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SPARANDE ALLT MER ATTRAKTIVT

Vi ser att fler och fler av våra 
kunder har ett sparande 
idag. Vad är då orsaken 
till att sparandet har ökat? 
Många känner idag att det 

är en trygghet att ha en buffert, framför 
allt när något oförutsett händer eller så 
vill man kanske spara till en längre se-
mesterresa. Att spara 50 euro per må-
nad klarar de flesta av oss av. Många 
vill ha automatik i sitt sparande till 
exempel så att sparbeloppet dras auto-
matiskt från kontot när man fått sin lön 
för då tänker man inte ens på att peng-
arna försvunnit från lönekontot. Redan 
efter ett års sparande så har man fått 
ihop 600 euro. Det blir också vanligare 
att när kunder tar sitt bostadslån så 
väljer de att ha en lite lägre månadsrat 
på bostadslånet och istället satsa på ett 
sparande för att ha pengar till eventu-
ella oförutsedda utgifter. Andra väljer 
att vara med och skapa en grundplåt till 
sina barn eller barnbarn, istället för att 
köpa presenter till födelsedagar eller jul. 
I en värld där barnen har sina rum redan 
överfulla med leksaker kan det här vara 
ett klokt alternativ. På det här sättet får 
barnbarnen en grundplåt när de sedan 
går ut i livet.

Ålandsbankens roll i samhället
Det har ibland hörts tankar om vad 
som kommer att hända med fören-
ingslivet på Åland i framtiden, kommer 
det att finnas kvar i dagens utsträck-
ning? På Ålandsbanken ser vi att 
föreningslivet på Åland fortfarande 
blomstrar genom den mängd sponso-
reringsansökningar som vi får årligen. 
Det är otroligt glädjande att se det 

stora engagemanget som ålänning-
arna har i allt från små byaföreningar 
till stora idrottslag.  Mycket av det en-
gagemanget bygger på frivilligt arbete 
utan ersättning, utan dessa eldsjälar 
skulle inte föreningslivet fungera.

Ålandsbanken bidrar med ett stort 
belopp årligen till både kultur- och 
sportsponsorering men tyvärr kan vi 
inte delta i alla aktiviter som anordnas 
på Åland, vi har valt att i första hand 
satsa på barn och ungdomar när det 
gäller sport och kultur. 

Fotbollen på Åland är den sport 
som har flest utövare och IFK Marie-
hamn är en av de många föreningar vi 
valt att vara med och stöda och som 
vi kan läsa en intressant artikel om i 
detta nummer av Ålandsbanking. 

Kvinna i en mansdominerande värld
När det gäller shippingvärlden så ses 
den nog av de flesta som männens 
värld, därför är det glädjande att se 
en ung, välutbildad och kreativ kvinna 
som vice vd och som tar för sig i bran-
schen, det är Eva Mikkola-Karlström 
jag syftar på. 

Eva är också en eldsjäl som har 
tagit initiativet till Sjöfartens dag som 
började i liten skala men som idag 
lockar besökare och föreläsare 
även utanför Åland.

God Jul
Året närmar sig sitt slut och jag 
önskar alla kunder och läsare 
ett riktigt gott slut på året och 
en god jul och som julklappstips, 
varför inte ett sparande till nära 
och kära. 

Vi går vår egen väg.
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Niklas Wellfelt är ny chef för Case-gruppen i Ålandsbanken. Han 
har lång erfarenhet av finansmarknaderna och aktier. Dessutom 
har Niklas Wellfelt varit arbetskamrat med både Bengt Dennis 
och Anders Borg. 

Vad lockade dig till 
Ålandsbanken?
– Sedan min tid på Kaupthing 
känner jag många personer i 
banken, framför allt Thomas Jo-
hansson och Kjetil Anthonisen. De 
ingår dessutom i Case-gruppen, 
som jag ska leda. Bra arbets-
kamrater är extremt viktigt i den 
här branschen så där visste jag 
på förhand att jag skulle passa 
in. Jag hade kollat upp bankens 
utveckling och kunde konsta-
tera att Ålandsbanken hittat ett 
bra fundament för att utveckla 
verksamheten i Sverige. Bankens 
långsiktighet, höga kvalitet och 
nära samarbete med sina kunder 
tilltalar mig också mycket.

Du tar över Case-gruppen. Vad 
är gruppens uppgifter?
– Jag ingår i vår investerings-
kommitté som beslutar vilken 
inriktning vi ska ha den närmaste 
tiden när det gäller placering-
ar. Med utgångspunkt från en 
gedigen konjunkturanalys och 
fundamental bolagsanalys ska 

vi skapa och förvalta portföljer 
som levererar en god avkast-
ning sett till den risk portföljer-
na innehåller. För att optimera 
köp- och säljtillfällen använder 
vi kvantmekaniska modeller som 
”timing-instrument”, de hjälper 
oss att göra affärerna vid bästa 
möjliga tillfälle. 

Case-gruppen förvaltar Topp-
listan, Dividendportföljen, som 
innehåller aktier som ger hög 
utdelning, och tre portföljer med 
olika risknivåer med blandade 
nordiska aktier. Utöver det ska 
Case-gruppen serva med mor-
gonbrev, analyser och presentera 
affärscase för Private Banking 
och privatmäkleriet.

Vad tror du blir roligast?
– Jag har ju främst arbetat med 
analys de senaste åren. I det här 
jobbet kommer jag till stor del 
att arbeta med förvaltning – jag 
byter därmed sida. Från att tidi-
gare försöka intressera köpare av 
aktier med mina analyser ska jag 
nu bedöma analyser för att skapa 

bra avkastning i portföljerna. Det 
känns riktigt spännande. 

Dina tidigare erfarenheter – hur 
kan du nyttja dem?
– Min bakgrund alltsedan åren 
på Konjunkturinstitutet (KI) och 
Riksbanken är ”Top/Down”, det 
vill säga att från konjunktur-
bedömningar skapa en bild av 

vilka marknader, branscher och 
bolag som ser mest attraktiva ut. 
Samtidigt ska helikopterperspek-
tivet länkas samman med den 
fundamentala bolagsanalysen så 
att bilden blir konsistent oavsett 
om vi blickar uppifrån och ned 
eller nerifrån och upp. Att ha lång 
erfarenhet och att ha varit med 
om förloppen genom många 

konjunkturcykler är viktigt.

Berätta lite om din tid på KI och 
Riksbanken.
– På KI sysslade jag, helt na-
turligt, med konjunkturanalys. 
På Riksbanken ingick jag i den 
ekonomiska avdelningen. På den 
tiden hade Sverige fast växelkurs, 
vilket innebar att det var viktigt 
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Med utgångs-
punkt från en 
gedigen kon-
junkturanalys 
och fundamen-
tal bolags- 
analys ska 
vi skapa och 
förvalta port-
följer som 
levererar en 
god avkastning 
sett till den risk 
portföljerna 
innehåller. 

Att ha lång 
erfarenhet och 
att ha varit med 
om förloppen 
genom många 
konjunkturcyk-
ler är viktigt.

Polare med 
Anders Borg 
och 
Bengt Dennis

att noggrant följa valutaström-
marna för att hålla växelkursen 
inom ett givet spann. Efter att 
kronan (1992) släpptes fri fick 
Riksbanken i första hand målet 
att hålla inflationen inom ett visst 
intervall. Därmed förändrades 
arbetet till prognosarbete kring 
inflation och att med pen-
ningpolitik försöka styra den. 

Text: Tore Davegårdh Foto: Viktor Fremling

Om Niklas Wellfelt
Niklas Wellfelt började på Ålandsbanken den 1 
oktober i år. Han är ny chef för Case & Analys 
inom Ålandsbankens kapitalförvaltning. Niklas 
härstammar från västra Sverige och han gick 
gymnasiet i Alingsås. I Göteborg tog han en 
magisterexamen i ekonomi med inriktning mot 
nationalekonomi. Men med första jobbet, på 
konjunkturinstitutet, hamnade Niklas i Stock-
holm – för en kort tid som han trodde då. 

Niklas Wellfelt har 25 års branscherfarenhet 
med bakgrund från JRS Securities, Erik Penser, 
Kaupthing Bank, Alfred Berg, Riksbanken och 
Konjunkturinstitutet. Niklas kommer närmast 
från tjänsten som analyschef på Remium.

