonder i sin egen aktiva förvaltningsprocess 
(som i flertalet fall utförs inom en blandfond eller en 
specialfond). Detta beslut motiveras framförallt med 
att de ser tillgångsallokeringen som en så avgörande 
del av arbetet att de helt enkelt inte vill lämna ifrån sig 
kontrollen. Dessutom menar flera fondexperter att det 
skulle innebära att de låter sina kunder betala dubbelt 
för allokeringsprocessen. I de fall då blandfonder faktiskt 
används handlar det om särskilda fall, exempelvis i ett 
osäkert marknadsklimat i syfte att sänka risken. Inom 
PPM-förvaltning finns även en ytterligare anledning att 
investera i en blandfond när marknaden är ostadig då 
en förvaltare av en blandfond kan agera direkt och inte 
behöver vänta på ett fondbyte inom PPM-systemet som 
tar flera dagar.  
 

Använder ert företag idag blandfonder i 
den verksamhet där ni väljer ut fonder aktivt?

Nej, 84 %

Ja, 16 %

Vad anser du om förvaltnings-
kostnaden för blandfonder? 

I allmänhet rimlig 
förvaltningsavgift

I allmänhet för hög 
förvaltningsavgift

I vissa fall rimlig 
förvaltningsavgift

Annat 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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APPENDIX
Innehållet i detta appendix baseras på intervjuer inför SFEI November 2009 och har därefter reviderats i samband med SFEI November 
2010. Grafiken i kapitlet Sveriges Fondexperter baseras på svar från samtliga medverkande fondexperter till och med SFEI November 2010. 
Grafiken i kapitlet Fondutvärderingsprocessen baseras på svar inför SFEI November 2010.
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Inledning
De personer som ansvarar för förvaltning och 
fondutvärdering inom aktiv förvaltning i fonder är en 
viktig men samtidigt ofta förbisedd maktfaktor inom den 
svenska finansbranschen.  I det här kapitlet beskriver vi 
dessa fondexperter lite närmare ur ett par olika relevanta 
perspektiv. 

Sveriges Fondexperter

Utbildningsnivå
Alla fondexperter som hittills medverkat i de 
undersökningar som ligger till grund för SFEI 
(november 2010) har minst universitetsstudier bakom 
sig, vilket tillsammans med att en hög andel har 
dubbelexamen tydligt visar att gruppen har en mycket 
hög genomsnittlig utbildningsnivå. Förutom examen 
i ekonomi (som inkluderar både nationalekonomer 
och civilekonomer) är civilingenjör den vanligaste 
utbildningsinriktningen.

Högsta utbildningsnivå

Dubbelexamen 
(ekonom/civilingenjör 
samt ekonomi/MBA, 
14 % 

Annan universitets-
examen, 29 % 

Odefinierade 
universitetsstudier, 
17 % 

Doktor/påbörjad PhD, 3 % 

Examen inom 
ekonomi, 37 %

Könsfördelning

Kvinnor, 11 % 

Män, 89 % 
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Arbetslivserfarenhet 
Fondexperterna har en relativt lång genomsnittlig bransch-
erfarenhet som kompletterar den akademiska bakgrunden. 
Merparten av de fondexperter som hittills medverkat har 
arbetat inom området i minst tio års tid. Med tanke på att 
fondförvaltning är en värdeskapande process som oftast 
bedrivs långsiktigt är det naturligt att de experter som 
lyckas väl finns kvar i branschen under lång tid.  
 
Könsfördelning
Precis som inom många andra maktintensiva områden är 
en majoritet av fondexperterna män. Endast 11 procent 
av de fondexperter som hittills medverkat är kvinnor, 

och vår bedömning är att omkring 10 procent är en 
representativ siffra för hela kollektivet. Könsbalansen 
blir dock något jämnare i en jämförelse utifrån kapital 
under förvaltning, då större aktörer i högre utsträckning 
tenderar att representeras av kvinnor. 
 
Slutsats
Den genomsnittliga svenska fondexperten som 
medverkat i SFEI är i allmänhet välutbildad med 
drygt en examen i ekonomi och nästan 15 års 
branscherfarenhet. Andelen kvinnor är knappt 10 procent 
vilket kan jämföras med andelen kvinnor i svenska 
börsbolagsstyrelser som idag är drygt 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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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 i november 2009 som därefter 
kvantifierades och analyserades. Kapitlet (inklusive de 
frågor och svar som presenteras grafiskt) har reviderats 
inför denna rapport.

Stilar inom fondutvärdering 
- kvalitativt respektive kvantitativt synsätt
En tydlig slutsats som kan skönjas i våra resultat är att 
det finns två utpräglade stilar inom fondutvärdering 
med varianter däremellan.  De två stilarna utmärks 
av ett antingen kvalitativt eller ett kvantitativt fokus. 
Kvalitativa fondexperter värderar möten med och 
utvärdering av förvaltarna högt medan kvantitativa 
fondexperter framförallt fokuserar på fondernas 

Neutral/
använder alla stilar

Value

Growth

Annat

Core

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Vilken förvaltningsstil föredrar ni? Vilka databaser använder ni i er 
fondutvärdering?

