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ÄKTA AKTIV FÖRVALTNING
LANNEBO TEKNIK – EN FRAMGÅNGSSAGA 

TVÅ DECENNIER I SPARARNAS TJÄNST | EN SOFFLIGGARES PPM-RESA 
HÅLLBART ANSVAR | 5 PROFILER OM LANNEBO
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»De blir 
framtidens
vinnare«

HÅLLBART
I TIDEN
Premiär för nya 
fonden Sustainable 
Corporate Bond

Förvaltarna Charlotta Faxén 
och Peter Lagerlöf om ekonomin 
och pandemin – och nya möjligheter.

6 smarta 
saker att tänka 
på när du ska 

spara till  
barnen

Proffsens favorit
Lannebo i topp för  

femte året i rad
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20 ÅR AV  
VÄRDE
SKAPANDE

Lannebo som bolag har sedan starten 
alltid lyft fram styrkan i långsiktig-
het, månadssparande och fonder. 
Jag vill hävda att det är vår viktigaste 
samhällsinsats de senaste 20 åren.

Att spara regelbundet och långsiktigt ger 
inte bara god avkastning. Det ger också trygg-
het, frihet och glädje. Coronakrisen är ett bra 
exempel på varför man bör månadsspara och 
på svårigheten att ha rätt tajming i att sälja 
dyrt och köpa billigt. En dag borta från börsen 
kan innebära en förlorad årsavkastning vid en 
snabb återhämtning.

Att Lannebo har kunnat påverka människor 
att ta klokare ekonomiska beslut gör mig stolt. 
För med sparande, som så mycket annat, leder 
ett lyckat beslut ofta till fler. Att se sina spar-
pengar växa och bygga upp ett finansiellt själv-
förtroende är ett viktigt steg mot fler kloka 
ekonomiska beslut. Att få höra våra sparares 
berättelser om detta är det finaste berömmet 
jag kan tänka mig. 

LANNEBO ÄR I DAG en av Sveriges största friståen-
de fondförvaltare. De totalt 10 miljarder kronor 
som investerats i våra fonder genom åren har 
genom lyckade placeringar ökat till 66 miljar-
der kronor. Trots att Lannebo vuxit betydligt 
är filosofin densamma. Vi tror på enkla spar-
produkter som vanligt folk kan förstå. Vi tror 
på aktiv förvaltning och engagerat ägarskap. 
Vi tror på att alltid sätta våra kunder i främsta 
rummet. 

Vid ett jubileum, som nu när Lannebo firar 
20 år, är det lätt att man tittar bakåt. Men 20 
år är ingen ålder att skryta om. Lannebos resa 
har bara börjat och det mesta ligger fortfarande 
framför oss. I en alltmer komplex  finansiell 
verklighet ser vi att vi mer än någonsin behövs 
för att se till att människor lyckas med sitt 
sparande och inte går vilse i högrisk aktier el-
ler dolda indexfonder. Riskmedvetenhet är en 
central del av vår investeringsfilosofi.

VI BEHÖVS OCKSÅ för att slå vakt om spararnas 
bästa och att orka stå emot politiska nycker. 
Lannebo har det senaste året försvarat det 
utskällda PPM-systemet. Inte för att systemet 
är perfekt, eller för att vi vill associeras med 
skumraskföretag, utan för att vi är övertygade 
om att det med nuvarande utformning trots allt 
ligger i spararnas bästa intresse att inte mon-
tera ned PPM. När politikerna väljer att driva 
en kortsiktig plakatpolitik behövs vi för att 
försvara spararnas långsiktiga intressen. 

Vi behövs också mer än någonsin när det 
gäller hållbarhet: Lannebos modell för aktivt 
ägande är en metod som verkligen ger effekt. 

Så trots att vi nu lägger 20 ytterst fram-
gångsrika år bakom oss ser jag med tillförsikt 
fram emot 20 än mer framgångsrika år för våra 
sparare. Vårt mål som bolag har alltid varit att 
vara i världsklass på det vi gör. Det tänker vi 
fortsätta att bevisa varje dag även framöver. 

MARTIN ÖQVIST, VD LANNEBO FONDER
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VIKTIG INFORMATION! Lannebo Magasin innehåller information om värdepappersfonder och 
specialfonder. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är 
ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde 
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Alla uppgifter om värdetillväxt lämnas 
utan hänsyn tagen till inflationen. Vi rekommen derar dig att ta del av fondernas informationsbroschyrer 
och faktablad som finns på hemsidan eller kan rekvireras från vår kundservice. Notera också att olika 
fonder har olika risknivåer. Observera att Lannebo Fonder AB inte utarbetar investeringsrekommendationer. 
Information om bolagets förvaltade fonder i denna tidskrift ska inte ses som annat än redogörelser över 
fondernas handelsaktiviteter och innehav.

INBLICK

FAVORITVAL

Långsiktigt sparande
Fonder blir bara mer och mer populärt, och 
framför allt när det kommer till långsiktigt 
sparande på fem år och längre. Hela 34 
procent svenska sparare har detta som sin 
favoritsparform, att jämföra med 30 procent 
2016. Därefter följer sparkonto, direktägda 
aktier och traditionella pensionsförsäkringar.

1. PERFORMANCE
Att skapa bästa möjliga avkastning 
för sparare har från starten varit 
Lannebos mål och mening. Lannebo 
är inte ett fondbolag kopplat till en 
bank eller ett försäkringsbolag. 
Lannebo gör ingenting annat än att 
just förvalta fonder och då gäller det 
att varje dag bevisa sin skicklighet. 

2. PASSION
Lannebos medarbetare har en äkta 
passion för investeringar. En passion 
för våra sparare och för att få deras 
kapital att växa. Alla Lannebos för-
valtare är själva investerade i fonder-
na som de förvaltar och vi tar hand 
om våra kunders pengar precis som 
om de vore våra egna.

5. ANSVAR
Ett fondbolag har ansvar både 
mot spararna och mot bolagen 
som fonderna investerar i. 
Lannebo tar ansvar gentemot 
spararna genom att vara trans-
parenta och ärliga i både med- 
och motgång. Lannebo tar också 
ansvar gentemot bolagen vi 
investerar i genom att bedriva 
ett aktivt ägararbete.

3. KVALITET
För att skapa god 
avkastning år efter år 
räcker inte passion, 
det krävs också nog-
grannhet. Kvalitet i 
alla led, är ett av 
Lannebos motton. Att 
hålla högsta möjliga 
kvalitet i allt vi gör 
skapar förutsättningar 
för god avkastning. 
Från kundservice till 
administration strävar 
vi alltid efter att göra 
vårt yttersta.

5 framgångs faktorer 
 bakom Lannebos   

lyckade förvaltning

20 ÅR PÅ TOPP

4. LÅNGSIKTIGHET
Lannebo är fortfarande ett 
ungt företag. Men vi är här för 
att stanna och har alltid tittat 
framåt. Att lyfta blicken och 
fokusera bortom nästa kvartal 
är en framgångsfaktor inte 
bara som investerare på 
börsen utan även för Lannebo 
som bolag.

Två decennier i spararnas tjänst 
– nu fortsätter resan!
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Fonder

34%
30%

Obligationer Sparkonto Amortering 
av lån

Direktägda 
aktier

Traditionell 
p-försäkring

Vilken sparform tycker du är bäst för långsiktigt 
sparande, det vill säga mer än fem år?

2018 2016
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NÄRVARO

Valberedningar är ett viktigt sätt 
för Lannebo att kunna påverka. 
Under 2020 har vi medverkat i 
valberedningar i följande bolag:

INBLICK

Absolent Group (onot) • Adapteo • Addlife • Addnode • Alimak • Ambea • Balco Group • Beijer Ref • Biotage • Bonava • Bravida Holding 
• Brdr. Hartmann • BTS Group • Bufab • Bulten • Bygghemma • Castellum • Cavotec  • Christian Berner Tech Trade • Concentric •  
CTT Systems • Duni • Electrolux extrastämma • Fagerhult • Hanza • Harvia • Hexpol • HiQ International • Holmen • Huhtamäki • 
Humana • Husqvarna • Instalco Intressenter • Intrum • Lindab • Malmbergs Elektriska • MedCap • Micro Systemation • Midsona B • 
MTG B • Mycronic • NCC • Nederman • NENT Group • Net Insight • Nobia • Nolato • OEM International • Pandox • Recipharm • Rejlers 
• RTX • SBanken • Securitas • SP Group • Stille (onot) • Swedbank • TCM Group • Terveystalo • Thule Group • Tikkurila • Trelleborg • 
Vaisala • VBG • Veoneer • Vitrolife • Össur

Addtech

Alimak Group

Ambea

Balco

Bergman & 

Beving

Bravida Holding

Bufab

Bulten

Castellum

Christian Berner 

Tech Trade

Concentric

Fagerhult

HiQ

Intrum

Lindab  

International

Medcap

Midsona

Nederman 

Holding

Net Insight

Nobia

Nolato

Recipharm

Securitas

Stille

Thule Group

Trelleborg

VBG Group

LANNEBO FONDER FÖRETRÄDDE SINA ANDELSÄGARE GENOM  
DELTAGANDE VID FÖLJANDE BOLAGSSTÄMMOR UNDER 2020:

Vi bevakar
dina intressen!

ATTRAKTIV FOND

Länsförsäkringar väljer 
Lannebo Sverige Hållbar
FONDEN LANNEBO SVERIGE HÅLLBAR har det 
senaste året fått allt större uppmärksam-
het. I fjol utnämndes den av Dagens 
 industris analysredaktion till bästa håll-
barhetsfond och analyshuset Morningstar 
gav den fyra av fem stjärnor.

Nu har även Länsförsäkringar valt 
att ta in den i sitt utbud. Till glädje för 
alla pensionssparare som därigenom får 
möjlighet att spara i ett hållbart, aktivt 
fond alternativ.

»Det känns jätteroligt att Länsförsäk-
ringar vill lyfta fram vår fond. Vi har ett 
långt och bra samarbete och nu kan vi till-
sammans verkligen lyfta fördelarna med 
ett hållbart pensionssparande«, säger 
Charlotta Faxén, som tillsammans med 
 Peter  Lagerlöf förvaltar fonden.

Lannebo Sverige Hållbar investerar i 
bolag som aktivt bidrar till att skapa en 
bättre värld utifrån följande tre urvals-
kriterier: ett friskare liv, en bättre miljö 
och ett hållbart samhälle.
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Sustainable Corporate Bond lanserades 
mitt under coronakrisen, hur har motta-
gandet varit?