Eftersom han arbetat på Kaupthing Bank, 
vars svenska verksamhet togs över av Ålands-
banken 2009, känner han sedan tidigare många 
anställda i banken. 

Efter långa arbetsdagar med stillasittande 
arbete tycker Niklas det är skönt att röra sig i 
naturen – en ordentlig löprunda eller en skön 
skogspromenad med hustrun gör ju också att 
middagen blir så mycket godare. 

Niklas bor centralt i Stockholm och har 
fritidshus i Västergötland. Under lyckosam-
ma omständigheter kan han klämma in både 
svampplockning och operaföreställningar i 
programmet. Niklas har barn i mellersta tonår-
en – det blir därför en del fotboll och ridning att 
titta på.
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Det var under Bengt Dennis tid 
som chef på Riksbanken?
– Ja, och jag har många kul min-
nen från den tiden. Ett speciellt och 
lite bisarrt minne var då kronan 
släpptes fri, klockan 14.28 den 19 
november 1992. Jag var uppe på 
övervåningen i en liten träningslo-
kal och kunde över innegården se 
ned mot den stora samlingslokalen 
där banken höll sina presskonfe-
renser.

Där stod en sammanbiten 
Bengt Dennis och talade. Han hade 
en vägg av mikrofoner och TV-ka-
meror framför sig. Jag förstod 
omedelbart vad det handlade om. 
Sverige befann sig i ett bekymmer-
samt läge och bankens styrränta 
hade under hösten höjts till smått 
otroliga 500 procent, i ett försök 
att hålla den fasta växelkursen. Nu 
hade det uppenbarligen misslyck-
ats – och det var allvarligt. 

På våningen ovanför pågick 
samtidigt ett gympapass. Män och 
kvinnor i allra åldrar sträckte upp 
händerna i alla möjliga riktningar, 
hoppade och skuttade omkring 
i salen. Kontrasten mot vad som 
pågick på presskonferensen var 
minst sagt dråplig. Jag minns att 
jag tänkte ”Livet går vidare”. Det 
var synd att man inte hade mobil 
med kamera vid det tillfället. Det 
hade blivit årets bild!    

Efter Riksbanken blev det Alfred 
Berg/Transferator.
– Ja, och där dök Anders Borg upp 
1995. På den tiden hade han inte 
ring i örat och hästsvans. Anders 
var mycket snabbtänkt och duktig 
men var också väldigt otålig och 
hade kort stubin. Med åren visade 
Anders att han inte bara var en 
duktig analytiker utan också en 
fullfjädrad politiker. Han blev ju i 

det närmaste folkkär. 

När kom du in på aktier?
– Efter något år flyttade jag internt 
till Alfred Berg Fondkommission 
och när jag kom till Kaupthing blev 
det än mer aktieinriktat. Sedan 
hamnade jag hos Erik Penser 
Fondkommission och efter några 
år på JRS Securities, som togs 
över av Remium – där jag blev 
analyschef.

Har du hunnit se hur  
ditt jobb blir?
– Jag har bara jobbat några veckor 
men det känns redan som att jag 
kommit ordentligt på plats. Jag har 
bland annat varit ute i landet och 
träffat många kunder. Det är bland 
det roligaste med det här jobbet, 
och dessutom ofta lärorikt, att 
höra kundernas syn på konjunktu-
ren, branscher, bolag och annat. 

Med åren 
visade Anders 
Borg att han 
inte bara var en 
duktig analyti-
ker utan också 
en fullfjädrad 
politiker.  
Han blev ju i 
det närmaste 
folkkär.

Topplistan – ett flaggskepp
Case-gruppen förvaltar flera olika portföljer, bland 
andra den framgångsrika, svenska aktieportföljen 
Topplistan. Gruppen bevakar närmare 200 nordiska 
börsbolag och förser kontinuerligt bankens mäkla-
re och förvaltare med information och presenterar 
investeringsförslag. 

Medlemmarna i Case-gruppen besöker företag, 
deltar i kapitalmarknadsdagar och presentationer, gör 
egna analyser men gör också bedömningar av sam-
arbetspartners analyser och till och med konkurren-
ters. Topplistan, en diskretionär svensk aktieportfölj, 
förvaltas inom gruppen. Topplistan har sedan starten 
2004 stigit över 600 procent, med en genomsnittlig 
årlig avkastning på nästan 20 procent. Det kan jäm-
föras med börsindex (SIX Return Index) som under 
samma period lyft runt 250 procent, med en årlig 
genomsnittlig avkastning på cirka 12 procent. 

Fyra gånger per år tas en omfattande strate-
girapport fram där bankens syn på konjunkturer, 
marknader och placeringar presenteras. 

Case-gruppen deltar också i många möten 
med kunder och anställda i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Åland och i Finland – det blir väldigt många 
möten per år.

Thomas Johansson och Kjetil Anthonisen   
i Case-gruppen Stockholm

Vi får säljare & 
köpare att mötas.

Välkommen till Mäklarhuset Åland Ab – det kompletta mäklarhuset

Skarpansvägen 29B |  018 27 660  |  www.maklarhuset.ax

Fyra goda skäl att anlita Mäklarhuset Åland 

Fastighetsförmedling med marknadens största samlade erfarenhet. 

Ledande disponentservice åt ca 60 bostadsbolag. 
Kvalitativ uthyrning av bostads- och affärslokaler. 

Effektiv inkassoverksamhet.

Trygga mäklare

Fastighetsförmedling med stor samlad erfarenhet 
från värdering till avslutad försäljning. 
Vi använder endast överlåtelsebesiktningar utförda 
av branschgodkända besiktningsmän.

Smidig disponentservice

Genom vår disponentverksamhet har vi en bred 
kunskap om hyresmarknaden och vi tryggar värdet 
för ca 60 bostadsbolag och över 1000 lägenhetsägare 
genom en sund och långsiktig förvaltning.

Trygga dina hyresintäkter

Vår etablerade uthyrningsverksamhet av bostäder 
och affärslokaler ger er säkrare hyresintäkter från 
kapabla hyresgäster genom strikta referens-
kontroller. Vi sköter allt från visningar till 
hyreskontrakt.

Indrivning

Låt vår inkassoservice sköta indrivningen åt er. 
Det är både trevligare, effektivare och framförallt 
mer ekonomiskt.

annons_3.indd   4 01-12-2015   11:09
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”Vi tror på det vi 
gör och vågar satsa”

GODBY SHIPPING UTÖKAR SIN FLOTTA

Godby Shipping ser framåt. 
Rederiet har några tuffa 
lågkonjunktursår bakom 
sig och har klarat dem 
utan att avyttra fartyg eller 
permittera personal. Nu ser 
det ljusare ut. Rentav så 
ljust att man nyligen utökat 
flottan med ett åttonde 
fartyg.

– Vi tror på det vi gör 
och som företagare måste 
man våga satsa, säger 
Eva Mikkola-Karlström, 
rederiets vice vd.
Text: Helena Forsgård   Foto: Viktor Fremling

Eva Mikkola-Karlström var bara 
några år gammal när hen-
nes pappa, sjökaptenen Alpo 
Mikkola gick i land och startade 
rederiet Godby Shipping 1973. 

Kontoret inrymdes i ett rum i källaren i 
hemmet i Godby och mamma Ingelise 
Mikkola skötte pappersarbetet.

– Det diskuterades sjöfart kring vårt 
köksbord mest hela tiden när jag växte 
upp. Det brukar höra till – under en tid i 
ungdomen – att man absolut inte vill bli 
som sina föräldrar. Så tänkte jag också, 
men efter att jag blev klar med mina stu-
dier 1995 hade jag jobbat inom rederiet 
på olika positioner, säger Eva Mikkola- 
Karlström.

Bra ämneskombination
Hon tog en examen som ekonomiema-
gister och läste sjörätt i Oslo. Eller med 
andra ord – hon skaffade sig kunskaper 
som passar perfekt i rederibranschen. 
I dag när hon är vice vd har hon det 
övergripande personalansvaret på sitt 
bord liksom juridiska frågor och mark-
nadsföring. Brodern Dan, som blev vd år 
2000, har huvudansvar för befraktning 
och ekonomi.

