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

Prognoserna i denna rapport baseras på 
intervjuer som genomfördes under perioden 
11 april till och med den 28 april 2011.
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Sammanfattning

Fondexperterna anser att USA följt av 
Sverige är de mest intressanta regionerna för 
tillfället. Det innebär ett trendbrott då intresset 
för utvecklade marknader ökat betydligt 
jämfört med tidigare SFEI-rapporter.

På sex månaders sikt tror fondexperterna på 
måttliga börsuppgångar och har störst tilltro 
till Sverige och USA.  BRIC är den region 
som tappat mest i popularitet, och en knapp 
tredjedel av fondexperterna tror på en negativ 
avkastning för denna region. 

Fondexperternas användande av passiva 
fonder fortsätter att öka stadigt. Sedan i 
november 2010 har den genomsnittliga 
andelen av kapitalet som är placerad i passiva 
fonder ökat från omkring en fjärdedel till en 
omkring en tredjedel.

En ökad konkurrens från passiva fonder 
kan enligt fondexperterna leda till att 
de aktiva fonderna får en högre andel 
prestationsbaserade avgifter och lägre fasta 
avgifter. Dessutom kommer avgifterna för 
passiva fonder troligtvis att pressas på grund 
av det stora antalet aktörer på marknaden.  

Intresset för alternativa investeringar, och 
framförallt högavkastande räntefonder, 
har varit starkt det senaste halvåret och 
förväntas hålla i sig framöver. Då de 
traditionella räntefonderna erbjuder låga 

räntor ter sig exponering mot bland annat 
företagsobligationer och statspapper utgivna 
på tillväxtmarknader som intressanta 
alternativ för många investerare. 

Det finns fortfarande en utbredd skepsis mot 
ansvarsfulla investeringar hos fondexperterna, 
men samtidigt utökas satsningarna tack vare 
efterfrågan på den institutionella marknaden. 
Att på ett bra sätt inkludera positiva 
urvalskriterier i processen anses vara den mest 
intressanta utmaningen inför framtiden. 

Fondexperterna tror att införandet av UCITS 
IV-direktivet i Sverige kommer att leda till 
att många fondbolag slår ihop fonder samt 
bildar fler andels- och valutaklasser. Däremot 
förväntas inte fondutbudet i Sverige öka mer 
än i begränsad omfattning, trots att det blir 
enklare för utländska fondbolag att etablera 
sig här. Fondexperterna förväntar sig inte 
heller att UCITS IV leder till sänkta avgifter 
för fondspararna. 

Ett flertal av fondexperterna är kritiska till 
stoppet för massbyten inom PPM och menar 
att det hade varit bättre med en översyn 
av PPM som tagit hänsyn till efterfrågan 
på enkla rådgivningstjänster. De förslag 
som förs fram inkluderar möjlighet för 
fondbolagen att justera kurssättningen, införa 
fondbytesavgifter, utöka antalet valbara fonder 
samt reglera PPM-rådgivarna. 
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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. I 
varje SFEI-rapport från och med november 2010 ingår 
även 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 
1 946 miljarder kronor i april 2011 enligt Fondbolagens 
Förening, och vår uppskattning är att minst 20 procent 
eller ca 390 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 

1. Syfte och metod
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inom aktiv fondförvalt ning i Sverige och inkluderar både 
större och mindre företag.

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 11 april till och med den 
28 april 2011. 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 
(november 2010) har även jämförts med den faktiska 
marknadsutvecklingen sedan dess.

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. 
Laika Consulting har idag omkring 50 anställda och 
representation i Stockholm, London och Åre.

Svensk fondförmögenhet aktiva/passiva mandat
(totalt 1 946 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
Precis som i samtliga tre tidigare SFEI-rapporter 
rankas råvarubolag som den mest intressanta 
sektorn för tillfället av de fondexperter som använder 
branschperspektivet i sin fondutvärdering. Dessutom är 
samstämmigheten högre än tidigare då hela 80 procent 

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

Fondexperternas bedömning i denna rapport indikerar ett trendbrott då tilltron för 
tillväxtregioner och framförallt BRIC minskat till förmån för utvecklade regioner.
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 Intressantaste branscher 
maj 2011 (november 2010)

1 (1) Råvarubolag

 2 (6) Finans/bank

  3 (3) IT

   4 (2) Konsument (daglig- & sällanköpsvaror)

    5 (4) Telekom

     6 (5) Läkemedel

 Intressantaste regioner 
maj 2011 (november 2010)

1 (4) USA 

 2 (3) Sverige

  3 (1) BRIC

   4 (5) Europa

    5 (2) Asien exkl. Kina/Indien

av de svarande rankar råvarubolagen främst. Finans/
bank står för den stora förändringen jämfört med för 
ett halvår sedan och går från att rankas på sjätte och 
sista plats till andra plats. Förutom råvarubolag är 
finansbolagen också tillsammans med läkemedel den 
bransch som flest fondexperter svarade att de har valt 
att vikta upp eller planerar att vikta upp den kommande 
månaden. Det tycks således som att fondexperterna inte 
räds de höga prisnivåerna för flertalet råvaror och att den 
allt starkare globala konjunkturen kan leda till en positiv 
utveckling för finansbolag den närmaste tiden.  

