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Små bolag växer snabbare än stora över tid och många gånger är det 
 entreprenörerna som sitter på lösningarna till de stora världsproblemen.  

 Med rätt profil kan många innovationsbolag också vara riktigt bra investeringar.  
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Ansvarsbegränsning

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

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

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

Important notice – in English

This communication is a product of 
Svenska Handelsbanken AB (publ). It 
is not an independent or objective 
research report prepared by research 
analysts. This information is not direc-
ted to persons whose participation 
requires prospectuses, registration, or 
other measures beyond those taken 
by Handelsbanken. This information 
may not be distributed in any country, 
for instance the US, in which distribu-
tion requires such measures or con-
travenes the laws of such country.
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V
älkommen till årets första nummer av Fokus 
Placeringar! 

Börsåret 2020 inleddes som det förra året 
slutade, det vill säga med stigande kurser. Men i 

sen tid har merparten av årets uppgång gått förlorad i och 
med den tilltagande oron för hur det nya coronaviruset 
ska påverka såväl Kina som världsekonomin. Det är ännu 
för tidigt att dra några säkra slutsatser. Den framåtblick-
ande aktiemarknaden identifierar ständigt risker. Ibland 
visar sig dessa vara motiverade, ibland inte. På sidan 17 
funderar vår placeringsstrateg Mats Nyman kring när 
man egentligen bör oroa sig för börsen.    

2019 var ett år då intresset för aktier och fonder i Sverige 
var fortsatt stort, med ett nysparande i fonder på hela 127 
miljarder kronor. Av dessa placerades 55 miljarder kronor i 
aktiefonder, vilket tillsammans med betydande värdeupp-
gångar innebar att svenskarna vid årsskiftet ägde aktiefon-
der värda över 3 000 miljarder kronor. Merparten av peng-
arna är placerade i aktivt förvaltade fonder men intresset 
för indexfonder ökar kraftigt och deras andel av den sam-

lade aktiefondförmögenheten har under de senaste fem 
åren stigit från 12 till hela 18 procent. 

Handelsbanken har ett brett utbud av fonder och lång 
erfarenhet av att förvalta båda fondtyperna. Men det kan 
vara knepigt att veta vilken fond som bäst passar ens pre-
ferenser. Det behöver inte vara en fråga om att välja, 
många kombinerar aktivt förvaltade fonder med index-
fonder i sitt sparande. På sidorna 8 och 9 tittar vi närmare 
på skillnader och likheter mellan de båda fondtyperna 
samt vilka möjligheter och begränsningar som de har. 
Förhoppningsvis kan det hjälpa dig att göra ännu bättre 
fondval.

M
issa inte månadens intervju med Sophie 
Nachemson-Ekwall på sidorna 10-12. Hon 
berättar bland annat att vi i Sverige är långt 
framme inom så kallade gröna obligationer 

men att det finns mycket kvar att göra när det kommer till 
utvecklingen av sociala obligationer. 

Trevlig läsning!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Blandad start på 2020
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Aktuellt

Nya fondrekord 
 under 2019
Fondförmögenheten i Sverige 
steg kraftigt under 2019 och 
passerade för första gången  
5 000 miljarder kronor, enligt 
Fondbolagens förening. 127 
miljarder av ökningen berodde 
på nettoinsättningar och 950 
miljarder kom från värdeökning. 

Den största delen av årets 
nysparande placerades i långa 
räntefonder och aktiefonder, 
med nettoinsättningar på 60 
respektive 55 miljarder kronor. 
Även blandfonder och korta 
räntefonder uppvisade netto-
inflöden, medan hedgefonder 
noterade nettouttag sett över 
helåret 2019.

Intresset för indexfonder var 
fortsatt mycket stort. Indexfon-
der utgjorde vid utgången av 
2019 drygt 18 procent av den 
samlade aktiefondförmögen-
heten. 

”Fondspararna har haft 
ett fantastiskt år. När 
 aktiemarknaden nått 
nya höjder har spararnas 
fondförmögenhet slagit 
rekord på  rekord. Under 
2019 nysparade man stort 
i fonder, allra mest i globa
la aktiefonder och långa 
räntefonder”. 
Gustav Sjöholm, sparekonom 
på Fondbolagens förening.

Soluppgång eller falsk gryning? 

B Ö R S E N VE R K AR ÖVE RT YG AD om att solen 
har gått upp över ekonomin men vi är lite mer 
försiktiga. Efter fjolårets inbromsning i global 
tillväxt syns visserligen tecken på ökad opti-
mism och den geopolitiska osäkerheten har 
minskat. Men det kan svänga snabbt och vi 
förutser endast en långsam förbättring av den 
globala konjunkturen. 

Vi räknar med lägre global tillväxt än nor-
malt både i år och nästa år, men tror samtidigt 
att det har bottnat nu. Vad gäller centralban-
kerna lär det inte bli några förändringar i 
styrräntorna de närmaste åren. Det betyder 
fortsatt låga räntor för hushåll och 
företag.

M E D E N SVAG omvärld är vår syn att 
svensk ekonomi går in i en mild 
lågkonjunktur med stigande 
arbetslöshet. Samtidigt blir inflatio-

nen betydligt lägre än två procent de när-
maste åren. Trots detta väntas Riksbanken 
alltså lämna räntan oförändrad. 

Utvecklingen på den svenska arbetsmark-
naden står i skarp kontrast till i princip alla 
andra länder i EU, där arbetslösheten har 
minskat och sysselsättningsgraden har ökat. 
Utvecklingen drivs  inte främst av att Sverige 
har en lägre tillväxt. Sverige har en betydligt 
högre tillväxtpotential, bland annat till följd 
av en högre befolkningstillväxt, vilket gör att 
konjunkturavmattningen har varit mer dis-
tinkt trots samma tillväxt som i Europa. 

SÅ L ÄN G E D ET inte finns tydligare tecken på 
att pris- och löneinflation stiger kan man 
argumentera för att den ekonomiska politi-
ken bör stimulera ekonomin. Att bedriva en 
expansiv finanspolitik för att hålla upp syssel-
sättningstillväxten under nuvarande man-
datperiod är därför sannolikt minst lika vik-
tigt som att genomföra strukturreformer för 
att långsiktigt minska arbetslösheten. Så nu 

är frågan om Sveriges regering lägger om 
politiken i en mer expansiv riktning för 
att mildra nedgången. n

Trots minskad oro i omvärlden räknar vi 
med en lägre global tillväxt än normalt 
kommande två år. I  Sverige har arbetslös-
heten stigit mer än i något annat EU-land 
och det finns ett allt större behov av 
finanspolitiskt stöd.
Text Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

Nyheter

☛ Christina Nyman om utsikterna för ekonomin på  
efn.se/nyhetsrummet/nyman-sverige-pa-vag-mild-lagkonjunktur

☛  Ladda ner Konjunkturrapporten här:  
handelsbanken.se/konjunkturprognos
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https://www.efn.se/nyhetsrummet/nyman-sverige-pa-vag-mild-lagkonjunktur/
https://www.handelsbanken.se/konjunkturprognos


VINJETT / undervinjett

SVE R I G E HAR L ÄN G E legat i fram-
kant inom innovation och företa-
gande. Så det är inte förvånande att 
några av dagens största börsbolag en 
gång i tiden startats av entreprenö-
rer. Små bolag växer snabbare än 
stora över tid och det är också en 
förklaring till att Stockholmsbörsen 
är en av de aktiemarknader som över 
tid levererat högst avkastning.

Även på den amerikanska aktie-
marknaden finns det många snabb-
växande bolag, inte minst inom 
teknologi, media och hälsovård. 
Med en kultur som främjar företa-
gande och hög acceptans för att ta 
risk ligger USA i topp när det gäller 
entreprenörskap och att få fram 
snabbväxande bolag, enligt interna-
tionella undersökningar*. Inte 
minst FA ANG-bolagen (Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix och 
Google) är exempel på bolag som 
har växt sig stora snabbt.

Ett gynnsamt affärsklimat, en väl 
fungerande kapitalmarknad och en 
infrastruktur som ger rätt förutsätt-
ningar för att goda idéer ska kunna gå 
vidare till färdig produkt eller tjänst 

I fokus

– det är några viktiga grundstenar, 
som finns i både Sverige och USA. 
Dessutom ligger bägge länderna väl 
till inom utbildning, forskning och 
utveckling.