– Vi kommer bra överens. Vi har vuxit 
upp i samma anda och har en samsyn, 
säger hon om samarbetet med brodern.

Hon har med åren blivit van vid att 
vara den enda kvinnan i shippingsällskap 
och dessutom ofta den yngsta. Ett färskt 
undantag kan nämnas. I höstas gick hon 
på en arbetsrelaterad middag och de 
övriga vid bordet – visserligen bara två 
men ändå – var också kvinnor.

– Det har jag aldrig varit med om 
tidigare. En av de andra hade upplevt det 
förut. En gång för tio år sedan! 

Sju i Hamburg
Godby Shipping började med begagnat 
tonnage och hade en tydlig affärsidé 
– att erbjuda den finländska industrin 
skräddarsydda transporter. Det betydde 
i praktiken att man transporterade gods 

i första hand för skogsindustrin från 
Finland till kontinenten.

Det första egna nybygget, Mini Star, 
byggdes på J.J Sietas skeppsvarv i Ham-
burg i Tyskland och levererades 1989.
Sedan dess har samma varv byggt 
ytterligare sex fartyg för rederiet. De har 
blivit allt större och de senaste, Misana 
och Misida som levererades 2007, mäter 
165 meter och har plats för drygt 2100 
meter last på tre däck, då är väderdäcket 
inräknat.

Alla fartyg är tidsbefraktade. Det 
innebär att rederiet äger och bemannar 
dem och hyr ut dem till kunder, som 
sedan bestämmer var och när fartygen 
ska gå. Kunden har det kommersiella 
ansvaret och oavsett om fartygen går 
eller står stilla får rederiet den avtalade 
hyran per dag. 

Luften gick ur papperet
Den finländska träförädlingsjätten 
UPM-Kymmene Oyj har i många år varit 
en av Godby Shippings största kunder. 
Det gick bra – så länge efterfrågan på 
papper höll i sig. Men ett diagram över 
finländsk pappersproduktion från 1960 
visar en dramatisk förändring. Pilen går 
rakt uppåt under 40 år och 2008–2009 
låg pappersproduktionen på topp med 10 
miljoner ton per år. Men sedan svängde 
det och det gick fort nedåt. 2014 hade 
produktionen nästan halverats och låg på 
6 miljoner ton. Under innevarande år har 
den sjunkit ännu 
lägre.

Den här ut-
vecklingen har i 
högsta grad fått 
konsekvenser för 
Godby Shipping. 
När kontraktet för 
ett fartyg gick ut 
förnyades det inte. 

– Till all lycka 
fick vi inte alla 
fartyg återleverera-
de på samma gång 

utan kunde koncentrera oss på att hitta 
ny sysselsättning åt ett fartyg i taget, 
säger Mikkola-Karlström.

Ut i världen
Godby Shipping måste kort sagt hitta nya 
kunder på helt nya marknader. 
– Vi måste ta oss ut i stora världen. Vi är 
för all del inte helt okända. Vi har funnits 
över 40 år, men det tar ändå sin tid att 
bygga upp nya kontaktnät. Det finns 
också mäklare i branschen som ser till 
att redare och kund kan mötas.

Det blev några tuffa år med ett helt 
förändrat läge. Godby Shipping hade 
tidigare haft långa och säkra kontrakt på 
i regel 3 till 5 år. Nu fick man ta vad som 
bjöds, korta kontrakt på någon månad 
och ibland resor till udda destinationer. 

 – Vi lyckades trots allt hålla våra 
fartyg i trafik utom Link Star, som med 
undantag för kortare resor legat stilla från 
2009 till 2014. Vi blev inte heller tvungna 
att avskeda eller permittera någon och 
nu ser det ljusare ut. Alla våra fartyg har 
avtal med seriösa kunder – om än på helt 
andra rutter. De går i Karibien, på Medel-
havet och över Engelska kanalen. Vi har 
fler förfrågningar och ser också försiktigt 
stigande fraktrater och längre avtalsperi-
oder, säger Mikkola-Karlström.

Tillskott till flottan
Vad gör man då? Jo, köper ett fartyg, 
som levererades 29 oktober i år.

Ålandsbanken | Entreprenören8

” För oss och för den åländska sjöfarten är det  
viktigt med en lokal bank. Ålandsbanken har  
vi samarbetat med i 20 år.”

Fartyget Misida
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– Det är svårt att sia om framtiden. 
Vi vet först efteråt om vi handlat rätt eller 
fel, men vi tror att behovet av högkvalita-
tiva sjötransporter ökar. 

Fartyget, Baltica, köptes av företaget 
Lillbacka i finska Österbotten. Det tas 
över med befintliga kontrakt, som initialt 
gäller till juni 2016. Fartyget är byggt 
1990, i shippingvärlden anses det därmed 
vara rätt gammalt.

– Men vi bedömde att det är en bra 
affär för oss. Vi får mycket lastkapacitet 
för pengarna och rätt skött kan fartyget 
fungera minst tio år till. Visst ser jag också 
fram emot ett nybygge – att få vara med 
och skapa nästa generation av ro-ro-far-
tyg – men vi är inte där ännu.

Långsiktighet och kundservice
Godby Shipping sade ”good bye till 
Godby” 2004 och flyttade till ett nybyggt 
kombinerat kontors- och bostadshus i 

hörnet av Ålandsvägen och Södragatan 
i Mariehamn. Tio personer jobbar på 
kontoret och nu söks ytterligare en – en 
tekniker. Till sjöss jobbar 190 personer.
Alla fartyg seglar under finsk flagg och 
det betyder att besättningen i regel är till 
sjöss en månad och hemma lika länge.

– Vi har inte sett någon orsak till att 
hoppa runt och byta flagg för att uppnå 
kortsiktiga vinster. Det finns fördelar med 
finsk flagg och vi vet hur det fungerar. I 
dagsläget är nästan alla våra sjömän från 
Åland, Sverige eller Finland och vi känner 
vår personal. Många av dem har jobbat 
länge för oss. Det är viktigt att det funge-

rar bra ombord och att fartygen under-
hålls på bästa sätt. Det är extra roligt när 
vi får höra av våra kunder att samarbetet 
med besättningen fungerar bra. Vi ser 
våra kunder som samarbetspartners och 
vi strävar efter långsiktighet. Att ge dem 
den service de vill ha är av yttersta vikt 
för oss.

Utmärkelse
Eva åker gärna med fartygen – det är 
nyttigt att träffa sjömännen i deras rätta 
element – men tyvärr blir det inte så ofta 
som hon önskar.

– Jag försöker kombinera familje-
semester med en lastbåtsresa. Med bra 
planering kan vi göra en rundresa och 
hinna med två fartyg och dessutom få 
några turistdagar i land. 

Godby Shipping utsågs förövrigt till 
Årets tryggaste arbetsplats 2015 av Alan-
dia Försäkring. I motiveringen heter det 

bland annat att rederiet 
utvecklat och förbätt-
rat arbetsmiljön och att 
antalet anmälda ska-
defall ombord är lågt.

– Det känns bra. 
En bekräftelse på att 
vi jobbat på rätt sätt 
under en lång tid.

Godby Shipping är 
också med i ForMare, 
ett hälsoprojekt initie-
rat av Sjömansservi-
cebyrån. Sjömän som 
vill ha hjälp att ändra 
sin livsstil kan söka till 
projektet och får efter 
tester råd och tips om 

bland annat mat och motion.
– Det är viktigt att ta hand om besätt-

ningen. De som trivs och mår bra preste-
rar bättre och känner sig förhoppningsvis 
stolta och glada över att jobba hos oss. 

Sjöfartens dag
Eva Mikkola-Karlström är ordförande i 
Ålands Sjöfart r.f. som arrangerar Sjö-
fartens dag. Den hålls i maj och lockar 
numera många utställare, föreläsare och 
seminariedeltagare. 

Det började i liten skala. Eva, som i slu-
tet av 1990-talet var personalchef, besökte 
regelbundet sjöskolorna och berättade om 

rederiet och behovet av personal. Då väck-
tes en tanke – kunde man istället samla 
alla studerande under en och samma dag 
för att göra det mer effektivt?