- Regioner
Inom regioner halkar BRIC, som ansetts vara den mest 
intressanta regionen för tillfället (max en månad framåt) 
i de tidigare tre SFEI-rapporterna, ned till tredje plats. 
Istället bedöms USA vara den mest intressanta regionen 
i dagsläget följt av Sverige. USA är dessutom den region 
som överlägset flest fondexperter uppger att de har viktat 
upp eller kommer att vikta upp den kommande månaden. 

Det tycks således som att fondexperterna anser att den 
positiva utvecklingen i USA, bland annat i form av allt 
starkare makrostatistik, kommer att hålla i sig trots 
orosmoment som kreditinstitutens ifrågasättande av 
landets allt högre statsskuld. Att BRIC rankas lägre än 
tidigare påverkas troligtvis av bland annat Kinas löpande 
åtstramningar för att undvika överhettning.  

– Förvaltningsstilar
Drygt 40 procent av fondexperterna anser att growth 
(fokus på bolag som förväntas generera tillväxt) är den 
mest intressanta förvaltningsstilen i dagsläget, vilket 
är något högre än motsvarande siffra för ett halvår 
sedan. Det indikerar en tro på en fortsatt växande global 
ekonomi som innebär att företagen kan skapa högre 
tillväxt än tidigare. Som jämförelse föredrar knappt 20 
procent av de svarande value respektive en blandning av 
stilar för närvarande. Det bör dock tilläggas att flertalet 
fondexperter även fortsatt tonar ned betydelsen av 
förvaltningsstil i sitt val av fonder.

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
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Utveckling de kommande sex månaderna
I fondexperternas genomsnittliga prognos för börsutvecklingen de kommande 
sex månaderna för fem olika regioner hamnar utvecklingen för Sverige 
(5,5 procent) främst före USA (3,9 procent) och Asien (exkl. Kina/Indien) 
(3,8 procent). Europa rankas på sista plats (2,9 procent) strax före BRIC 
(3,0 procent). Resultaten innebär att trenden i form av en sjunkande tilltro 
till BRIC och Asien (exkl. Kina/Indien) som vi uppmärksammade för ett 
halvår sedan fortsätter då även prognoserna för dessa regioner sänkts jämfört 
med den senaste undersökningen. Samtidigt bedömer fondexperterna för 
första gången att avkastningen kommer att bli högre i flera av de utvecklade 
regionerna som finns med i undersökningen. Att många av fondexperterna 
ställer sig tveksamma till BRIC-regionen illustreras ytterligare av att nästan 
en tredjedel av de svarande tror på en nedgång för regionen det kommande 
halvåret. Motsvarande siffra är omkring var femte för Asien exkl. Kina/
Indien och var tionde för Sverige. Den genomsnittliga prognosen för samtliga 
regioner tillsammans ligger på 3,8 procent vilket kan jämförs med 4,2 procent 
i november 2011, 4,9 procent i maj 2010 och 6,2 procent i november 2009.

Sammanfattningsvis tycks fondexperterna i genomsnitt tro på en positiv 
avkastning för samtliga regioner med Sverige som spets, även om det är 
ett relativt högt antal som ställer sig tveksamma till utvecklingen i BRIC-
länderna. Den genomsnittliga prognosen är dessutom lägre än i tidigare 
SFEI-rapporter.

Den svenska styrräntan om sex månader
Fondexperternas svar på frågan om hur hög den svenska styrräntan kommer 
att vara om sex månader var relativt samstämmiga. De allra flesta tror 
att Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan successivt, och det 
genomsnittliga svaret hamnade på drygt 2,2 procent vilket är helt i linje med 

SFEI - Prognos aktiemarknader sex månader
(genomsnittlig utveckling, samtliga regioner)
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prognoserna var långt ifrån de faktiska utfallet på flertalet 
marknader. Prognosen för den svenska styrräntan (ca 
1,2 procent i genomsnitt) hamnade något lägre än det 
faktiska utfallet (1,5 procent) som i princip var i linje med 
Riksbankens officiella räntebana. 
 
Slutsats 
På kort sikt anser fondexperterna i genomsnitt att 
råvarubolag är den överlägset mest intressanta sektorn 
samt att USA är den mest intressanta regionen. På 
sex månaders sikt tror fondexperterna fortsatt på 
USA, men ser Sverige som ett strå vassare. Att flera 
utvecklade regioner rankas främst är ett trendbrott, och 
framförallt BRIC har tappat i popularitet då en knapp 
tredjedel av de svarande tror på en negativ avkastning. 
Den genomsnittliga prognosen för samtliga regioner 
ligger på 3,8 procent vilket kan jämförs med 4,2 procent 
i november 2011, 4,9 procent i maj 2010 och 6,2 
procent i november 2009. Trenden med lägre tilltro till 
avkastningen håller alltså i sig även om den genomsnittliga 
prognosen fortfarande är positiv för samtliga regioner i 
undersökningen. Fondexperterna är dessutom relativt ense 
om att Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan 
successivt enligt plan det kommande halvåret. Vid en 
utvärdering av prognoserna som gavs för ett halvår sedan 
stämmer utvecklingen för Asien (exkl. Kina/indien) och 
en positiv utveckling på samtliga marknader överens med 
utfallet, men bland annat avkastningen i USA och Sverige 
blev betydligt högre än den genomsnittliga prognosen.