EN LÅNG TRADITION av nära samar-
bete mellan universitet och näringsliv 
ger goda förutsättningar för innova-
tion. Nya trender och tekniska fram-
steg i samhället plockas tidigt upp av 
entreprenörer som utvecklar kom-
mersiellt gångbara produkter och 
tjänster. Därför letar vi bland annat 
efter bolag i tillväxtklustren nära väl-
renommerade universitet, ofta inom 
högteknologi och hälsovård. 

Men det är inte alltid den bästa 
teknologin som slår igenom. Och 
det kan vara svårt att veta vilka bolag 
som kommer att vinna ”racet”. Fram-
tidsutsikterna för små bolag är oftast 
mer osäkra och investeringar i bola-
gen innebär en högre risk, då de i 
större utsträckning är beroende av 
enstaka kunder eller ett fåtal tjänster 
eller produkter.

Samtidigt är entreprenörsandan 
i mindre bolag ofta större, och stor 

Så hittar vi 
snabbväxande 
småbolag
FONDFÖRVALTNING. Entreprenörer plockar ofta tidigt upp trender  
i samhället för att utveckla nya produkter och tjänster. Och 
små bolag växer snabbare än stora över tid, men långt ifrån 
alla lyckas. Hur väljer man rätt småbolag att placera i? 
Text Christian Brunlid och Joakim By,  
aktieförvaltare Sverige respektive USA, Handelsbanken Fonder

4

*Källa: The Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) 2018



5

Fo
to

: S
h

u
tt

er
st

o
ck

Nära samarbete mellan universitet 
och näringsliv har bidragit till en 
grogrund för innovation, i både 
Sverige och USA. Här MIT i Boston.
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I FOKUS / Fondförvaltning

vikt läggs vid att skapa aktieägarvärde. 
Generellt är det mindre riskfyllt att 
investera när bolaget väl har en produkt, 
kunder och en affärsmodell som visat sig 
fungera. Att vara med på resan från en 
till två miljarder i börsvärde bäddar för 
goda möjligheter till avkastning, till en 
lägre risk eftersom bolagen då hunnit 
visa en god förmåga att växa.

Med färre analytiker som följer dem är 
de mindre börsbolagen inte lika genom-
lysta som de större. För den som vill inves-
tera i småbolag krävs det alltså mer egen 
analys. Ju mindre bolag, desto större möj-
lighet finns det för oss att skapa värde. 
Och det ökar chansen för att kunna inves-
tera när bolaget är inne i intressanta ske-
enden. Nyckeln är att utöver en överty-
gelse om att affärsmodellen fungerar även 
se till det enskilda bolagets förutsätt-
ningar. Vem leder företaget? Hur ser den 
finansiella situationen ut och vilka är 
huvudägarna? Kommer de att skjuta till 
mer kapital om det behövs?

S O M FO N D FÖ RVALTAR E HAR vi större 
möjlighet än privatpersoner att gå in 
tidigare med större belopp genom att 
delta i riktade emissioner eller att vara 
ankarinvesterare vid börsnoteringar. 
Men allt börjar med en gedigen bolagsa-
nalys. Vi träffar bolagens företagsled-
ning, ser till att få rätt information och 
utvärderar den noggrant. Utifrån analy-
sen väljer vi ut de bolag som vi bedömer 
har bäst tillväxtmöjligheter. För att 
kunna skapa en balanserad portfölj 
investerar vi i många olika typer av 

bolag. Det handlar också om att satsa på 
rätt bolag vid rätt tidpunkt.

Det är viktigt att vara uppmärksam 
på de risker som är förknippade med de 
mindre bolagen. Risker som på kort tid 
kan stjälpa avkastningen i en aktie. Ju 
mindre bolag desto mer binär risk. Där-
för gäller det att ha aktier i portföljen 
som kompletterar varandra, att vara 
disciplinerad och följa upp, både de före-
tag man investerat i och de som finns på 
avbytarbänken. I vissa avseenden kan 
småbolagen liknas vid idrottsstjärnor, 
ibland är de i form, ibland inte.

E N NÄR A D IALO G med bolagen är nöd-
vändig. I Sverige träffar vi ett par bolag i 
veckan, utöver dem vi redan äger, och i 
USA har vi hunnit med runt 200 bolags-
besök det senaste året. Både hårda fakta 
och mjuka faktorer läggs in i våra analys-
verktyg och utvärderas regelbundet.

De bolag som finns på avbytarbänken 
ska kunna köpas in i portföljen beroende 
på marknadsläge, bolagsvärdering och 
om vi behöver komplettera med defen-
siva eller offensiva inslag i vår portfölj. 
Som småbolagsförvaltare är det viktigt 
att vara aktiv, att våga satsa men också att 
våga göra fel och att våga kliva av.

När vi väljer in nya bolag till fonderna 
är målet att hitta dem som har en stark 
strukturell medvind och därmed i min-
dre utsträckning påverkas av var i kon-
junkturcykeln vi befinner oss. De väntas 
kunna växa snabbare än marknaden 
som helhet och vår bedömning är att 
bolag som kan växa av egen kraft kom-
mer att värderas högre i en värld med låg 
tillväxt och låga räntor.

L ÅT O S S TIT TA närmare på några trender 
där vi räknar med att hitta snabbväxare. 

Gemensamt för våra investeringar är 
att många innovationer är ett resultat 
av den snabba teknikutvecklingen. 
En intressant trend är när teknik och 
miljömedvetenhet går hand i hand, 
och vi letar gärna bolag som bidrar 
till att hitta lösningar till de hållbar-

hetsutmaningar vi står inför.
Loop Industries är ett exempel. De 

har utvecklat en unik process och tekno-
logi för att återvinna plast utan att 
behöva smälta den. Det gör processen 
mer effektiv, och betydligt mer miljö-
vänlig. Med Loops teknologi kan man 
återvinna olika sorters plast, inte bara 
PET-flaskor. Bland kunderna finns flera 
stora dryckesföretag som satt upp ambi-
tiösa mål för hållbar plast. Vi bedömer 
att efterfrågan kan bli klart högre än 
utbudet en lång tid framöver. Loop är 
det första bolaget som vi investerat i som 
har en helt cirkulär affärslogik.

Ett annat globalt problem som måste 
lösas är vattenbrist – en stor utmaning när 
städer växer snabbt och efterfrågan ökar 
snabbare än utbudet. Vi har bland annat 
investerat i bolag med produkter för mer 
sparsam vattenförbrukning och effekti-
vare användning av vatten. 

E N TI LLTAG AN D E O RO för hälsorisker 
med plastflaskor och en ökad medveten-
het kring deras negativa miljöpåverkan 
har bidragit till att AquaVentures, som 
arbetar med tekniker för avsaltning av 
havsvatten och filtreringsutrustning till 
företag, varit en lönsam investering för 
oss. Tack vare deras attraktiva marknads-
position la ett privatägt bolag bud på 
AquaVentures i december. 

Ytterligare ett exempel är Evoqua 
Water som levererar olika typer av filtre-
ringsteknik till vattenrening. De har en 
stark position på en fragmenterad mark-
nad med en marknadsandel på 11 pro-
cent. I USA har bolaget ett stort och väl 
fungerande servicenätverk  och en bety-
dande andel av försäljningen kommer 
från den lönsamma service- och efter-
marknaden. 

Även forskningen inom bioteknik 
utvecklas snabbt. En av våra senaste 
investeringar är i svenska I-Tech. De har 
tagit fram ett lösningsmedel som blandas 
i målarfärg för att hämma marin tillväxt 
på båtar. Produkten både sparar pengar 
och skonar miljön. Bottenmålningen 
håller längre, bränsleförbrukningen 
sjunker och man slipper kopparutfäll-
ning i haven. Det är en spännande nisch 
och flera stora rederier är redan kunder.

Christian Brunlid 
och Joakim By.
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I tider med global oro investerar vi 
gärna i småbolag med större exponering 
mot den relativt välmående amerikan-
ska konsumenten, i nischer där tillväx-
ten är strukturell. På andra sidan Atlan-
ten hittar vi amerikanska Trexx, en 
ledande tillverkare av komposittrall för 
altandäck. Bolagets trall består till 90 
procent av återvunna material, vilket är 
positivt såväl för bolagets marginaler 
som för miljön.