»Först tänkte vi att det var otur med 
tajmingen, men krisen har också gett en hel 
del möjligheter. Vi hade en stor kassa att 
investera när många kurser var nedtryckta. 
Kunderna är också positiva till att det änt -
ligen finns en kreditfond med hållbarhet 
som huvudinriktning och som inte bara 
inriktar sig på just gröna obligationer utan 
även på obligationer utgivna av 
hållbara bolag, som till ex-
empel vindkraftsbolag 
eller fastighetsbolag.«    
Ni har investe-
rat i den första 
coronaobliga-
tionen utgiven i 
svenska kronor 
– berätta!

»Den gavs ut 
av IDA, Internatio-
nal Development 
Association, som är 
medlem i Världsbanken. 
IDA:s största uppgift är att 
bekämpa extrem fattigdom i 
sina medlemsländer. Likviden från obliga-
tionen ska hjälpa de länder som humanitärt 
och ekonomiskt drabbats mest av covid-19 
genom att IDA ger ut lån till olika projekt. 
IDA har den högsta ratingen, AAA, från 
ratinginstituten.«
 

Till vem vänder sig Sustainable Corporate 
Bond?

»Till dig som vill ta mindre risk i ditt 
sparande än aktiefonder, och som även vill 
bidra till en mer hållbar värld.«
Ur ett investeringsperspektiv – vilka 
 huvudteman utgår ni från?

»En bättre miljö, ett hållbart samhälle och 
ett friskare liv. Alltså, bolag vars affärs-
modell tydligt stöder något av detta. Utöver 
det så investerar vi också i gröna och 

hållbara obligationer, det är obliga-
tioner som stämplats särskilt 

av en tredjepart för att de till 
exempel finansierar klimat-

förbättrande projekt.«
Vad väljer ni bort?

»Precis som alla 
fonder hos Lannebo 
exkluderar vi investe-
ringar i tobak, cannabis, 

alkohol, spel (gambling), 
pornografi, vapen, kon-

troversiella vapen samt 
fossila bränslen. Utöver det 

så är det en snävare invals-
process när vi tittar på vilka bolag 

som får ett högt hållbarhetsbetyg.«
Var är fonden om tre år?

»Då tror vi att investeringsuniverset vuxit 
kraftigt. Redan i dag växer antalet gröna 
obligationer på marknaden och i och med 
att det är ett stort fokus på hållbarhet kom-
mer det finnas ännu fler spännande bolag 
för oss att investera i.«

FONDRÅDGIVARNAS FAVORIT

Lannebo är nummer 1 
– när proffsen själva får välja.

PREMIÄR!

Hållbar utveckling
Förvaltarna Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach 
berättar om den nya fonden Sustainable Corporate Bond.

»Spridningen av coronaviruset påverkade 
utformningen av årets stämmor och i vissa 
fall även beslutsförslagen. Majoriteten av 
börsbolagen återkallade sina utdelningsför-
slag och samtidigt drogs överlag föreslagna 
arvodeshöjningar till styrelserna tillbaka.  
På grund av restriktionerna för folksam-
lingar möjliggjordes förhandsröstning, vilket 
Lannebo använde sig av i flera fall. Lannebo 
närvarade fysiskt på årsstämmorna i de bo-
lag där Lannebo innehade ordförandeposten 
i valberedningen. Så trots pandemin kunde 
Lannebo fullfölja vårt ansvar som ägare.«

Mats Gustafsson, ägaransvarig Lannebo

FÖR FEMTE ÅRET I RAD rankar  landets 
fondrådgivare Lannebo som bästa 
fondbolag.

»Det är självklart en väldigt upp-
skattad bekräftelse, att de som arbe-
tar heltid med finansiell rådgivning, 
håller Lannebo framför övriga fond-
bolag på den svenska marknaden«, 
säger Daniel Sundqvist, försäljnings- 
och marknadschef på Lannebo.

I Kantar Sifo Prospera Fund  
Advisors 2020 Sweden vägs och mäts 
 Sveriges största fondbolag.

Undersökningen baseras på inter-
vjuer med fondrådgivare som  möter 
slutkund. Intervjufrågorna täcker en 
mängd områden, som fondernas 
avkastning, förvaltarnas kompetens 
samt service och produktinformation. 

»Ett av våra interna motton är 
 ›kvalitet i alla led‹. Det innefattar allt 
från den faktiska förvaltningen, kund-
service, rapporter, back office och 
säljstöd. Alla delar är viktiga för att 
kundupplevelsen ska bli bra. Det här 
priset visar att vi gör rätt saker som 
fristående, aktiv förvaltare«, säger 
Daniel Sundqvist.

Topplistan: 
högst rankade fondbolag 2020

1. LANNEBO
2. CARNEGIE FONDER

3. STOREBRAND
4. ÖHMAN

5. ODIN FONDER
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Förvaltarna Karin 
Haraldsson och Katarina 

Ponsbach.

Charlotta 
Faxén förvaltar 
tillsammans 
med Peter 
Lagelöf fonden 
Lannebo 
Sverige Hållbar.
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Två av tre svenskar vill själva 
kunna välja fonder
När det handlar om framtiden, då vill vi svenskar vara  
med och påverka. Hela 64 procent tycker att det är bra  
att själva kunna välja fonder för en del av sin pension.  
Ju yngre vi är, desto mer positiva är vi. 77 procent av 
18–34-åringar vill själva kunna välja. I den gruppen var det 
bara 6 procent som hellre lade över ansvaret på staten. K
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9Vill du själv kunna välja fonder eller skulle du föredra att  

staten bestämmer hur dina pensionspengar förvaltas?

Bra eller mycket bra att  
själv kunna välja

Skulle föredra att 
staten bestämde

Vet ej 

13   
 %

23   
 %

64   
 %

»Indexkapitalet bryr sig inte om värderingar eller vad det är för 
bolag de handlar... Då borde vår analys betala sig ännu bättre.  
Jag har aldrig varit så säker som jag är i dag på fördelarna med 
att vara en aktiv, oberoende fondförvaltare.«

ANDERS LANNEBO ,  grundare av Lannebo Fonder.

Mats  
Gustafsson
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Hur kommer världen att förändras de kommande 
20 åren? När toppförvaltarna Charlotta Faxén och 
Peter Lagerlöf siar om utvecklingen post-corona blir 
prognosen allt positivare, ju mer tid som går.
TEXT HENRIK HULDSCHINER  FOTO KARL NORDLUND

20 år kan tyckas som en 
lång tid, men tittar du 
bakåt 20 år så känns det 
inte så länge sedan. Jag 
minns det särskilt väl för 

det var mitt första år i finansbranschen«, säger 
Charlotta Faxén.

År 2000 var också året då Lannebo grunda-
des, vilket gör att man i år kan fira 20 år av 
framgångsrik aktiv fondförvaltning. Men det har 
sannerligen inte saknats hinder på vägen. Redan 
första verksamhetsåret 2000 föll börsen på bred 
front när it-bubblan sprack. Hösten 2008 kom 
nästa börskrasch när den överhettade finans-
marknaden kollapsade och det krävdes massiva 
räddningsinsatser från världens regeringar och 
centralbanker för att rädda bankerna och den 
globala ekonomin. Men ingen kris har varit så 
djup och så omfattande som den vi just nu 
 genomlever.

»Den största skillnaden är att coronakrisen 
berör människors säkerhet och personliga hälsa. 
Tidigare kriser har handlat om företagen och 
bankerna, vilket i sin tur påverkat människorna 
och vårt samhälle«, säger Charlotta Faxén.

Hela världen frågar sig just nu vad som vän-
tar på andra sidan viruspandemin, och  vidare 
efter det. Så också Charlotta Faxén och  Peter 
Lagerlöf, som tillsammans förvaltar fyra av 
Lannebos fonder, bland andra Lannebo  Sverige 
Hållbar och Nordenfonden Lannebo Nor dic 
Equities.

»Effekterna av coronakrisen kommer vi att 
leva med många år framöver. En del är nytt, 
men mycket känns igen. De megatrender som 
dominerade i näringslivet pre-corona, som 
 digitaliseringen och hållbarhetsvågen, har bara 
förstärkts av krisen«, säger Peter Lagerlöf.

Flera experter har varnat för att företagens 
omställning mot hållbarhet kan komma att 
nedprioriteras när vi nu rusar in i en lågkon-
junktur, men Lannebos förvaltarduo tror det 
blir tvärtom.

»Medarbetarnas och kundernas hälsa kom-
mer att få ett helt annat fokus för företagen 
post-corona. Det kommer inte att räcka att bara 
tänka på det ekonomiska, utan sociala frågor 
kommer att spela en allt viktigare roll för ett 
företags framgång. Som företagare har man inte 
råd att slarva med de här frågorna, för då kom-
mer ingen vilja jobba hos dig och ingen vill köpa 
dina produkter«, säger Charlotta Faxén.

Den nedstängning av samhället och indu-
strin som gjordes i stora delar av världen i 
samband med pandemins utbrott i våras har 
paradoxalt nog öppnat enorma möjligheter för 
att ta tag i en potentiellt ännu värre kris: det 
överhängande globala klimathotet.

SPANING

»Det kommer inte att räcka med att bara 
tänka på det ekonomiska, utan sociala frågor 
kommer spela en allt viktigare roll.«

Nystart för
världen

Lagom till Lannebos 
20-årsjubileum frågade 
vi förvaltarna Charlotta 
Faxén och Peter Lagerlöf 
hur de kommande två 
decennierna kommer att 
bli. Vilka stora trender 
kommer att styra?
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»De minskade luftföroreningar som uppmät-
tes i de storstäder som genomförde nedstäng-
ningar räddade de facto många människoliv. I 
Indien finns det barn som sett en blå himmel 
för första gången i sitt liv. Den gröna omställ-
ning som vi pratat om under hela 10-talet blev 
plötsligt verklig. När världen startar upp igen 
finns chans att göra om och göra rätt. Alla  stora 
investeringsbeslut som tas nu måste syfta till 
att skynda på omställningen mot en hållbarare 
värld«, säger Charlotta Faxén.

Men coronakrisen har också satt i gång nega-
tiva krafter, som riskerar att frodas framöver.

