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MFEX, PPM, Fondtorg och nätmäklarna  banade i början av 00-talet väg för en helt ny marknad gällande 

fondsparande i Sverige. Vi har under tjugo års tid kunnat följa en mycket positiv trend i form av en 

bransch som öppnat upp för såväl entreprenörsdrivna inhemska  bolag som utländska bolag, skapat 

stort produktutbud med förvaltningsavgifter som ligger långt under europeiska snittet.  

MFEX är en global fondplattform med 940 fondbolag, 70 000 fonder och distributörer i form av banker 

och försäkringsbolag i ett femtiotal länder. MFEX har under tjugo års tid varit ledande i att öppna upp 

den oligopolliknande fondmarknaden i såväl vårt födelseland Sverige som i övriga Europa. Därtill har vi 

nu kunder i en handfull länder i Asien. Vi är därmed väl införstådda i vikten av att tillgängliggöra 

mångfald av fondbolag och fonder under strikt kontrollerade former.  

När PPM och MFEX startade ungefär samtidigt vid 90-talets slut hade de fyra storbankernas fondbolag 

ca 90 % av den svenska fondmarknaden. Mindre bolag och utländska aktörer saknade helt 

distributionskanaler. MFEX roll har varit att öppna upp marknaden till stor fördel för spararna både 

gällande priser och utbud. Det har vi gjort genom att möjliggöra för andra aktörer att erbjuda ett stort 

antal fonder till sina kunder och samtidigt har storbankerna fått möjligheten att erbjuda också 

tredjepartsfonder (de vill säga andra aktörers fonder än deras egna) till sina kunder.  

Premiepensionen, med valmöjligheten,  har parallellt med oss varit  bidragande aktör till mångfald av 

produkter samt pressade priser till fördel för pensionsspararna. Sverige ligger idag bra till i en 

internationell synvinkel . Vi har en bred och aktiv inhemsk fondmarknad med stark entreprenörsanda. 

Det har i sin tur lett att vi har ett av Europas billigaste fondutbud med en mångfald av produkter med 

fortsatt kostnadspress nedåt, vilket gynnar såväl pensionssparande som öppet sparande. Förutom att 

komma spararna till gagn ser vi att svenskarnas val av fonder till stor del går in i svenska fonder vilket 

därmed också bidrar positivt till kapitalanskaffningen i Sverige och svenska bolag.  

Vi ser nu att antalet nya fondbolag minskar, och kommer minska ytterligare om förslaget går igenom. Vi 

står en för en reell risk att ta död på en tradition av nyskapande och entreprenörsanda inom 

fondbranschen.  

Givetvis skall spararna kunna känna trygghet i att de produkter som erbjuds skall vara väl kontrollerade.  

De åtgärder som redan genomförts i syfte att kontrollera de fondbolag och fonder som finns på 

myndighetens fondtorg tror vi kraftigt minskat denna risk och bör nu utvärderas innan nya åtgärder 

vidtas.  

Genom ett statligt fondurval kommer konkurrensen att minska, eftersom antalet anslutna fonder blir 

mindre vilket inte bara kommer slå mot pensionsspararna utan även fondmarknaden i stort.  

Vi ser också risker att det är de mindre aktörerna som kommer försvinna till förmån för det större. Färre 

aktörer kommer slå negativt mot Stockholm som finansiellt centrum med allt färre aktörer inom 

kapitalförvaltning. En sådan utveckling går tvärs emot den positiva utveckling vi sett under de senaste 

decennierna där vi kunnat se mångfald i produktutbudet i kombination med sjunkande priser samt en 

god källa till kapitalanskaffning för svenska bolag.  
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