Riksbanken officiella hållning. Det finns dock en mindre 
andel fondexperter, omkring var femte av de som svarade 
på denna fråga, som tror att Riksbanken kommer att 
antingen ställa in aviserade höjningar eller att den kommer 
att sänka räntan tillbaka till nivåer omkring 1,5-1,75 
procent under det kommande halvåret.  Tilltron till att den 
svenska ekonomin kommer att vara fortsatt stark och driva 
upp inflationen är därmed inte fullständig.

Tidigare prognoser och faktiskt utfall
I den senaste SFEI-rapporten i november/december 2010 
var fondexperternas genomsnittliga prognos för de fem 
aktiemarknader som ingår i undersökningen en uppgång 
om 1,3 till 6,4 procent. Framförallt trodde fondexperterna 
på Asien (exkl. Kina/Indien) och BRIC. Vid en 
jämförelse med det faktiska utfallet står det klart att den 
genomsnittliga prognosen för Asien (exkl. Kina/Indien) 
stämmer väl överens med utfallet, men att fondexperterna 
var alldeles för optimistiska i sin syn på utvecklingen i 
BRIC-regionen. Dessutom underskattades potentialen i 
framförallt USA, men även den genomsnittliga prognosen 
för Sverige och i viss mån Europa var väsentligt lägre än 
utfallet. Vad som är intressant att notera i sammanhanget 
är att vi i samband med den senaste rapporten kunde se 
en tendens till betydligt lägre toppar i prognoserna för 
BRIC och övriga Asien och därmed en mer dämpad syn 
på tillväxtregionernas potential jämfört med tidigare. 
Dessutom förutspåddes en positiv utveckling på samtliga 
marknader. Dessa tolkningar visade sig stämma även om 

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 
Den successiva utvecklingen mot att allt fler 
fondexperter använder passiva fonder tycks hålla i sig. 

Förutom att endast ett fåtal fondexperter fokuserar på 
enbart aktiva fonder idag kan vi även se att andelen 
passiva fonder i förvaltningen har ökat till drygt en 
tredjedel jämfört med en fjärdedel i november 2010. 
Denna enskilda förändring kan bero på tillfälliga 
omständigheter, men i ett längre perspektiv är 
trenden att passiva fonder blir allt populärare inom 
fondexperternas segment på bekostnad av aktiva fonder 
fortsatt tydlig. Fortfarande är dock en klar majoritet av 
kapitalet investerat i aktiva fonder, inte minst hos flera 
större aktörer.

Andelen passiva fonder i den aktiva förvaltningen ökar och fondexperterna tror att 
aktiva fonder kommer att behöva anpassa sig i det nya marknadsklimatet.

Andel av kapitalet i aktivt/passivt förvaltade fonder
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Passiva fonder - Användningsområden
I likhet med tidigare undersökningar använder 
fondexperterna främst ETF:er för kortsiktiga 
investeringar samt för att nå svåråtkomliga marknader, 
medan indexfonder framförallt konkurrerar med låga 
kostnader på marknader där möjligheten att uppnå 
överavkastning med hjälp av aktiv förvaltning bedöms 
som låg. Det finns dock en överlappande karaktär för 
dessa användningsområden då flertalet fondexperter 
fortsatt tycks föredra antingen indexfonder eller ETF:er 
trots att möjligheterna att använda båda fondtyperna 
successivt ökar. Vi såg en viss uppgång av användandet 
av såväl indexfonder som ETF:er i november 2010, men 
denna trend har inte fortsatt i motsvarande utsträckning 
sedan dess.

Kostnader för aktiva/passiva fonder
Inställningen till hur viktig kostnadsaspekten är för 
aktivt respektive passivt förvaltade fonder tycks vara 
stabil över tid hos fondexperterna. Åsikterna går isär 
betydligt när det gäller aktivt förvaltade fonder, men 
samstämmigheten är stor om att kostnadsaspekten är 
mycket viktig för passiva fonder. För aktiva fonder tycks 
åsiktsskillnaderna till stor del samvariera med hur stor 
vikt som läggs vid kvantitativa respektive kvalitativa 
aspekter i utvärderingsprocessen. Inställningen till 
prestationsbaserade avgifter är också varierande men 
i genomsnitt mer positiv än i tidigare undersökningar 
givet att avgiften är konstruerad med ett relevant 
jämförelseindex och så kallat high watermark. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att prestationsbaserade 
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avgifter är ett sätt att uppmuntra en mer aktiv 
förvaltning och därmed premiera fonder som uppvisar 
större skillnad jämfört med det allt större utbudet av 
passiva fonder.  
 