»Vi fick en mer egoistisk värld, där länder 
stängde gränser och roffade åt sig av skydds-
utrustning framför näsan på andra. Redan 
 in nan coronakrisen var den globala frihandeln 
på  dekis, med handelskriget mellan USA och 
Kina som utlösande faktor. Allt talar för att den 
 utvecklingen bara kommer att förvärras kom-
mande år«, säger Peter Lagerlöf.

Vad innebär det för Sverige och Europa?
»Vi kommer ta hem mer produktion från 

Kina och Asien. Många företag ser över sina 
 inköpskällor, ingen vill hamna i samma kompo-
nentbrist igen. Svagheterna med globalisering-
en och ›just-in-time‹-produktion på andra  sidan 
världen blottlades med krisen. Det blir mer 
 riskspridning och Europa kommer bli mer själv-
försörjande.«
Är det bra eller dåligt för Sveriges konkurrens-
kraft?

»Sammantaget blir nog utgången ganska 
neutral för Sveriges del. För de stora svenska 
 industribolagen spelar det inte så stor roll om 
tillverkningen sker i Kina eller Europa, eftersom 
produktionen i Asien har automatiserats och 
inte längre är så arbetsintensiv. Klädindustrin 
och andra tillverkningsbranscher som fortfaran-
de kräver mycket handarbete kommer att få 
 högre kostnader, men vinner andra fördelar.«
Vad ser ni för framtida vinnare efter krisen?
»Pandemin visade ju riskerna med livsstilssjuk-
domar som högt blodtryck och diabetes, så 
 företag som sysslar med förebyggande hälso-
åtgärder, allt från gymkedjor och cykelförsäljare 
till  producenter av hälsosam mat, tror vi har en 

»Svagheterna med ›just- in-time‹-produktion  
på andra sidan världen blottlades med krisen«

PETER 
LAGERLÖF

Gör: Förvaltare på
Lannebo med ansvar för
fem fonder.
Karriär: Sveriges
Riksbank 1989–1992,
finansdepartementet
1992–1996, Swedbank
1996–1999, Carnegie
1999–2014, Lannebo
sedan 2014.
Utbildning: Förvaltnings-
linjen vid Uppsala
universitet med inriktning
på nationalekonomi och
statistik.

CHARLOTTA 
FAXÉN

Gör: Förvaltar Lannebo
Mixfond, Lannebo
Mixfond Offensiv,
Lannebo Nordic Equities
och Lannebo Sverige
Hållbar.
Karriär: Har varit på
Lannebo i åtta
år. Innan dess nio år på
Carnegie.
Drivkraft: Att hitta intres-
santa och hållbara bolag
att investera i långsiktigt,
och att andelsägarna
ska känna sig trygga
i sitt sparande.

SPANING

Coronakrisen har blivit en tanke-
ställare. Peter Lagerlöf tror 
framöver på mer tillverkning i 
Europa, framför Asien och Kina.
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Med så ovissa nutidsförhållanden, där förut-
sättningarna ändras från dag till dag, kan det te 
sig idiotiskt att sia om utvecklingen 20 år fram-
åt i tiden, men enligt Peter Lagerlöf är det på 
sätt och vis lättare.

»Ju skakigare det är, desto svårare blir det 
att göra korttidsprognoser. Men drar du ut tids-
linjerna över decennier ser du att ekonomin 
långsiktigt bara går åt ett håll och det är upp-
åt. I princip är det endast två saker som styr 
BNP, och det är produktivitet och befolknings-
mängd. Så länge dessa två parametrar ökar, så 
ökar BNP.«

I debatten kring både viruspandemin och de 
globala klimatförändringarna har röster höjts 
om att den ständiga jakten på ekonomisk till-
växt måste upphöra. Men det tror inte förvaltar-
duon är rätt väg att gå.

»Mänskligheten är byggd för tillväxt, det är 
vad nästan alla människor strävar efter. Men det 
behöver vara hållbar tillväxt. Vissa sektorer bör 
och ska minska. Vi kommer konsumera mindre 
av vissa saker, men det behöver inte betyda att 
tillväxten går ned, vi använder bara våra pengar 
till något annat«, säger Peter Lagerlöf.

Trots att Sverige och de flesta av världens 
länder just nu erfar historiskt stora BNP-fall, är 
förvaltarduon alltså optimistisk om den lång-
siktiga ekonomiska utvecklingen.

»Vi har haft många börskrascher de senaste  
20 åren, och det kommer ske flera gånger igen 
de kommande 20 åren, men historien visar 
att börsen och ekonomin repar sig efter  varje 
gång«, säger Charlotta Faxén.

»Och jobben kommer inte ta slut den här 
gången heller. I hela mitt yrkesliv har folk  oroat 
sig över jobben varje gång en kris eller ett para-
digmskifte inträffat. Visst, vissa jobb försvinner, 
men vi människor är uppfinningsrika och kom-
mer hitta på nya saker att göra«, säger  Peter 
 Lagerlöf.
Nämn ett nutida samhällsfenomen som ni tror är 
helt ute om 20 år.

Charlotta: »Kontanter. Pengar är ju en 
smitto härd utan dess like. I Sverige har vi redan 
kommit långt i det kontantlösa samhället, och 
världen kommer följa efter.«

Peter: »Vissa industrier kommer att försvin-
na helt, som tobaksindustrin. Jag tror inte att 
en produkt som är så skadlig för den person-
liga hälsan som cigaretter har en plats i världen 
om 20 år.«

Vad talar för att Lannebo ska förbli framgångsrika 
i 20 år till?

Charlotta: »Den passiva aktieförvaltning-
en har ju ökat på senare år, men jag tror att vi 
snart kommer till en brytpunkt då det inte fun-
kar längre. Jag talar i egen sak, men jag tror på 
en renässans för den äkta aktiva förvaltningen. 
Det är det enda sättet att kunna ta ansvar och 
på ett reellt sätt integrera hållbarhet i investe-
ringsprocessen.«

Peter: »Att vi får behålla och fortsätta attra-
hera duktiga medarbetare, som förstår företag. 
Det är i den fundamentala bolagsanalysen som 
vi kan göra verklig skillnad. Den kommer bara  
bli viktigare ju osäkrare omvärldsförhållandena 
är. Det är där vi sållar agnarna från vetet.«  

»Äkta aktiv 
 förvaltning är  
det enda sättet 
att kunna ta 
 ansvar och på  
ett reellt sätt 
 integrera håll-
barhet i 
investerings-
processen.«

ning om vi inte hade vår gemensamma bas här 
på kontoret«, säger Charlotta Faxén.
Vad ser ni mer för långsiktiga trender?

»Konsumenterna kommer att köpa färre 
 prylar. Det finns ingen plats för ›slit- och släng‹-
produkter. Fokus blir på kvalitet i stället för 
kvantitet. Vi kommer överlag att äga färre saker, 
och hyra mer«, säger Peter Lagerlöf.
Hur svårt är det att göra prognoser om börsen och 
den ekonomiska utvecklingen i det osäkra läge vi 
befinner oss i?

»Det är enormt svårt, det kan inte bli  annat 
än kvalificerade gissningar. En försvårande om-
ständighet är den nollränta som blivit det nya 
normala. Det är en situation vi aldrig förr har 
haft. Det är uppenbart att nollräntan bidrar till 
att hålla uppe börskurserna. Nollräntan mer 
 eller mindre tvingar in pengarna på aktiemark-
naden i investerarnas jakt på någon slags av-
kastning, vilket gör att det antagligen tas mer 
risker än det borde på börsen i dag. Räntans 
återkomst kan bli en riktig rysare, någonstans 
där i fram tiden«, varnar Peter Lagerlöf.

ljus framtid. Andra framtidsbranscher vi ser  
är företag som sysslar med förnybar energi, 
 ener gieffektivitet och gröna byggnader«, säger 
 Charlotta Faxén.
Vilka branscher kommer att få det svårt?

»Flygindustrin kommer ju ha det tufft många 
år framöver. Privat kommer vi nog fortsätta vilja 
flyga på semester, men affärsresandet kommer 
aldrig tillbaka till vad det var. Det har gått upp 
för alla att det går att ha effektiva möten och 
konferenser på distans«, säger Peter Lagerlöf.

Facebookchefen Mark Zuckerberg sa nyligen 
att han räknar med att hälften av alla Facebook-
anställda kommer att jobba hemifrån om 10 
år. Men det är inget framtidsscenario som 
Lannebo duon tror på generellt.

»Det är bra att man kan vara flexibel med 
hemarbete när det behövs, men det är  mycket 
som skulle gå förlorat om alla jobbade hem-
ifrån permanent. Det är svårt att skapa en före-
tagskultur och en bra teamkänsla om man aldrig 
ses. Det räcker med att gå till en själv, Lannebo 
skulle tappa i tempo, effektivitet och samord-

»Fokus blir  
på kvalitet 
i stället för 
kvantitet. Vi 
kommer över-
lag att äga 
färre  saker 
och hyra 
mer.«

SPANING

Charlotta Faxén och Peter 
Lagerlöf menar att »mänsk-
ligheten är byggd för tillväxt... 
men det behöver vara hållbar 
tillväxt«.



 LANNEBO.SE  1312 LANNEBO.SE 

   FO
TO

: O
SKAR OM NE

Vad tycker 
branschen?

