
 
 

Stiftelsers förmögenhetsförvaltning 
 
 



Stiftelsers förmögenhetsförvaltning – allmänt 
•  En stiftelse är en juridisk person. En stiftelse har, till skillnad från föreningar och bolag, inga 

medlemmar och inga ägare; stiftelsen ”äger sig själv”. Stiftelsen förvaltar en 
förmögenhetsmassa som har avsatts för ett visst ändamål. 

•  En stiftelse består av en förmögenhetsmassa som avsatts för ett visst ändamål. I princip har en 
stiftelse bara två funktioner. 

–  förvaltningen av stiftelsens egendom (på ett sätt som stöder stiftelsens ändamål) 
–  främjandet av de ändamål som uppställts i stiftelseurkunden och andra stadgar (genom utnyttjandet av 

stiftelsen egendom. I praktiken betyder detta i regel penningutdelningar till bestämda ändamål) 

•  Nuförtiden har de flesta stiftelser valt att utlokalisera den förstnämnda funktionen 
(förmögenhetsförvaltning) till professionella tredje parter för att själv kunna koncentrera sig på 
den sistnämnda funktionen (utdelningar) 

 
•  På HCP anser vi att en stiftelses placeringsstrategi borde stöda stiftelsens ändamål. I många 

stiftelser har dock vagnen spänts framför hästen; utdelningspolitiken har fått anpassa sig till 
(den mer eller mindre slumpmässigt valda) placeringsstrategin. Före man kan formulera en 
optimal placeringsstrategi för en stiftelse bör man noggrant sätta sig in i stiftelsens egentliga 
ändamål. 
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Stiftelsers förmögenhetsförvaltning – specialfrågor  
•  Stiftelser skiljer sig på vissa viktiga punkter både från fysiska personer (människor) och från de 

flesta andra juridiska personer (t.ex. bolag). Nedan redogörs för några av de mest centrala 
skillnaderna: 

–  till skillnad från fysiska personer är stiftelser i princip ”eviga” 
–  till skillnad från bolag har stiftelser i regel mycket större frihet att självständigt besluta om tidpunkten 

och storleken på eventuella utbetalningar (vilket i sin tur betyder att stiftelser i regel inte behöver 
bekymra sig över likviditet) 

–  stiftelser är i regel befriade från skatt 
 
•  För en stiftelses placeringsstrategi innebär detta bl.a. följande: 

–  För en stiftelse är det rationellt att följa en mycket långsiktig placeringsstrategi (+ 50 år?) 
–  För en stiftelse är det rationellt att i sin placeringsstrategi bära mera risk än normalt (eftersom 

placeringar med hög risk på lång sikt avkastar bättre än placeringar med låg risk) 
–  För stiftelser är inflation ett allvarligare hot än volatilitet    

    

källa: ”Foundation & Endowment Investing; Philosophies and 
Strategies of Top Investors and Institutions”, Lawrence E. Kochard, 
PhD, CFA & Cathleen M. Rittereiser, Wiley 2008 
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•  Varje ekonomiska aktör (individ, familj, bolag, stat) måste göra det fundamentala valet mellan 
konsumtion nu och sparande (d.v.s. investering) som blickar framåt. Det råder en fundamental 
spänning mellan dessa två; ju större besparingsgrad idag desto större framtida 
konsumtionspotential. Å andra sidan måste man ju också leva och äta här och nu!  

•  För stiftelsers del gäller konflikten mellan å ena sidan utdelning (d.v.s. ”konsumtion”) som sker 
i nuet och å andra sidan sparande/investerande (som i sin tur möjliggör högre utdelningar i 
framtiden) 

•  Eftersom stiftelser är ”eviga” är  denna spänning accentuerad 
–  de personer som svarar för förvaltningen av stiftelsens egendom har ett incentiv att maximera 

stiftelseegendomens inflationsjusterade köpkraft på lång sikt 
–  de personer som svarar för utdelningen av stiftelsens egendom har däremot ett incentiv att maximera 

utdelningarna här och nu 
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Stiftelsers förmögenhetsförvaltning – målsättningar 



•  James Tobin, Nobelpristagare i ekonomi och rådgivare för Yale -universitetets stödstiftelse, har 
myntat termen ”jämlikhet mellan generationer”. Med detta menas att ingen generation i oskälig 
grad borde konsumera natur- och andra resurser på bekostnad av kommande generationer.  

•  För stiftelsers del betyder jämlikhet mellan generationer att stiftelsen inte borde i utdelning 
betala ut mer än den inflationsjusterade avkastningen på förmögenheten, för att på så sätt 
garantera att också kommande generationer ges möjlighet att njuta av avkastningen 

•  Tobin uttryckte saken på följande sätt: 
–  ”The trustees of an endowed institution are the guardians of the future against the claims of the present. 