O M KO NJ U N KTU R E N SAKTAR in borde 
även bolag med produkter och tjänster 
som kan effektivisera sjukvården klara 
sig relativt bra. Nuance är vår senaste 
investering på det temat, som vi gjorde 
efter ett intressant möte med bolagets 
ledning i Boston. De är världsledande på 
röstteknologi och satsar alltmer på häl-
sovårdssektorn och andra hårt reglerade 
områden. På sikt kan bolagets nya 
AI-applikationer bli avgörande för att 
öka produktiviteten för amerikanska 
läkare, som i dag bara ägnar hälften av 
sin arbetstid åt patienterna.

Förra sommaren gick vi in som inves-
terare i svenska medicinteknikbolaget 
Mentice genom att garantera en viss 
andel i bolagets börsintroduktion. De 
utvecklar simuleringsverktyg och mjuk-
vara där läkare, i likhet med piloter i en 
flygsimulator, kan träna på virtuella 
operationer i en så verklighetstrogen 
miljö som möjligt.

Bättre förutsättningar för att göra 
lyckade operationer sänker sjuk-
vårdskostnaderna när antalet skador 

och dödsfall till följd av feloperationer 
minskar. En annan lösning för en effekti-
vare sjukvård har utvecklats av svenska 
Sedana Medical. Deras produkt för 
nedsövning av patienter ger läkarna 
bättre kontroll då de flesta patienter som 
sövs vaknar upp betydligt snabbare efter 
operation än med traditionella metoder, 
vilket både sparar tid och frigör platser 
inom intensivvården.

Tekniken används redan på 400 kli-
niker i Tyskland, Storbritannien och 
Japan. Bolaget väntar på ett godkän-
nande i Europa och USA, vilket skulle 
kunna ge en rejäl skjuts till försäljningen.

Y T TE R LI G AR E ET T O M R ÅD E som borde 
vara relativt okänsligt för vikande kon-
junktur är kommunikationstjänster. 
Svenska Invisio tillverkar headsets för 
radiokommunikation i bullriga miljöer. 
Inom exempelvis militären, polisen eller 

brandförsvaret kan det vara avgörande 
att kunna kommunicera även när ljudni-
vån är hög. 

Bolaget har fått in stora beställningar 
det senaste halvåret och är ett bra exem-
pel på att långsiktighet kan löna sig. Vi 
investerade i Invisio redan 2009 men det 
tog flera år innan de fick i gång försälj-
ningen, sedan har den tagit fart i 
omgångar. Det är svårt med timing men 
trots att aktiekursen har svängt rejält har 
vi valt att stanna kvar som ägare.

Avslutningsvis kan vi nämna det 
 Bostonbaserade bolaget Everbridge, 
som arbetar med kommunikation i kri-
tiska lägen. Det handlar om att via sms, 
mejl eller sociala medier snabbt få ut 
information till befolkningen i samband 
med naturkatastrofer som jordbäv-
ningar, orkaner eller skogsbränder, eller 
vid olika kriser som skjutningar eller 
terrordåd.

Systemet gör det möjligt att ta in hjälp 
snabbare och det finns en interaktivitet 
mellan delstater. Tjänsten har utvecklats 
från att bara skicka notiser till dem som 
befinner sig i området till helhetslös-
ningar kring säkerhet, tips om hur man 
bör agera och instruktioner till företag. n

De mindre bolag som nämns i texten finns som 
innehav i Handelsbankens småbolags eller 
microcapfonder. För att få en god riskspridning 
placerar dessa fonder i många olika aktier. Exem
plen kan ses som allmän information för att illus
trera hur förvaltarna väljer aktier till fonderna.

AMERIKA SMÅBOLAG TEMA
Morningstar rating TM ★★★★

Avkastning, 2020* 5,6 %

Avkastning, 5 år* 91,5 %

Förvaltningsavgift 1,5 %

Risknivå 6/7

Valbar inom Premiepension Ja

Hållbarhetsbetyg**
 
*  t.o.m. 20200127

** Morningstar Sustainability Rating

SVENSKA SMÅBOLAG
Morningstar rating TM ★★★

Avkastning, 2020* 0,5 %

Avkastning, 5 år* 113,0%

Förvaltningsavgift 1,5 %

Risknivå 5/7

Valbar inom Premiepension Ja

Hållbarhetsbetyg**
 
*  t.o.m. 20200127

** Morningstar Sustainability Rating

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

Svenska I-Tech kan bidra
till betydande utsläpps-
minskningar för sjöfarten.

Fo
to

: I
-T

ec
h

http://handelsbanken.se/fonder
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SÅ FUNKAR DET / Fondförvaltning

I NTR E S S ET FÖ R FO N D E R som följer ett 
aktieindex, indexfonder, har varit stort i 
många år och trenden ser ut att fortsätta. 
I början av 2020 utgjorde indexfonder 
runt 18 procent av det kapital som 
svenskarna sparat i aktiefonder. Debat-
ten i medierna handlar oftast om fond-
avgifter, och många journalister förordar 
därför de ”billigare” indexfonderna.

För den som sparar över en längre tid 
har avgiftens storlek stor betydelse för 
avkastningen. En indexfond strävar efter 
att placera så likt ett bestämt index som 
möjligt, vilket gör att kostnaderna i fon-
den kan hållas nere. Samtidigt är avkast-
ningspotentialen i en indexfond begrän-

sad till vad det underliggande 
indexet ger.

För den som vill ha möj-
lighet att få en högre avkast-

ning än index har aktivt förvaltade fon-
der med större flexibilitet och särskilda 
placeringsinriktningar en viktig uppgift 
att fylla.

AKTIV T FÖ RVALTAD E aktiefonder har 
något förenklat som mål att skapa ett 
mervärde genom att välja bolag som kan 
utvecklas bättre än index, och välja bort 
företag som väntas prestera sämre, oav-
sett hur stor vikt de har i indexet. Det 
handlar om att identifiera både möjlig-
heter och risker. För att lyckas är det 
viktigt med en långsiktig placeringsstra-
tegi och en koncentration av antalet 
bolag i portföljen. Några exempel på 
sådana strategier är tematiska fonder, 
småbolagsfonder och fonder som bara 
investerar i så kallade kvalitetsbolag.

En aktiv förvaltare med en koncen-

Aktiv fondförvaltning  
eller indexfonder?
På den svenska fondmarknaden är de flesta fonder så kallade aktivt 
 förvaltade fonder. Samtidigt sparas allt mer i indexfonder. Vad skiljer 
dem egentligen åt och vad ska man välja?
Text Mikael Forssén, chef Investment Strategy, Handelsbanken

Vad gör en index
förvaltare?

– Våra indexförvaltares 
huvuduppgift är att se till att 
fonderna ger en avkastning i 
linje med sitt index, något 
som kräver noggrann bevak
ning av bland annat före
tagshändelser, kundflöden 
eller indexförändringar. Men 
en stor del av arbetet hand
lar även om utveckling av 
nya indexprodukter och 
effektiva förvaltningsproces
ser. Här har stort fokus under 
senare år legat på att hållbar
hetsanpassa våra indexfon
der och passiva blandfonder.

Varför finns det flera 
 indexfonder på samma 
marknad?

– Två till synes lika index
fonder kan skilja sig åt gan
ska mycket. Det avgörande 
är ofta hur stor del av mark
naden man inkluderar i 
index. I en svensk index
fond är det till exempel stor 
skillnad över tiden om bara 
stora likvida bolag ingår 
eller om även små bolag tas 
med. Alltså bör man utöver 
låg förvaltningsavgift även 
utvärdera vad fondens 
jämförelseindex innehåller.

Kan du nämna en lyckad 
indexförvaltning?

– Ett gott exempel är vår 
fond Xact Högutdelande. 
Detta är en indexfond som 
placerar i en korg av nord
iska bolag som uppvisat låg 
volatilitet (risk) och hög 
direktavkastning. Bolagen i 
index viktas även utifrån 
dessa parametrar. Strategin 
är en så kallad smart beta 
strategi som historiskt givit 
en högre avkastning jämfört 
med ett traditionellt mark
nadsvärdesviktat index.

Hur utmärker sig Handels
bankens indexförvaltning?