– Första Sjöfartens dag hölls 2001 
och var enbart en rekryteringsmässa. Jag 
fick ringa och tjata för att få andra med. 
Intresset var måttligt, men sedan dess 
har dagen vuxit och utbudet breddats. 
Vi samarbetar med Alandia Försäkring, 
Ålands landskapsregering och DNV GL, 
som har egna föreläsningar och som bju-
der in sina gäster till dagen. Det har varit 
som att utveckla ett företag. Man får slita 
och kämpa och vara en eldsjäl, men så 
kan det lossna. Många kommer till Åland 
enkom för Sjöfartens dag, säger hon.

Med i fotbollen
Eva Mikkola-Karlström gillar att vara 
välorganiserad – att ha koll även på 
detaljerna.  Det är också ett måste för 
att alla bitar i livspusslet ska passa ihop. 
Jobbkalendern är fulltecknad. Därtill har 
hon familj med man och tre barn i åld-
rarna 17, 14 och 11 år. Som många andra 
föräldrar är hon engagerad i barnens in-
tressen och hennes spelar eller har spelat 
fotboll. Numera är Eva vice ordförande i 
IFK Mariehamn Fotboll r.f.

– Jag har inget bollsinne och är ingen 
fotbollsnörd, men kände att jag kan bidra 
på det administrativa planet. Dessutom 
är jag van vid att ordna event. Därför 
tackade jag ja till uppdraget och en 
styrelse mår bra av att det ingår personer 
med olika kunskap och bakgrund.

I bassängen
Lediga stunder ägnas gärna åt motion. 
Just nu satsar hon på simning.

– Jag går på simteknikträning och lär 
mig simma på ett helt nytt sätt. Det är ro-
ligt och något nytt, en utmaning både för 
kropp och hjärna.

I övrigt griper hon motionstillfället när 
det kommer. Skjutsar hon barnen på trä-
ning passar hon på att promenera medan 
hon väntar på dem. Är hon på en arbetsre-
sa finns bekväma skor alltid med i bagaget.

– Jag har också insett – sedan vi 
byggde hus 2001 – att trädgårdsarbete 
är rätt så roligt. Att planera trädgården 
och att verkställa planerna ger bra av-
koppling, terapi och motion!  

Starkare börser i sikte
Aktiemarknaderna kan få en stark avslutning på året. Den makroekono-
miska bilden visar på en stabilare utveckling i många av de utvecklade 
ekonomierna och investerarnas konjunkturoro har minskat något. Till 
exempel fortsätter bilförsäljningen att utvecklas väl vilket är gynnsamt för 
Autoliv som presenterade en bra resultatrapport. Aktien som är en av våra 
favoriter i verkstadssektorn har glädjande stigit i kurs under hösten.

Signaler från den europeiska 
centralbanken ECB om eventu-
ellt ytterligare ingripanden för 
att tillföra likviditet till markna-
den har också varit positivt för 

börserna. Fastighetsbolagen fortsätter att 
gynnas av en expansiv penningpolitik och 
låga räntor. Kungsleden och Sponda är två 
aktier i våra kunders nordiska aktieportföl-
jer som stigit i värde under hösten efter en 
stark internationell trend för fastigheter. 

Aktiemarknaderna är dessutom nu på väg 
in i en period som historiskt ofta varit stark. 
Upprepar sig säsongsmönstret så ska 
börskurserna utvecklas väl under perioden 
november till april. 

Bland annat finns det goda utsikter för 
kvalitativa verkstadsbolag som exempelvis 
ABB som visade upp ett starkt resultat med 
goda marginaler. Vi har köpt Trelleborg 
efter förvärvet av det tjeckiska företaget 
CGS. Bolaget stärker sin position inom 
däck till industrin och jordbruk. Vi tycker 
att värderingen är attraktiv och det finns 
fortsatt god potential för aktien. 

Även om det på kort sikt finns faktorer 
som talar för börserna är dock konjunk-
turbilden i Norden blandad. Den svenska 
ekonomin har fått en bra start på det 
fjärde kvartalet med en stark utveckling 
på 5,7 procent under oktober. Den starkare 
detaljhandeln gynnar konsumtionsinriktade 
bolag med etablerade tillväxtkoncept som 
H&M. 

I Finland är den ekonomiska utvecklingen 
fortsatt svag men glädjande har våra kunders 
innehav i Kone vänt kraftigt uppåt på börsen. 
Danmarks ekonomi fortsätter att förbättras 
och vi ser fallande kreditförluster i bankerna 
samt ökade priser på bostadsmarknaden. 

I Norge är det låga oljepriset negativt för 
ekonomin men det motverkas av en ex-
pansiv penningpolitik. Den svagare norska 
kronan gynnar exporterande sektorer som 
till exempel lax-industrin. Vi är dock fort-
satt försiktiga till investeringar i Norge med 
undantag för tillväxtbolag som exempelvis 
XXL, butikskedjan inom sportartiklar. Ak-
tien har utvecklats väl under senare tid och 
är nära ny ”all time high”. 

NORMAL

 Normal portfölj

DIVIDEND

 Dividend portfölj

AKTIV

 Aktiv portfölj

FÖRSIKTIG

 Försiktig portfölj
 VINX Bench Cap/80 – 3 månader Euribor/20 VINX Bench Cap/60 – 3 månader Euribor/40

 VINX Bench Cap/100 – 3 månader Euribor/0 VINX Bench Cap/80 – 3 månader Euribor/20

Om Ålandsbankens  
förvaltning av  
nordiska aktier
Ålandsbankens diskretionära för-
valtning av nordiska aktier har varit 
framgångsrik under många år. Förvalt-
ningsfilosofin är enkel. Investeringar 
sker i bolag med väl beprövade affärs-
modeller som banken har god kun-
skap om. Urvalet baseras på Ålands-
bankens analys där den fundamentala 
värderingen av bolagen är viktig.

Som kund kan jag välja mellan fyra 
aktieportföljer alla med olika inrikt-
ning. Portföljerna innehåller cirka 15 
aktier och risknivån styrs främst av 
karaktären på de utvalda bolagen.

Den Försiktiga portföljen passar dig 
som vill ha en lägre risknivå och ett fo-
kus på stabila bolag. Portföljen Nor-
mal är anpassad till placerare med en 
genomsnittlig riskpreferens och pla-
ceringshorisont. Den Aktiva portföl-
jen utgår från Normalportföljen men 
kompletteras med aktier som har 
en god potential och passar dig som 
önskar en högre risknivå. Portföljen 
Dividend investerar i bolag som för-
väntas ha en god vinsttillväxt och en 
rimlig utdelningsandel.

Om du vill veta mer om förvaltningen 
av nordiska aktier kontakta din rådgi-
vare på banken eller Private Banking 
Åland, telefon 0204 29 011.

Aktieförvaltning

” Det är viktigt  
att ta hand om 
besättningen.  
De som trivs och  
mår bra presterar  
bättre och känner  
sig förhoppningsvis 
stolta och glada över  
att jobba hos oss.”
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NÄSTAN 100 
projekt med goda 
idéer för att göra 
Östersjön friskare!

2. AV BARN, FÖR BARN
För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön 
på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte 
barnen motiverade att lära sig. Det vill vi ändra på.

1. BÄTTRE RENINGSVERKAN
Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är 
giftigt för organismer och förbrukar syre och nitratkväve orsakar över-
gödning av havet. Vår teknik kan göra vattnet renare.

4. SKRÄPPOST – MEDBORGARENS FAKTABOK 
OM HAVENS EDSKRÄPNING
Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skrä-
pet i havet känner inte till några landsgränser och pro-
blemen de orsakar påverkar alla människor, organismer 
och habitat längs Östersjöns kust. Vi vill både tillhanda-
hålla information och verktyg för förändring.

3. STOPPA ORGANISMER MEKANISKT
I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båt-
bottnarna och detta försöker man förhindra genom att an-
vända miljöskadliga antifouling-bottenfärger. Vi tillhandahål-
ler ett alternativ.

Redan efter två dagar hade 
över 1 000 personer röstat 
på den idé de gillade mest! 
När röstningen väl stängde 
hade hela 2.612 personer lagt 

sin röst på sitt favoritprojekt. Det är ett 
fantastiskt engagemang och en tydlig 
signal till alla projekt att deras insats 
uppskattas! Tillsammans kan vi göra 
skillnad och bidra till en positiv utveckling 
av det innerhav vi uppskattar att vara i, 
på eller bredvid. Juryns arbete beräknas 

vara färdigt under januari.
Totalt tilldelas projekten upp till 330 

000 euro i finansiering, vilket motsvarar 
värdet upp till 0,2 % av alla de depositioner 
som finns på Ålandsbankens Miljökonton.