Their task in managing the endowment is to preserve equity among generations. The trustees of an 
endowed institution like my own assume the institution to be immortal. They want to know, therefore, 
the rate of consumption from endowment which can be sustained indefinitely. In formal terms, the 
trustees are supposed to have zero subjective rate of time preference.” 
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Källa: ”What Is Permanent Endowment Income?”, American Economic 
Review no 2, 1974, James Tobin  

Stiftelsers förmögenhetsförvaltning – tidsperspektiv 



•  En stiftelses placeringsstrategi borde stöda stiftelsens ändamål. En lämplig placeringsstrategi 
kan inte formuleras före stiftelsen har formulerat sina utdelningsprinciper (eng. ”spending 
policy”) i vilka noggrant och objektivt bestämts hur den ovan nämnda konflikten mellan 
konsumtion och sparande skall lösas samt hur mycket av stiftelsens medel som varje år skall 
delas ut.  

•  Utdelningsprinciper kan indelas i fyra olika huvudtyper 
–  ”Inkomstprinciper” enligt vilka en stiftelse i utdelning får betala endast erhållen inkomst (t.ex. 

dividender och kupongräntor, men däremot inte t.ex. realiseringsvinster från försäljningar av 
värdepapper). Fördelar: tryggar under normala förhållanden kapitalet på kort och medellång sikt samt 
möjliggör en relativt jämn utdelning.  Nackdelar: uppmuntrar till att skapa en portfölj som maximerar 
inkomsten (istället för att maximera totalavkastningen), vilket kan äventyra kapitalet på lång sikt.  

–  ”Marknadsvärdeprinciper” enligt vilka en stiftelse i utdelning får betala en viss procent av portföljens 
marknadsvärde. Fördelar: uppmuntrar till att skapa en portfölj som maximerar totalavkastningen. 
Nackdelar: den utdelningsbara summans storlek kan fluktuera kraftigt från år till år. 

–  ”Inflationsjusterade principer” enligt vilka den utdelningsbara summans storlek är det föregående årets 
utdelade summa justerat för inflation. Fördelar: den utdelningsbara summans storlek är jämn och 
förutsebar. Nackdelar: justerar sig inte till kraftiga fluktuationer i portföljens värde vilket kan äventyra 
kapitalet på lång sikt.  

–  ”Hybridprinciper” vilka strävar att hitta en balans mellan ovan nämnda metoder i syfta att undvika 
deras mest grälla defekter 
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Stiftelsers förmögenhetsförvaltning – utdelning (1/3)  



•  Före en stiftelse kan fastsälla sina utdelningsprinciper bör den ta ställning till tre frågor 
–  Var ligger den kronologiska tyngdpunkten av utdelningarna? Ligger tyngdpunkten på nutiden, 

framtiden eller är den tidsneutral? De flesta stiftelser strävar att vara tidsneutrala (utdelningen är 
ungefär lika stor år efter år, justerat för inflation), men t.ex. unga och svagt kapitaliserade stiftelser kan 
väl besluta att skjuta upp tyngdpunkten på framtiden, tills den kritiska massan uppnåtts. Det finns också 
stiftelser som medvetet lägger tyngdpunkten på nutiden, t.ex. den ytterst förmögna Bill & Melinda 
Gates -stiftelsen i vars stadgar bestämts att stiftelsens alla tillgångar bör vara utdelade före utgången av 
femtio år efter stiftarnas död.  

–  Hur viktigt är det att utdelningen är jämn och förutsebar? Har stiftelsen t.ex. förbundit sig till långsiktig 
finansiering av ett visst projekt eller har den möjlighet att under dåliga börsår ”stänga penningkranen”? 
Full frihet gör givetvis portföljförvaltningen lättare men den kan mycket väl försvåra uppnåendet av 
stiftelsens egentliga ändamål (t.ex. långsiktigt socialarbete). 

–  Vill stiftelsen att utdelningspolitiken är cyklisk, kontracyklisk eller konjunkturneutral? De flesta 
stiftelser tillämpar utan vidare eftertanke en cyklisk utdelningspolitik (hög utdelning under goda år – låg 
utdelning under svaga år) men man kan väl tänka sig situationer då en annan politik vore optimal. Ifall 
stiftelsens ändamål är ett understöda en verksamhet vars övriga finansieringskällor är kraftigt cykliska 
(t.ex. konstnärer) och vilka annars skulle bli helt utan nödvändig finansiering under svaga år, är det fullt 
möjligt att en kontracyklisk politik (låg utdelning under goda år – hög utdelning under svaga år) skulle 
vara förmånstagarna till större nytta. 
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Stiftelsers förmögenhetsförvaltning – utdelning (2/3)  