– Genom vårt dedikerade 
förvaltningsteam med 
indexspecialister och vår 
långa erfarenhet av index
förvaltning. Handelsbanken 
började redan 1976 med 
Sverigefond Index – Euro
pas första indexfond. Det 
som särskiljer oss från de 
stora globala indexförval
tarna är nog hållbarhet och 
det faktum att hållbarhet 
genomsyrar all fondförvalt
ning i Handelsbanken, inte 
bara enskilda produkter. 

trerad portfölj har generellt mycket god 
kunskap om bolagen i portföljen samt 
träffar bolagens ledning på regelbunden 
basis. Detta ger goda förutsättningar för 

ett aktivt ägararbete. 
Fondspararen kan också välja 

en fond med en förvaltnings-
inriktning som passar just den-
nes önskemål. Ett sådant exem-

pel i Handelsbankens sortiment 
är fonden Hållbar Energi, som har 
ett renodlat fokus på hållbarhet 

och investerar i företag som arbetar för 
att begränsa den globala uppvärm-
ningen eller bidra till effektivare energi-
användning.

I N D E X FO N D E R ÄR FÖ R placeraren ett 
billigare sätt att få exponering mot en 
viss marknad. Det finns olika typer av 
indexfonder. Vanligt förekommande är 
så kallade kapitalviktade indexfonder 
som investerar i bolag efter hur stor 
andel aktien utgör i ett börsindex baserat 
på dess marknadsvärde. 

Gemensamt för alla indexfonder är att 
urvalet av bolag görs efter förutbestämda 
parametrar och inte utifrån någon analys 
av vilka aktier som väntas utvecklas bäst. 
Vissa indexfonder kan handlas som en 
aktie i realtid över börsen, de kallas börs-
handlade fonder eller ETF:er.

Två till synes lika indexfonder kan skilja sig mycket åt
Emma Viotti,  tillträdande affärsområdeschef indexförvaltning, Handelsbanken Fonder

Mikael Forssén

INDEXFOND
Investerar utifrån förut

bestämda parametrar, 

ofta ett aktieindex. 

 Målsättningen är att 

generera en avkastning i 

nivå med indexet.

Fördelar
✔    Lägre avgift

✔    Ger avkastning i 

nivå med index

✔    Enkelt att utvär

dera förvaltningen



9

Trenden på fondmarknaden är tydlig 
och går mot en polarisering, indexfon-
derna blir alltmer kostnadseffektiva och 
de aktivt förvaltade fonderna blir alltmer 
aktiva med tydligare förvaltningsstrate-
gier och mer kraft läggs på ett aktivt 
ägar ansvar.

Många anser att indexfonder gör sig 
bäst på stora, genomlysta marknader där 
det kan vara svårare att skapa mervärde 
genom analys och att aktivt förvaltade 
fonder är särskilt intressanta på mindre, 
och inte så analyserade, marknader. 
Institutionella investerare väljer ofta 
indexfonder som bas och kompletterar 
med aktivt förvaltade fonder. Så för en 
intresserad placerare kan det vara intres-
sant med båda fondtyperna.

D E BÄ STA FO N D E R NA behöver inte vara 
samma för alla utan det gäller att hitta en 
balans. Några frågor man bör ställa sig 
är: Hur engagerad vill jag vara? Har jag 
en tydlig uppfattning om marknaden? 
Vilka fondförvaltare har jag förtroende 
för? Vad är viktigast för mig, en låg avgift 
och  att mina fonder utvecklas i linje med 
ett index eller att kunna investera efter 
utvalda placeringsstrategier och ha möj-
lighet att slå index med hjälp av erfarna 
fondförvaltare?

Att både aktivt förvaltade fonder och 

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

Hur utmärker sig 
 Handelsbankens aktiva 
fondförvaltning?

– Med ett framgångsrikt 
fondutbud, där vi prioriterar 
planetär avlastning och 
finansiell avkastning. Nyck
eln är tydliga investerings
processer, individuellt 
förvaltaransvar och en 
gemensam global analys
process. Vi särskiljer oss 
också inom hållbarhets
området där vi fokuserar på 
att hitta bolag som bidrar 

med lösningar på de håll
barhetsutmaningar som 
världen står inför. 

Kan du ge några exempel 
på lyckad aktiv  förvaltning?

– Exempelvis våra 
Selektiv fonder med kon
centrerade portföljer med 
ett 20tal utvalda kvalitets
bolag. Eller varför inte vår 
Tillväxtmarknadsfond 
Tema, en fond med både 
avsevärt lägre koldioxid
avtryck än sitt jämförelse

index, hög exponering mot 
lösningsbolag och mycket 
god avkastning både rela
tivt och absolut. Alla 
 fonderna har gett högre 
avkastning är sina jämfö
relseindex.

Vad kan man förvänta sig 
av en aktivt förvaltad fond?

– Att fonden med en tydlig 
och stringent strategi arbe
tar aktivt för att både skapa 
avkastning till fondandels
ägarna och bidra till minskad 

belastning på vår planet. 
Man bör även förvänta sig 
en aktiv ägarstyrning. Vi 
investerar i bolag som 
bedöms kunna öka långsik
tigt aktieägarvärde på ett 
hållbart sätt. Vi för löpande 
en dialog med bolags
ledningarna om hur de 
identifierar och hanterar 
sina hållbarhetsrisker. Och 
när det behövs har vi en 
dialog med bolagen om 
förbättringsområden.

VISSTE DU ATT...
l Åtta av tio svenskar sparar i 
fonder och sex av tio barn i Sve
rige har ett fondsparande.

l Av de cirka 3 065 mdkr som 
svenskarna placerar i aktiefon
der är nästan 560 mdkr place
rat i indexfonder och resten i 
aktivt förvaltade fonder.

l Handelsbankens fonder har 
haft störst inflöde av alla fond
bolag de senaste 10 åren.

l Xact lanserade den första 
börshandlade fonden, XACT 

OMXS30, i Norden redan år 
2000. Xact är en del av Han
delsbankens svenska fondverk
samhet.

l Såväl Handelsbankens aktivt 
förvaltade fonder som våra 
indexfonder har hållbarhet som 
utgångspunkt. Det innebär att 
de väljer bort kontroversiella 
branscher som exempelvis för
bjudna vapen, alkohol, tobak, 
krigsmateriel, pornografi och 
fossila bränslen samt bolag som 
bryter mot internationella nor
mer och konventioner.

l Handelsbankens samtliga 
fonder tar ett aktivt ägaransvar, 
bland annat genom att rösta på 
bolagsstämmor och sitta i val
beredningar. I de aktivt förval
tade aktiefonderna har 
förvaltaren möjlighet att ta ett 
större ägaransvar och påverka 
de bolag man investerar i, till 
exempel genom att ha en 
löpande dialog med bolagets 
ledning om hållbarhetsfrågor.

Källor: Handelsbanken Fonder och 
 Fondbolagens förening.

indexfonder finns bidrar till bättre fung-
erande kapitalmarknader och en utslag-
ning av dåliga och dyra produkter. 
Indexfonder skapar prispress, det leder 
till att de aktiva förvaltarna måste 
anstränga sig mer för att vara konkur-
renskraftiga.

Samtidigt behövs aktivt förvaltade 
fonder för att indexfonder ska fungera 
optimalt. Om marknaden bara bestod 
av indexfonder skulle dynamiken i 
marknaden försämras när investering-
arna endast skulle söka sig till de bolag 
som ingår i ett index.

Det finns alltså för- och nackdelar 
med båda fondtyperna och det är knap-

Förvaltning genomsyrad av hållbarhet
Christofer Halldin, affärsområdeschef aktivt förvaltade fonder, Handelsbanken Fonder

LÄS MER Handelsbanken har ett brett 
fondsortiment av Aktivt förvaltade 
fonder och Indexfonder
☛ handelsbanken.se/fonder

past heller en fråga om 
att välja antingen eller.

En bra strategi kan vara att placera 
såväl i indexfonder med låg förvaltnings-
avgift som i aktivt förvaltade fonder som 
har en placeringsstrategi som du tror på 
och som uppvisar en god historik. Och 
avslutningsvis, glöm inte bort fonderna 
när valet är gjort, utan utvärdera dem 
regelbundet. n

AKTIVT FÖRVALTAD 
FOND
Investerar enligt en 
 investeringsmodell där 
fondförvaltaren väljer  de 
placeringar som bedöms 
ha störst chans att ge bra 
avkastning.

Fördelar
✔     Kan direkt ge en 

högre avkastning 
än index

✔    Väljer innehav 
 baserat på analys

✔     Har möjlighet att 
anpassa risknivån

✔      Kan direkt påverka 
 bolagens hållbar
hetsarbete

http://handelsbanken.se/fonder
http://handelsbanken.se/fonder


S O C IAL A O B LI G ATI O N E R HAR ännu 
inte hunnit utvecklas till något stort 
fenomen någonstans i världen. Men 
efterfrågan växer och några länder 
går före, bland dem Nederländerna, 
Storbritannien, Spanien och Frank-
rike. De svenska initiativen är minst 
sagt trevande, även om några pen-
sions- och fondförvaltare har hunnit 
längre än andra. 