Det vinnande projektet i omröstningen 
blev Bättre kvävering vid reningsverken. 
Nu tar juryns arbete vid och och i januari 
publiceras vilka finalister som tilldelas 
vilken nivå av finansiering. Utöver pengar 
får även projekten tillgång till bankens ex-

pertis och stöd inom bland annat juridik 
och marknadsföring.
Med hjälp av Östersjöprojektet vill 
Ålandsbanken uppmuntra fler organisa-
tioner att utveckla goda idéer för miljön, 
men vi vill även få fler företag att dra sitt 
strå till stacken för en friskare Östersjö. 
Idén bakom Östersjöprojektet är både 
att förbättra Östersjöns tillstånd och att 
utveckla samarbeten för att bidra till det-
samma. Ålandsbanken har sedan år 1998 
redan donerat över 1 200 000 euro till 
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Årets finalister i Östersjöprojektet:

Ålandsbankens Östersjöprojekt syftar till att möjliggöra goda idéer för en 
friskare Österjö. Under ansökningstiden fram till den 30 september mottogs 
närmare hundra ansökningar och den kompetenta juryn har haft ett digert 
arbete med att välja ut 12 projekt som gått vidare till omröstning. Samtliga 
projekt presenteras på www.balticproject.org och den publika omröstningen 
pågick fram till den andra december. 

olika miljöprojekt i Östersjöområdet. Du 
finner en kort presentation av årets fina-
lister på följande sidor. Du kan även läsa 
ännu mer om vart och ett av projekten på 
balticproject.org

”Ålandsbanken har en lång tradition 
av att stötta ambitiösa personer och 
goda idéer för miljön. Med tanke på vårt 
ursprung är det kanske inte så underligt 
att Östersjön ligger oss extra varmt om 
hjärtat.” Peter Wiklöf, VD

Resultatet av den publika omröstningen
PROJEKT RÖSTER
Bättre kvävering vid reningsverken 487
Rädda Täktbukten 398
Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning 323
Av barn för barn 269
Anläggning för kväverening 245
Östersjö-ambassadörsbesök i skolor 237
Skärgårdshavets Närfiskprojekt 188
Stoppa organismer mekaniskt 125
#ihanaitämeri 110
Östersjöveckan 2016 80
Östersjöpusslet 78
Barnens ostersjoprotest-2016 72
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5. ÖSTERSJÖPUSSLET
För att lyckas med att förbättra Östersjöns 
tillstånd behövs ett samarbete mellan olika 
aktörer och kunskap om värdet av arbete på 
gräsrotsnivå. Vi vill visa barn och ungdomar 
hur de kan vara en del av lösningen.

7. ÖSTERSJÖ-AMBASSADÖRSBESÖK I SKOLOR
Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och 
dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och med-
vetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

8. SKÄRGÅRDSHAVETS  
NÄRFISKPROJEKT
Övergödningen som beror på alltför stor 
mängd näringsämnen är ett av de störs-
ta problemen för Östersjön och Skär-
gårdshavet. Projektet syftar till att både 
begränsa effekten och dokumentera den 
vetenskapligt.

6. RÄDDA TÄKTBUKTEN
Täktbukten vid Hangö udd är som 
ett Östersjön i miniatyr: ett grunt 
sjöbäcken, som människan har 
misshandlat i årtionden. Vi arbe-
tar för att på naturens eget vis 
återställa miljön.

9. BARNENS ÖSTERSJÖPROTEST 2016
Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten 
och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesser-
na. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av mil-
jöpolitiska beslut glöms bort. Projektet ämnar synliggöra 
barns och ungas åsikter om Östersjöns miljöproblem så 
att de får en större tyngd i samhällsdebatten

10. ÖSTERSJÖVECKAN 2016
Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs 
strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmåen-
de. Tillsammans städar vi och minska miljöbelastningen.

11. ANLÄGGNING FÖR KVÄVERENING
Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom 
fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar 
näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs strän-
derna. Vårt projekt siktar på att väsentligt minska utsläpp av närings-
ämnen i havet från fiskodlingarna, utan att minska på produktionen.

Under utvecklingen av Östersjöprojektet har 
vi även mottagit många goda idéer kring hur 
vi kan utveckla det ytterligare. Det uppskattas 
och en del goda idéer har vi börjat arbeta på. 
Att Östersjön engagerar är uppenbart, redan 
nu har närmare 8 000 personer gillat projek-
tet i sociala media och vi har fått tillfälle att 
presentera de möjligheter som ges för både 
skolor, företag och organisationer. En idé 

som vi snabbt tog till oss var att skapa ett 
bankkort för miljön, något som vi hopp-

as kunna berätta mer om inom kort.

Ålandsbanken har under 18 år arbetat 
tillsammans med ett flertal miljöprojekt 
och vi har både samlat på oss insikter och 
byggt nätverk. Men det är inget tvivel om att 
det engagemang vi mött under det senaste 
halvåret överträffar våra vildaste förvänt-
ningar. Ingen kan göra allt men tillsammans 
kan vi åstadkomma mycket, det om något 
har blivit tydligt i och med Östersjöprojektet. 
Vill du eller ditt företag vara med och bidra 
till en friskare Östersjö så ser vi fram emot 
en kontakt. 

Årets finalister i Östersjöprojektet:

12. #IHANAITÄMERI
Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd. Vi utvecklar 
kommunikation i sociala media som både engagerar, in-
spirerar och aktiverar.

Peter Wiklöf, VD

Sammanlagt fick vi  i år in närmare hundra ansökningar inom Östersjöprojektet och av dem 
valde juryn ut 12 projekt (inom fyra olika kategorier) som gick vidare till omröstning. Nästa 
år kommer nya ansökningar, och genom att rösta på det projekt du tycker bäst främjar  
Östersjön har du även nästa år chansen att vinna 500 euro i Ålandsbankens Miljökonto.

Du som inte röstat för den idé du 
tycker är bäst. Gör det nästa år!
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Crowdfunding är ett växande fenomen världen över. För entreprenörer 
är det en ny kanal till investerare och kapital. Samtidigt blir många per-
soner nu riskkapitalister när de tar chansen att finansiera olika affärs- 
idéer. Detta har uppmärksammats av myndigheterna.

Crowdfunding, som också 
brukar kallas gräsrots- eller 
folkfinansiering, är ett relativt 
nytt sätt att kanalisera ka-
pital till projekt eller till små 

och nystartade företag. 
Fenomenet kommer från USA och det 

första exemplet på crowdfunding sägs 
vara hemsidan ArtistShare. Där kan mu-
siker be sina fans att donera pengar så 
att de ska kunna spela in sin nästa skiva. 
Först ut lär ha varit Maria Schneider som 
lyckades få in ungefär 130 000 dollar till 
sitt jazzalbum Concert in a Garden som 
senare vann en Grammy 2005.

The crowd
Crowdfunding innebär att man riktar sig 
mot ett stort antal individer (från engel-
skans ”the crowd”) som var och en bidrar 
eller investerar en mindre summa pengar. 
Finansieringen sker vanligen via platt-
formar på Internet. De fungerar som en 
anslagstavla där entreprenörer, företaga-
re, artister och många fler visar upp sina 
affärsidéer och projekt. 

Metoden har blivit allt mer populär 

och enligt prognoser förväntas crowd-
funding växa stort kommande år världen 
över. En fördel med crowdfunding är att 
det underlättar att få bidrag till att starta 
igång små lokala projekt och är således 
även en bra lösning för entreprenörer på 
tillväxtmarknader.

Peer to peer lending
Det är framför allt mindre företag som 
förväntas använda Internet som kanal för 
att låna pengar direkt av många inves-
terare. Lånen ger vanligen en ränta men 
kan också vara helt räntefria. I branschen 
brukar den här typen av lånestruktur 
kallas ”peer to peer lending”. Att digitala 
marknadsplatser för lån växer fram där 
låntagare och många långivare kan mö-
tas utan traditionella mellanhänder är en 
intressant utveckling. 