Placering i egna fonder  
I den senaste SFEI-rapporten i november 2010 såg vi 
tendenser till en minskning av andelen egna fonder 
i fondexperternas förvaltning. Motsvarande siffra i 
undersökningen som ligger till grund för denna rapport 
är högre än för ett halvår sedan, men fortfarande lägre 
än för ett år sedan och längre tillbaka i tiden. Det tycks 
således som att det har skett en viss förändring över tid 
även om många aktörer fortfarande uppger att de har en 
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så hög andel som 50 procent av kapitalet placerat i egna 
fonder.

Trender 
– Aktiva fonder
Flertalet fondexperter uppger att alternativa 
tillgångsslag och framförallt olika typer av 
högavkastande ränteprodukter är en stark trend inom 
aktivt förvaltade fonder. Denna kategori av produkter 
omfattar såväl företagsobligationer som statspapper 
från bland annat tillväxtländer och drivs av ett starkt 
intresse för alternativ till de låga räntorna i traditionella 
ränteprodukter. Även intresset för olika typer av 
nischad förvaltning och tillväxtmarknader har upplevts 

som viktiga trender det senaste halvåret, även om 
flera fondexperter menar att framförallt intresset för 
tillväxtmarknader har dalat de senaste månaderna. Det 
intresse som kvarstår anses framförallt vara för de allra 
minsta och nyetablerade tillväxtmarknaderna, så kallade 
frontier markets.

På tre års sikt ses fortfarande alternativa tillångsslag 
som en viktig trend och såväl råvaror som hedgefonder 
och högavkastande ränteprodukter nämns frekvent inom 
denna kategori. Flertalet fondexperter tror dessutom 
på en allt mer nischad förvaltning som ett svar på det 
stora utbudet av passiva fonder.  Detta kan ske genom 
exponering mot flera olika eller alternativa tillgångsslag 

 Andel egna fonder i förvaltningen 
SFEI Maj, 2011: 32 procent 

 SFEI November, 2010:  18 procent

  SFEI Maj, 2010:    38 procent

   SFEI November, 2009:    49 procent
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– Kostnader
Flertalet fondexperter menar att kostnaderna för 
framförallt aktivt förvaltade fonder knappast kan sänkas 
särskilt mycket i Sverige då marginalerna redan är 
relativt pressade. Det finns dock även de fondexperter 
som upplever en viss kostnadspress överlag. De 
kommande tre åren tror dock många fondexperter att 
framförallt passiva fonder kommer att få uppleva en 
ökad kostnadspress som en följd av att antalet aktörer 
på marknaden är stort. När det gäller aktiva fonder 
förutspås en större andel prestationsbaserade avgifter 
och en lägre andel fasta avgifter som ett led i en 
profilering gentemot passiva fonder. Flera fondexperter 
vill även lyfta fram den nuvarande regeringens vilja 
att genomlysa och eventuellt begränsa eller förbjuda 
förmedlingsprovisioner vid försäljning av fonder 
som mycket viktig för den framtida utvecklingen. Ett 
eventuellt framtida förbud mot förmedlingsprovisioner 
skulle kunna leda till lägre kostnader för slutkunderna, 
men även att många affärsmodeller inom 
försäljningsledet måste omprövas.

Slutsats
Utvecklingen mot en allt större användning av passiva 
fonder i fondexperternas egen förvaltning tycks hålla 
i sig, och jämfört med i november 2010 har andelen 

men även genom en mer aktiv förvaltningsstil eller till 
och med genom att tillåta handel flera gånger per dag.  

– Passiva fonder
Flertalet fondexperter menar att trenden med 
etablering av nya aktörer och fler inriktningar har hållit 
i sig det senaste halvåret. Bland annat nämns passiva 
fonder med exponering mot tillväxtmarknader och fler 
fonder med exponering mot råvaror som exempel på 
hur utbudet breddas allt mer. Samtidigt finns det en viss 
skepsis hos vissa fondexperter som menar att intresset 
inte motsvarar det kraftigt ökande utbudet och att 
användandet av passiva fonder inte ökar lika kraftigt 
i Sverige som förväntat. Vissa fondexperter vill även 
uppmärksamma att aktörer på den svenska marknaden 
har börjat se över vilka jämförelseindex som används i 
högre utsträckning än tidigare för att försöka nå ett så 
bra resultat som möjligt jämfört med konkurrenternas 
produkter. 

