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Med handen på hjärtat, kommer du ihåg när du betalade med kontanter 
senast? I Sverige minskar kontantanvändningen snabbt och idag uppger 
endast 13 procent av svenskarna att de betalade med kontanter vid sitt se-
naste köp. Detta är extremt lite i ett europeiskt perspektiv. På många håll i 
Centraleuropa ligger motsvarande siffror på mellan 60 och 90 procent.
 Kontanter är något mer än bara ett betalningsmedel i mängden. Olikt 
de pengar vi har på våra bankkonton är kontanter en direkt fordran på 
den svenska staten. Att kontanter finns tillgängliga som alternativ bidrar 
därmed till ökad trygghet och stabilitet i det finansiella systemet.
 I takt med den sjunkande användningen, tillsammans med det faktum 
att allt fler handlare väljer att sluta ta emot kontanter, kan man fundera 
kring konsekvenserna. Vad skulle det innebära om kontanterna, och där-
med den statliga närvaron på betalningsmarknaden, helt försvann? Det är 
mot denna bakgrund som Riksbanken nu har börjat snegla mot en digital 
version av kontanter, en ”e-krona”.
 I detta nummer av Benchmark möter vi Eva Julin, projektledare för 
Riksbankens e-kronaprojekt, för att ta reda på mer.
 
Trevlig läsning!

Välkommen till 
ett nytt nummer 
av Benchmark
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Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende 
värdepappersbolag specialiserat på utveckling och 
implementering av finansiella investeringslösning-
ar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som 
tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande 
behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombi-
nationer av avkastning och risk, med investerarens 
intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission 
har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl 
produkter som service, med syfte att långsiktigt 
skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer 
i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fond-
kommission står under Finansinspektionens tillsyn.

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB (”Strukturinvest”) är 
ett värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepap-
persrörelse. Strukturinvest står under Finansinspektionens 
tillsyn. Säte: Göteborg. Organisationsnummer: 556759-1721. 
Besök gärna vår webbplats på www.strukturinvest.se 
 Denna trycksak är gratis och riktar sig till förmedlare/råd-
givare, som bl.a. förmedlar Strukturinvests produkter och 
tjänster samt vissa befintliga kunder. Den utkommer högst 
tre gånger per år. Informationen i trycksaken är baserad 
på källor som Strukturinvest bedömt vara tillförlitliga. 
Informationen är endast avsedd som allmän information och 
utgör inte i något fall rådgivning, rekommendationer eller 
vägledning vid beslut om investeringar. Informationen utgör 
inte heller marknadsföring eller reklam om så inte särskilt 

framgår. Det ankommer på läsaren att själv värdera lämplig-
heten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller 
tillhandahålls samt den information som förmedlas. Läsaren 
bör alltid konsultera rådgivare vad gäller just dennes 
personliga förhållanden.  
 Att investera i strukturerade produkter, fonder och andra 
finansiella instrument innebär ett risktagande. Värdet och 
avkastningen på en investering kan såväl öka som minska 
och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå 
förlorat. Det är således inte säkert att du får tillbaka det 
investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt 
resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och 
resultat.
 Strukturinvest ansvarar inte i något fall för skada i någon 

form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt 
relaterar till, informationen i trycksaken.
 Alla rättigheter till varumärken och kännetecken i tryck-
saken tillhör Strukturinvest, dess licensgivare eller andra 
samarbetsparter. Varumärken och kännetecken tillhörande 
Strukturinvest får inte användas utan Strukturinvests 
skriftliga tillåtelse.
 Allt innehåll i trycksaken såsom text, grafik, märken, 
bilder innehas av Strukturinvest med äganderätt eller har 
licensierats för användande av Strukturinvest och skyddas 
av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell 
lagstiftning. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material 
eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.
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där fokus ligger på ligger på investeringar och allt som 

påverkar investeringar. Sedan maj har fyra avsnitt hunnit 
släppas och trots att det finns mycket kvar att lära börjar 
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I över tusen år har den svenska staten, och dessföregångare i form av tidiga 

kungamakter, försett allmänheten med betalningsmedel. Först i form av mynt och 

sedan Riksbankens tillkomst även sedlar. Staten har därmed bidragit till att skapa 

en standardiserad betalningsmetod som haft allmänhetens förtroende, något 

som varit en av grundförutsättningarna för Sveriges ekonomiska utveckling. På 

senare år har emellertid digitaliseringen bidragit till en förändrad spelplan på den 

svenska betalningsmarknaden. Användningen av kontanter minskar i snabb takt 

och ersätts av olika digitala betalningsalternativ. Utvecklingen innebär att statens 

närvaro, via centralbanken, sakteligen försvinner från betalningsmarknaden. I en 

sådan situation skulle allmänheten inte längre ha tillgång till centralbankspengar, 

vilka till skillnad från privata bankpengar i princip saknar kredit- och likviditetsrisk. 

Allt annat lika innebär det försämrad konkurrens och ökad sårbarhet i systemet.

Det är mot denna bakgrund som Riksbanken, sedan en tid tillbaka, börjat fundera 

på hur den svenska betalningsmarkanden skall komma att se ut framöver. Kanske 

är det så att en fortsatt närvaro kräver en digitalisering av kontantsystemet. Sve-

riges Riksbank har som första centralbank i världen börjat utreda och utveckla en 

digital centralbankspeng och denna har man valt att kalla för E-krona. Benchmark 

har träffat Eva Julin, projektledare för Riksbankens e-kronaprojekt, för att ta reda 

på mer.

Riksbankens 
e-krona:  
Intervju med 
Eva Julin
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Riksbankshuset, Stockholm. Foto: Riksbanken
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då vi både är snabbare och mer villiga än andra 
att ta till oss ny teknologi. En annan avgörande 
faktor har att göra med tillit. Vi svenskar litar 
i hög utsträckning på våra institutioner. Detta 
gäller för såväl offentliga myndigheter som för 
privata aktörer såsom banker. Detta är i mångt 
och mycket historiskt betingat. När man pratar 
med exempelvis tyskar säger de ibland ”ni har er 
historia men vi har vår”.

Hur ser riksbankens prognoser ut för kon-
tantanvändningen framgent? Kommer den 
helt att upphöra tror du?
Det där är väldigt svårt att säga. Riksbanken 
kommer fortsätta ge ut sedlar och mynt så långe 
som vi har ett uppdrag att göra det. Samtidigt 
finns det undersökningar som visar att ungefär 50 
procent av handlarna tror att de inte kommer att 
acceptera kontanter som betalningsmedel år 2025. 
Tittar man ännu längre fram ökar den siffran 
ännu mer. Vad gäller själva kontantanvändningen 
har denna minskat mycket snabbt. Sedan 2008 
har värdet av kontanter i cirkulation minskat med 
omkring 50 procent och är nu nere på drygt 50 
miljarder kronor. Detta motsvarar ca 1 procent 
av BNP, vilket kan jämföras med eurozonen där 
motsvarande siffra uppgår till 10 procent. Dessa 
nyckeltal ger oss goda skäl att börja fundera på 
hur den svenska betalningsmarkanden kommer 
se ut framöver.