Vad är då gröna, och sociala, obli-
gationer? Enkelt uttryckt är gröna 
obligationer räntebärande papper 
där låntagaren förbinder sig att  
använda de lånade pengarna till 
projekt för att förbättra miljö och 
klimat. Oftast är låntagarna kom-
muner och fastighetsbolag, men 
intresset växer även från företags-
sektorn. Till exempel kan det handla 
om lån för att investera i åtgärder 
som minskar koldioxidutsläppen. 
Gröna mål är relativt lätta att mäta 

och följa upp, medan sociala 
mål är mer komplexa.

– När det gäller sociala obli-
gationer så mäts effekten av en 
åtgärd för en specifik målgrupp. 
Men det saknas standarder och 
ofta krävs samverkan mellan 
olika aktörer – arbetsförmed-
lingen, socialtjänsten, ett socialt 
eller idéburet företag. Om en 
kommun exempelvis ger ut en 
social obligation för att bygga 
eller renovera en skola, är det 
inte antalet byggda kvadratme-
ter som mäts vid uppföljningen, 
utan kanske hur många nionde-
klassare som går ut med god-
kända betyg, och då krävs även 
sociala insatser som hjälp med 
läxläsning, förklarar Sophie 
Nachemson-Ekwall. 

Hon är ekonomie doktor vid 
Handelshögskolan i Stockholm 

Intervju

SOPHIE NACHEMSON- 
EKWALL
bakgrund: Forskare och rådgi
vare i långsiktigt och hållbart 
värdeskapande för näringslivet 
och den sociala ekonomin. Har 
tidigare forskat på bolagsstyr
ning. Född i Göteborg, civileko
nom från Handelshögskolan i 
Stockholm, flerfaldigt prisbe
lönt ekonomijournalist i 20 år. 
Doktorerade inom företags
ekonomi 2012. 

familj: Gift och har vuxna barn.

fritidsintressen: Laga mat, 
delta i samhällsdebatten, föra 
en hållbar livsstil.

Sophie NachemsonEkwalls 
rapport A Swedish market for 
sustainabilityrelated and soci
ally labelled bonds: Institutio
nal investors as  drivers finns 
att ladda ner här: swoba.hhs.
se/hastma/paper/ 
hastma2019_003.1.pdf

Sociala obligationer 
– minst lika viktiga 
som gröna
Gröna obligationer är heta på räntemarknaden, och 
Sverige är bland de ledande i världen. Men när det gäller 
nästa steg – sociala obligationer – har Sverige hamnat  
i bakvattnet. Det säger Sophie Nachemson-Ekwall, 
 forskare som har kartlagt den svenska marknaden. 
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

Sophie NachemsonEkwall: 

10
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och har under 2019 kartlagt hur långt 
 Sverige har kommit med sociala och 
hållbara obligationer (de senare är både 
gröna och sociala) och vad som driver 
utvecklingen. Hon har intervjuat större 
investerare, banker som agerar mellan-
händer samt låntagare som kommuner 
och fastighetsbolag. 

– Redan i dag har de flesta sparare 
gröna obligationer genom exempelvis 
pensionsfonder och jag tror att fler även 
skulle vilja ha obligationer kopplade till 
sociala åtaganden. Det här handlar om 
pengar som ändå lånas ut, så varför skulle 
vi sparare inte vilja att de används på ett 
både grönt och socialt hållbart sätt? 

Exempel på svenska problem där 
sociala obligationer skulle kunna använ-
das för att bidra till en positiv utveckling 
är psykisk ohälsa, socioekonomiskt 
svaga och utsatta förorter, diabetes och 
ensamhet bland äldre.

TE KN I S KT FU N G E R AR S O C IAL A obliga-
tioner som vilken annan obligation som 
helst, den har en viss löptid och lovar en 
viss fast eller rörlig ränta. 

– Tänk på att de stora svenska pen-
sions- och fondbolagen äger 60 procent 
av alla obligationer som ges ut i Sverige. 
Det innebär en enorm möjlighet till 
påverkan även på det sociala området.

I Sverige drivs utvecklingen än så 

länge av eldsjälar. De som lånar ut måste 
bygga upp kunskap om hur effekten av 
åtgärder mäts och utvärderas, och obli-
gationsförvaltarnas kunskap om hur de 
kan påverka genom hållbara investe-
ringar måste stärkas. Det innebär ett 
hinder för att sociala obligationer ska 
utvecklas, men Sophie Nachemson- 
Ekwall menar att den här kunskapen 
och kompetensen till stor del redan 
finns. 

– Kommunerna kan utvärdera effek-
ten av sitt arbete – om de bara vill, och 
bankerna kan utvärdera obligationer 
som är kopplade till tydliga projekt, men 
den kunskapen saknas i nuläget ofta hos 
obligationsförvaltarna.

ÄVE N O M D ET finns både investerare 
(Alecta, AP2 och Handelsbanken), 
kommuner (till exempel Malmö Stad, 
Region Stockholm, Kommuninvest) 
och fastighetsbolag (som Trianon och 
Hemsö) som går före, ligger Sverige 
generellt efter när det gäller att utveckla 
sociala och hållbara obligationer. Men 
utvecklingen står inte still. Svenska pla-
cerare har vänt sig till utlandet för att 
göra sina investeringar i sociala obliga-
tioner, hittills ett tjugotal. 

– Därigenom samlar de kunskap om 
hur de fungerar. Tillsammans med kun-
skap från gröna obligationer är jag säker 

på att det kommer att få fart på utveck-
lingen. De större aktörerna pressas 
 successivt att fördjupa och bredda sitt 
erbjudande av hållbara placeringar och 
då kan de i längden inte bara leta efter 
gröna mål när de investerar i Sverige, 
säger Sophie Nachemson-Ekwall. 

Rent teoretiskt borde öronmärkta 
obligationer ha lägre risk, och därmed 
prissättas till lägre ränta, men något 
sådant samband syns inte i studier. Däre-
mot har det visat sig att gröna obligationer 
drar till sig nya investerargrupper, och om 
låntagaren dessutom erbjuder sociala mål 
finns ett ännu större intresse. Menyn 
utvidgas och blir mer varierad. 

– När det Malmöbaserade fastighets-
bolaget Trianon emitterade en hållbar 
obligation som även hade sociala åtag-
anden märktes att intresset från investe-
rare var mycket större än de hade fått för 
sin gröna obligation, säger Sophie 
Nachemson-Ekwall. 

TR IAN O N S FI NAN S I E R I N G G ÅR till pro-
blemförorter som Lindängen och 
Rosengård. Tanken är att renovera 
området och bland annat anställa en del 
av hyresgästerna, som då har råd att bo 
kvar. Samtidigt växer tryggheten och 
klotter och skadegörelse går ner – efter-
som även ungdomarna känner dem som 
har ansvar för fastigheterna. Genom att 
de som får det bättre stannar i området 
blir hela området mer attraktivt, vilket är 
bra för både fastighetsägaren och de 
boende. Det vanliga är annars att när 
fastigheter renoveras tvingas socioeko-
nomiskt svaga grupper flytta till nya 
områden med utmaningar. Eller så väljer 
boende själva att flytta så fort de får det 
bättre, och då cementeras problemen. 

– Att ställa krav på både gröna och 
sociala åtaganden är helt enkelt en gratis-
chans som svenska sparare inte ska 
behöva avstå ifrån. Så varför inte utnyttja 
den här möjligheten att finansiera en 
grön och socioekonomiskt hållbar 
omställning av svenska förorter? Undrar 
Sophie Nachemson-Ekwall. n 

INTERVJU / Sophie Nachemson-Ekwall

SOPHIE NACHEMSON-EKWALLS TIPS
l  Du som sparare kan ställa krav på att 

sociala obligationer och hållbara obliga
tioner ska ingå i dina pensionsfonder. 

l  Stora kapitalförvaltare och banker bör 
organisera arbetet så att verksamhe
terna tar ett helhetsgrepp och samlar 
erfarenheter och kunskap om hållbara 
investeringar. 

l  Kommuner bör tänka mer kreativt om 
hur man kan förbättra sociala villkor 
och samarbeta över förvaltningsgrän
serna. 

l  Investerare kan själva höra av sig till 
kommuner och föreslå sociala och håll
bara obligationer. 

l  Politiker och medborgare bör ställa krav 
på att en del av kommunens upplåning 
ska ske via socialt hållbara obligationer.  