Tre olika former
Men förutom lån finns crowdfunding i 
tre andra former. Den ena är donatio-
ner där personer kan hjälpa någon eller 
någonting som de gillar utan att ställa 
krav på att få något tillbaka. En annan 

form som har varit mycket populär i USA 
är att ge bidrag i utbyte mot en framtida 
belöning. Det kan till exempel vara att få 
en helt ny produkt eller att se den film 
som producerats med hjälp av bidraget. 
Den sista formen av crowdfunding är när 
allmänheten erbjuds att i utbyte få aktier 
i företaget som söker och får kapital. Här 
är behållningen chansen att få del av bo-
lagets framtida vinster och värdetillväxt.
 
Flera fördelar
Det kan finnas flera fördelar med att söka 
finansiering via crowdfunding. Exempelvis 
kan bolaget få kapitaltillskott snabbt och 
enkelt när det befinner sig i ett startskede 
och då det kan var svårt att få finansiering 
från annat håll. Det kan också vara ett bra 
sätt att prova sin idé. Är finansierings-
intresset stort är det förmodligen en bra 
indikation på att till exempel produkten 
också kommer att fungera på marknaden. 
Att använda Internet som finansierings-
kanal kan också ge extra publicitet och bli 
en bra marknadsföringskanal. Slutligen 
blir förmodligen de som väljer att bidra 
med kapital engagerade ”ambassadörer” 

eftersom de tror på idén.
Några exempel på nordiska plattfor-

mar som startats upp under senare tid är 
Crowdcube, FoundedByMe och Toborrow. 
Men de största crowdfundingsajterna i 
världen är Kickstarter och IndieGoGo. 

95 000 lyckosamma kampanjer
Till exempel har Kickstarter, som främst 
används av artister, designers, musiker 
och filmmakare, haft cirka 95 000 lycko-
samma kampanjer, det vill säga att man 
erhållit sökt finansieringsbelopp. Totalt har 
Kickstarters alla cirka 265 000 projekt fått 
in ungefär 2,1 miljarder dollar från 9,8 mil-
joner personer. Den största crowdfunding-
en gjorde Coolest Cooler när de 2014 fick 
drygt 13 miljoner dollar till att utveckla en 

portabel kylbox utrustad med bland annat 
högtalare och drinkmixer. Bolaget hade på 
Kickstarter sökt efter 50 000 dollar!

Demokratisk utveckling
Man kan påstå att de nya finansie-
ringsplattformarna innebär en form av 
demokratisk utveckling. Dels har det 
blivit lättare för många entreprenö-
rer över hela världen att få tillgång till 
kapital, dels gäller det också för folket 
som finansierar. Nu kan varje individ med 
små summor komma åt investeringsfor-
mer som historiskt varit reserverade för 
ett fåtal stora investerare och särskilda 
nätverk. Resultatet är att många fler kan 
bli riskkapitalister. Intressant nog har det 
också visat sig att majoriteten aldrig har CROWD

FUNDING 
Ökad demokrati men riskfyllda projekt för folket

köpt onoterade aktier innan de började 
med crowdfunding.

Betydande risker
Att det i många fall handlar om risker 
har uppmärksammats. Några länder har 
infört regler för låne- och aktiebase-
rad crowdfunding. Det finns dock i dag 
ingen allmän reglering inom EU men det 
har diskuterats. Myndigheterna ser att 
crowdfunding kan vara en viktig finansie-
ringskälla för nystartade och innovativa 
projekt. Samtidigt flaggar man för bety-
dande risker för investerare. Det kan till 
exempel handla om bedrägeri och ofull-
ständig information samt operativa risker 
hos plattformarna och inte minst risken 
att gå miste om investerat kapital. 

Text: Per Sommerlou   
Illustration: Anna Windborne



”En generell slutsats är att när himlen över 
finansiella marknader känns alltför ljusblå och 
orosmolnen lyser med sin frånvaro – då ska du 
som investerare höja garden – det är då som 
smockan väntar runt hörnet.”

LIKA DELAR  
VETENSKAP  
OCH KONST
I vår allokering har vi ökat andelen aktier – investeringsläget är 
mer attraktivt än i våras. Men var uppmärksam på orosmolnen. 
När dessa skingras finns det anledning att vara försiktig med sin 
exponering i aktiemarknaden.

18 Ålandsbanken | Portföljstrategi

Det gäller att 
arbeta me-
todiskt och 
strukturerat 
och inte låta 
känslor ta 
överhanden. 
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Sedan några veckor 
tillbaka har jag haft 
glädjen att instal-
lera mig som ak-
tiestrateg i gruppen 
som arbetar med 

Case & Analys inom ramen för 
kapitalförvaltningen på Ålands-
banken. Många av er är kanske 
läsare av den morgonkommentar 
som vi dagligen skickar ut till 
våra aktiekunder. I denna krönika 
tänkte jag försöka bena ut hur 
jag som strateg resonerar kring 
arbetet med analysen.

Klart är att olika strateger har 
olika ansatser i sitt arbete och 
jag skulle vilja påstå att arbetet 
ofta kan beskrivas som lika delar 
vetenskap och konst. Det gäller 
att arbeta metodiskt och struk-
turerat och inte låta känslor ta 
överhanden. Men samtidigt finns 
det i mitt sätt att arbeta ett visst 
mått av magkänsla som väger in 
i analysen. 

Denna magkänsla kan kanske 
beskrivas som summan av 25 års 
erfarenhet av uppgång och fall i 
aktiemarknaden, att ha vandrat 
genom ett antal konjunkturcykler, 
it-bubblor, finanskriser, hausse, 
baisse, femhundraprocentiga 
styrräntor likväl som dagens 
negativa centralbanksräntor. 

En generell slutsats är att när 
himlen över finansiella markna-
der känns alltför ljusblå och oros-
molnen lyser med sin frånvaro 
– då ska du som investerare höja 
garden – det är då som smockan 
väntar runt hörnet. Senast vi var i 
en sådan situation var i våras när 
den nordiska börsen (VINX 30) 
under sex månader mellan okto-
ber 2014 och april 2015 steg med 
häpnadsväckande 35 procent.

Efter denna exceptionella upp-
gång var värderingen av börsen 
skyhög, vilket den ju gärna blir när 
upplevda orosmoln skingras. Ett 
annat tydligt tecken på en bubbla 
är när man lyfter fram argument 

GRAF 1: USA HAR VARIT DRAGLOK

som säger ”this time it´s diffe-
rent”. Ingen dag är ju den andra 
helt lik, men det är sällan som 
fundamentala samband bryts. 

Vad gäller aktiemarknaden 
så krävs det att bolagens vinster 
över tiden bygger utvecklingen 
av aktiekurser. Detta gäller även 
om exempelvis obligationsräntor 
handlas på extremt låga nivåer i 
kölvattnet av finanskrisen.

Hur resonerar jag då i dagslä-
get? Kanske kan vi lite schematiskt 
dela upp analysen i fem delar vilka 
alla har en bärande roll i bedöm-
ningen av börsen inför 2016: kon-
junktur, bolagsvinster, värdering, 
räntor och marknadsfaktorer.

KONJUNKTUR: Industriländerna 
är i en utdragen mellankonjunktur 
där det fortfarande borde vara en 
bit kvar till nästa naturliga kon-
junkturtopp. USA agerar draglok 
medan valutaförsvagning och 
halverade oljepriser hjälper en 
sårbar europeisk ekonomi.

Det är sju år sedan ekonomin 
bottnade i recessionen vintern 
2008/09, men BNP-nivån i euro-
området är trots allt bara tillbaka 
till där den var inför finanskrisen. 
Ekonomin växer ju över tiden och 
normalt kulminerar varje kon-
junkturcykel på en tydligt högre 
nivå en den föregående. Även 
i USA, som ligger före i cykeln, 
verkar det finnas lediga resurser i 
ekonomin. 

Under den stora recessionen 
tappade USA nära tio miljo-
ner arbetstillfällen. Trots stark 

återhämtning sedan botten är det 
inget riktigt drag i lönerna, vilket 
antyder att det fortfarande finns 
lediga resurser på arbetsmark-
naden och att det är en bra bit 
kvar innan USA:s ekonomi slår i 
kapacitetstaket.