Factset

Reuters

Morningstar

Lipper

Financial Times

Moneymate

Bloomberg

Mercer

Annat

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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förmåga att 
prestera riskjusterad 
avkastning utifrån 
ett antal förutbestämda 
kriterier. Större aktörer 
tenderar att använda sig av 
kvalitativ utvärdering i högre 
utsträckning än mindre aktörer vilket 
indikerar att möjligheten att inkludera 
aspekter utöver de rent kvantitativa till viss del 
tycks vara en kostnadsfråga. 

Både kvalitativ och kvantitativ utvärdering av fonder 
kompletteras i de flesta fall med makroanalys, strategisk 
analys samt portföljsammansättning. Även dessa delar 
i investeringsprocessen 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 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 förvaltnings-
processen anses vara mycket viktig. 

Bransch/
regional
analys

Fond-
utvärdering

Strategisk
allokering

Makroanalys

Portfölj-
samman-
sättning

(1) Riskjusterad avkastning

 (2) Förvaltaren är konsenvent 
       med sin stil/process

  (2) Förvaltarteamet

   (4) Process/filosofi

    (5) Fondens likviditet/storlek

     (6) Kostnad

      (7) Riskkontroll

       (7) Annat svar

   Viktigaste faktorer i er 
fondutvärderingsprocess?
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Investeringsstilar
Förvaltningsstilar inom aktiv fondförvaltning kan delas 
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.

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 års horisont 
används både korta och långa tidsserier i utvärderingen. 
De flesta fondexperter ser gärna att en fond eller den 
nuvarande förvaltaren 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, anser dock 
tvärtemot att det inte är relevant alls. Däremot är den 

Vilka tidsserier använder ni?

5 år

1 mån

3 år

1 år

6 mån

3 mån

Annat

0 % 80 %20 % 40 % 60 %

Hur stor andel av en enskild fond får ert ägande 
maximalt uppgå till?
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underliggande valutaexponeringen, som ofta avviker 
från den valuta fonden är noterad i, en viktig faktor som 
många fondexperter anser att fondförvaltarna kunde 
vara bättre på att informera om. I vissa fall anses det vara 
svårt att särskilja hur stor del av en fonds avkastning 
som beror av rena valutaförändringar. Om det är möjligt 
att kurssätta en fond i ursprungsvalutan (exempelvis 
en amerikansk fond i dollar) föredras detta i allmänhet 
jämfört med en kurssättning i svenska kronor då det 
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.

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.

 Övriga grundkrav inom 
fondutvärdering?

(1) Stabil organisation/legal struktur

 (2) Transparent förvaltningsprocess

  (2) Tillräcklig likviditet/daglig handel

   (4) Tillräcklig fondstorlek 

    (5) God hantering av information

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

Inte viktigt alls, 64 % 

Viktigt i viss 
utsträckning, 14 % 

Ganska viktigt, 9 % 

Mycket viktigt, 9 % 

Annat svar, 4 %
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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.

Blandfond
Fond med mandat att investera på både aktie- och räntemarknaden 
samt aktivt förändra fördelningen mellan dessa tilllgångsslag.
 
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.
 
Frontier markets 
Outvecklade och illikvida tillväxtmarknader med hög risknivå 
som inte har hunnit lika långt i utvecklingen av den lokala 
finansiella marknaden som mer etablerade tillväxtmarknader.
 
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 
procent) 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.
 
UCITS
Regelverk/EU-direktiv som syftar till att harmonisera 
fondbestämmelserna mellan olika europeiska länder. UCITS har 
funnits i flera versioner och fondbestämmelser som stämmer 
överens med det senaste regelverket (UCITS IV) kommer att 
träda i kraft i Sverige den 1 juli 2011.

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. 



Friskrivning

Informationen i den här publikationen har inhämtats 
från intervjuer med kända representanter för erkända 
branschaktörer samt från andra källor som bedöms 
vara tillförlitliga. Laika Consulting garanterar inte 
tillförlitligheten i vare sig presenterad information eller i 
de slutsatser som presenteras i publikationen. Informera 
oss gärna om eventuell felaktig information eller tryckfel 
så att vi kan rätta till dem i framtida versioner av 
publikationen.

Laika Consulting frånsäger sig allt ansvar och eventuella 
skadeståndsanspråk avseende eventuell skada som 
uppkommit till följd av användande av informationen i 
denna publikation.

Källhänvisningar
Jämförelseindex för geografiska marknader: MSCI 
Sweden Index, MSCI Europa Index, MSCI BRIC Index, 
MSCI North America Index samt MSCI Pacific Index.  

Sveriges Riksbanks räntebana: Aktuell prognos för 
reporänta, inflation och BNP per den 26 november 2010. 
Svensk fondförmögenhet: Fondbolagens Förening.

Source of  indices: MSCI. Neither MSCI nor any other party 
involved in or related to compiling, computing or creating 
the MSCI data makes any express or implied warranties or 
representations with respect to such data (or the results to 
be obtained by the use thereof), and all such parties hereby 
expressly disclaim all warranties of  originality, accuracy, 
completeness, merchantability or fitness for a particular 
purpose with respect to any of  such data. Without limiting 
any of  the foregoing, in no event shall MSCI, any of  its 
affiliates or any third party involved in or related to compiling, 
computing or creating the data have any liability for any 
direct, indirect, special, punitive, consequential or any other 
damages (including lost profits) even if  notified of  the 
possibility of  such damages.  No further distribution or 
dissemination of  the MSCI data is permitted without MSCI’s 
express written consent.
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