Kontanter och andra typer av central-
bankspengar är en fordran på staten, 
medan de medel vi har på vårt privata 
bankkonto är en fordran på en privat 
aktör. Vilka är konsekvenserna av denna 
skillnad i termer av kredit- och likvidi-
tetsrisker, och hur påverkar de oss som 
privatpersoner?
Under normala omständigheter är det nog få 
vanliga människor som går runt och tänker på 
skillnaden mellan privata och statliga pengar. 
Däremot är det tydligt att människor i finansiella 

Hej Eva, kan du  
berätta lite om dig 
själv. Hur hamnade 
du i e-krona- 
projektet?
Till vardags jobbar jag som biträdande avdelningschef på riksbankens 
stabsavdelning. Jag har jobbat här på banken 23 år. Under min tid på 
riksbanken har jag arbetat med många varierade frågor. Inte minst med 
betalningsrelaterade frågor. Jag har tidigare bland annat varit chef för kon-
tanthanteringen på banken. Jag har också varit biträdande avdelningschef 
på avdelningen för marknadsoperationer.
 För några år sedan började vi på banken diskutera frågan kring kon-
tantanvändningen i Sverige, inte minst i ljuset av den relativt drastiska 
minskningen i användningen av kontanter som skedde från ungefär 2010. 
Situationen var ganska ovanlig i ett internationellt perspektiv och vi kände 
att detta är en fråga som måste analyseras djupare. I samband med det 
började vi titta på om det kunde vara intressant för Riksbanken att ge 
ut ett digitalt betalningsmedel, detta som ett komplement till kontanter. 
Diskussionen som skedde på flera nivåer i banken, däribland i direktionen 
och i ledningsgruppen, föranledde uppstarten av e-kronaprojektet och jag 
blev tillfrågad om jag ville bli projektledare. Givet min bakgrund, samt 
kunskap och intresse för dessa frågor, tyckte jag det passade bra.

Ett av huvudskälen bakom utredningen av e-kronan är att kon-
tantanvändningen i Sverige idag ligger på en mycket låg nivå i 
ett internationellt perspektiv. Varför tror du Sverige utmärker 
sig så markant?
Jag skulle vilja påstå att det är ett nordiskt fenomen. I synnerhet Sverige 
och Norge utmärker sig med mycket låga kontantanvändningsnivåer på 
13 respektive 11 procent. Detta står i kontrast till Centraleuropa där vi 
fortfarande ser nivåer på mellan 60 och 90 procent. Varför det ser ut så här 
finns det ingen klar forskning kring. Vi på riksbanken resonerar, liksom 
beteendeforskare med flera, kring olika aspekter av frågan och vi landar i 
att det handlar om ett flertal samverkande faktorer som spelar in. En sak 
som forskare och andra brukar framhäva är vi i norden är väldigt teknik-
vänliga och digitaliserade. Man beskriver oss ofta som s.k. ”early adopters”, 
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orostider vill ha ut sina pengar i kontanter. 
Varför vill man då det? Jo man gör det 
eftersom man vet att den där sedeln är en 
fordran på staten. Till skillnad från en privat 
bank kan inte en centralbank försättas i 
konkurs. Centralbanker kan alltid uppfylla 
sina åtaganden i den nationella valutan 
eftersom de har obegränsade möjligheter att 
skapa nya pengar. Avsaknaden av motparts-
risk innebär att centralbankspengar ofta ses 
som en ”riskfri” tillgång. 
 Frågan man kan ställa sig är vad som 
skulle hända om Sverige drabbades av en 
större finansiell kris. Uppenbart är att det 
hade varit svårt att få tag på kontanter och 
om man trots allt hade lyckats skulle det 
ändå vara näst intill omöjligt att använda 
dem då få handlare vill ta emot kontanter. 
Alternativet som återstår blir då att flytta 
sina pengar från en dålig bank till en an-
nan, vilken sannolikt också hade drabbats 
av problem i en stor finansiell kris. Det är 
väl någonstans här man börjar inse att det 
handlar om något betydligt större än enbart 
huruvida det vore praktiskt med en digital 
krona. Det handlar om tilliten till det eko-
nomiska systemet i grunden.

En av riksbankens huvuduppgifter 
är att ”främja ett säkert och effektivt 
betalningsväsende”. Med utgångs-
punkt i detta, och med bakgrund till 
ovanstående diskussion; vad skulle en 
e-krona tillföra systemet och vilka är 
dess viktigaste förtjänster?
Det står mycket tydligt skrivet i lagen att 
riksbanken skall tillhandahålla sedlar och 
mynt och att det ingår som ett av flera sätt i 
uppdraget att säkerställa finansiell stabilitet. 
En digital version av sedlar och mynt är på 
ett konceptuellt plan inte något väsensskilt 
annorlunda utan snarare en naturlig konse-
kvens av teknikutvecklingen. E-kronor är 

Eva Julin, Riksbanken. 
Foto: Riksbanken
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precis som kontanter centrabankspengar med alla dess förtjänster.
 Den digitala tekniken innebär emellertid vissa nya fördelar. Betalningar 
kan både bli billigare och säkrare. Traditionell kontanthantering är ganska 
kostsam och det finns en säkerhetsproblematik kopplat till rånrisk osv. 
Med en digital centralbankspeng skulle riksbanken också kunna förbättra 
beredskapen, dvs stärka redundansen i betalningssystemet. Idag kan be-
talningsinfrastrukturen beskrivas som ett oligopol där de stora bankerna 
äger infrastrukturen tillsammans. Att betalningssystemet är i händerna på 
privata banker är inte nödvändigtvis något negativt men kanske finns det 
aspekter där staten har något att tillföra. Det kan exempelvis handla om 
finansiell inkludering, dvs att se till olika gruppers perspektiv och arbeta 
för att alla kan delta på lika villkor. Det finns trots allt grupper i samhäl-
let som har svårt att ta till sig den digitala tekniken. Om det inte finns ett 
affärsintresse är det inte säkert att dessa människornas behov tillgodoses 
fullt ut utan statlig inblandning.

När det kommer till just tekniken verkar en central fråga vara 
huruvida e-kronan skall vara värdebaserad eller kontobaserad. 
Kan du beskriva de båda varianterna? Vilka är de huvudsakliga 
skillnaderna?
En kontobaserad e-krona kan beskrivas i form av ett saldo som finns i ett 
centralt register hos Riksbanken och vars betalningar bokförs på liknande 
sätt som transaktioner på privata bankkonton. En värdebaserad e-krona 
kan beskrivas som ett förbetalt värde som kan lagras på exempelvis ett kort 
eller i en app i mobiltelefonen.
 Utifrån ett praktiskt användarperspektiv blir diskussionen om en 
konto- eller värdebaserad e-krona nästan lite överflödig och vi försöker 
faktiskt komma bort lite från att slaviskt benämna det för det ena eller 
andra. Skillnaderna i de bakomliggande processerna märker den enskilde 
användaren normalt inte av utan distinktionen är i första hand viktig uti-
från ett legalt perspektiv. I lagen står det idag ingenting om Riksbankens 
möjligheter att tillhandahålla konton till allmänheten. Detta är något som 
lagstiftaren måste besluta om innan vi kan gå vidare. Redan idag finns 
däremot ett e-pengadirektiv och annan lagstiftning som skulle göra det 
möjligt för oss att tillhandahålla andra digitala betalningssätt, exempelvis 
ett enkelt kort med ett förbetalt värde. Vi har valt att börja utforska och 
utforma denna lite enklare (värdebaserade) variant i vårt pilotprojekt. 
Detta tack vare likheten med vanliga kontanter och därmed mer lättfram-
komligt rent juridisk.
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De senaste åren har det pratats myck-
et om kryptovalutor och blockkedje-
teknik. Är detta något som påverkat 
arbetet med e-kronan? Kan denna typ 
av teknik komma att användas?
För vår analys har kryptovalutor såsom Bit-
coin osv inte varit någon avgörande faktor. 
För andra centralbanker runt om i världen, 
som också tittar på digitala alternativ till 
kontanter, är det mycket möjligt att det 
ökade intresset för kryptovalutor har varit 
en bidragande faktor. Vi på Riksbanken 
vill vara teknikneutrala och vi har ingen 
principiell åsikt om blockkedjetekniken. 
Vad vi däremot har sagt är att tekniken just 
i dagsläget ser ut att vara lite omogen. Block-
kedjan har svårt att hantera många trans-
aktioner samtidigt. Riksbanken är som sagt 
öppen för olika tekniska lösningar. I vårt 
förfrågningsunderlag inför upphandlingen 
av teknikleverantör specificerar vi vad vi vill 
uppnå och vilka funktioner som skall ingå, 
snarare än hur det tekniskt skall byggas. 