AVTRYCK

»Det vi nu ser av en allt tydligare skiljelinje mellan billig passiv 
förvaltning och riktig aktiv förvaltning är enbart positivt.«

Lagom till Lannebos 20-årsjubileum frågade vi  
fem näringslivs- och branschprofiler  

vad Lannebo har betytt för dem
TEXT KARIN AASE

Hur har det varit att ha Lannebo som 
konkurrent?
»Det är klart att Lannebo i viss mening 
är en konkurrent, men samtidigt har 
små aktörer som vi en ganska liten del 
av marknaden. I stället för att se oss 
som konkurrenter ser jag att vi har en 
gemensam uppgift som fristående 
aktörer att uppmuntra människor att 
placera sina pengar på andra ställen än 
hos sin bank. Och ju fler goda exempel 
på oberoende firmor som det finns, 
desto fler vågar tänka i de banorna. Så 
jag tror snarare att vi och Lannebo har 
hjälpts åt.«

Lannebo har sedan starten kämpat mot 
dolda indexfonder och för äkta aktiv för
valtning, verkar det ha haft någon effekt?
»Ja, tack vare fina resultat från fond
förvaltare med riktig aktiv förvaltning 
samt tillväxten av indexfonder med 
låga avgifter så har problematiken med 
dolda indexfonder uppmärksammats 
ordentligt det senaste årtiondet. De 
dolda indexfonderna har fått välför
tjänt kritik och allt fler sparare ifråga
sätter varför man ska köpa falukorv till 
priset av oxfilé. Det vi nu ser av en allt 
tydligare skiljelinje mellan billig passiv 
förvaltning och riktig aktiv förvaltning 
är enbart positivt.«

Vad är din erfarenhet av Lannebo?
»Mina första minnen av Lannebo är 
från tidigt i bolagets historia då jag 
kommer ihåg att de var väldigt om
skrivna på grund av sin framgångsrika 
förvaltning. För mig var det tydligt att 
Lannebo var ett av de fristående fond
bolag som var skickligast på att nå ut 
till en bred marknad av småsparare.«

Vilken betydelse har fristående 
 fond bolag för svenska företag i dag?
»För mig är det tydligt att det ofta är 
just de fristående fondbolagen som är 
de första institutionella investerarna 
som vågar gå in som ägare i bolag på 
väg upp. Sverige behöver fler företag 
och därför skulle vi behöva ännu fler 
fristående fondbolag som liksom 
Lannebo vågar vara aktiva i sin för
valtning och kan vara viktiga pelare i 
finansieringen och därmed utveck
lingen av svenska bolag.«

– Günther Mårder, vd Företagarna, 
tidigare vd Aktiespararna

STYRELSEPROFFSET:

»En ägare 
med åsikt«
Vad har du för erfarenhet av Lannebo?
»Lannebo har varit ägare i ett antal 
bolag där vi på Latour har varit huvud
ägare och jag har alltid tyckt att de har 
varit väldigt bra att diskutera med.  
Vi har haft bra dialoger om allt från 
långsiktiga bonusprogram till styre lse
sammansättning.«

Vad har Lannebo betytt för ägar
styrningen i svenska börsbolag?
»Till skillnad från många andra institu
tionella ägare så är Lannebo en ägare 
som har en åsikt och tar ställning och 
det tycker jag är väldigt bra. De har en 
affärsmässig och tydlig ägarprofil och 
är relativt långsiktiga i sina innehav. 
Det tillsammans med att de är tydliga i 
sina uppfattningar har stor betydelse 
eftersom de då får genomslag och kan 
påverka.«

– Jan Svensson, styrelseproffs  
och tidigare vd Latour

Hur har bolag som Lannebo och Didner  
& Gerge påverkat fondbranschen de 
senaste20åren?
»Vi har varit en del av en trend där allt 
fler aktörer har tillkommit utanför 
bankerna. Det handlar till viss del om 
fondsparande, men vi har också  företag 
som Avanza och andra aktörer som  
till exempel erbjuder betallösningar.  
I grund och botten handlar det om att 
göra bra resultat så att potentiella 
 kunder tycker att det är en idé att titta 
utanför bankerna, och där kan nog 
både vi och Lannebo ha bidragit.«

– Henrik Didner, medgrundare  
Didner & Gerge

KONKURRENTEN: 

»Oberoende nytänkare«

BRANSCHPROFILEN: 

»Skickliga på 
att nå ut«

SPAREKONOMEN: 

»Förbättrat privatekonomin«
Lannebo är ett av en handfull fristående 
svenska fondbolag som startade kring 
millennieskiftet. Vad har de haft för 
 betydelse för svenskarnas sparande?
»Lannebo, tillsammans med andra 
fondbolag med framgångsrik förvalt
ning, har absolut varit med och förbätt
rat privatekonomin och framtiden för 
hundratusentals svenskar. Nya digitala 
banktjänster och plattformar har också 
möjliggjort att även den stora gruppen 
sparare med ett mindre eller medel
stort kapital, enkelt får tillgång till 
dessa och därigenom inte är begrän
sade av sin husbanks egna utbud.«

– Johanna Kull, sparekonom Avanza

Lannebostartadeår2000,samtidigt
som PPM, vad har det betytt för 
 svenskarnas fondsparande?
»Premiepension bidrar till bättre pen
sioner eftersom avkastningen är högre 
än uppräkningen av inkomstpensio
nen. Lannebos fonder har alltid tillhört 
de bästa i sina respektive kategorier, 
vilket visar att aktiv förvaltning lönar 
sig när fonder förvaltas av professio
nella förvaltare.«

Underde16årduvarvdförFond-
bo lagens förening hur var det att arbeta 
med Lannebo?
»Under mina år som vd på Fond
bolagens förening uppskattade jag 
alltid samarbetet med Lannebos 
medar betare. De var duktiga och 
 värnade också om tilltron till hela 
branschen.  Månadssparande i fonder 
har gett  glädje till så många.«

– Pia Nilsson, tidigare familjeekonom 
och vd för Fondbolagens förening

FAMILJEEKONOMEN: 

»Aktiv förvaltning lönar sig«
»I grund och botten 
handlar det om att 
göra bra resultat så 

att potentiella  kunder 
tycker att det är en 
idé att titta utanför 

bankerna.«
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FOKUS: PPM

Ingen vanlig  
soffliggare
För 20 år sedan valde Göran Espelund att 
placera sin premiepension i tre Lannebo-
fonder. Sedan dess har han legat still. 
TEXT JONAS MALMBORG  FOTO MIKAEL SJÖBERG 

»Jag tycker det är märkligt när somliga politiker driver 
på så pass hårt för att försämra och minska valfriheten. 
 Premiepensionssystemet är ju en succé.«

Den första juli 1998 fick 
svenska folket ett nytt 
pensionssystem. Efter 
år av förhandlingar, ut
redningar, kompromis

ser och ett riksdagsval lyckades social
demokraterna och de fyra borgerliga 
partierna enas om en uppgörelse. 

Göran Espelund är Lannebos arbetande 
styrelseordförande. Den årliga avkastningen på hans 
premiepension är 11,4 procent – klart bättre än den 
genomsnittliga pensionsspararens 6,4 procent.

Bilden är tagen på Haymarket i Stockholm. Tack!

En ny myndighet inrättades och 
började hösten 2000 skicka ut miljon
tals orangefärgade kuvert till svenska 
folket. En av dem som gjorde ett aktivt 
premiepensionsval år 2000 var Göran 
 Espelund, medgrundare till det då ny
startade fondbolaget Lannebo Fonder. 
Föga förvånande valde han att låta tre 

Lannebofonder förvalta den del av 
hans pension som kan placeras indivi
duellt. 

»Jag brinner verkligen för det svens
ka pensionssystemet. Jag tycker att det 
är rättvist, flexibelt och långsiktigt håll
bart. I Sverige klagas det mycket på 
PPM, men i övriga EU betraktar man 
det svenska systemet som en före
gångare när de skissar på pensions
reformer«, säger Göran Espelund.

LANNEBOS ARBETANDE styrelseordföran
de talar fort och gestikulerar mycket. 
Han gillar att höras och han älskar att 
diskutera svenska folkets fram tida 
pensioner i den offentliga debatten. 
Tyvärr är han ganska ensam om detta. 
Pensionsfrågan har fått en oförtjänt 
tråkstämpel på sig. Och det verkar inte 
sällan som det svenska pensionssyste
met har fler kritiker än kramare. I skri
vande stund förbereder den tvärparla
mentariska Pensionsgruppen, anförda 
av  socialförsäkringsminister Ardalan 
Shekarabi (s), ännu en uppstramning 
av pensionssystemet som i praktiken 
kan  innebära mindre valfrihet och 
större statlig styrning. Förvalet, alltså 
den statliga ickevalsfonden, populärt 
kallad Soffliggarfonden, ska vara ut
gångspunkten, medan möjligheterna 
till aktiva val av fonder begränsas och 
inskränks.

»Jag välkomnar den uppstramning 
av fondtorget som gjorts. Aktörer som 
Allra och Falcon Funds borde aldrig ha 
släppts in. Däremot tycker jag att det 
är märkligt när somliga politiker  driver 
på så pass hårt för att försämra och 
minska valfriheten. I praktiken är ju 
det svenska premiepensionssys temet 
en succé.«

Göran Espelund har ett lika tydligt 
som talande stöd för sina argument. 
Nämligen sin egen PPMportfölj. För 
20 år sedan valde han tre Lannebofon

der och skickade in sitt orang   ea  kuvert. 
Sedan dess har han inte gjort en enda 
omplacering eller ändring. Stockholms
börsen har gått upp och ner, de tre 
fonderna i hans val har köpt och sålt 
aktier, viktat om och viktat ner medan 
inbetalningarna tickat på. 

20 år senare kan Göran Espe lund 
nöjt konstatera att det lönat sig syn
nerligen väl att göra ett aktivt val och 
sedan ligga still på soffan. Den årliga 
avkastningen på hans premiepension 
uppgår till 11,6 procent – klart bättre än 
den genomsnittliga svenske pensions
spararens 6,4 procent.

»Det här snacket om att man som 
pensionssparare måste vara aktiv, köpa 
och sälja fonder utifrån när börsen går 
upp och ner är ju bara nonsens. Det är 
fondförvaltarnas jobb att bevaka aktie
marknaden, värdera bolag och fatta 
beslut om när aktier ska köpas eller 
säljas. För konsumenterna ska det räcka 
med att välja en eller flera seriösa och 
långsiktiga fonder och sedan ligga kvar 
i dem till den dagen man går i pension. 
Det är min egen premie pensions
portfölj ett tydligt bevis på.« 

DET STARKA RESULTATET leder Göran 
 Espelund in på en annan av sina hjärte
frågor, nämligen fondavgifternas rim
lighet. Han är nämligen starkt kritisk 
till hur sparekonomer och pensions
experter framhåller de höga avgifternas 
betydelse när konsumenterna  väljer 
fonder.

»För 20 år sedan valde jag tre  fonder 
med jämförelsevis höga avgifter. Sam
tidigt har de ju avkastat betydligt bättre 
än sina konkurrenter med låga av gifter. 
Som konsument ska man i första hand 
gå efter avkastning på lång sikt. I prak
tiken är ju jag också en soffliggare, med 
skillnaden att jag gjort ett aktivt val 
och legat i en förhållandevis dyr men 
väldigt lönsam soffa.« 

Mer fondfakta och riskinformation på  sidorna 24–25 och på lannebo.se.