☛ www.efn.se/nyhetsrummet/forskaren-kan- 
forvanta-oss-mer-av-sverige/

http://www.efn.se/nyhetsrummet/forskaren-kan-forvanta-oss-mer-av-sverige/
http://www.efn.se/nyhetsrummet/forskaren-kan-forvanta-oss-mer-av-sverige/
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 AKTIEKOLLEN

B Ö R S B O L AG E N HAR B Ö R JAT rapportera 
och så här långt har bland annat Autoliv 
och Swedbank bjudit på resultat över 
förväntan. Autoliv avslutade 2019 starkt 

och räknar med en organisk 
tillväxt på 3-4 procent 2020, 

samt högre lönsamhet. 
Swedbanks kostnader för 
arbete mot penningtvätt 

och kreditförluster ökade 
under kvartalet, men utdel-

ningen som föreslås är högre 
än väntat och aktien reagerade positivt. 
Atlas Copcos rapport för det fjärde kvar-
talet innebar däremot en viss besvikelse 
för marknaden.    

Vinstprognoserna för bolagen på 
Stockholmsbörsen har sänkts något 
inför rapporterna. Dessutom räknar 
våra aktieanalytiker med att försälj-
ningen för de svenska börsbolagen totalt 

sett stigit med 4 procent jämfört med det 
fjärde kvartalet 2018 och att vinsterna 
ökat med totalt 5 procent, vilket innebär 
att vinstmarginalerna borde vara margi-
nellt högre. Vi tolkar det som att ”lön-
samhetstaket” för denna konjunkturcy-
kel är nära. Färre arbetsdagar i december 
2019 kan påverka försäljningen under 
kvartalet för vissa bolag negativt.

LE DAN D E I N D I K ATO R E R FÖ R industrin 
har länge varit svaga, och vi räknar med 
lägre tillväxt inom industrin i stort 
under det fjärde kvartalet och att den 
försvagats ytterligare inom bilindustrin. 
Samtidigt har sencykliska slutkunds-
segment som gruvutrustning, process-
industri och marin haft en stabilare 
utveckling. Överlag så räknar vi med en 
mjuklandning. Vi förväntar oss även 
fortsatt medvind från valutaeffekter 

under det fjärde kvartalet 2019, dock 
mindre än i tredje kvartalet.

FA STI G H ET SAKTI E R STEG KR AFTI GT 

under 2019, framförallt under årets sista 
månader, men även 2020 har inletts 
starkt. Fastighetsindex har klättrat cirka 
55 procent de senaste 12 månaderna, och 
då är inte utdelningarna medräknade. 
Att marknadsräntorna (10-åriga statso-
bligationer) stigit sedan i september har 
inte haft någon avkylande effekt utan 
aktierna har troligen fått stöd av inflöden 
i fondsystemet samt upp- och utköp i 
sektorn vilket styrt kapital till nya fastig-
hetsinvesteringar. En substanspremie på 
i snitt cirka 30 procent talar för högt 
ställda förväntningar på värdetillväxt för 
fastigheterna och vi utgår från att en ute-
bliven sänkning av direktavkastnings-
kraven kommer att straffa aktierna.

Sektorn får draghjälp av att den fortsatt 
stabila konjunkturen har bidragit till brist 
på kontorsytor i storstadsregionerna. 
Lager- och logistikfastigheter samt sam-
hällsfastigheter har gynnats av strukturella 
förändringar i köpbeteende och demo-
grafi. Även om rapporterna i det tredje 
kvartalet pekade på en något lugnare fast-
ighetsmarknad, och marknadshyrornas 
tillväxt har planat ut kommer hyresintäk-
terna överlag fortsätta att stiga i takt med att 
bolagen omförhandlar hyresavtal.

För byggbolagen verkar 2019 ha 
 avslutats med god orderingång (NCC, 
Skanska och Peab rapporterade order-
ingång under förväntningarna i det tredje 
kvartalet) och ett antal annonserade trans-
aktioner inom bolagens egna fastighets-
utveckling borde driva resultatet för bola-
gen. Dessutom får vi signaler om en något 
förbättrad marknad för bostadsproduk-
tion, vilket kan gynna Peab och Skanska. 
Aktierna för dessa byggbolag har utveck-
lats väl på senare tid och förväntningarna 
på rapporterna har skruvats upp i kölvatt-
net av högre aktiekurser. n

Efter ett starkt börsår 2019 indikerar inledningen på året en mjuklandning för 
industrin. Fastighetssektorn visar på högt ställda förväntningar på fortsatt vär-
detillväxt samtidigt som vi ser signaler om en något bättre marknad för 
bostadsutvecklarna.   
Text: Marcela Klang, chef Aktieanalys, Handelsbanken

Rapportsäsongen är igång

Marcela Klang
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 Början på året visar 
 tendens till ljusning för 
bostadsbyggarna. 
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SÅ FUNKAR DET  / Pension

TI D E N ÄR FÖ R B I då ungas främsta strä-
van på arbetsmarknaden var en fast 
anställning, att komma till kontoret på 
samma tid och plats varje dag, för att till 
slut bli belönad med guldklocka och en 
hygglig pension. Drömmen kan istället 
vara att få arbeta med sin passion, kunna 

styra sina arbetstider, arbeta på 
valfri plats. Att själv styra mer 

över sin tid skapar en känsla av 
frihet och attraherar många 
unga till den uppdragsoriente-

rade gigekonomin eller till att bli 
egenföretagare. Och även för 
arbetsgivare finns det fördelar 
eftersom det ger möjlighet att 

hyra in tillfällig personal vid behov och 
att ta in särskild kompetens under 
begränsad tid för ett visst projekt.

TR E STÖ R R E MAKRO E KO N O M I S K A tren-
der driver utvecklingen mot uppdrags-
ekonomin; urbanisering, digitalisering 
och ett omfattande generationsskifte på 
arbetsmarknaden. Denna nya flexibla 
arbetsmarknad sysselsätter 130 miljo-
ner personer i USA och Europa. Och 

antalet personer som arbetar inom 
gigekonomin beräknas tiodubblas 
under perioden 2015 – 2025 enligt en 
studie från SIR. 

Men trots att arbetsmarknaden är 
under stor förändring är det svenska 
trygghetssystemet främst uppbyggt för 
dem med en fast anställning och jämn 
inkomst. I de nya anställningsformerna 
saknas ofta till exempel tjänstepension. 
Dessutom riskerar giggarna få ut 
begränsad ersättning från trygghetsför-
säkringar vid sjukskrivning, föräldrale-
dighet eller arbetslöshet. Avsaknaden av 
en fast månadslön kan även påverka 
möjligheten att få ett bolån. 

TJÄN STE P E N S I O N O C H EG ET pensions-
sparande står för en stor del av det du ska 
leva på när du slutat arbeta. Den som 
saknar tjänstepension från arbetsgiva-
ren måste därför ta större eget ansvar för 
att spara ihop de miljoner som det fak-
tiskt handlar om för att pensionen ska bli 
bra. Börja redan idag, det kräver bara 
mer och mer i sparande ju längre du 
väntar. n

Frihet och flexibilitet 
med drömjobbet
– men glöm inte pensionen! 

Tillfälligt jobb, kortare uppdrag och friare arbetsupplägg. Med 
den så kallade gigekonomin kommer inte bara frihet och flexibilitet. 
Det finns några saker som är bra att ha koll på som ”giggare”.
Text Elisabeth Gardelius Hammarskiöld, pensionsexpert, Handelsbanken Liv

Elisabeth  
Gardelius  

Hammarskiöld

GIGEKONOMI
Gigekonomi är ett begrepp som 
 beskriver en tendens på arbets
marknaden under 2010talet där fasta 
 anställningar ersätts med tillfälliga jobb, 
så kallade gig. Termen gig är lånad från 
musikbranschen, där den refererar till 
spelningar. Källa: Wikipedia



FÅ KOLL OCH TA TAG I PENSIONEN
Har du ingen eller för liten tjänstepension? Då 
måste du se till att ordna det själv. Som egenföre
tagare, som giggare eller som anställd utan tjäns
tepension har du eget ansvar för att få en 
ekonomisk trygghet hela livet. Logga in på min
pension.se för att få en översikt över hela pensio
nen och gör en pensionsprognos. 