”Det är väl någonstans 
här man börjar inse att 
det handlar om något 
betydligt större än en-
bart huruvida det vore 
praktiskt med en digital 
krona. ” 

Foto: Riksbanken
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I en rapport ni tagit fram diskuteras e-kronans eventuella konsekvenser för penning-
politiken. Bland annat beskrivs en situation där e-kronans ränta, i praktiken, skulle 
komma att fungera som ett ”golv” för alla andra räntor i ekonomin, däribland riksban-
kens egen reporänta. Kan du förklara hur detta samband fungerar? Hur bör man gå 
tillväga för att säkerställa räntepolitikens manöverutrymme?
Det är sant att en e-krona i teorin skulle kunna påverka penningpolitiken. Riksbankens reporänta 
är idag negativ och faktum är att denna i princip skulle kunna sänkas hur lågt som helst. Trots 
det finns det en viss gräns där ytterligare räntesänkningar inte får någon effekt på andra räntor i 
ekonomin. Orsaken är helt enkelt är att om reporäntan sattes tillräckligt lågt skulle det bli mer för-
delaktigt att i stället hålla kontanter (som ju har nollränta). Trots att kontanter inte ger någon ränta 
ligger den effektiva nedre gränsen för reporäntan under noll. Det beror på att det finns vissa kostna-
der förknippade med att transportera och förvara kontanter. Det är tack vare detta som riksbanken 
under senare år har kunnat sänka sin styrränta till negativa nivåer. I en situation där det existerar 
en digital version av kontanter, dvs en e-krona utan ränta, skulle reporäntans effektiva nivå höjas till 
noll. Detta eftersom e-kronor inte är förknippade med förvarings- och transportkostnader. Vid ett 
sådan scenario skulle banker inte längre kunna föra vidare en negativ ränta till sina företagskunder 
eftersom dessa då skulle kunna flytta sin inlåning till e-kronan.
 Den här frågan blir dock ganska teoretisk och kokar i grunden ner till huruvida e-kronan kom-
mer bära en ränta eller inte. Även om vi initialt har siktet inställt mot en e-krona utan ränta är det 
idag svårt att säga vad slutresultatet blir. Det är någonting som framtida direktioner får ta ställning 
till. Vi tar givetvis hänsyn till och analyserar eventuella effekter på penningpolitiken. I dagsläget 
är dock vår bedömning att en e-krona inte kommer leda till några betydande effekter. Eventuella 
konsekvenser för penningpolitiken beror också mycket på hur stor efterfrågan på e-kronor kommer 
att bli.

På tal om efterfrågan. Bör man sträva efter en hög användning av e-kronan, finns det 
någon målsättning?
Nej, det finns inte någon uttalad målsättning. Det viktiga är att den finns i en sådan omfattning 
att den är användbar och att människor känner till den. Man skulle kunna tänka sig att de som 
idag använder kontanter är de som primärt skulle efterfråga e-kronor. Denna gruppen är troligtvis 
ganska liten och därmed skulle användningen bli begränsad. Även om användningen är liten under 
normala förhållanden är tanken att e-kronan skall innebära en ökad trygghet, då den under stres-
sade finansiella perioder erbjuder människor en säkrare tillgång.

Vart befinner sig projektet idag och hur ser tidsplanen ut?
Sedan årsskiftet kan man säga att vi har gått in i en ny fas. Under ca två års tid har vi analyserat 
behovet av en e-krona och i samband med det tagit fram två rapporter. 
 Nu framöver behöver vi fortsätta policyanalysen. Stort fokus ligger på de legala frågorna och 
maj lämnade vi en framställning till riksdagen om behovet av en utredning om av betalningsmark-
naden. Vi håller även på att ta fram en teknisk plattform för e-kronan, med målet att gå ut i en 
upphandling till våren. Det handlar om ett pilottest i syfte att öka kunskapen där vi tar fram ett 
gränssnitt och konkreta applikationer. Målet är att vi i december 2020 skall ha kommit så långt att 
vi faktiskt kan visa en betalning med en e-krona.
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”Målet är att vi  
i december 2020 skall  
ha kommit så långt att 
vi faktiskt kan visa en 
betalning med en  
e-krona.”

Foto: Riksbanken
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Strukturinvests hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av 

verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. 

Vår ambition är att miljöarbetet, i hög utsträckning, skall avspegla sig i de inves-

teringslösningar som vi väljer att ta fram. 

Världen står inför enorma klimatutmaningar och enligt FN ökar koldioxidhalterna i 

atmosfären just nu med rekordfart. Den globala uppvärmningen utgör ett enormt 

hot mot både människa och natur och konsekvenserna väntas bli ödesdigra om 

inte krafttag vidtas snarast. Lyckligtvis råder det idag en relativt bred vetenskap-

lig och politisk enighet i frågan. Vid klimattoppmötet i Paris 2015 kom världens 

länder överens om att hålla temperaturökningen väl under 2 °C, med sikte på att 

begränsa den till 1,5 °C.

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa klimatförändringar. 

Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mel-

lan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I 

denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta - samt i viss mån även 

skapa - efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strukturinvest har som ambition att ständigt ligga i framkant vad gäller utveckling 

och implementering av hållbara placeringsalternativ. Vi har under året erbjudit en 

lång rad placeringar med utpräglad exponering mot gröna och hållbara företag. 

Gemensamt för dessa är att det är placeringens optionsdel, dvs den inbyggda 

tillväxtmöjligheten, som har varit hållbarhetsinriktad. Utöver en optionsdel består 

Smartare  
placeringar –  
Nu även i grönt!
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en strukturerad placering vanligtvis också av en obligationsdel. Det är denna 

som utgör placeringens kapitalbevarande del. I syfte att skapa en genomgå-

ende hållbar placering måste krav även ställas på obligationsdelen. Det är med 

den bakgrunden som Strukturinvest nu nu har börjat producera placeringar som 

baseras på gröna obligationer.

En grön obligation emitteras, precis som en konventionell obligation, av företag 

och organisationer för att låna upp medel på kreditmarknaden. Till skillnad från 

konventionella obligationer öronmärks emellertid upplånat kapital för olika typer 

av tydligt definierade miljöprojekt. Det kan handla om områden såsom förnybar 

energi, återvinning, klimatsmarta transporter samt vatten och avloppshantering. 