LANNEBO TEKNIK

LANNEBO SVERIGE

LANNEBO SMÅBOLAG

+ 26 % SEDAN START  
2000-08-04 TILL
2020-06-30

+ 416 % SEDAN START  
2000-08-04 TILL
2020-06-30

+ 1280 % SEDAN START  
2000-08-04 TILL
2020-06-30

Till sin PPM-portfölj valde Göran Espelund för 20 år 
sedan de tre fonderna Lannebo Småbolag, Lannebo 
Sverige och Lannebo Teknik.
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Teknikens värld
I BACKSPEGELN

Lannebo Teknik (som 2018 bytte namn från  Lannebo 
Vision) startade i millennieskiftets bubblande 
 teknikoptimism. Sedan dess har utvecklingen gått 
framåt i en rasande fart. Innovativa,  snabbväxande 

bolag som Netflix, Amazon, Google, Apple, Facebook och 
Spotify, bara för att nämna några, har i grunden förändrat 
våra liv och vår vardag. Eller som förvaltaren Helen Broman 

uttrycker det: »Förr var teknik en isolerad sektor, i dag finns 
teknikdrivna tillväxtbolag inom alla branscher.«  Något som 
naturligtvis gynnat Lannebo Teknik, som de  senaste tio åren 
varit en av de fem bästa fonderna i PPM. Lika  spännande lär 
de kommande tjugo åren bli: med den alltmer omfattande 
digitaliseringen står världen nu  inför nästa stora teknik-
språng.

Mikael Näslund startade Vision, som 
Lannebo Teknik hette vid starten. Mitt 
under brinnande it- krasch, då  luften 
gick ur alla de företag som marknaden 
nyss hade älskat.

»Aktierna såg dyra ut även i re-
cessi onen. Det krävdes benhård tro 
på  teknikens möjligheter för att våga 
 investera«, berättar Mikael Näslund.

Han förklarar att det som på 
90- talet sågs som drömmar och för-
hoppningar nu har materialiserats. 
Många tekniska lösningar fanns redan, 
men de var inte så användarvänliga. 
Pekskärmen blev ett genombrott, när 
Apple lanserade Iphone blev det plöts-
ligt enkelt att surfa och skicka bilder.

»När fonden drog i gång var  Apple 
uträknat, Microsoft dominerade. Men 

Under mitten och slutet av 00- talet 
skedde stora saker i det  tysta. 
 Marknaden återfick gradvis tron på 
teknik aktier efter it-kraschen.

»Det iögonenfallande var lansering-
en av Iphone och födseln av Android, 
som påverkade vardagen för gemene 
man. Men mindre synligt var Micro-
softs påbörjade omdaning. Netflix, vars 
huvudaffär var att distribuera film på 
dvd, började lite i skymundan utveckla 
streamingtjänster. Amazon sågs ännu 
som en nätbokhandel, men under de 
här åren utvecklade de molntjänster 

vilken comeback av Apple tack vare 
 Iphone! Amazon var en boksäljare och 
Google visade sig ha en affärs modell 
som funkade bättre än de övriga, nu 
bortglömda sökmotorerna«, minns 
 Mikael Näslund.

Lannebo Vision hade inget innehav  
i Amazon eller Google när han för-
valtade fonden. Han förklarar att fond-
förvaltning sker efter samma principer 
i dag som då. Det gäller att hitta före-
tag med  utvecklingspotential. Man 
 tittar på  affärsmodeller och ledning. 
Men skillnader finns:

»Hållbarhet var inte så  prioriterat 
då, men i dag har det stor betydelse. 
Jämställdhet och  företagskulturfrågor 
kommer också starkare när dagens 
ungdomar går ut på arbetsmarknaden.«

Mikael Näslund
Förvaltade Lannebo Vision åren 2000–2005
Gör i dag: Gymnasielärare företagsekonomi,  
Åva Gymnasium, Täby.

Fredrik Lithell 
Förvaltade Lannebo Vision åren 2005–2008
Gör i dag: Analytiker på Danske Bank.

som många företag numera baserar 
sina verksamheter på. I dag är Amazon 
den ledande plattformen för många 
konsument- och företagsbehov. Google 
och Facebook var nya fenomen«, säger 
Fredrik Lithell. 

 Han menar att det var få som förut-
såg hur dominanta Google, Facebook, 
Amazon och Apple skulle bli, och hur 
de skulle förändra världen.

»Man tyckte att företag som börs-
noterades under den här tiden värdera-
des väldigt högt, men det är inget mot 
vad de är värda i dag.«

»Man tyckte att företag som 
 börsnoterades under den här tiden 
värderades väldigt högt...«

Lannebo Teknik fyller 20 år! Vi frågade de fem 
 förvaltarna, från starten och fram till i dag, hur  
de upplevde perioden när de var ansvariga.

TEXT DAGMAR FORNE   
ILLUSTRATION STEFAN LINDBLAD
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Mer fondfakta och riskinformation på  sidorna 24–25 och på lannebo.se.

Johan Nilke 
Gör i dag: Förvaltar Lannebo 
Teknik sedan 2018 (och Lannebo 
Teknik Småbolag sedan 2019). 

Johan Nilke tog över fonden Lannebo 
Teknik 2018. Tekniksektorn var inte ny 
för honom då han rekryterats till 
Lannebo direkt från jobbet som förval-
tare av teknikfonden Öhman Global 
Growth.

»Jag började som förvaltare i teknik-
sektorn 2009, tre år senare börsnotera-
des Facebook och sociala medier blev 
för första gången en nyckelfaktor i det 
amerikanska presidentvalet. IT gick då 
från att vara en nisch till att omfatta 
hela samhället«, säger Johan Nilke.

2018 var de största innehaven i 
Lannebo Teknik Alphabet, Microsoft 
och Apple. Men bland de nya inne-
haven i fonden märktes också ett litet 
svenskt bolag.

»CLX var ett nytt innehav som vi 
investerade i den sommaren. Numera 
heter bolaget Sinch och har stigit   
1 000 procent sedan vi  investerade.«

Möjligheten att investera i  mindre 
teknikbolag var något som lockade 
 Johan Nilke. Detta gjorde att han var 
drivande i att starta Lannebo  Tekniks 
första systerfond: Lannebo Teknik 
Småbolag. Fonden lanserades 2019.

»Båda fonderna förvaltas enligt 
samma filosofi och av samma förval-
tare. Skillnaden är storleken på bolagen 
som vi investerar i«, säger han.   

Trots, eller kanske tack vare, 
 corona krisen i inledningen av 2020 har 
båda fonderna utvecklats väl när  flera 
underliggande bolag har sett efter-
frågan rusa.

»Utvecklingen snabbas på, två års 
digitalisering har skett på två månader. 
Det vi talat om i flera år accelererade 
plötsligt och oväntat«, säger han. 

Helen Broman
Gör i dag: Förvaltar Lannebo Teknik (och Lannebo Teknik Småbolag) 
sedan 2019.

Helen Broman, som tillsammans 
med Johan Nilke är dagens förvalta-
re av Lannebo Teknik, framhåller att 
corona krisen tydligt visat vilka som är 
vinnare bland teknikbolagen:

»Streaming, spelbolag, e-handels-
lösningar och digitala kommunika-
tionslösningar går starkt. Allt som 
hjälper oss att arbeta effektivt hem-
ifrån, digital underhållning och ut-
bildning behövs när vi måste hålla 
social  distans«, säger hon.

Helen menar att teknikföretagen 
 generellt har starka balansräkningar. 
Skalbara affärsmodeller och låga fasta 
kostnader ger tillväxtpotential.

Pandemin har förstärkt trender 
som funnits länge – hon räknar med 
att människor som fått lära sig nya 
saker som att hantera videoverktyg 
eller nätshoppa kommer att fortsätta 

med det, av bekvämlighet men också 
för att spara tid och pengar.

Helen Broman berättar att 2020 
började starkt. När pandemin slog till 
blev det en allmän oro, allt föll, men 
teknikaktierna repade sig snabbt.

»I mars gällde det att ha gjort  läx  an 
och se möjligheterna. Vi kommer att  
få se digitala lösningar på allt fler om-
råden. Krisen har satt fingret på brister 
och nya behov«, säger hon.

Säkerhet är ett fokusområde – hur 
data kan lagras och delas i en utspridd 
organisation utan att komma på villo-
vägar.

»När it-strukturer blir mer kom-
plexa, blir de sköra«, säger hon. 

Övriga områden där stark tillväxt 
förväntas är digital underhållning, ut-
bildning, resurseffektiviseringsverktyg, 
datahantering, hälsa och miljö.«

Claes Murander 
Förvaltade Lannebo Vision 2008–2018
Gör i dag: Förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap.

Under ett decennium med start den  
1 april 2008 förvaltade Claes 
 Murander Lannebo Vision. Man kan 
kalla det smakstart – börskurserna 
hade fallit kraftigt och de fortsatte att 
falla. Stockholmsbörsen bottnade 
först i  oktober 2008. Claes Murander 
beskriver läget som unikt fyllt av 
 möjligheter.

»Välskötta världsledande teknik-
bolag med starka balansräkningar och 
nettokassor klarade sig bra. Amazon 
och Google växte varje kvartal  under 
finanskrisen och Microsoft tappade 
bara marginellt. Men börskurserna var 

pressade, investerare som hade bränt 
sig på it-bubblan vid millenieskiftet 
höll sig borta från teknik aktier«,  säger 
han.

Detta bäddade för en fantastisk 
resa under de kommande åren. Han 
ger ett exempel – Apple, som just hade 
lanserat Iphone, hade fått sin kurs 
mer än halverad från 27 dollar i början 
av 2007, till 12,5 dollar. I slutet av maj i 
år stängde Apple på 315 dollar.

»Apple revolutionerade samhället 
genom att ge alla tillgång till en  dator 
i fickan, Google tog över marknads-
förings- och reklambudgetarna. 

Många andra teknikbolag har blivit 
världsledande inom sin nisch.«

I dag är marknaden inte längre 
skeptisk. Kapitalet dras till teknikbola-
gen eftersom räntorna är noll och man 
behöver investera i något som växer. 

Claes Murander framhåller en stor 
förändring som skett under åren: 

»Mjukvarubolagen har gått över 
från att sälja licenser till att sälja tjäns-
ter. I stället för en engångsintäkt säljer 
man abonnemang. Det gör att intäkter-
na blir jämnare över tid, tjänsterna kan 
uppdateras och kunderna kan lättare 
anpassa tjänsten  efter  behov.«

»Kapitalet dras till teknikbolagen eftersom räntorna 
är noll och man behöver investera i något som växer.«
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Det hela började egentligen när 
Tom Böttiger själv var 17 år och 
skulle flytta hemifrån. Med sig 
från boet fick han de pengar som 
föräldrarna hade sparat åt honom 

under barndomen, pengar som räckte precis för 
att han skulle ha råd att skaffa sin första egna 
bostadsrätt.

