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Skandia storstädar i fondutbudet – 12 miljarder sparkronor byter fond 
 
Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på 
fondplattformen. Totalt åker 18 fonder ut och 10 nya kommer in, vilket innebär att en 
fondförmögenhet på totalt 12 miljarder kronor byter hem under första halvåret. Ut åker fonder som 
inte visat upp tillräcklig avkastning, som är för dyra eller som har snarlik placeringsinriktning. In 
kommer både väletablerade och nyskapande fonder, generellt sett med lägre avgifter. 
 
– Översynen var en naturlig följd av att vi blev oberoende för snart ett år sedan. En central del i vår nya 
ägarbild är att lägga stor vikt vid långsiktig kundnytta, vilket ger oss större frihet att sänka avgifterna för 
att få fler nöjda kunder på längre sikt. Låga avgifter är inget självändamål, eftersom det är 
nettoavkastningen som är avgörande för resultatet, men dyrare fonder måste såklart kunna visa upp 
större potential och i vissa fall har inte det skett, säger Jim Rotsman, chef för Skandias 
investeringserbjudande. 
 
Renodlat fondutbud 
Även i framtiden kommer sortimentet innehålla både egna och externa fonder, men de som kvalificerar 
sig ska skilja sig från övriga alternativ. 
 
– Vi övervägde alla möjligheter. Vi ställde oss till och med frågan om vi skulle göra som vissa av våra 
konkurrenter och göra om fondutbudet till en sluten plattform med bara våra egna fonder, men det 
gick snabbt att konstatera att våra kunder förväntar sig mer än så. Samtidigt ska det vara lätt att välja, 
så vi har tagit bort fonder med överlappande placeringsinriktning och bara behållit de alternativ vi tror 
kommer prestera bäst inom sin placeringsinriktning över tid, säger Jim Rotsman. 
 
Samma analysteam som väljer åt Skandias livportfölj 
Fondanalys har länge varit en viktig del i urvalsprocessen för fonderbjudandet. Efter Skandias 
separation från Old Mutual öppnades möjligheten att låta samma analytikerteam som utvärderar 
förvaltare för Skandias livportfölj, med 300 miljarder kronor under förvaltning, att även göra analysen 
för det externa fonderbjudandet. En annan stor förändring är att Skandia inte längre har inflytande i 
förvaltningen av Old Mutuals Skandia-fonder. Avsaknaden av insyn och den minskade möjligheten att 
påverka gör att ett antal fonder under namnet Skandia byts ut. 
 
– I våra egna fonder har vi möjlighet att byta förvaltare om de inte presterar, och externa fonder kan vi 
byta ut helt. Båda sätten att förbättra utbudet kräver ett starkt analysteam och det är fantastiskt att vi 
nu kan använda samma expertis för hela vårt investeringserbjudande, säger Jim Rotsman. 
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Fonder som tas bort 
Morgan Stanley Absolute Return Currency 
Skandia Alternative Investment 
BlackRock US Basic Value 
Skandia US All Cap Value – GAMCO 
Skandia US Capital Growth – 300 North 
Skandia US Large Cap  
 JP Morgan China 
Skandia European Equity  
Skandia European Opportunities 
Skandia Healthcare  
Skandia Technology  
Skandia Swedish Equity  
Skandia Swedish Growth  
SHB Index Sverige 
SHB Index Europa 
SHB Index USA 
Skandia Likviditet 
Skandia Investment Grade Corporate Bond 
Skandia Japanese Equity 
 
Fonder som kommer in 
Morgan Stanley US Advantage 
Schroder China Opportunities 
Schroder European Special Situations 
JP Morgan Global Healthcare 
Skandia TIME 
BlackRock Global Absolute Return 
Skandia Sverige Exponering 
Skandia Europa Exponering  
Skandia Nordamerika Exponering 
Skandia Global Företagsobligationsfond 
T. Rowe Price US Large Cap Value  
Fidelity Japan Advantage 
Lannebo Sverige Flexibel 
 
Om Skandias fonderbjudande 
Skandia erbjuder totalt över 800 fonder på sitt öppna fondtorg. Av dessa tillhör omkring 100 fonder det 
utvärderade och utvalda fondsortimentet. Totalt förvaltat kapital på fondplattformen är 110 miljarder 
kronor (vid utgången av 2012). 
 
Här hittar du utförliga beskrivningar av de nya fonderna 
 
För ytterligare information: 
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet, 08-788 45 02 
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39 
 
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/Intro/ 

http://www.skandiabanken.se/hem/Upload/Blogg/Dokument/Fondf%c3%b6r%c3%a4ndringar%20v%c3%a5ren%202013.pdf
http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/Intro/
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Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala 
bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt 
tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av 
lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och 
Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda. 
 
Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda 
bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se 
        

http://www.skandia.se/
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