Gröna obligationer är alltså ett sätt för företag att finansiera miljövänliga projekt. 

För investerare erbjuder gröna obligationer möjligheten att välja hållbart och där-

med bidra till en bättre och renare värld - detta utan att för den delen göra avkall 

på avkastningen.

Ett hållbart alternativ

Isbergsymbolen indikerar att placeringens underliggande 

obligationsdel är klassificerad som hållbar. Gröna och 

hållbara obligationer innebär att upplånat kapital öronmärks 

till tydligt definierade miljöprojekt.
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Hej Jesper! Vad gör du på Strukturinvest?
Jag arbetar med förvaltningen av fonden Hamiltonian Global Credit Opportunity. Utöver själva för-
valtningen jobbar jag också mycket med att förbättra vår interna infrastruktur. Det arbetet syftar till att 
generera nya kvantitativa strategier samt till att optimera portföljen. Utvecklingen görs kontinuerligt för 
att identifiera ineffektiv prissättning och underlätta portföljförvaltningen.

Vad har du för bakgrund och hur kom du in på finansspåret?
Min bakgrund är främst inom kvantitativ trading och utveckling. Jag kommer närmast från ett bolag 
där jag var ansvarig för den kvantitativa utvecklingen av modellstyrd förvaltning. Dessförinnan arbetade 
jag på en marknadsneutral hedgefond i rollen som kvantitativ trader och utvecklare. Där låg stort fokus 
på statistiskt arbitrage.
 Min studiebakgrund är som ingenjör inom teknisk matematik samt ekonom inom finansiell eko-
nomi. Anledningen till att jag kom in på finans började med att jag, under första terminen av mina stu-
dier, läste en artikel som handlade om systematiskt arbitrage mellan derivat och underliggande. Intresset 
väcktes genast, så på den vägen är det.

Hur kom du i kontakt med Strukturinvest?
Jag har tidigare arbetat tillsammans med vår COO (Chief Operating Officer), som kontaktade mig 
och berättade om tjänsten. Kort därefter blev jag presenterad för vår CIO, Sean George, och jag kände 
nästan direkt att jag ville vara en del av detta.

Strukturinvests egna kvantare. När Jesper Brantberg läste första terminen på ci-

vilingenjörsprogrammet snubblade han över en artikel som skulle leda in honom 

på finansspåret. Idag jobbar Jesper med förvaltningen av fonden Hamiltonian 

GCO där stort fokus ligger på dataanalys och kvantitativ strategiutveckling.

”Resultaten är 
lika tydliga som 
för någon som 
tävlar i friidrott”
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Jesper Brantberg



18

Beskriv en vanlig arbetsdag?
Det är ganska svårt att beskriva en ”vanlig” dag eftersom arbetet varierar 
ganska mycket. Om jag ändå skall försöka så börjar en typisk dag med att jag 
loggar in mig hemma tidigt på morgonen för att kolla av marknadsläget samt 
se om några av våra positioner har fyllts under natten. Därefter tar jag mig till 
gymmet och tränar, för att sedan vara på kontoret runt 8:30. Väl på jobbet går 
jag igenom mina system och databaser och ser till att allt har uppdaterats kor-
rekt. Vidare analyserar jag våra risker och positioner, samt simulerar portföljen 
från olika perspektiv.
 Resten av dagen beror helt på det rådande marknadsläget och den vy vi 
förvaltare har. Det beror också på hur primärmarknaden ser ut. Vissa dagar 
spenderas nästan uteslutande med trading, justera positioner i boken samt si-
mulering- och addering av hedgar. Andra dagar, när marknaden är mer stabil, 
spenderas mycket av tiden på research och utveckling.
Vid 16 - 18 tiden, efter europamarknaden stänger, handlas och bokas dagens 
valutaswappar i EUR/SEK. Vid 23-tiden stänger kredit- och terminsmark-
naden och då summerar vi PnL, risk samt portföljpositionering. Vid behov 
placeras elektroniska orders över natten.

Vilka är Hamiltonian GCO:s främsta styrkor och vad är det som 
särskiljer den? 
Hamiltonian GCO är en opportunistisk kredithedgefond som inte tar 
någon ränte- eller valutarisk och endast investerar i likvida instrument. Vi 
har ett bredare mandat än de flesta andra svenska fonder som handlar med 
företagsobligationer. Tack vare det kan vi utnyttja både stigande och fallande 
kreditriskpremier och räntor. Normalt handlar svenska obligationsfonder en-
dast med svenska och nordiska obligationer. Ur ett globalt perspektiv är dessa 
marknader dock små, vilket innebär en likviditetsrisk.
 Alla i förvaltningsteamet är väldigt dedikerade och har ett enormt stort 
intresse för det vi arbetar med. Vår CIO Sean George har en unik erfaren-
het från – och kunskaper om – kreditmarknaden. Sean har arbetat i över 
20 år med kreditförvaltning i USA och han har under den tiden byggt upp 
ett internationellt kontaktnät som få andra svenska förvaltare kan mäta sig 
med. Jag tror också att en annan framgångsfaktor är våra olika bakgrunder 
och kunskaper. Vi i teamet kompletterar varandra väldigt bra och det skapar 
synergieffekter.

Många hedgefonder har haft det svårt att leverera de senaste 
åren. Hur ser du på produkttypens potential framöver?
Jag tror det är svårt att kategorisera hedgefonder som en gemensam grupp 
då de skiljer sig åt väldigt mycket. En lång/kort aktiehedgefond skiljer sig 
exempelvis väldigt mycket mot en hedgefond som sysslar med ”merger 
arbitrage”. Sett till risknivå finns det även där stora skillnader. Faktum är att 

många hedgefonder ofta klassificeras som mer 
riskfyllda än ”vanliga” fonder – detta trots 
att de egentligen har lägre risk. Gemensamt 
för hedgefonder är dock att det handlar om 
”smarta pengar” och jag är övertygad om 
att hjärna lönar sig i längden, inte minst i 
tider av oro och turbulens. Med det sagt är 
hedgefonder ofta ganska komplexa produkter 
vilket ställer krav på alla som har med dem att 
göra. I första hand givetvis på oss som jobbar 
med förvaltning, men även på rådgivare och 
investerare.

Vad kännetecknar en bra arbetsplats?
Högt i tak och intellektuellt stimulerande 
arbetsuppgifter. Det kommer man långt med!

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Varje dag är unik och man vet aldrig vilka 
utmaningar man kommer möta. Jag är en 
tävlingsperson och detta jobbet är väldigt 
tävlingsinriktat. Resultaten är lika tydliga som 
för någon som tävlar i friidrott och kommer 
väldigt svart på vitt. Slutligen bör jag väl till-
lägga mitt stora intresse för datamängder och 
statistik, något det finns gott om inom finans

Vilket är det bästa karriärsråd du fått?
Att inte ta något för givet och behandla andra 
personer som du själv vill bli behandlad. En 
sak som Sean George ofta nämner är ”det är 
inte en sprint utan ett maraton”, vilket jag 
instämmer med till hundra procent. Det är ett 
mycket bra karriärsråd.