»Den gåvan från mina föräldrar är jag evigt 
tacksam för, och när jag sedan själv blev 
förälder ville jag ge mina egna barn samma 
 grund att stå på. Bostadspriserna har stuckit i 
väg något så vansinnigt mycket att unga männi
skor i dag  sorgligt nog inte har en chans att 
skaffa ett hem, och med tanke på det ville jag ge 
mina två söner en buffert som kanske i alla fall 
kunde hjälpa lite grann på vägen.«

REDAN FRÅN BÖRJAN valde Tom Böttiger att  starta 
ett månadssparande i Lannebo Småbolag, en 
fond han valde av flera anledningar.

»För det första hade jag mycket stort förtro
ende för Peter Rönström, som var den som för
valtade fonden i början. För det andra såg jag 
att investeringar i småbolag kan ge en skaplig 
värdetillväxt, och för det tredje är jag själv en
treprenör och tycker att det är roligt att fond
er som Lannebo Småbolag via sina investering
ar hjälper små bolag med kapital för att kunna 
utvecklas.«

Själv har Tom Böttiger handlat en del i 
 aktier, men över tid har mer och mer av hans 
eget kapital och pensionssparande hamnat i 
 Lannebo Småbolag.

»Under riktigt bra börsår kanske du som 
 enskild sparare kan göra bra affärer i enskilda 
aktier, men över tid har du ingen möjlighet att 
slå duktiga förvaltare som de på Lannebo. En 
fond som Lannebo Småbolag innebär dessutom 
i sig själv en stor riskspridning eftersom den 
investerar i så många olika företag, så jag ser 
inga anledningar att försöka göra det här jobbet 
bätt re själv. Det kanske hade varit lite roligare, 
men jag hade aldrig kunnat hålla jämna steg 
med värde utvecklingen.«

FÖR BARNENS DEL har Tom Böttiger redan från 
början valt att använda sig av månadssparande 
där pengarna automatiskt förs över från hans 
konto till barnens.

»Månadssparande är magiskt! Du köper 
både billigt och dyrt, vilket gör att anskaffnings
kostnaden jämnas ut över tiden och skapar bra 
risknivåer. Sedan tycker jag att det är skönt att 
du inte ens märker att du sparar utan att det 
sker automatiskt.«

MEN NU ÄR DET ändå snart stopp med barnspar
ande för Tom Böttigers del. Äldsta sonen har 
precis fyllt 20 och då avslutade pappa över
föringarna, något han kommer att göra även när 
yngste sonen fyller 20.

»De tycker inte alls att det är konstigt utan 
är bara tacksamma över att de har fått den här 
bufferten.«

Och att pengarna ska användas till invester
ingar som är viktiga för resten av livet, som till 
exempel en bostad eller utbildning, det är barn
en ytterst medvetna om. 

»Jag har velat ge dem en buffert, men inte 
skämma bort dem. Pengarna är sparade i deras 
namn för det är en gåva till dem, men jag har 
varit noga med att säga att den gåvan ska an
vändas till att skapa trygghet för dem, inte för 
 löpande konsumtion eller häftiga bilar. De är 
medvetna om pengars värde och vikten av att 
handskas försiktigt med dem.«  

SMART VAL

Starten & kapitalet
I 20 år, ända sedan den äldsta 
sonen föddes, har entreprenören 
Tom Böttiger sparat till barnen i 
fonden Lannebo Småbolag.  
»Jag känner mig riktigt lycklig 
över att kunna ge dem den här 
bufferten nu när de är vuxna!«
TEXT KARIN AASE   
FOTO PETER CEDERLING

»Under riktigt bra börsår kanske du kan göra bra 
affärer i enskilda aktier, men över tid har du ingen 
möjlighet att slå duktiga förvaltare.«

Tom Böttiger har 
månadssparat åt sina 
bägge söner i Lannebo 
Småbolag i 20 år. Nu har 
de möjlighet att köpa sin 
första egna bostadsrätt.

Tom Böttiger har i hela 
sitt liv samlat på konst. 
Här är han porträtterad 
med Mikael Richters  
klassiska konstskylt:  
Allt kommer att bli bra.

Mer fondfakta och riskinformation på  sidorna 24–25 och på lannebo.se.
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Grundaren Anders Lannebo om starten 
för 20 år sedan, framgångarna och en 
vinnande kultur.

2000–2020SPARA!

Går det ens att drömma om en sådan 
 utveckling?

»Det enda man vet om planer och 
visioner är att slutresultatet alltid  
blir något annat än vad man tänkt sig, 
där emot var vi övertygade om att det 
fanns utrymme för ett bolag som 
Lannebo, och om man är duktig och 
sköter sig så brukar det till slut bli 
bra.«
Viktigaste framgångsfaktorn?

»Det är såklart att vi levererar bra 
resultat till våra andelsägare. Den som 
investerade 10 kronor i Lannebo 

»Kvalitet i allt vi gör«
 Småbolag för 20 år sedan har fått se 
den summan växa till 120 kronor.«
Alla som jobbar på Lannebo refererar 
ofta till den speciella kulturen på bolaget 
– berätta!

»Vi som var med i starten hade alla 
en gedigen erfarenhet och visste hur 
viktigt det är att ha kvalitet i allt man 
gör, och det handlar inte bara om för
valtarna. För oss är det självklart att 
månadsrapporter ska vara purfärska 
och årsbokslutet ska vara klart i janu
ari. Ordning och reda i alla led. Lång
siktiga värderingar ska styra bolaget, då 
skapas också förtroende hos kunderna, 
något som hela verksamheten vilar på. 
Den andan smittar av sig hos nya 
 medarbetare, då blir man också bra på 
att bygga relationer.«
Var kommer Lannebo vara om 20 år?

»Vi kommer fortsätta växa, det 
finns ett behov av en medelstor för
valtare som är ett komplement till de 
stora drakarna. Jag tror också att in
tresset för indexfonder är på väg att nå 
sin kulmen. Den som vill ha ut lite mer 
av sitt sparande kommer välja äkta 
aktiv förvaltning, som på ett helt annat 
sätt bidrar till samhället. Inte minst 
när det handlar om hållbarhet och 
positiv stimulans till marknadsekono
min. Aktiv förvaltning tar ett moraliskt 
ansvar som inte indexfonder gör.«
Bästa rådet till en sparare?

»Man ska inte bry sig från en dag  
till en annan. ›Räntapåräntaeffekten 
är världens åttonde underverk‹ sa 
 Einstein. Tiden är kraftfull, brukar jag 
säga. Jag är övertygad om att en inves
tering i våra fonder på sikt ger en god 
avkastning, men det är inte ett rakt 
streck utan en  hackig  kurva.«  

Många vill spara till barnen, men hur gör 
man det egentligen på bästa sätt?

1 BÖRJA NU!
Det bästa sparandet är det som 
blir av. Det viktigaste är inte att 

du gör allt rätt utan att du faktiskt 
kommer i gång. 

Även små belopp kan växa sig  stora 
över tid, och börjar du spara  under 
 barnets första år finns det gott om tid 
för pengarna att växa.

2 VÅGA TA RISK
Många vill undvika risk eftersom 
de är rädda om barnets pengar. 

Det är fullt förståeligt, men barnspa
rande är ofta långsiktigt och då kan 
 högre risk i början göra att sparpengar
na växer mycket mer än de gör i en 
l ågriskplacering. Sedan kan du minska 
risken allt eftersom den dagen närmar 
sig då barnet ska använda pengarna.

3 VÄLJ BORT BANKKONTOT
Historiskt har det varit bäst att 
spara långsiktigt i aktier och 

 aktiefonder. Det är därför rimligt att 
anta att det även i framtiden kommer 
att vara den bästa investeringen för 
långsiktigt sparande. Väljer du fonder 
framför enskilda aktier får du dess
utom hjälp med förvaltningen och 
behöver inte vara en lika aktiv sparare 
själv. Undvik däremot bankkonton med 
låg eller ingen ränta eftersom sparan
det faktiskt minskar i värde där på 
grund av inflationen.

4 SPARA I ETT INVESTERINGS-
SPARKONTO (ISK)
För de flesta som vill barn spara är 

det bästa att öppna ett ISK i eget namn 
eftersom det dels är en sparform med 
enkel administration, dels har du som 
vuxen kontroll över pengarna. Sparar du 
i ditt namn behöver du dock skriva ett 
testamente där det står att barnet ska 
ärva allt på kontot om du skulle gå bort. 
Andra sparalternativ är att spara i kapi
tal försäkring eller fondkonto. Du kan 
också välja att spara i barnets namn, men 
då får barnet full kontroll över kontot 
när det fyller 18 år.

5 MÅNADSSPARA
Ha en fast överföring varje  månad. 
Då är du säker på att sparandet 

blir av, samtidigt som du minskar risken 
för att tajma marknaden fel.

6 INVOLVERA BARNET
Involvera gärna ditt barn och för
klara hur det går till när sparande 

växer med tiden. Kanske vill barnet vara 
med och bestämma hur pengarna ska 
investeras. Förhoppningsvis ökar chansen 
att pengarna då går till rätt saker när 
barnet väl får tillgång till dem.

Det ska börjas i tid

Lannebos Josefine Ekedahl ger sina 
bästa spartips.

När Anders Lannebo 
hoppade av som vd för 
Robur 1999 var tanken 
att varva ned. Efter att 
ha byggt upp sparbanks

rörelsens fondverksamhet under mer 
än två decennier ville han ha tid för 
annat. Det sista han tänkte var att 
starta eget. Ett möte hemma runt köks
bordet med Roburkollegan Göran Es
pelund förändrade dock allt. Där och 
då drogs de första planerna upp för ett 
nytt och oberoende fondbolag. Resten 
är – som det brukar heta – historia.  
20 år efter starten är Lannebo i dag en 
fantastisk framgångssaga med runt 70 
miljarder kronor i förvaltat kapital och 
ett självklart alternativ för hundra
tusentals sparare.

»Man ska inte bry sig från en dag till en  
annan. ›Ränta-på-ränta-effekten är världens  
åttonde underverk‹ sa Einstein...«

Anders Lannebo grundade 
Lannebo tillsammans med 
Göran Espelund, som i dag 
är styrelseordförande. 