•  HCP rekommenderar sina stiftelseklienter att tillämpa den av Tobin utvecklade hybridprincipen 
som brukar kallas Yale -modellen, skräddarsydd för den ifrågavarande stiftelsens specialbehov 

•  Yale -modellen beaktar med olika tyngder både tidigare års utdelningar (och tryggar på så sätt 
utdelningarnas jämnhet och förutsebarhet) och portföljens marknadsvärde (och anpassar sig 
således till fluktuationer i marknadsvärdet) 

•  Under den ursprungliga Yale -modellen skulle följande summa delas ut under ett givet år 
–  70 % x (föregående års summa, justerat för inflation), och 

–  30 % x (portföljens marknadsvärde) x (den långsiktiga utdelningsprocenten 4,5 %)   
    

•  Yale -modellen har under årens lopp modifierats men grundstrukturen har bibehållits 
oförändrad. Nuförtiden tillämpar Yale -universitetets stödstiftelse en modell enligt vilken 
följande summa delas ut under ett givet år 

–  80 % x (föregående års summa, justerat för inflation), och 
–  20 % x (portföljens marknadsvärde) x (den långsiktiga utdelningsprocenten 5,25 %) 
–  minimi- och maximiregel: under ett givet år skall delas ut minst 4,5 % och högst 6,0 % av portföljens 

marknadsvärde   
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Stiftelsers förmögenhetsförvaltning – utdelning (3/3)  



Allmänt om placeringars avkastning 
•  Avkastningen för en enskild placering är beroende av många faktorer. Bland de viktigaste kan 

nämnas: 
–  Den ifrågavarande tillgångsklassen (t.ex. aktier, skuldebrev, fastigheter, ”alternativa placeringar”) 
–  De rådande och framtida ekonomiska konjunkturerna 
–  Värdeutvecklingen av den underliggande egendomen (t.ex. en aktie representerar ägande i ett visst 

bolag. Ifall bolaget går i konkurs eller drabbas av svårigheter mister aktien sitt värde helt eller delvis)  
 
•  Allmänt kan konstateras att den enskilda placeringens risk* och förväntade avkastning** 

korrelerar 
–  Placeringar med hög förväntad avkastning (t.ex. aktier) har oundvikligen också en hög risk 
–  Placeringar med låg risk (t.ex. statsskuldebrev) har oundvikligen också en låg förväntad avkastning 

 
•  Märk dock att den historiska avkastningen inte garanterar den framtida avkastningen 
 
 

    * ”risk” = sannolikheten att placeringens värde sjunker antingen tillfälligt eller för gott 
    ** ”förväntad avkastning” =  den på den historiska värdeutvecklingen etc. baserade 

        uppfattningen om en placerings sannolika framtida avkastning    
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Avkastning på lång sikt 
•  Av alla tillgångsklasser har aktier historiskt sett bjudit på den högsta långsiktiga (+ 20 år?) 

avkastningen  

•  ”Priset” som placeraren betalar för den goda avkastningen är högre volatilitet 
      

Källor: “Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns”, Dimson, Marsh, 
Staunton, Princeton University Press; 2002 
“Stocks for the Long Run; The Definitive Guide to Financial Market Returns & Long Term 
Investment Strategies”, Jeremy Siegel, McGraw-Hill, 2007 
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Analys: ränteportföljer 
•  Många stiftelser har en ansenlig del av sina tillgångar placerade i bankdepositioner eller lågt 

avkastande skuldebrev (t.ex. statsskuldebrev) 

•  Räntorna är historiskt sett rekordlåga. På hösten 2012 var t.ex. avkastningen på Finska10-
åriga statsskuldebrev under 2 %  
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Analys: ränteportföljer 
•  Inflationen* i Finland har ökat, och var i augusti 2012 2,7 % (källa: Statistikcentralen). Ifall 

denna trend fortsätter eller förstärks kommer den reella avkastningen** på både 
bankdepositioner och de flesta statsskuldebrev att vara negativ. 

•  De massiva globala ekonomiska stimulansåtgärderna efter finanskrisen har ökat risken för 
hög inflation i framtiden 
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* Med inflation menas att köpkraften (värdet) av pengar sjunker eller omvänt uttryckt; att den allmänna prisnivån stiger. Inflation mäts i regel med ett 
konsumentprisindex.   
 