Jesper Brantberg
Ålder: 30
Titel: Quantitative  
Portfolio Manager 
Bakgrund: Civilingenjör 
inom teknisk matematik
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Kredithedgefonden Hamiltonian Global Credit Opportunity är en daglighandlad AIF, Alternative Investment 

Fund, vilket innebär att det är en hedgefond med större flexibilitet vad gäller exponering, mandat och typer av 

instrument att handla. Inriktningen på fonden är global kreditexponering och fonden har riskklass 3 av 7 med en 

förväntad långsiktig avkastning på 5-7 % per år. Fonden förvaltas av Sean George. Läs mer om fonden på vår 

hemsida.

Hamiltonian  
Global Credit 
Opportunity

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte sä-
kert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr på www.strukturinvest.se.
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I våras lanserade Strukturinvest finanspodden Benchmark Live. I varje avsnitt 

gästas vår säljare Peter Jönsson av intressanta personligheter från finansvärlden 

i samtal där fokus ligger på ligger på investeringar och allt som påverkar inves-

teringar. Sedan maj har fyra avsnitt hunnit släppas och trots att det finns mycket 

kvar att lära börjar Peter bli varm i kläderna…

Benchmark Live 
- 5 snabba med 
Peter Jönsson!

Hur kom idén med podden till? 
Mitt jobb innebär en hel del bilkörande, och när jag gör det brukar jag 
lyssna på diverse poddar och dokumentärer om ekonomi och finansmark-
naden i stort. Tanken väcktes att det hade varit roligt att få göra en egen 
podd. Sagt och gjort - Benchmark Live föddes!

Vad särskiljer Benchmark Live från andra finanspoddar?
Än så länge har vi bara släppt fyra avsnitt, så det finns kanske inte så 
mycket att jämföra med. Grundtanken med podden är dock att rådgivare 
och deras kunder skall ha nytta av informationen för att kunna fatta bättre 
investeringsbeslut. Många andra finanspoddar där ute är riktar sig till 
traders och mycket finansintresserade personer. Benchmark Live syftar å 
andra sidan till att försöka minska kunskapsgapet mellan rådgivare och 
slutkund, detta så att slutkunden lättare förstår vad den gör och varför. 

Vad har du lärt dig under de fyra första avsnitten?
Mycket såklart, eftersom jag intervjuat väldigt intressanta personer. Jag 
känner dock att jag måste lära mig själva poddandet bättre. Jag är van att 
stå på scen och prata live inför kunder. I det formatet möter man publiken 
direkt och kan snabbt känna av hur budskapet tas emot. Man kan lättare 
anpassa sig och om det är någonting som behöver förtydligas så kan jag 
göra det. I poddformatet blir det annorlunda. Det blir svårt att avgöra 
huruvida lyssnarna faktiskt förstår vad vi pratar om. Jag tycker det är lite 
läskigt och jag har ännu inte lärt mig att helt slappna av framför mikrofo-
nen, men jag jobbar på det.

Vem drömmer du om att få intervjua 
framöver?
Det beror ju helt på om vi pratar möjliga eller 
omöjliga personer. Inom kategorin möjliga så 
skulle det var kul att prata med någon expert 
inom artificiell intelligens samt någon kunnig 
inom demografi och generationsfrågor. Det är 
ämnen som jag brinner starkt för. I kategorin 
”omöjliga” skulle jag väldigt gärna intervjuat 
David Swensen, som uppfann den moderna 
institutionella förvaltningen samt Stanley Druck-
enmiller, som kanske är världens bästa globala 
makroförvaltare. Det känns som att rådgivare 
och småsparare har mycket att lära av deras sätt 
att tänka – även om det handlar om en något 
annorlunda placeringshorisont. 

Vilka poddar lyssnar du själv på?
Jag lyssnar på allt som produceras av Real Vision. 
Sedan är det en uppsjö av andra finanspoddar, så-
som Fill or Kill, Björnfällan, Hedgeye, Macrovoi-
ces, Superinvestors, Meb Faber show, Börspod-
den, Market Makers, We study billionaires, Chat 
with traders och Outsiders med Syding & Svahn.
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”Rådgivare 
och deras 
kunder skall 
ha nytta  
av informa-
tionen för  
att kunna 
fatta bättre 
investerings-
beslut.”

Peter Jönsson,  
Strukturinvest.
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Strukturakademin Del 25:
Lock & Double
I Strukturakademin del 21 fick vi lära oss om funktionen ”Lock & Secure” som innebär möjligheten att, under place-

ringens löptid, låsa in ett kapitalskydd i placeringar av typen autocall eller indexbevis. I detta avsnittet skall vi titta på 

en annan inlåsningsfunktion - en funktion vi väljer att kalla ”Lock & Double”. Fokus riktas nu mot placeringens avkast-

ningsprofil och vi skall få se hur man med tämligen enkla medel kan åstadkomma en ökad stabilitet och bättre förut-

sägbarhet.

Marknadsvärdet under placeringens löptid
Strukturerade placeringar är kontraktsbundna instrument vars underliggande komponenter består 
av en kombination av optioner och obligationer med förutbestämd löptid. I de allra flesta fall är det 
först vid löptidens slut som det med säkerhet går att avgöra huruvida de underliggande komponen-
terna kommer att generera en positiv eller negativ avkastning. Av denna anledning realiseras aldrig 
det fulla värdet av den hittills uppnådda avkastningen från underliggande marknad i marknads-
värdet av en ”levande” strukturerad placering. För att bättre åskådliggöra vad placeringens värde 
skulle ha varit om hela den underliggande värdeutveckling skulle ha realiserats direkt presenteras 
normalt ett s.k. teoretiskt slutvärde. Detta motsvarar det marknadsvärde som den strukturerade 
placeringen skulle uppvisa vid löptidens slut givet en oförändrad utveckling i underliggande mark-
nad under den återstående löptiden. Det teoretiska slutvärdet skiljer sig alltså från marknadsvärdet 
under löptiden, vilket istället beror varje dag på sannolikheten att placeringens aktuella värde kom-
mer att kvarstå fram till slutdagen. Under löptidens gång finns det alltjämt en risk att placeringen 
hinner tappa en del av sitt uppnådda värde om underliggande tillgångar utvecklas negativt.