Mer fondfakta och riskinformation på  sidorna 24–25 och på lannebo.se.

TEXT MÅRTEN NILÉHN   FOTO KARL NORDLUND



FONDLÄGET!
Se hur Lannebos aktivt förvaltade fonder har utvecklats jämfört med respektive jämförelseindex under olika  
tidsperioder. Mer detaljerade beskrivningar av respektive fonds placeringsinriktning hittar du på lannebo.se.

Aktivt förvaltad aktiefond som 
investerar i små och medelstora 
bolag i Europa. De bolag som 
fonden investerar i får ha ett 
börsvärde som uppgår till högst  
5 miljarder euro eller motsvarande 
i annan valuta. Upp till 10 procent 
av tillgångarna får placeras i 
bolag med säte i Europa utan att 
de är börsnoterade i Europa och/
eller utan begränsning till stor
leken av bolagens börsvärde.  
Förvaltare: Carsten Dehn och 
Ulrik Ellesgaard. Riskklass 6.

LANNEBO EUROPA SMÅBOLAG

Lannebo Europa Småbolag
MSCI Europe Small Cap Index (SEK)
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Aktivt förvaltad aktiefond som 
investerar i små och medelstora 
bolag i Norden med tonvikt på 
Sverige. De bolag som fonden 
investerar i får ha ett börsvärde 
som uppgår till högst 1 procent 
av den svenska aktiemarknadens 
totala börsvärde vid investerings
tillfället. Fonden är en special
fond, vilket bland annat innebär 
att den får koncentrera innehaven 
till ett mindre antal bolag än vad 
som gäller för en vanlig aktie
fond. Förvaltare: Hjalmar Ek och 
Mats Gustafsson. Riskklass 5.

SPECIALFOND: LANNEBO SMÅBOLAG SELECT
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14,9%

11,4%

61,7%

*

Lannebo Sverige Hållbar
SIXRX/SIXPRX

Aktivt förvaltad aktiefond med 
uttalat fokus på hållbara bolag. 
Fonden investerar i alla storlekar av 
börsnoterade bolag i Sverige och 
kan ha upp till 10 procent i övriga 
Norden. Förvaltarna har tydliga håll
barhetskriterier vid val av aktier och 
exkluderar även specifika branscher. 
Lannebo Sverige Hållbar har även en 
utdelande andelsklass. Förvaltare: 
Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf. 
Riskklass 6. 
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Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

3,2%

22,6%

42,6%

*

Lannebo Corporate Bond
SOLSEIGC

Aktivt förvaltad räntefond som
huvudsakligen investerar i
nordiska företagsobligationer inom 
olika sektorer. Genomsnittlig löptid 
för innehaven är 3–5 år. Den ge
nomsnittliga bedömda kreditvärdig
heten för innehaven ska som lägst 
motsvara investment grade. 
Placeringar i utländsk valuta 
valutasäkras alltid. Förvaltare: Karin 
Haraldsson och Katarina Ponsbach 
Carlsson. Riskklass 3.
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-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35
Jämförelse

Komplett

5 år3 år2020

Komplett

-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2
Jämförelse

Likviditetsfond

5 år3 år2020

Likviditetsfond

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30
Jämförelse

Mixfond

5 år3 år2020

Mixfond

-20

0

20

40

60

80

100
Jämförelse

Småbolag

5 år3 år2020

Småbolag

-10

0

10

20

30

40

50
Jämförelse

Sverige

5 år3 år2020

Sverige

-10

0

10

20

30

40

50
Jämförelse

Sverige Plus

5 år3 år2020

Sverige Plus

-10

0

10

20

30

40

50
Jämförelse

Hållbar

5 år3 år2020

Sverige Hållbar

0

50

100

150

200
Jämförelse

Teknik

5 år3 år2020

Teknik

-20

0

20

40

60

80

100
Jämförelse

Småbolag Select

5 år3 år2020

Småbolag Select
-10

0

10

20

30

40

50
Jämförelse

Mixfond Offensiv

5 år3 år2020

Sverige Mixfond O�ensiv

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Jämförelse

Corporate Bond

5 år3 år2020

Corporate Bond

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8
High Yield

5 år3 år2020

High Yield

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30
Jämförelse

Europa Småbolag

Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

4,5% 0,3% 

5,2% 

*

*

Lannebo Sverige
SIXPRX

Aktivt förvaltad aktiefond som
investerar på den svenska 
aktiemarknaden. Strategin i 
förvaltningen grundar sig på 
kunskap om bolagen och värde
inriktad aktieanalys. Återkom
mande  karaktär hos bolagen är 
starka balansräkningar, goda 
kassa flöden och ledande 
marknads positioner. Förvaltare: 
Robin Nestor och Martin Wallin. 
Riskklass 6.
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Europa Småbolag

Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

7,3% 

9,1% 

32,8%

Lannebo Småbolag
CSRXSE

Aktivt förvaltad aktiefond som 
investerar i små och medelstora 
bolag i Norden med tonvikt på 
Sverige. De bolag som fonden 
investerar i får ha ett börsvärde 
som uppgår till högst 1 procent 
av den svenska aktiemark
nadens totala börsvärde vid 
investeringstillfället.  
Förvaltare: Hjalmar Ek och 
Johan Ståhl.  Riskklass 6.
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Europa Småbolag

Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

11,1% 

26,0%

78,3%

*

Observera! 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. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av 
deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Fondsparande ska främst ses på lång      sikt. Vi rekommenderar att du alltid tar del av respektive fonds informationsbroschyr och faktablad som finns på lannebo.se. 
Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo Sustainable Corporate Bond, Lannebo High Yield, Lannebo       Mixfond och Lannebo Mixfond Offensiv har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder och får placera  
mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat eller     kommun i Norden.

* 1/1–30/6 2020

*

Lannebo Nordic Equities startade 
i juni 2018 som ett resultat av 
potentialen vi ser i Norden som 
investeringsområde. Portföljen är
koncentrerad till runt 30 bolag,
där förvaltarna ser möjlighet till
stigande vinster och växande
utdelningar över tid. Placering
arna kan göras i såväl små som
stora bolag på samtliga nordiska
börser inom samtliga branscher.
Förvaltare: Charlotta Faxén och 
Peter Lagerlöf. Riskklass 6.

LANNEBO NORDIC EQUITIES
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Lannebo Nordic Equities

Sedan start 1806142020

Lannebo Nordic Equities

17,0%

5,3%

Lannebo Nordic Equities
Vinx (SEK)

Lannebo Teknik
MSCI World IT 10/40 Net Total 
Return (SEK)

Aktivt förvaltad aktiefond som 
 investerar i tillväxtbranscher 
globalt, men med tonvikt på USA. 
Aktuella branscher för fonden att 
investera i är bland andra teknologi, 
telekom, hälsa, internet och medier.  
Förvaltare: Johan Nilke och  
Helen Broman. Riskklass 6.
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Europa Småbolag

Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

17,3%

85,2%

160,4% 

*

Lannebo Komplett
60% SOLSEIGC, 20% SIXPRX, 
20% MSCI AC World Index

Fondandelsfond som placerar i ett 
urval av Lannebos fonder. Fördel
ningen mellan aktie och räntefon
der ska möjliggöra en balanserad 
risk nivå som understiger risknivån 
för aktiemarknaden, men överstiger 
risknivån för räntemarknaden.
Förvaltare: Peter Lagerlöf och Karin 
Haraldsson. Riskklass 4.

LANNEBO KOMPLETT
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Europa Småbolag

Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

5,8% 

9,4% 

25,7% 

*

Lannebo Likviditetsfond
SOLSEIGC

Räntefond vars innehav har en 
genomsnittlig löptid på 0–2 år. 
Placerar i svenska räntebärande 
värde papper främst utgivna av 
företag, men även utgivna av stat/
kommun samt i  penning marknads
instrument, alla med bedömd hög 
kreditvärdighet. Förvaltare: Karin 
Haraldsson och Katarina Ponsbach 
Carlsson. Riskklass 2.
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Europa Småbolag

Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

0,9%
0,1%

1,0%

*

*

Lannebo Mixfond
50% SIXPRX, 50% SOLSEIGC

Aktivt förvaltad blandfond som 
huvudsakligen investerar i svenska 
aktier och räntebärande värdepap
per. Lannebo Mixfond kan inves
tera upp till 100 procent i aktier, 
men har även möjlighet att gå  
ur aktiemarknaden helt.  
Förvaltare: Charlotta Faxén och 
Peter  Lagerlöf. Riskklass 5.
Fotnot: Fondens jämförelseindex 
var innan 20200601 ett vägt index 
bestående av 50 % SIXPRX och 50 % 
NOMX Credit SEK TR Index. Fondens 
jämförelseindex var innan 20160104 ett 
vägt index bestående av 50 % SIXPRX och 
50 % OMRX Statsskuldväxelindex.

Fotnot: Fondens jämförelseindex var 
innan 20200601 ett sammansatt
index bestående av 75 % SIXPRX och 
25 % Nasdaq OMX Credit SEK. Fondens 
jämförelseindex var innan 20180601 
SIXRX.

Fotnot: Fondens jämförelseindex var 
innan 2020-06-01 ett vägt index av 60 % 
NOMX Credit SEK TR Index, 20 % SIXPRX 
och 20 % MSCI AC World Index. Fondens 
jämförelseindex var innan 20170407 ett 
vägt index av 45 % SIXPRX, 30 % MSCI 
World och 25 % Nasdaq OMX Credit SEK

Fotnot: Fondens jämförelseindex var innan 
20200601 NOMX Credit SEK TR Index.

Fotnot: Fondens jämförelseindex var 
innan den 20 december 2018 SIX Return 
Index.

Fotnot: Fondens jämförelseindex var innan 
20200601 Nasdaq OMX Credit SEK Rated 
FRN 118M. Fondens jämförelseindex 
var innan 20180401 OMRX Statsskuld
växelindex.