På tre års sikt tror fondexperterna att utbudet kommer 
att öka ytterligare samt att den kraftiga etableringen 
av nya aktörer troligtvis kommer att leda till en 
konsolideringsfas.  Vissa fondexperter tror även att 
professionella investerare kommer att kräva en ökad 
transparens från leverantörernas sida.
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passiva fonder ökat från omkring en fjärdedel till en 
tredjedel av kapitalet. Det verkar dock som att många 
fondexperter fortsatt föredrar antingen indexfonder 
eller ETF:er. Andelen egna fonder i förvaltningen 
tycks dessutom ha sjunkit sedan den första SFEI-
rapporten i november 2009, men fortfarande har flera 
aktörer uppemot 50 procent egna fonder i sin aktiva 
förvaltning. Inom aktiva fonder anser fondexperterna 
att nischad förvaltning och alternativa tillgångsslag 
har varit de viktigaste trenderna det senaste halvåret, 
inte minst olika typer av högavkastande räntefonder. 
Intresset för framförallt högavkastande räntefonder 
förväntas hålla i sig även framöver. De kommande 
åren spås aktiva fonder behöva nischa sig ytterligare 
eller bli mer aktiva i sin förvaltning för att erbjuda 
ett intressant alternativ till passiva fonder, vilket 
även kan leda till högre prestationsbaserade avgifter 
och lägre fasta avgifter. Inom passiva fonder anser 
fondexperterna att det ökade utbudet inom bland annat 
tillväxtmarknader och råvaror har varit en viktig trend 
det senaste halvåret. Framöver är det dock troligt att 
en konsolideringsfas infinner sig tillsammans med 
en ökad kostnadspress. En eventuell reglering av 
förmedlingsprovisionerna vid försäljning av fonder 
kan dessutom komma att påverka fondmarknaden i 
betydande utsträckning.
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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 att ta reda på vad de tror om trender 
och den framtida utvecklingen inom området.

Institutioner och media styr utvecklingen
I likhet med svar från våra tidigare undersökningar 
menar en betydande andel av fondexperterna att det 
framförallt är institutionella aktörer med en policy inom 
ansvarsfulla investeringar som står för majoriteten av 
efterfrågan inom området. Dessutom anser nära hälften 
av de svarande att det är slutkunder, med betoning på 
institutionella aktörer, som styr utvecklingen inom 

Kapitalförvaltarnas satsningar på ansvarsfulla investeringar fortsätter, och 
utvecklingen tycks gå mot att även använda positiva kriterier i utvärderingen.

4. Ansvarsfulla investeringar
inom aktiv fondförvaltning

Hur viktigt är det att en fond har en 
policy inom ansvarsfulla investeringar?
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ansvarsfulla investeringar. Samtidigt ser man ett fortsatt 
lågt intresse från privatpersoner med undantag för 
enstaka kunder med ett specifikt intresse. Rent generellt 
tycks det således som att det är den institutionella 
efterfrågan som håller satsningarna på ansvarfulla 
investeringar uppe, då kundunderlaget annars skulle 
riskera att bli försvinnande litet. En anledning som 
nämns som förklaring till denna utveckling av flera 
fondexperter är att media, som också anses styra 
utvecklingen i hög utsträckning, i dagsläget främst tycks 
fokusera på negativa aspekter inom området.

Ökade satsningar på dedikerade resurser
Svaren i undersökningen som ligger till grund för denna 
SFEI-rapport visar på en tydlig trend mot att fler företag 
successivt börjar arbeta aktivt med sitt engagemang inom 
ansvarsfulla investeringar. Dessutom tror fortfarande 
en majoritet av fondexperterna att ansvarsfulla 
investeringar kommer att bli en ännu viktigare fråga i 
framtiden. Samtidigt är det en hög andel av de svarande 
som menar att det inte är viktigt alls huruvida en 

fond har en policy inom ansvarsfulla investeringar. En 
rimlig tolkning av dessa till synes motstridiga svar är 
att utvecklingen går mot att framförallt större företag 
som arbetar med fondutvärdering samlar ansvaret 
för ansvarsfulla investeringar inom en separat enhet 
som inte alltid arbetar direkt med fondexperterna. 
Fondexperterna utgår sedan ifrån färdiga riktlinjer 
när de väljer fonder, och i flera fall innebär det att det 
tillgängliga universumet redan från början är begränsat 
utifrån kriterier inom ansvarsfulla investeringar. 

Denna utveckling är ett tecken på en allt större mognad 
för ansvarsfulla investeringar som en grundläggande 
del i verksamheten. Samtidigt tillåts fondexperterna 
fokusera på att välja de bästa fonderna och uppnå så 
hög avkastning som möjligt utifrån de ramar som finns. 
En ytterligare förklaring till intresset att satsa resurser 
inom detta område är helt enkelt att den institutionella 
marknaden är ett attraktivt marknadssegment. Det 
innebär att det kan vara lukrativt att arbeta med dessa 
frågor trots en utbredd skepsis bland fondexperterna. 