Lock & Double
En del investerare efterfrågar mer förutsägbara placeringar där man bland annat slipper den ”häng-
matta” som normalt sker med traditionella strukturerade placeringars marknadsvärden i förhållande 
till det teoretiska slutvärdet. Mer specifikt kan man vilja försäkra sig om att faktiskt få ta del av den 
avkastning som uppnåtts och därigenom begränsa risken förknippade med kursnedgångar. Lock & 
Double-funktionen är framtagen för detta ändamål och innebär att utvecklingen från underliggande 
tillgång(ar) avläses periodvis och automatiskt låser in en avkastning till det dubbla av marknadsut-
vecklingen, givet att placeringen nått någon av de fördefinierade inlåsningsnivåerna. Dessa inlås-
ningsnivåer kan exempelvis vara jämna 10-procentintervaller upp till en viss nivå. Det skulle innebära 
att om utvecklingen av underliggande tillgång(ar) vid någon observation är lika med eller högre än 
exempelvis +20 % sedan start, låser placeringen automatiskt in det dubbla (+40 %) i avkastning på 
slutdagen. Genom att stegvis låsa in och garantera en uppnådd avkastning går man från en osäker-
het kring huruvida en viss uppnådd avkastning skall realiseras på slutdagen, till att med säkerhet veta 
att en inlåst avkastning kommer att betalas ut när placeringen löper ut. Vanligtvis innebär Lock & 
Double-funktionen att placeringens avgränsningspotential begränsas till den högsta inlåsningsnivån. 
Investeraren tar således inte del av eventuell marknadsuppgång därutöver.
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Konstruktion av lock & double-funktionen
Den typ av optioner som används för att konstruera en Lock & 
Double-funktion kallas för ”ladder” (eng. ”trappa”), eftersom de 
stegvis låser in och garanterar en viss uppnådd avkastning på slutda-
gen. Ladder-optioner liknar traditionella (”vanilla”) optioner som ger 
innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja den under-
liggande tillgången till ett förutbestämt pris vid ett visst datum. Till 
skillnad från traditionella optioner lägger ladder-optioner emellertid 
till en funktion som låter innehavaren låsa in en partiell avkastning 
vid förutbestämda intervaller upp till en viss nivå. Dessa intervaller 
kan liknas vid ”trappsteg” och ju fler sådana som den underliggande 
tillgången passerar, desto mer avkastning låser optionen in.
 Låt oss ta ett exempel. En köpoption av typen ladder har utfärdats 
för en underliggande tillgång som just nu står i 50. Optionen har ett 
lösenpris (”strike”) på 55 och inlåsningsnivåer på 60, 65 och 70. Om 
priset på underliggande tillgång når 62 låser optionen in en vinst på 5 
(60 - 55). Skulle underliggande tillgång därefter stiga till 71 ökar den 
inlåsta vinsten till 15 (70 - 55). Den inlåsta vinsten betalas ut oavsett 
hur underliggande tillgång rört sig till slutdagen.
Genom att helt enkelt köpa två likadana ladder-optioner skapas Lock 
& Double-funktionen, som alltså dubblerar vinsten. Faktum är att 
man inte behöver stanna där. Om det finns utrymme för att köpa yt-
terligare en option kan man skapa en s.k. ”Lock & Triple”. Huruvida 
detta är möjligt beror helt på vad optionerna kostar. Eftersom ladder-
optioner låser in en del av avkastningen blir risken för denna typ 
betydligt lägre än vad som är fallet för traditionella optioner. Detta 
innebär i sin tur ett högre pris, allt annat lika.

Indexbevis med Lock & Double 
Av praktiska skäl används Lock & Double-funktionen främst i 
placeringar av typen indexbevis. Ett indexbevis liknar i grunden en 
kapitalskyddad placering, men saknar fullt kapitalskydd. Genom att 
ge upp en del av kapitalskyddet ökas utrymmet för att finansiera exo-
tiska optioner såsom de av typen ”ladder”. Istället för ett fullskaligt 
kapitalskydd har indexbevis normalt ett kursfallsskydd som innebär 
att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad 
faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknads-
nedgångar. Kursfallskyddet skapas av en såld säljoption av typen 
knock-in som aktiveras vid en på förhand fastställd barriär, exempel-
vis minus 50 procent av startvärdet. För mer information om dessa 
optioner, vänligen se Strukturakademin del 7 – Barriäroptioner. 
 I figuren nedan illustreras optionskomponenterna i ett indexbevis 
av typen Lock & Double där möjlighet till inlåsning ges på fyra 

nivåer. Observera att avläsning av ladder-optionen sker periodvis (ex-
empelvis varje månad) medan avläsning av knock-in optionen endast 
sker på slutdagen. Därmed finns möjligheten att placeringen, under 
löptiden, har låst in en avkastning samtidigt som den på slutdagen 
tappar i värde till följd av att kursfallsskyddet brutits.

 
Avkastning och Risk 
Lock & Double-funktionen sänker risken i placeringen, men normalt 
också avkastningsmöjligheten. Som beskrivits ovan är en ladder-
option, allt annat lika, dyrare än en traditionell option och deltagan-
degraden blir följaktligen lägre. Hur mycket Lock & Double-funk-
tionen påverkar deltagandegraden beror bland annat på volatiliteten i 
underliggande tillgångar samt korrelationen mellan dessa. Vid en hög 
volatilitet eller en låg korrelation blir det mer attraktivt att kunna låsa 
in avkastning, varför det påverkar deltagandegraden mer än vid en 
låg volatilitet och hög korrelation.

Värde option

Utveckling marknad

Skyldighet

Såld sä
ljoptio

n

Rättighet

Köpt 
köpoption
(”ladder”)

Barriär (ex.-50%)

Fler delar  
av Strukturakademin  
hittar du på vår hemsida.
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Strukturakademin Del 26:
Obligationer

Vad är en obligation
Obligationer är skuldebrev som ställs ut av stater, företag, kreditinstitut eller andra entiteter som av 
någon anledning är i behov av kapital. Obligationen är alltså en typ av lån som vanligtvis har en 
förutbestämd löptid. När obligationen förfaller återbetalas lånet. Utgivaren av obligationen betalar 
dessutom, på ett eller annat sätt, en på förhand fastställd ränta till obligationsinnehavaren.
 Det finns i huvudsak två typer av obligationer, kupongobligationer och nollkupongobligationer. 
En kupongobligation köps vanligen till sitt nominella värde och genererar under löptiden en årlig 
avkastning i form av periodvisa kupongutbetalningar. En nollkupongobligation köps istället till ett 
diskonterat pris relativt sitt nominella värde, men betalar på slutdagen tillbaka hela det nominella 
värdet. Skillnaden mellan köpkurs och återbetalningen blir därigenom den effektiva räntan.

Obligationsmarknaden
Marknaden för obligationer består dels av en primärmarknad, dels av en sekundärmarknad. På 
primärmarknaden emitteras nya obligationer, medan man på sekundärmarknaden (andrahands-
marknaden) köper och säljer de obligationer som redan har emitterats. Den aktör som emitterar en 
obligation på primärmarknaden tillförs kapital av dem som investerar i obligationen.

Företagsobligationer
Företagsobligationer är obligationer utgivna av företag och bedöms generellt ha en högre risk än 
statsobligationer. En stat har normalt möjlighet att trycka pengar för att återbetala sina skulder, 
varför det historiskt varit betydligt ovanligare att en stat ställer in sina betalningar än att ett företag 
gör det. I gengäld betalar företagsobligationer normalt därför en högre ränta till investeraren. Precis 
som risken skiljer sig åt mellan stater och företag skiljer sig också risken åt mellan olika företag. 
Marknaden för företagsobligationer brukar delas in i två kategorier; Investment Grade och High 
Yield. Företag med ett kreditbetyg om BBB- eller högre hos Standard & Poor’s eller Baa3 eller 
högre hos Moody’s klassas som Investment Grade och bedöms, åtminstone av kreditvärderingsin-
stituten, ha en mycket god eller god kreditvärdighet. Företag som inte är Investment Grade klassas 
istället som High Yield. Att ett företag har ett lägre kreditbetyg innebär att den upplevda risken 
bedöms vara högre och därför tvingas företagen betala en högre ränta på sina lån.

I Strukturakademin del 14 tittade vi på hur kreditmarknaden fungerar i stort och vi fick även ta del av några av de alter-

nativ som finns för investeringar på kreditmarknaden. I detta avsnittet skall vi fokusera på tillgångsslaget obligationer. 