För dig som driver eget är inbetalningar till 
tjänstepension avdragsgilla! Du kan dra av upp till 
35 procent av inkomsten från din verksamhet, 
dock max 473 000 kronor för 2020. Saknar du 
pensionsrätt i din nuvarande anställning gäller 
också att du kan pensionsspara upp till 35 procent 
av lönen avdragsgillt.

TA UT LÖN OCH SÄKRA PENSIONEN
Glöm inte bort att ta ut en vettig lön. Att ta ut lön 
är nödvändigt för att få avsättning till den all
männa pensionen och trygghet från samhällets 
socialförsäkringar som sjukförsäkring och föräld
rapenning. All lön upp till cirka 45 000 kronor i 
månaden (2020), ger allmän pension. Varje år 
räknas. Men den allmänna pensionen kan inte bli 
mer än i bästa fall runt 45 procent av hela lönen, 
så därför måste ett eget pensionssparande finnas 
som komplement. 

GÅ MED I EN A-KASSA
Om du blir arbetslös kan du få 80 procent av din 

lön upp till 25 000 kronor per månad i 
ersättning. Högsta ersättningen blir 
alltså 20 000 kronor per månad. 

ÖVERVÄG ATT LÖNEVÄXLA
Ett annat bra alternativ, om du har en lön över 
45 000 kr per månad, är att löneväxla en del av 
”giglönen” till pension om din arbetsgivare tillåter 
det. Det innebär att du avstår en del av din brutto
lön som istället sparas till din pension.

GLÖM INTE DIN HÄLSA
Håll dig frisk – det viktigaste av allt! En komplette
rande sjukförsäkring kan vara avgörande om du 
inte kan jobba på grund av sjukdom under en 
längre period, och en vårdförsäkring som ger 
snabb tillgång till kvalificerad sjukvård så att du 
inte behöver vara sjukskriven i onödan. 

Ditt bankkontor kan ge dig råd kring pension , 
sparande och försäkring utifrån dina förutsätt
ningar.  Välkommen in till oss.

Tips för dig som inte har fast anställning
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VÄR LD E N S B Ö R S E R STEG mellan 20 och 
30 procent under 2019, ett år som har 
präglats av geopolitisk oro och försäm-
rade tillväxtutsikter. Måste inte börserna 
ge vika och ta hänsyn till de svagare för-
utsättningarna för tillväxt i ekonomin? 

Långa räntor har förvisso också 
stigit det senaste halvåret, men 

förefaller prissätta en betyd-
ligt mildare konjunkturå-
terhämtning. 

Börsen styrs av många 
faktorer, inte bara av kon-

junkturen. Riskaptit, mark-

Är börs och 
 konjunktur ur synk? 
2019 blev det bästa börsåret sedan 2013, trots ökad geopolitisk oro och att 
 prognoserna för global BNP-tillväxt successivt fick justeras ner. Det innebär att 
den globala ekonomin behöver utvecklas betydligt starkare än våra prognoser 
för att motivera kursuppgångarna, om vi jämför med historiska mönster. 
Text Claes Måhlén, chefsstrateg, Handelsbanken

nadsräntor, kapitalflöden och synen på 
långsiktiga tillväxtförutsättningar spelar 
in. Vår bedömning är att på kort sikt kan 
ungefär halva börsens utveckling förkla-
ras av hur ekonomin går, och den kon-
junkturindikator som bäst följer börsut-
vecklingen är inköpschefsindex för 
industrin (PMI). Detta trots att verk-
stadsindustrins andel av både börser och 
ekonomier minskat. Det kan förklaras 
med att industrin svarar snabbt mot 
ändrade tillväxtförhållanden och att 
dessa förändringar först senare syns i 
annan ekonomisk statistik. 

I det vänstra diagrammet nedan har 
vi jämfört den globala aktiemarknadens 
utveckling i årstakt med inköpschefsin-
dex. Eftersom aktiemarknaden ofta upp-
visar tvära kast har vi jämnat ut rörel-
serna med ett medelvärde för de senaste 
12 månaderna. Vi ser då ett tydligt sam-
band.  Dagens börsvärde ser ut att ”pris-
sätta” en klar förbättring i inköpschefs-
index. 

 VI HAR J U STE R AT upp tillväxtprogno-
serna för USA något för i år, jämfört med 
vår prognos i höstas. Men trots det ser vi 
risk för att den ekonomiska utvecklingen 
blir en besvikelse för börsen, givet för-
väntningarna. Börsutvecklingen anty-
der förväntningar om en uppgång i ame-
rikansk BNP-tillväxt för 2020 medan vi 
räknar med det motsatta.

Hur ser då kopplingen ut mellan börs 

INVESTERINGSBART  / Makro och Börs

Claes Måhlén
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TYDLIGT SAMBAND MELLAN MARKNAD OCH INKÖPSCHEFSINDEX
Börsen, MSCI ACWI och inköpschefsindex, PMI

VINSTAVKASTNING PÅ BÖRSEN OCH 10-ÅRSRÄNTOR
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D E N S E NA STE VEC K AN har de globala 
aktiemarknaderna oroat sig för det nya 
kinesiska coronaviruset. Ett par veckor 
tidigare reagerade börsen negativt på 
konflikten mellan USA och Iran. Sep-
tember 2019 föll börsen efter att saudia-
rabiska oljeanläggningar anfallits av 
missiler. Hösten 2014 reagerade börsen 
negativt på ebola-epidemin i Västafrika. 
Vid samtliga tillfällen gick börsen snart 
upp igen. Även många av Trumps utta-
landen har fått börsen att hicka till.

Aktiemarknaden tenderar att oroa 
sig för en massa saker. Trots det går 
 börsen ändå upp större delen av tiden. 
På engelska säger man att börsen ”climbs 
a wall of worry”, den klättrar upp för en 
mur av oro. Så när ska man oroa sig för 
börsen, och när ska man inte göra det? 

Mitt tips är att hålla ett öga på de fak-
torer som driver aktiemarknaden på lite 
längre sikt, nämligen vinster, räntor och 
värdering.

Så länge vinsterna utvecklas i 
rätt riktning – det vill säga 
uppåt – brukar aktiemarkna-
den fortsätta stiga. Och så 
länge centralbankernas styr-
räntor inte är alltför höga 
brukar aktiemarknaden också 
vara glad. Om börsen är dyr eller 

billig har också stor betydelse för 
utvecklingen, men i första hand på rik-
tigt lång sikt. Finns det däremot en kraf-
tigt stigande osäkerhet om vinsterna 
eller räntorna brukar aktiemarknaden 
reagera negativt redan på kort sikt (vär-
deringen faller).

De allra flesta nyheter blåser över, och 
påverkar inte börsen annat än på kort 
sikt. Det är först när nyheterna påverkar 
fundamentala faktorer som effekten blir 
mer bestående. Ett exempel är handels-
kriget mellan USA och Kina, som ledde 
till att många företag minskade sina 
investeringar eftersom de inte visste vad 
som skulle gälla. Det bidrog till lägre 
vinster och till börsnedgången i slutet av 
2018. Nu, när USA och Kina delvis kom-
mit överens, kan investeringarna för-
hoppningsvis ta fart igen. Dessutom ser 
det ut som att centralbankerna kommer 
att behålla sina låga räntor länge.

När Bill Clinton kampanjade för att 
bli USAs president år 1992 fick han 

rådet av sin kampanjchef ”It’s the 
economy, stupid” för att betona 
hur viktig ekonomin var för 
väljarna. Det är samma sak med 

börsen: Det är i slutändan eko-
nomin som avgör vart börsen tar 

vägen. Inte nyheterna. n

När ska man oroa 
sig för börsen?
Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

och  räntemarknad? För att förenkla 
tittar vi på den amerikanska marknaden, 
det vill säga börsindex S&P500 och 
amerikanska 10-årsräntor. De stigande 
långräntorna  de senaste månaderna 
följer väl det historiska mönstret som 
innebär att börsen ofta går före vid vänd-
punkter. Om börsen har rätt och 
inköpschefsindex stiger påtagligt är 
ytterligare långränteuppgång att vänta.