 Vem styr utvecklingen inom SRI? 
maj 2011 (november 2010)
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Fortsatt skiljelinje mellan kvantitativt och kvalitativt 
synsätt
Genom att jämföra hur fondexperterna arbetar inom 
fondutvärdering och deras inställning till ansvarsfulla 
investeringar går det fortsatt att skönja en skiljelinje 
mellan de fondexperter som främst arbetar utifrån 
kvantitativa aspekter och de som även fokuserar på 
kvalitativa aspekter. De som även fokuserar på kvalitativa 
aspekter anser i högre utsträckning att det är viktigt 
huruvida en fond har en policy inom ansvarsfulla 
investeringar. Till viss del beror denna skillnad på att 
rent kvantitativa fondexperter ofta arbetar på mindre 
företag som inte har lika mycket resurser att lägga på 
ansvarsfullhet, men det är inte hela sanningen. Den 
grundläggande och intressanta skillnaden handlar 
snarare om huruvida man anser att en investering 
bör genomföras med ansvarsfullhet i sig, eller om en 
investering främst bör ses som en källa till avkastning 
som i sin tur gör det möjligt att exempelvis driva en 
ansvarsfull agenda.

Aktuella trender och den framtida utvecklingen
Flera fondexperter menar att en av de viktigaste trenderna 
det senaste halvåret har varit en ökad integrering av 

Hur aktivt utvecklar ni ert arbete 
inom ansvarsfulla investeringar?
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ansvarsfullhet i hela förvaltningen. Dock uppgav även ett 
stort antal av de svarande att det varit få trender samt 
att man överlag upplevt ett lägre intresse för alternativa 
investeringar. Framöver anser flera fondexperter att 
utvecklingen inom alternativa investeringar är på 
väg från att enbart handla om negativa definitioner 
(exempelvis att undvika företag som tillverkar vapen) 
till att fokusera mer även på positiva kriterier. Positiva 
kriterier kan bland annat vara ett sätt att komma ifrån 
den otydlighet och gränsdragningsproblematik som de 
negativa regelverken uppvisat, men det ger även upphov 
till en större komplexitet på marknaden. Risken med 
ännu större spridning mellan olika alternativ med en 
ansvarsfull profil är att det blir svårt för förvaltare med 
mandat att investera i dessa produkter, men framförallt 
även för slutkunder, att veta exakt vad som gäller för 
olika investeringar. Samtidigt ökar även möjligheterna 
att hitta en profil som stämmer väl överens med den egna 
inställningen. Hur man bör utveckla de verktyg som 
används inom ansvarsfulla investeringar, samt hur man 
bäst kombinerar såväl negativa som positiva kriterier, 
kan anses vara de viktigaste frågeställningarna inför 
framtiden. Vissa fondexperter anser dock att ansvarsfulla 
investeringar hittills inte lyckats prestera tillfredställande 

resultat och att detta krävs för att sprida intresset bortom 
den policydrivna institutionella marknaden.

Slutsats
Fondexperterna är mer eller mindre ense om att det 
fortsatt är framförallt institutionella aktörer med egna 
riktlinjer som efterfrågar ansvarsfulla investeringar 
idag och håller intresset från kapitalförvaltare och 
fondutvärderare uppe. De anses även styra utvecklingen 
inom området tillsammans med framförallt media 
och fondutvärderare. Den starka efterfrågan från 
institutionerna gör att allt fler företag arbetar aktivt 
med sitt engagemang inom alternativa investeringar, 
vilket i viss mån innebär att frågan börjar förflyttas 
från fondexperterna själva.  Det finns fortfarande en 
utbredd skepsis till ansvarsfulla investeringar bland 
fondexperterna som är väsentligt högre bland de som 
inte arbetar med kvalitativa inslag i sin fondutvärdering. 
De kommande tre åren anser flera fondexperter att den 
mest intressanta trenden är utvecklingen mot att inte 
endast använda negativa utan även positiva kriterier, 
vilket möjligen kan vara ett sätt att motverka den 
otydlighet och gränsdragningsproblematik som är ett 
problem med dagens negativa regleringar.
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SFEI tema - ucits iv
I temakapitlet tar vi halvårsvis upp ett aktuellt ämne inom aktiv förvaltning i fonder.

Korta fakta om UCITS IV 
Vad är UCITS IV?

UCITS IV, som behandlas i denna rapports temakapitel, är ett 
regelverk/EU-direktiv som syftar till att göra den europeiska 
fondmarknaden mer enhetlig. Den svenska fondlagstiftningen 
kommer att anpassas till UCITS IV från och med den 1 augusti 2011.

Så påverkar UCITS IV den svenska fondmarknaden:

• Enklare att slå ihop fonder och förvalta fonder i andra länder

• Möjlighet att starta andelsklasser med olika avgiftsstruktur/
valuta

• Möjlighet att starta fonder som till minst 85 % placerar i en 
annan fond (matarfond/mottagarfond)

• Enklare att marknadsföra fonder i andra europeiska länder

• Standardisering av den information som skall lämnas till 
fondsparare, bland annat faktablad med nyckelfakta och 
riskinformation



22 - Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2011

Inledning 
Varje SFEI-rapport innehåller ett temakapitel där 
vi tar upp ett aktuellt ämne inom aktiv förvaltning i 
fonder på den svenska marknaden. I detta temakapitel 
har vi valt att fokusera på hur fondexperterna tror 
att införandet av UCITS IV-direktivet i svensk 
lagstiftning kommer att påverka deras arbete och de 
svenska fondspararnas placeringsmönster. Vi har även 
frågat fondexperterna om deras åsikter om beslutet 
att stoppa massbyten inom PPM-systemet, ett beslut 
som också kommer att påverka förutsättningarna på 
den svenska fondmarknaden i likhet med UCITS IV-
direktivet.