Vi kommer att få lära oss skillnaden mellan kupongobligationer och nollkupongobligationer, hur obligationer prissätts 

i andrahandsmarknaden samt diskutera några av de viktigaste riskerna som man som investerare bör känna till när 

man investerar i obligationer. Har du någon gång undrat över begrepp såsom yield to maturity, duration eller upplu-

pen ränta, är Strukturakademin del 26 något för dig!
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Risk och avkastning
Obligationer är typiskt sett värdepapper 
med en risk som är lägre än den i exempelvis 
aktier. Långivare har förtur över en aktieä-
gare vid en eventuell konkurs, varför dessa 
värdepapper är mindre riskfyllda. Obliga-
tioner är dock inte riskfria placeringar. Till 
de viktigaste riskerna som en obligationsin-
vesterare bör beakta hör kreditrisk, ränterisk 
och likviditetsrisk. Risknivån och räntan 
går normalt hand i hand – en låg risk ger en 
lägre ränta, och vice versa.

Kreditrisk 
Med kreditrisk avses risken att en obliga-
tionsutgivare inte uppfyller sina skyldighe-
ter. Till exempel att ett företag ska tvingas 
ställa in betalningarna och inte återbetalar 
obligationslånet. Den lägsta ränta ett företag 
måste betala vid en obligationsutgåva är den 
ränta som staten betalar på sina obligationer 
med samma löptid. Skillnaden mellan dessa 
räntor är en riskpremie, som i sin tur beror 
på företagets kreditrisk. Ett sätt att bedöma 
kreditrisken i en obligation är att titta på 
emittentens kreditbetyg. Kreditbetyget ställs 
ut av ett kreditvärderingsinstitut och anger 
vilken kreditvärdighet emittenten bedöms 
ha enligt det betygsättande institutet. De tre 
största och mest välkända kreditvärderings-
instituten är Standard & Poor’s, Moody’s 
och Fitch och de står tillsammans för ca 
95 procent av marknaden. Kreditbetygen 
har ofta ett stort inflytande på räntorna på 
obligationsmarknaden.

Ränterisk
Ränterisk är risken att räntan skall stiga un-
der tiden man innehar en obligation. Redan 
emitterade obligationer handlas på sekun-
därmarknaden och precis som för en aktie 
förändras värdet från dag till dag. För att 
förklara sambandet mellan marknadsräntan 

och obligationspriset skall vi titta närmare 
på den enklaste typen av obligationer, näm-
ligen nollkupongobligationen. För en given 
obligation gäller att priset ges av marknads-
räntan (r) för motsvarande kvalitet och löp-
tid – den visar ju vad en alternativ placering 
har för avkastning. Nollkupongobligationen 
prissätts genom att dess nominella belopp 
diskonteras med marknadsräntan (r) enligt 
följande formel:

Obligationspris=  (Nominellt belopp)/
(1+r)^T 

Obligationspriset är nuvärdet av obliga-
tionen och det nominella beloppet är ett 
slutvärde – den summa pengar man får från 
den som emitterat obligationen när den 
förfaller på slutdagen. Vi ser att en ändring 
av marknadsräntan direkt påverkar obli-
gationspriset. Skulle marknadsräntan stiga 
leder detta till att obligationspriset faller. En 
länge löptid innebär allt annat lika än högre 
ränterisk. Detta eftersom sannolikheten för 
ränteförändringar är högre under längre 
tidsperioder.

Likviditetsrisk
Likviditet beskriver hur väl handelsflödet 
fungerar för ett värdepapper (såsom en obli-
gation) på en finansiell marknad. Ur en obli-
gationsinvesterares perspektiv är likviditets-
risk risken att obligationen inte kan handlas 
på marknaden utan en avsevärd kostnad. 
Dålig likviditet innebär att det är svårt att 

finna köpare när man vill sälja och att man 
då kan tvingas acceptera ett betydligt sämre 
pris än vad man hade tänkt sig.

Kupongobligationer
Kupongobligationer är den vanligaste typen 
av obligationer som emitteras. Till skillnad 
från nollkupongobligationer ger en kupong-
obligation en periodvis ränta under löptiden, 
till exempel halvårsvis eller helårsvis. Ku-
pongobligationer säljs ofta till sitt nominella 
värde till investerare på primärmarknaden. 
Detta förutsätter att kupongräntan är exakt 
lika hög som motsvarande marknadsränta. 
 När det kommer till prissättning på 
sekundärmarknaden är det viktigt att förstå 
skillnaden mellan kupongränta och avkast-
ning (eng. yield). Kupongräntan fastställs 
när obligationen emitteras på primärmark-
naden och gäller under hela löptiden. Den 
faktiska avkastningen beror emellertid på 
vilket pris investeraren betalar för obligatio-
nen på sekundärmarknaden. Precis som för 
en nollkupongobligation kommer obliga-
tionspriset att påverkas av förändringar i 
marknadsräntan. 
 Marknadspriset för en kupongobligation 
motsvarar nuvärdet av de kassaflöden som 
obligationen ger, dels i form av kuponger, 
dels återbetalningen av det nominella belop-
pet. Kupongerna och det nominella beloppet 
diskonteras med marknadsräntan (r) enligt 
följande formel:
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Fler delar  
av Struktur-
akademin  
hittar du på 
vår hemsida.

Yield to maturity
Yield to maturity (ytm) är en obligations 
”internränta” och anger hur stor avkastning 
man får om man behåller en obligation 
till förfall. Detta mått tar hänsyn till både 
obligationens kupongränta samt eventuell 
skillnad mellan obligationens pris och nomi-
nella belopp. För att räkna ut ytm använder 
man nuvärdesformeln enligt ovan och löser 
ut räntan (r), vilket i detta sammanhang 
är just ytm. En förutsättning för att kunna 
räkna ut ytm är att man känner till det 
nuvarande marknadspriset på obligationen, 
kupongräntan samt det nominella belop-
pet. Kupongräntan sammanfaller med ytm 
endast i det fall då obligationspriset är lika 
med nominellt belopp.

Kupongobligationers ränterisk
Vi har sett att nuvärdet på kassaflödena från 
kupongobligationen kommer att föränd-
ras om marknadsräntan ändras. Därmed 
förändras obligationens värde och vi har 
då en ränterisk – alltså risken att en ändrad 
marknadsränta leder till att obligationens 
kurs sjunker. Allmänt gäller sambandet att 
kupongobligationens avkastning (eller yield) 
måste vara densamma som marknadsräntan 
för en likvärdig obligation. Detta är ett vik-
tigt samband – när marknadsräntan stiger så 
faller obligationspriset, och vice versa. Precis 
som för nollkupongobligationer är kupongo-
bligationer med lång löptid mer känsliga för 
förändringar i marknadsräntan och de har 
därmed en högre ränterisk. 

Duration
För att mäta ränterisken i obligationer 
används ett mått som kallas duration. Detta 
mått fångar in just det faktum att längre 
löptider innebär högre ränterisk. Dura-
tionen anger den viktade genomsnittliga 
löptiden för de betalningar (kassaflöden) 

som kommer obligationsinnehavaren till 
del. Duration uttrycks i antal år och ju 
högre siffra desto högre ränterisk. För en 
nollkupongobligation är duration enkelt 
att räkna ut eftersom all betalning kommer 
när obligationen förfaller. Durationen för 
en nollkupongare är alltså lika lång som 
löptiden.
 För en kupongobligation blir durationen 
lite mer komplicerat att räkna ut eftersom 
en del av betalningarna kommer under 
löptiden i form av kupongbetalningar. Allt 
annat lika innebär det att durationen för en 
kupongobligation alltid blir något lägre än 
durationen för motsvarande nollkupongare 
med samma löptid. För att räkna ut duratio-
nen för en kupongobligation tidsviktas först 
obligationens alla kassaflöden och därefter 
räknar man ut nuvärdena av dessa.