VINSTER: Vi har nu tagit oss 
genom rapportperioden för bola-
gens kvartalsresultat. I allmänhet 
har det varit anständiga bolags-
rapporter men det saknas guld-
kant. Det gör att analytiker hyvlat 
av en del av vinstprognoserna för 
kommande år. 

Sett till aktiemarknaden har 
rapporterna däremot tagits emot 
ganska väl. Det beror i hög grad 
på att sommarens och höstens 
kraftiga börsfall bidragit till att 
justera ner förväntansbilden. 

Blickar vi framåt så bör en 
generellt svag euro, eller konkur-
renskraftig valuta som det heter 
på centralbanksspråk, och en 
fortsatt försiktig konjunkturför-
bättring ge utrymme för gradvis 
stigande vinster. 

19Portföljstrategi | Ålandsbanken 
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När riskaptiten 
når en extrem 
nivå, positiv 
eller negativ, 
så ökar sanno-
likheten för en 
rekyl i motsatt 
riktning. Med 
andra ord kan 
riskaptiten an-
vändas som en 
kontraindikator 
i extremlägen. 

GRAF 3: … MEN VÄRDERINGARNA HAR JUSTERATS NED

GRAF 2: VINSTFÖRVÄNTNINGARNA HAR DÄMPATS …

VÄRDERING: Sommarens och 
tidiga höstens bitvis bruta-
la kursnedgångar punkterade 
årets multipelexpansion. Nyck-
eln till börsuppgång är stigande 
vinstprognoser men givet var vi 
befinner oss i konjunkturen bör det 
återigen finnas ett visst utrymme 
för högre värdering, åtminstone i 
delar av börsen då korrektionen 
slog ganska urskiljningslöst mot 
aktier. 

Nu gäller det att sålla agnarna 
från vetet, att passa på att plocka 
upp kvalitetsbolag till väsentligt 
lägre prislapp jämfört med i våras. 

RÄNTEMARKNAD: Om jag tving-
as att bara välja ett prognos- 
instrument när jag grunnar på 
konjunkturen och i förlängningen 
vinstutvecklingen hos börsbo-
lagen, då lyfter jag gärna fram 
räntemarknaden. 

Lutningen på avkastnings-
kurvan, det vill säga förhållandet 
mellan långa och korta räntor, 
är över tiden den kanske mest 
robusta ledande indikatorn. Ju 
högre långa obligationsräntor 
är i förhållande till papper med 
kortare löptid, det vill säga ju 
brantare avkastningskurva, desto 

mer varslar det om accelererande 
aktivitet i ekonomin. Dessutom 
kan vi använda räntemarknaden 
för att läsa av räntedifferensen 
mellan olika länder och instru-
ment för att avgöra riskaptiten på 
marknaden. 

När eurokrisen kulminerade 
sommaren 2012 kunde vi i realtid 
läsa av hur räntedifferensen 
mellan euroområets periferi och 
kärna skenade. Till slut tvingades 
ECB:s chef Mario Draghi att slå 
näven i bordet och lova att cen-
tralbanken skulle göra allt som 
krävdes för att försvara euron. 

Vad säger oss då räntemarkna-
den i nuläget? Avkastningskurvorna 
är tydligt brantare än i vintras, vilket 
avspeglar en mindre negativ kon-
junktursyn. Samtidigt har senaste 
årens räntekonvergens mellan 
periferi och kärna stannat av. 

Det varslar om att räntemark-
naden upprätthåller en viss be-
redskap inför kommande problem 
inom EMU – för dessa kommer att 
bubbla till ytan med jämna mellan-
rum, den saken är klar.

MARKNADSFAKTORER: När 
riskaptiten når en extrem nivå, 
positiv eller negativ, så ökar 
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sannolikheten för en rekyl i 
motsatt riktning. Med andra ord 
kan riskaptiten användas som 
en kontraindikator i extremlägen. 
Inom vår kapitalförvaltning har vi 
duktiga, matematiskt orienterade, 
analytiker som beräknar riskapti-
ten utifrån volatilitet och avkast-
ning i marknaden. 

Dessa kalkyler visar att den 
överdrivna riskaptiten under 
våren tydligt har dämpats. Vi 
ser nu en mer rimlig värdering 
och räknar med ett anständigt 
vinstmomentum framöver. Ett 
idag svagt börssentiment bör 
därför indikera en bra potential i 
aktiemarknaden. 

Var uppmärksam
I vår allokering har vi i höst ökat 
andelen aktier efter att under våren 
ha minskat densamma. Det finns 
mer attraktiva investeringsmöj-
ligheter i nuläget, men det gäller 
också att ständigt vara på tåspet-
sarna och utmana den gängse 
uppfattningen på marknaden. Var 
uppmärksam på orosmolnen. Tänk 
på att det är när dessa skingras 
som det finns anledning att vara 
som allra mest försiktig med sin 
exponering i aktiemarknaden. 

Niklas Wellfelt  
är ny chef för  
Case-gruppen  
i Ålandsbanken
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Så ser Åland 
ut år 2025
Det är inte lätt att sia om hur Åland ser ut om tio år. Men för 
den modiga är inget omöjligt. Vi knackade på hos högsko-
lerektor Edvard Johansson och sade: Du får fria händer att 
tänka vitt och brett – lycka till!

Det blev visioner som både uppmuntrar och skrämmer.

Jag tar förstås tillfället i akt och er-
bjuder min vision av hur Högskolan 
på Åland ska bidra till samhällsut-
vecklingen. Men jag har också några 
allmänna tankespår jag gärna delar 

med mig av, säger Johansson.
Han är snabb att bjuda in till vidare diskus-

sion om Ålands framtid.
– Om mina idéer lockar till läsarreaktioner 

så diskuterar jag mycket gärna vidare i nästa 
nummer av Ålandsbanking.

1.  Ett samhälle med 34 000 invånare med 
ett Mariehamn som har 15 000 invånare. 
Mariehamnspolitikerna har slutat strida med 
varandra och planerar istället nya, urbana, 
bostadsområden där alla har havsutsikt. 
Därför börjar staden bli en attraktiv inflytt-
ningsort. Den kommunala inkomstskatten 
har sänkts och fastighetsskatten har höjts.

2.  En högskoleort där Högskolan på Åland har 
1 500 studerande. Högskolans engelsksprå-
kiga utbildningsprogram har hög marknads-
relevans och lockar studerande från hela 
världen. Företagen på Åland drar nytta av 
denna kompetens och växer.

3.  Ett mer internationellt samhälle där det 
finns en engelskspråkig grund- och 
gymnasieutbildning. En s.k. International 

Baccalaureate-examen har införts som ett 
komplement till studentexamen. Språkbads-
dagis och hemspråksundervisning i finska 
har införts. 

4.  Ett öppnare samhälle där jordförvärvsreg-
lerna och näringsrättslagstiftningen har 
slopats. Att ha stuga i Ålands skärgård 
börjar bli populärt bland stockholmare 
och helsingforsare. Antalet restauranger i 
skärgården har ökat och vattenkvaliteten i 
Skärgårdshavet är mycket bättre än i dag.

5.  Åländskt lammkött och på land odlad fisk 
och skaldjur är trendigt och eftertraktat på 
restauranger i hela Norden.

1.  Ett samhälle i en negativ spiral av försämrad 
sysselsättning och höjda skatter.

2.  Ett samhälle inbäddat i giftiga blågrön- 
alger.

3.  Ett inåtvänt, lokalpatriotiskt samhälle där 
kreativa individer inte vill bo. 

4.  Ett samhälle utan direkt flygförbindelse till 
Stockholm och Helsingfors.

5.  Främmande för att locka till sig entreprenö-
rer från hela världen.

År 2025 är Åland:

År 2025 är Åland inte:

Text: Joakim Enegren   Foto: Viktor Fremling

Vill du bidra  
med dina tillägg  

eller kommentarer?  
Hör då gärna av dig  
till alandsbanking@ 

alandsbanken.ax!
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Att ha stuga i  
Ålands skärgård  

börjar bli populärt 
bland stockholmare 
och helsingforsare.
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Regelbundet sparande passar för alla
– investera för framtiden redan idag.
Det är viktigt med en ekonomisk buffert, som kan täcka upp för oförutsedda 
utgifter. Vikten av ett sparande glöms väldigt lätt bort idag. Med fondsparande 
ger du dessutom dina besparingar möjligheten att växa, säger Rasmus Karls-
son, finansieringschef på Premium Banking på Ålandsbanken i Mariehamn.