UCITS IV – bakgrund
UCITS IV är ett EU-direktiv som syftar till att 
harmonisera och förenkla reglerna på den europeiska 
fondmarknaden. Anpassningen av den svenska 
lagstiftningen i enlighet med direktivet kommer att träda 
i kraft den första augusti i år. Bland annat inkluderar 
det nya regelverket standardiseringar av fondfaktablad, 
förenklade möjligheter att driva fonder i andra länder 
via ett så kallat fondbolagspass samt förenklade regler 
för marknadsföring av fonder i olika länder. Dessutom 
införs utökade möjligheter att slå ihop eller på andra 
sätt ändra fonders struktur inklusive möjligheten 
att starta andelsklasser med varierande valuta- eller 

I det här kapitlet behandlar vi fondexperternas syn på införandet av UCITS IV i 
Sverige samt beslutet att stoppa massbyten inom PPM-systemet.

Hur kommer UCITS IV att påverka antalet 
placeringsinriktningar du kan välja?
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avgiftsstruktur. Förhoppningen är att de nya reglerna skall förenkla för 
såväl fondbolag och kunder samtidigt som konkurrensen ökar på den 
europeiska marknaden.

UCITS IV och fondutvärderingsprocessen
En majoritet av fondexperterna anser inte att införandet av UCITS 
IV kommer att innebära några större förändringar i deras arbete inom 
fondutvärdering och placering i fonder. Många av de svarande menar att de 
redan idag har tillgång till ett mycket stort utbud av fonder samt att deras 
utvärderingsmetoder går utöver de dokument som standardiseras i och 
med de nya UCITS IV-reglerna. När det gäller placeringsinriktningar och 
andra regler som berör deras möjligheter att investera i olika tillgångsslag 
menar dessutom flera fondexperter att skillnaden var större när UCITS III-
reglerna infördes. 

Vissa fondexperter anser dock att UCITS IV kan leda till ett ökat utbud av 
fonder med mer komplexa placeringsinriktningar samt fonder som kanske 
inte riktigt passar in i de klassificeringar som används idag. Det skulle i sin 
tur kunna innebära att fondutvärderingsprocessen blir mer komplex samt 
att det kan komma att krävas nya klassificeringsmetoder som kanske utgår 
mer ifrån fondernas resultat än deras placeringsinriktning.

Förändring i fondbolagsverksamheten
En stor majoritet av fondexperterna som arbetar inom företag med eget 
fondbolag svarade att deras företag troligtvis kommer att genomföra 
en eller flera av de strukturella förändringar som blir tillåtna i och med 
införandet av UCITS IV i Sverige. Framförallt tror mer än 40 procent av de 
svarande att deras företag kommer att slå ihop befintliga fonder, men även 
att starta andelsklasser för befintliga fonder samt starta matarfonder tycks 
bli populärt. En matarfond är en fond som till minst 85 % investerar i en 
annan fond vilket bland annat gör det möjligt att saluföra andra aktörers 
förvaltning under eget namn. Dessutom svarade flera fondexperter att de 
håller på att utreda eventuella strukturella åtgärder vilket innebär att dessa 
förändringar kan bli ännu vanligare än vad svaren antyder. 

Det är även intressant att omkring en fjärdedel av de svarande tror att 
de kommer att börja marknadsföra fonder utomlands, vilket indikerar att 
det nya regelverket verkligen inbjuder till ökad konkurrens mellan de 
europeiska fondbolagen. 
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Kommer UCITS IV att påverka antalet fonder 
fondsparare kan välja mellan?
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Kommer UCITS IV att påverka fondsparares 
utvärdering av fonder?
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UCITS IV och svenska fondsparare
När vi frågade fondexperterna om hur de anser att 
införandet av UCITS IV kommer att påverka de svenska 
fondspararna fick vi något varierande svar, men i allmänhet 
anser inte fondexperterna att de nya reglerna kommer 
att innebära några dramatiska förändringar. Ett rimligt 
antagande skulle kunna vara att de ökade möjligheterna att 
marknadsföra fonder i andra länder kommer att leda till att 
betydligt fler utländska fondbolag börjar lansera sina fonder 
även i Sverige. Det verkar dock inte som att fondexperterna 
tror på en omfattande etablering av nya aktörer då en 
majoritet av de medverkande i undersökningen svarade att 
de tror att det endast blir mindre förändringar av antalet 
tillgängliga placeringsinriktningar och fonder eller att 
utbudet förblir oförändrat. Fondexperterna har dock tagit 
med möjligheterna att slå ihop fonder i beräkningen vilket 
kan innebära att de förväntar sig att antalet nya fonder 
på den svenska marknaden blir något högre än deras svar 
indikerar.