Upplupen kupong/ränta
På obligationsmarknaden tillfaller ku-
pongutbetalningen normalt den som äger 
obligationen på kupongbetalningsdagen. 
Skulle en kupongobligation byta ägare 
mellan två kupongutbetalningstillfällen 
måste köparen betala för den (upplupna) 
kupongränta som har samlats sedan ku-
pongen/räntan betalades ut senast. Det är 
ju trots allt obligationens tidigare ägare som 
burit risken fram tills dess att den sålts på 
sekundärmarknaden, och måste således få 
betalt för det. På finansjargong pratar man 
ibland om obligationspriser som ”clean” och 
”dirty”. Det obligationspris som noteras 
på börsskärmen inkluderar normalt inte 
upplupen ränta och kallas för ”clean price”. 
Det faktiska pris som köparen måste betala 
inkluderar emellertid den upplupna räntan 
och kallas för ”dirty price”.

Räntejusteringslån
Räntejusteringslån (engelska Floating Rate 
Notes, FRN) är en speciell typ av obliga-
tion som har en rörlig ränta. Räntan justeras 
periodvis, exempelvis månadsvis, kvartalsvis 
eller halvårsvis. En FRN kan vara en ku-
pongobligation där kupongutbetalningarna 
är knutna till någon form av rörlig ränta, så-
som STIBOR eller EURIBOR. Det faktum 
att FRN har rörlig ränta innebär normalt 
att ränterisken (och därmed durationen) blir 
låg. Skulle marknadsräntan stiga så stiger 
även de kommande kupongutbetalningarna, 
vilket innebär att obligationspriset hålls 
konstant.
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Sensor Sverige Select
Sedan 2009 har vi framgångsrikt förvaltat den flerfaldigt prisbelönade blandfonden Sensor Sverige  
Select. Med över 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning har våra investeringsstrategier utvecklats med 
omsorg och vi är övertygade om att en hög aktivitetsgrad, tillsammans med en relativt koncentrerad 
portfölj, är framgångsreceptet bakom fondens fantastiska utveckling.

Sveriges bästa blandfond 2018
Det oberoende fondutvärderingsinstitutet Morningstar utsåg 2018 Sensor Sverige Select till  
”Bästa blandfond” med motiveringen:

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm | Tel: 08 400 440 50 | info@sensorfonder.se

Sedan årsskiftet Sedan fondstart Årlig effektiv avk. sedan fondstart Fondstart

Sensor Sverige Select 22,9% 179,7% 10,9% 2009-11-30

Jämförelseindex* 13,6% 85,3% 6,4%

* 50 % SIXRX + 50 % OMRX T-bill
Ovan siffror är beräknade från fondstart t.o.m. 2019-10-29

”En äkta aktivt förvaltad blandfond som varit bäst i kategorin fyra av de sex senaste åren. Inriktningen på 
ett litet antal svenska aktier har varit så framgångsrik att det kompenserar att Sensor Sverige Select haft 
högre risktagande.”

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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Pumparisotto med mandel och salvia
En butternutpumpa
100 g sötmandel utan skal
300 g arborioris
200 g smör
1 liter kycklingbuljong
1 stav stjälkselleri
1 bananschalottenlök
2 vitlöksklyftor
2 dl vitt (torrt) vin
200 g rivern parmesanost
1 kruka salvia
Smör
Olivolja
Salt & Peppar

Gör så här:

1.  Skala och kärna ur pumpan, hacka i centimeterstora bitar. Lägg pumpa samt grovhackad 
mandel på en plåt med bakplåtspapper, salta och ringla lite olivolja över, rosta tills pumpan 
är mjuk i 150 grader. 

2.  Smält smör och stek salviabladen tills de blir krispiga. Låt torka på hushållspapper.
3.  Hacka stjälkselleri, vitlök och schalottenlök i mycket små bitar och mjuka upp i en stor 

kastrull på medelvärme i lite olivolja. Häll därefter på riset. När riset är genomskinligt, 
häll på vinet och rör runt så att lite av stärkelsen i riset blandas med vätskan. Häll på lite 
av buljongen, rör runt, låt koka in, häll på lite av buljongen, rör runt, låt koka in osv. När 
buljongen är slut bör riset vara genomkokt med liten kärna kvar i mitten. Blanda i riven par-
mesan och en rejäl klick smör. Smaka av med salt och peppar. Blanda därefter i den rostade 
pumpan. Om risotton känns för klibbig och stabbig kan du blanda i lite vatten och smör så 
att den blir bra i konsistensen.

4. Servera med krispig salvia och rostad mandel på toppen.

Pumparisotto 
med mandel 
och salvia
När hösten gör sig påmind utanför fönstret är det få saker som passar så bra 

som en mustig pumparisotto. Peter Jönsson bjuder i vanlig ordning med sig 

av ett av sina recept. Mättande, ljuvligt och dessutom helt vegetariskt!
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Den globala temperaturökningen ska hållas under två grader och nettoutsläppen ska ner till noll. Det är några 

av målen med Parisavtalet som slöts redan 2015. Men hur ska målen uppnås, vilken roll ska finansmarknaden 

spela och hur kan man som enskild investerare bidra till att påverka utvecklingen i rätt riktning?

Hösten 2018 tog Strukturinvest ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete i och med lanseringen av en placering som 

baserades på en s.k. grön obligation, vilket innebär att kapitalet öronmärks till tydligt definierade miljöprojekt. 

Strukturinvest har sedan dess erbjudit en lång rad placeringar märkta med isbergssymbolen - den som på ett 

snabbt och lättillgängligt sätt informerar investeraren om att placeringen i fråga uppfyller de branschgemensam-

ma krav som ställs för att kunna anses vara hållbar.

Nu såhär ett år senare kompletterar vi vår hållbara produktlinje med klimatkompenserande placeringar. För varje 

enskild investering om 10 000 kronor planteras ett träd. Strukturinvests kunder har möjligheten att plantera sitt 

första träd i slutet av Reforest’Actions distributionskampanj. Forskning visar att skogsplantering är en av de mest 

effektiva metoderna för att tackla klimatkrisen, detta tack vare trädens förmåga att binda och förvara koldioxid. 

Våra klimatkompenserande placeringar är tydligt märkta med den nyligen framtagna trädsymbolen.

Nyhet:  
Klimatkompen-
serande  
placeringar!

Reforest’Action grundades 2010 och arbetar för att möjliggöra för individer och företag att vidta konkreta åtgärder till förmån för skogsrestaure-
ring. Genom sin digitala plattform ges människor möjlighet att plantera träd i 15 länder samt verktyg för uppföljning och utvärdering, där man 
kan se de sociala och miljömässiga fördelarna som planteringen av skog medför. Sedan starten har Reforest’Action planterat mer än 3 miljoner 
träd med hjälp av mer än 90 000 människor världen över. Initiativet har dessutom bidragit till ökad global medvetenhet kring vikten av skogs-
plantering.
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