Fotnot: Fondens jämförelseindex var innan 
20200601 NOMX Credit SEK TR Index. 
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Från start 201610173 år2020

Europa småbolag

6,2%

9,2%

25,4%

Lannebo Mixfond Offensiv
75% SIXPRX, 25% SOLSEIGC

Blandfond: Placeringarna i 
aktier uppgår till mellan 50 och 
100 procent av tillgångarna. 
Placeringarna i räntebärande 
värdepapper: högst 50 procent. 
Minst 50 procent kommer över 
tid att placeras mot Sverige.
Förvaltare: Charlotta Faxén och 
Peter Lagerlöf. Riskklass 6.
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 *

7,0%

14,3%

43,7%

Lannebo Teknik Småbolag
MSCI World Small Cap IT

Småbolag har varit kärnan i 
Lannebos verksamhet ända 
sedan starten år 2000. Lannebo 
Teknik Småbolag investerar i 
teknikdrivna tillväxtföretag med 
ett börsvärde under 5 miljarder 
USD. Fonden har en tematisk 
strategi och inga geografiska 
begränsningar utan kan investera 
i intressanta bolag var som helst 
i världen.  
Förvaltare: Johan Nilke och 
Helen Broman. Riskklass 6.
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Sedan start 1911072020

Lannebo Teknik Småbolag

*

9,3%

14,8%

Lannebo Sustainable 
Corporate Bond
SOLSEIGC

Aktivt förvaltad räntefond som 
investerar i gröna obligationer, 
obligationer utgivna av hållbara 
företag och företag vars tjänster 
och produkter är direkt kopplade 
till framtidens utmaningar.  Fonden 
investerar huvudsakligen i 
företagsobligationer utgivna av 
företag i Norden och till viss del i 
övriga Europa. Förvaltare: Karin 
Haraldsson och Katarina 
Ponsbach Carlsson. Riskklass 3.

LANNEBO SUSTAINABLE CORPORATE BOND
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Sustainable Corporate Bond

1,3%

Lannebo High YieldAktivt förvaltad räntefond som 
huvudsakligen investerar i hög
avkastande företagsobligationer, 
det vill säga utgivna av företag 
med lägre kreditvärdighet. 
Genomsnittlig löptid för inne
haven är 3–5 år, men kan under 
perioder ligga utanför intervallet. 
Placeringar i utländsk valuta 
valutasäkras alltid. Förvaltare: 
Karin Haraldsson och Katarina 
Ponsbach Carlsson. Riskklass 4.
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8,9%

6,8%

1,9%

Lannebo Sverige Plus
SIXPRX

Aktivt förvaltad aktiefond som 
huvudsakligen investerar på den 
svenska aktiemarknaden. Fonden 
får investera upp till 10 procent i 
aktiemarknader utanför Sverige 
samt har möjlighet att blanka 
aktier som förvaltaren tror kom
mer ha en negativ kursutveckling. 
Förvaltare: Robin Nestor och 
Martin Wallin. Riskklass 6.
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N är du väljer att inves
tera i Lannebos fonder 
får du aktiva, engage
rade förvaltare som gör 
sitt yttersta för att ska

pa den bästa möjliga avkastningen med 
hänsyn tagen till risk. Aktiva förvaltare 
har makten att påverka genom att vara 
kravställare och ge mandat åt bolag att 
agera långsiktigt. Det leder till verklig 
förändring och är, om jag bara fick välja 
en, den bästa hållbarhetsstrategin. 

Det finns dock bolag där grund
verksamheten i sig är så pro
b lematisk att det är bättre 
att inte investera från 
första början. Vi har 
 genom vår förvaltnings
filosofi valt bort bo
lag där vi bedömt risk
erna varit för  stora eller 
där verksamheten inte är 
i linje med den samhälls
utveckling som vi tror på. 
Under 2020 tydliggjorde vi att vi inte 
investerar i alkohol, tobak, cannabis, 
spel, vapen, pornografi eller fossila 
bränslen. Det är inte en moralisk hatt 
vi tar på oss där vi säger att det är tabu 
att ta ett glas vin eller spela på odds 
då och då. Det är ett tydliggörande av 
hur vi tror att vi levererar högsta möj
liga riskjusterade avkastning åt dig som 
sparare.

Men låt oss bena ut hur det hänger 
ihop. Varför anser vi till exempel att 
det är okej att dricka en öl men inte att 
investera i en ölproducent? 

OM DU KÖPER ÖL så förlorar du mer pen
gar ju mer öl du dricker. Det är ett 
tyd ligt incitament att hålla nere din 
alkoholkonsumtion. Om du i stället 
investerar i en ölproducent så blir 
förhållandet det motsatta, du tjänar 
mer pengar ju mer öl som konsumeras. 

Som investerare hamnar man i en 
prekär situation då värde

utvecklingen drivs av ökad 
alkoholkonsumtion, något 
som i sin tur för med sig 
kostnader för samhället. 
Kostnader som bärs av 
alla skattebetalare, av dig 

och mig. 
Detta gäller på alla 

nivåer. Säg att en kommun 
i Sverige väljer att starta 

och finansiera ett lokalt kasino. Kasinot 
 genererar intäkter till kommunen och 
kanske kan det vara en finansiellt lön
sam investering i sin separata existens. 

NEDSLAG

»Vi tar vårt ansvar för
en hållbar framtid«
Därför väljer Lannebo bort att investera 
i spel, tobak och alkohol. Samhälls
konsekvenserna är inte förenliga med 
våra värderingar.
TEXT MARIA NORDQVIST  ILLUSTRATION VALERO DOVAL

»De sektorer som vi inte investerar i har alla samma 
grundproblem. En ökad omsättning för bolaget leder  
i regel till ökade kostnader för samhället.«

Men, samma kommun kommer också 
behöva ta kostnaderna för verksamhet
ens konsekvenser. Ökat spelberoende 
och medberoende är kommunens an
svar och det innebär ökade kostnader, 
så ur ett helhetsperspektiv riskerar det 
att bli ett nollsummespel.

MEN VAPEN DÅ, kanske någon invänder. 
Ska Sverige inte ha ett försvar?

Att demokratier har starka försvar 
mot externa och inhemska angripare  
är en garant för vårt samhälles själva 
exi stens. I det ingår att polis och mili
tär har tillgång till vapen. Statens 
vålds monopol är nödvändigt för att 
upprätt hålla rättssamhället och de
mokratin. Men även här finns ett inne
boende problem. Investerare i vapenin
dustrin tjänar på ökad kriminalitet, 
terrorism och ett försämrat omvärlds
läge. Att som investerare hoppas på en 
försämrad framtid sam tidigt som vi 
som människor hoppas på en bättre 
framtid blir ett oförenligt motsats
förhållande.  

De sektorer som vi inte investerar i 
– som spel, tobak och alkohol – har alla 
samma grundproblem. En ökad om
sättning för bolaget leder i regel till 
ökade kostnader för samhället. Det är 
affärsmodeller med ett inneboende 
hållbarhetsproblem.

EN ANNAN VIKTIG faktor i vad vi väljer 
att inte investera i är det aktuella kun
skapsläget. Kunskap är som vi vet rör
lig materia som kontinuerligt utvecklas.  
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Maria Nordqvist, hållbarhets-
ansvarig på Lannebo.

 Tidigare »sanningar« förändras och 
ställs i ett annat ljus. Olja var revolu
tionerande när användningen av den 
upptäcktes. Vi vet att olja kommer att 
behövas i åtskilliga år framöver men vi 
vet också i dag att världen måste ställa 
om till alternativa energikällor. Ju förr, 
desto bättre. Att investera i oljeprodu
center i dag innebär att sätta sig i en 
 position där man tjänar på att oljekon
sumtionen ökar och att omställningen 
tar längre tid än vad som vore  önskvärt. 

De medicinska konsekvenserna av 
cigarettrökning var inte kända på 
60talet men har varit tydliga i 50 år. 
Kunskapen om spelmissbruk kopplat 
till nätspelande har däremot vuxit fram 
under 2000talet. Över tid så utvecklas 
kunskapen och branscher som vi i dag 
anser säkra kan visa sig orsaka allvar
liga samhällsskador. Vi kommer då att 
sluta investera i dem. Detsamma gäller 
om kunskapen i en bransch utvecklas 
så att den inte längre orsakar allvarliga 

skador. Då kan vi börja investera i den 
igen. De branscher vi väljer att inte 
investera i är alltid en reflektion av 
dagens kunskapsläge. 

VÅR MÅLSÄTTNING med våra investering
ar är alltid att skapa bästa möjliga risk
justerade avkastning för spararna.  
För att åstadkomma det behöver man 
 förstå att inget bolag existerar självt 
utan alltid utgör en del av den omvärld 
som det verkar i.  

Branscher som inte gynnar 
samhällets intressen på 
sikt hamnar på Lannebos 
svarta lista.
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Riskinformation: De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. 
Fondsparandet ska främst ses på längre sikt och ger då möjlighet till bättre avkastning än traditionellt räntesparande. Fonderna Sverige, Sverige Plus, 
Småbolag, Sverige Hållbar, Nordic Equities, MicroCap, MicroCap II, Teknik Småbolag, Europa Småbolag, Teknik har en risknivå på 6 av 7, vilket innebär 

att fondernas värde kan variera kraftigt.  Vi rekommenderar dig att ta del av fondernas informations broschyrer och  faktablad som finns på  
lannebo.se – dessa kan även beställas från vår kundservice via telefon 08-562 252 22.
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Investera och månads-
spara direkt hos Lannebo 
eller via din bank eller 
rådgivare.

Som direktkund hos 
Lannebo kan du placera 
i våra fonder i investe-
ringssparkonto eller ett 
traditionellt fondkonto. 
Du köper, byter och 
säljer enkelt med hjälp 
av e-legitimation eller via 
blanketter. Har du frågor 
är du varmt välkommen 
att ringa oss på   
08-5622 5222 eller mejla 
till info@lannebo.se

BANKER, 
 FÖRMEDLARE  
OCH FONDTORG
De flesta av Lannebos 
fonder finns hos banker, 
försäk ringsbolag och 
fristående fond-/försäk-
ringsförmedlare. De kan 
erbjuda rådgivning kring 
dina investeringsbeslut. 
Du kan även spara i 
många av våra fonder på 
olika fondtorg  
– se tabellen.

Här hittar du  
Lannebos fonder!

Lannebo är ett fristående fondbolag som bedriver aktiv förvaltning inom marknader och branscher där vi har hög förvaltarkompetens.
Grundat: 2000 Antal fonder: 19 Förvaltat kapital: cirka 70 miljarder kronor Antal anställda: 45

Corporate Bond 3                     

Europa Småbolag 6                     

High Yield 4                     

Komplett 4                     

Likviditetsfond 2                     

Mixfond 5                     

Mixfond Offensiv  6                      

Nordic Equities 6                     

Småbolag 6                     

Sverige 6                     

Sverige Hållbar 6                     

Sverige Plus 6                     

Teknik (fd Vision) 6                      

Teknik Småbolag 6                     
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