Om våra prognoser för konjunktur 
och räntor i stället är rätt är börserna för 
optimistiska. Man kan argumentera att 
så var fallet 2011, 2014 och 2017. Det 
behöver inte nödvändigtvis innebära ett 
börsras, utan låg avkastning eller en 
stilla stående börs skulle så småningom 
låta konjunkturen ”komma ikapp”. 

Men samtidigt som börsen kan ha 
rusat för mycket är det på sin plats att 
nämna att värderingen i sig inte framstår 
som anmärkningsvärt hög givet de låga 
räntorna. Det högra diagrammet på 
motstående sida  visar bolagens vinster 
dividerat med aktiekurserna (earnings 
yield) jämfört med amerikanska 10-års-
räntor. Trots börs uppgången är skillna-
den mellan de två historiskt hög, till 
börsens fördel.

S LUT SAT S E N K AN D R A S för tillgångs-
marknader i stort. Även om värderingen 
av aktiemarknaden är högre än det his-
toriska snittet, är avvikelsen generellt 
mindre än för marknadsräntor. Betydlig 
högre marknadsräntor skulle sannolikt 
sätta press på aktiemarknadens värde-
ring. Men även om vi ser något högre 
långräntor framöver räknar vi med att 
lågräntemiljön består under de kom-
mande åren, vilket i sin tur ger stöd till 
aktiemarknaden.

Sammanfattningsvis ser vi att börs-
utvecklingen och ekonomiska data är ur 
synk just nu, och det historiska mönstret 
pekar på att konjunkturen måste för-
bättras påtagligt under 2020 för att 
motivera börsutvecklingen under det 
senaste året. Vår prognos innebär att 
den globala konjunkturen förblir svag. 
Men som man säger i anglosaxiska län-
der: Juryn är fortfarande ute. n



PLACERAT 

S E DAN M IT TE N AV december har vi suc-
cessivt ökat andelen aktier i våra Multi 
Asset-portföljer till neutral vikt. Efter 
det brittiska valet i december drog 
marknaden en lättnadens suck när ris-

ken för en oordnad brexit minskat, även 
om den framtida relationen med EU 
fortfarande är oklar. 

Vi gjorde då bedömningen att 
investerarnas riskvilja skulle öka ytter-

ligare med stigande börser som följd. 
Under jul- och nyårshelgerna mins-
kade också svängningarna på bör-
serna och riskfyllda tillgångar som 
aktier gick upp. 

ÅR ET HAR S E DAN inletts starkt på värl-
dens aktiemarknader, och börserna 
skakade snabbt av sig oron i Mellan-
östern. Men den senaste tiden har det 
asiatiska coronaviruset skakat om bör-
serna på nytt. Många utländska aktie-
marknader ligger just nu kring noll i 
avkastning i år, men tack vare en svagare 
krona har de ändå gett en positiv avkast-
ning räknat i kronor.

Med undertecknandet av ett första 
handelsavtal mellan USA och Kina har 
riskerna minskat. Avtalet kan ses som 
vapenvila i handelskriget, och risken för 
att en större konflikt blossar upp i närtid 
har minskat. Särskilt med tanke på det 
stundande presidentvalet i USA i 
november. Donald Trump väntas ha 

Virus oroar  
finansmarknaderna

INVESTERINGSSTRATEGI.  Efter ett starkt börsår 2019 och en stabil start på 2020 står många 
investerare nu på sidlinjen och väntar på att öka allokeringen till aktier. En del  
geopolitisk oro har börjat bedarra men det nya viruset i Asien skakar om finans-
marknaden. Under tiden ser vi ljusast utsikter för svenska aktier och företagsobligationer.     
Text Johann Guggi, allokeringschef, Handelsbanken
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AVKASTNING HITTILLS I ÅR 
per 2020-01-27, svenska kronor.
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Fondtips / PLACERAT

Fondtips

HÄLSOVÅRD TEMA
l  Ökat intresse för hälsovårdssektorn 

från investerare och goda defensiva 
kvaliteter

l  Hälsovårdssektorn har hög och stabil 
lönsamhet samt bra tillväxtpotential, 
till en rimlig värdering

NORDEN SELEKTIV
l  God vinstutveckling i bolagen och 

ökat marknadsfokus på kvalitetsbolag

l  Noggrant utvalda kvalitetsbolag med 
fokus på långsiktig avkastning

SVERIGE SELEKTIV
l  Svenska företag gynnas av en svag 

krona och den svenska börsen är 
lägre värderad än många andra

l  Noggrant utvalda kvalitetsbolag med 
fokus på långsiktig avkastning

☛ Läs mer om fonderna på 
handelsbanken.se/fondtips

Till våra fondtips väljer vi just nu fonder 
som bör kunna stå emot kortsiktiga 
nedgångar väl, samtidigt som de har stor 
långsiktig potential. 

Fondtipsen är valda ur Handels
bankens fondsortiment. Urvalet baseras 
på  Handelsbankens marknadssyn och 
tidshorisonten är 3–6 månader.

Ansvarig för tipsen är Mats Nyman, 
 placeringsstrateg,  Handelsbanken.
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Våra  

placerings tips  

är tänkta som ett  

komplement till en  

basportfölj med god  

riskspridning. 

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

Viktig information 

stort fokus på att upprätthålla både poli-
tisk och ekonomisk stabilitet i landet 
fram till dess.

VI HAR Ö K AT investeringarna i ameri-
kanska aktier, en region som vi tidigare 
varit försiktigt inställda till. Trots sva-
gare sentiment i ekonomin har inte den 
amerikanska börsen reagerat nämn-
värt och arbetsmarknaden i USA är 
fortsatt stark. Och med lägre osäkerhet 
kring handelskrig och brexit minskar 
även osäkerheten för såväl enskilda 
företag som den globala ekonomin i 
stort. 

I det korta och medellånga perspekti-
vet har riskerna minskat globalt, och det 
är särskilt positivt för Europa. Det tidi-
gare dragloket Tyskland har tyngt BNP i 
eurozonen, industrin har haft det motigt 
och eventuella nya tullar från USA:s sida 
har också skapat viss osäkerhet. Men 
den senaste tiden har den ekonomiska 
statistiken generellt sett bättre ut i regio-

nen, framförallt inköpschefsindex pekar 
på att man blivit mindre pessimistiska 
om framtiden. Vi har valt att öka investe-
ringarna i Europa även om vi är fortsatt 
försiktigt inställda till regionen.

E KO N O M I S KT STÅR SVE R I G E bättre rus-
tat än euroområdet. Vinsttillväxten i 
Sverige väntas ta ny fart under året med 
positivt bidrag från den svaga kronan. 
Samtidigt ger börsen nästan 4 procents 
direktavkastning och långa marknads-
räntor kommer troligtvis att fortsätta 
vara låga. Därför föredrar vi den svenska 
aktiemarknaden framför den europe-
iska.

Tillväxtmarknadsländerna har i allra 
högsta grad påverkats av handelskonflik-
ten. Minskad osäkerhet gynnar normalt 
sett börserna i tillväxtmarknadsländer, i 
synnerhet de i Asien, vilket minskar 
risken för negativa överraskningar på 
kort sikt. Men vi behåller en normal vikt 
i aktier i tillväxtmarknaderna. n

Vår syn i korthet
RÄNTOR
Marknadssyn: Med dämpade konjunktur
utsikter och avlägsna räntehöjningar är 
snabbt stigande räntor mindre  sannolika.

Så placerar vi: Neutral vikt i räntor. Kort 
löptid på svenska ränteinnehav, övervikt 
i företagsobligationer och en långsiktig 
position i tillväxtmarknadsobligationer 
som vi bedömer kan ge bättre riskjuste
rad avkastning än svenska ränteplace
ringar.

AKTIER
Marknadssyn: Med en mer balanserad 
riskbild har vi en neutral syn på aktie
marknaden i närtid. Minskad oro för 
 eskalerande handelskonflikt och brexit 
har lugnat börserna. Men dämpade 
 globala konjunkturutsikter och europeis
ka bolag som kan få svårt att visa stigan
de vinsttillväxt oroar.

Så placerar vi: Neutral vikt i aktier. Med 
stabilare ekonomi och en börs med hög 
direktavkastning föredrar vi den svenska 
börsen (övervikt) framför den europeiska 
(undervikt). Neutral syn på börserna i 
USA, Japan och tillväxtmarknader.

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondtips
http://www.handelsbanken.se/fonder
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Arkivsymbolen

Här kommer några tips på 
intressanta artiklar om 
 hållbarhet och hur du kan 
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