* * När man beräknar räntan på t.ex. bankdepositioner bör man göra skillnad på den nominella räntan och den reella räntan. Den nominella räntan är det som ”står 
på papperet”. Den reella räntan däremot är räntan efter inflation, m.a.o. den faktiska ökning eller minskning i köpkraft som den nominella räntan för med sig när 
inflationen tagits i beaktande. Ett praktisk exempel belyser problematiken: antag att vi deponerar 100.000 euro på ett konto med en nominell ränta på 1,0 %. Antag 
vidare att inflationen är 4,0 %. I detta fall är den reella räntan negativ 1,0 % - 4,0 % = – 3,0 %.    Efter ett år står det på vårt kontoutdrag att vi  har 100.000 + 1 % 
= 101.000 euro på kontot, men pengarnas ”värde” har faktiskt sjunkit till 100.000 - 3 % = 97.000 euro!   



Rekommendation: ränteportföljer 
•  Diagnos: många Finska stiftelser har en icke-optimalt hög andel av sina tillgångar placerade i 

lågt avkastande ränteportföljer. Portföljerna verkar ha sammanställts i syfte att minimera 
volatilitet istället för att erbjuda skydd mot inflation.  

•  Rekommendation: vi rekommenderar att ränteportföljerna ersätts eller komplementeras med 
placeringar med samma eller liknande egenskaper men vilka erbjuder en högre avkastning 
och således ett bättre skydd mot inflation.  

•  För detta ändamål kan vi rekommendera HCP’s ”Enhanced Fixed Income” –portfölj. Denna 
portfölj består av fyra komponenter som tillsammans bildar en harmonisk helhet. 
Komponenterna är:   

–  Stora Enso USD 2036 skuldebrev samt UPM USD 2027 skuldebrev 
–  Försäkringsstrategin 
–  Managed Futures -skyddstrategin 
–  Internationella fastigheter -strategin 
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•  För långsiktiga placerare med hög rikstagningsförmåga erbjuder aktier den överlägset högsta 
avkastningen (källa: Siegel, 2008) 

 
•  Majoriteten av aktiefonder förlorar mot sitt referensindex (källor: Jensen 1968, Malkiel 1995, 

Carhart 1997, Wermers 2000). Detta kan åtminstone delvis förklaras med: (a) 
överdiversifiering, och; (b) en placeringshorisont som är för kort 

–  Den genomsnittliga aktiefonden äger i snitt mer än 160 bolag (källa: Lowenstein 2004) 
–  Den genomsnittliga aktiefonden säljer sina innehav i snitt ca. 11 månader efter att de köptes (källa: 

Credit Suisse 2003) 

•  Stödande fakta: aktiefonder som på lång sikt klarat sig bättre än genomsnittet uppfyller typiskt 
följande särdrag:  

–  De är mer koncentrerade än genomsnittet (källor: Credit Suisse 2003, Lowenstein 2004, Baks et al. 
2006, Cohen et al. 2009) samt 

–  De har en längre placeringshorisont än genomsnittet (källor: Credit Suisse 2003, Lowenstein 2004) 

•  HCP’s aktiva aktiefond ”HCP Focus” är en global fokusstrategi, innebärande: (a) en 
koncentrerad portfölj med; (b) en mycket lång placeringshorisont 

 
 

Aktiefonder och -portföljer 
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•  Helsinki Capital Partners Fondbolag Ab 
-  grundat 2007 
-  arbetstagare / delägare 9 personer 
-  AUM ca. 45 MEUR 
 

•  Förvar: Nordea och SEB 

•  Revisor: Ernst & Young  

•  Licens: Finansinspektionen 
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Helsinki Capital Partners 



•  “Active management strategies demand uninstitutional behavior from institutions, creating a 
paradox that few can unravel. Establishing and maintaining an unconventional investment 
profile requires acceptance of uncomfortably idiosyncratic portfolios, which frequently appear 
downright imprudent in the eyes of conventional wisdom.” 

–  David Swensen, Chief Investment Officer, Yale University 

•  “It is impossible to produce superior performance unless you do something different from the 
majority.”  

–  Sir John Templeton 

•  “It is the long term investor who will in practice come in for the most criticism. For it is the 
essence of his behaviour that he should be eccentric, unconventional and rash in the eyes of 
the average opinion. If he is successful, that will only confirm the general belief in his 
rashness; and if in the short run he is unsuccessful, which is very likely, he will not receive 
much mercy. Worldly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than 
to succeed unconventionally.”  

–  John Maynard Keynes 
 

Tankar om placeringar 
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Helsinki Capital Partners 
  

Tallberginkatu 1 C 136 
00180 Helsinki 

+358-9-689 88 470 
 

Kauppakatu 28 A 22 
40100 Jyväskylä 

+358-9-689 88 474 

       
www.helsinkicapitalpartners.fi 

 
www.helsinkicapitalpartners.fi/blog 

 
www.facebook.com/helsinkicapitalpartners 

 
@hcpgroup 
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