Få fondexperter tror att fondavgifterna kommer att sjunka 
i Sverige som en följd av UCITS IV då de redan upplevs 
som pressade i en internationell jämförelse (exempelvis 
saknar de flesta fonder i Sverige köp- och säljavgifter vilket 

inte alltid är fallet i andra länder). Dessutom uttrycker flera 
fondexperter en oro över ökade administrativa kostnader 
som i slutändan ofta drabbar konsumenterna.  Att UCITS 
IV kan innebära ökade administrativa kostnader ses 
dessutom som negativt för mindre fondförvaltare med litet 
kapital under förvaltning, och flera fondexperter anser att 
finns en risk för en utslagning av dessa aktörer till förmån 
för större bolag med stora skalfördelar.

Stopp för massbyten inom PPM-systemet
När vi frågade fondexperterna om deras inställning 
till beslutet att stoppa massbyten inom PPM-systemet 
varierade svaren betydligt från ”ett mycket dåligt 
beslut” till ”ett mycket bra beslut”. Åsiktsskillnaderna 
är dock inte så stora i realiteten då en majoritet av 
fondexperterna är ense om att PPM-systemet behövde 
reformeras (eller att det bör göras om från grunden). Det 
innebär att även flera av de fondexperter som svarade 
att stoppet var ett mycket bra beslut egentligen hade 
föredragit en annan lösning. Ett fåtal fondexperter anser 
dock att beslutet var helt korrekt.

En av de invändningar mot stoppet för massbyten 
som nämns mest frekvent av fondexperterna är att 
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med att utvärdera och investera i fonder. Däremot 
tror de allra flesta fondexperter som arbetar inom 
ett företag med eget fondbolag att de kommer att 
genomföra någon form av strukturella åtgärder såsom 
att slå ihop fonder eller starta andelsklasser. Omkring 
25 procent av de svarande tror dessutom att de kommer 
att börja marknadsföra fonder utomlands. Däremot 
tror inte fondexperterna att UCITS IV kommer att 
ge upphov till någon större ökning av utbudet som 
finns tillgängligt för de svenska fondspararna. Inte 
heller förväntas avgifterna bli väsentligt lägre, bland 
annat på grund av att fondexperterna tror att UCITS 
IV kan föra med sig ökade administrativa kostnader 
för fondbolagen. Dessa kostnader kan även komma att 
drabba mindre fondbolag vilket innebär att UCITS 
IV kan komma att leda till en ökad konsolidering 
på den europeiska fondmarknaden. När vi frågade 
fondexperterna om deras inställning till stoppet för 
massbyten inom PPM-systemet svarade en majoritet 
att det var riktigt att genomföra en förändring. 
Dock menar många fondexperter samtidigt att andra 
lösningar som att tillåta varierande prissättning, 
avgifter vid fondbyten eller en ökad reglering av PPM-
rådgivningsbranschen hade varit att föredra.

det visat sig finnas en utbredd efterfrågan på den 
typ av rådgivningstjänster som gav upphov till de 
stora massbytena, och att det därmed är negativt att 
dessa tjänster nu troligtvis kommer att försvinna. 
Fondexperterna menar även att det fanns reella 
alternativ till ett stopp för massbyten som inte hade 
fått lika långtgående konsekvenser såsom att låta 
fondbolagen justera sin kurssättning eller ta ut avgifter 
som motsvarar kostnaderna för massbytena. Ytterligare 
alternativ som nämnts inkluderar att bredda utbudet 
inom PPM-systemet så att det även blir möjligt att 
spara i värdepapper som fungerar bättre än aktiva 
fonder vid kortsiktig handel (som ETF:er och/eller 
sparande direkt i aktier), eller helt enkelt att tillåta att 
varje sparare får välja fler än endast fem fonder. Flera 
av fondexperterna vänder sig dessutom mot bristen 
på reglering av så kallade PPM-rådgivare, och menar 
att problemen hade varit mindre om denna bransch 
vore reglerad på ett sätt som motsvarar fond-i-fond-
förvaltning.

Slutsats
De flesta fondexperter tror inte att UCITS IV kommer 
att få några långtgående konsekvenser för deras arbete 

Kommer UCITS IV att påverka fondsparares kostnad 
för att spara i fonder?
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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 dras av 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?
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Financial Times
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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 i 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. 

Vilka tidsserier använder ni?
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Däremot är den 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.

Positiva kriterier inom ansvarsfulla investeringar 
Till skillnad från att välja bort företag som exempelvis tillverkar 
vapen eller smutsar ner miljön (negativa kriterier) används 
positiva kriterier för att istället välja ut och investera i företag 
som arbetar aktivt inom vad som bedöms som positiva områden, 
exempelvis miljövänlig verksamhet.
 
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.

UCITS IV
Regelverk/EU-direktiv som syftar till att göra 
fondbestämmelserna i europeiska länder och därmed den 
europeiska fondmarknaden mer enhetlig. UCITS IV kommer att 
implementeras i den svenska lagstiftningen från och med den 
1 augusti 2011.

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

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 9 maj 2011. 
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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