Att spara i fonder är 
ett enkelt, bekvämt 
och smart sätt att 
faktiskt investera 
i sin egen framtid. 

Med så lite som 50 euro i mån-
aden kan resan från sparare till 
placerare börja. 

– Regelbundet fondsparande 
är bekvämt och kostnadseffek-
tivt, berättar Rasmus Karlsson, 
finansieringschef. Kunder kommer 
in till oss och önskar teckna regel-
bundet fondsparande, de har hört 

om smidigheten och möjligheter-
na att spara på det här sättet.

Vilken fond ska jag välja?
Välj den fond som motsvarar din 
riskprofil och en fond som passar 
din målsättning med sparandet. 
Hur du väljer att spara i fonder 
beror dels på tänkt placeringstid, 
dels på personliga preferenser. 
Är du beredd att ta en högre risk, 
eller väljer du hellre ett alternativ 
med en lägre risk?

– Det finns olika risknivåer 

och olika fonder. Något förenklat 
kan man dela in dem i räntefon-
der, blandfonder och aktiefonder, 
förklarar Rasmus. 

I generella drag är de olika 
fondindelningarna uppbygg-
da enlig följande: Räntefonder 
innehåller ofta företagsobli-
gationer, korta-medellånga 
ränteplaceringar och är generellt 
det minst riskfyllda alternati-
vet. Blandfonder innehåller en 
blandning av både räntebärande 
värdepapper och aktier och är 
riskmässigt på en medelnivå. 
Aktiefonder innehåller placering-
ar i aktiebolag och är vanligtvis 
fonder med en högre risknivå. 
Avkastningen går generellt hand 
i hand med risknivån. På Ålands-
bankens Internetkontor kan du 
sedan följa utvecklingen på dina 
fondplaceringar och givetvis även 
följa utvecklingen för Ålandsban-
kens hela fondutbud. 

Tillsammans med någon av 
Ålandsbankens kundrådgivare 
går du igenom de olika fonderna 
för att hitta rätt modell på spa-
randet just för dig.

– Om du önskar göra änd-
ringar under placeringstiden och 
till exempel vill höja eller sänka 
din risknivå eller byta sparbelopp, 
kan du när som helst byta hela 
eller delar av ditt fondsparande 
till någon annan av Ålandsban-
kens fonder, tillägger Rasmus.

Finns det risker med en 
fondplacering?
All placeringsverksamhet är 
förknippad med viss risk, och 
dina fondandelar kan både öka 
och minska i värde och det finns 
ingen garanti till avkastning. Som 
fondplacerare är du inte garan-
terad att få tillbaka det insatta 
kapitalet. Vi rekommenderar 
därför att du alltid följer med dina 
placeringar och kontaktar din 
rådgivare om du har frågor. 

Risken med en fondplacering är 
generellt sett mindre jämfört med 
en placering i ett enskilt värdepap-
per, eftersom fonderna placerar i en 
mängd olika värdepapper och på 
det sättet fördelar risken.

Som kund har du frihet att välja 
hur du vill spara. 
Du kan själv bestämma hur ofta du 
vill spara, en gång i månaden eller 
kanske en gång i halvåret. En del 
känner att de kan spara en större 
summa mer sällan medan andra 
kanske vill spara en mindre sum-
ma oftare.  Du väljer själv vilken 
dag i månaden som passar bäst 
för ditt regelbundna sparande.

Oförutsedda händelser eller 
situationer uppkommer alltid. 
Plötsligt går kylskåpet eller bilen 
sönder. Då är det viktigt att du 
har tillgång till en ekonomisk 
buffert, som kan täcka upp de 
oförutsedda utgifterna. Har du 

sparat regelbundet i fonder, har 
du möjlighet att utnyttja hela eller 
en del av ditt sparande. 

– Alla kan spara genom ett 
regelbundet fondsparande och 
det passar i princip alla, menar 
Rasmus. 

Genom att fondspara kan du 
förverkliga framtida drömmar.
– De som tecknar ett regelbundet 
fondsparande kan till exempel 
vara pensionären eller föräldern 
som vill spara till sina barn eller 
barnbarn med möjlighet till kon-
kurrenskraftig avkastning. Det 
är smartast att tänka lite mera 
långsiktigt gällande fondsparan-
de än ett vanligt konto och även 
tänka på att fondernas värde kan 
variera över tid, säger Rasmus. 

Även om du sparar på ett 
fondsparkonto kan du vid behov 
ta ut en del eller hela beloppet från 
kontot. Men som Rasmus säger 
så finns det en ”mental broms” på, 
man vill inte gärna ta pengar från 
fondsparkontot så lätt, utan stan-
nar istället upp och tänker efter 
innan man använder pengarna.

Öka intresset för den egna 
ekonomin.

I och med fondsparande 
så kan hela ditt intresse växa 
för att sköta om din ekonomi. 
Därför går det bra att ändra ditt 
sparbelopp eller kanske ändra 

Checklista för fondsparandeKan jag lägga undan 50 euro i månaden?
Vill jag spara enkelt och 

kostnadseffektivt?
Vill jag ha snabb tillgång 

till mina pengar, trots att 
jag sparar på längre sikt?Önskar jag ett sparalternativ 

där jag själv kan välja risknivå 
och placeringstid?

Om du svarat JA på frågorna, 
då är det hög tid att börja 

fondspara regelbundet!

JA NEJ

Text: Andrea Basilier   Foto: Viktor Fremling

Välj den fond 
som motsvarar 
din riskprofil 
och en fond 
som passar din 
målsättning 
med sparandet.

Alla kan spara 
genom ett 
regelbundet 
fondsparande 
och det passar 
i princip alla, 
menar Rasmus.

ditt sätt att spara. Genom en 
fond kan du placera på sådana 
marknader och i de värdepapper 
som du själv är intresserad av. 
Fondsparande kan också vara ett 
intressant och roligt sätt att lära 
sig förstå hur placeringar på olika 
marknader fungerar. 

– Att ta kontroll över sin 
ekonomi ska inte vara svårt. En 
femtiolapp i månaden bör alla 
ha råd att spara. Det är såpass 
viktigt att ha ett sparande att 
man måste försöka dra ner på 
någonting annat istället, säger 
Rasmus. 

Rasmus Karlsson, 
finansieringschef på 
Premium Banking 
på Ålandsbanken i 
Mariehamn

Sparande | Ålandsbanken Ålandsbanken | Sparande

Exempel på regelbundet sparande 100 euro per månad från 1.12.2005

Exemplet ovan är en jämförelse mellan sparande på Ålandsbankens sparkonto och Ålandsbankens tre Premiumfonder. Våra Premi-
umfonder är blandfonder, dvs. de placerar i både aktier och ränteplaceringar. Siffran i namnet anger aktievikten vid ett normalläge 
på marknaden. Resterande del består av ränteplaceringar och kontanter. Det betyder att Premium 70 är den fond med högst andel 
aktieplaceringar av Premiumfonderna. 

Läs mer om Premiumfonderna på www.alandsbanken.fi/premiumfonder.

Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning och det placerade kapitalet kan minska eller öka under placeringstiden 
och en återbetalning av hela det placerade beloppet kan inte garanteras.

Premium 50 1 234 2 524 3 167 4 606 6 892 7 222 8 924 11 147 12 870

Sparkonto 1 206 2 441 3 704 4 928 6 142 7 359 8 579 9 802 11 028
Premium 70 1 252 2 625 2 907 4 639 6 840 6 920 8 831 11 408 12 696

Premium 30 1 225 2 503 3 392 4 870 6 791 7 376 9 058 11 093 12 631
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Guldet
i finska

cupen gav
efterlängtat

tillskott i
kassan

Text: Helena Forsgård   Foto: Viktor Fremling

IFK Mariehamn Ab har en stor fördel som ak-
tiebolag – ägarna har satsat med hjärtat och 
räknar knappast med någon dividend. I övrigt 
gäller samma hårda bud som för andra bolag. 
Intäkterna bör täcka kostnaderna. 

– Det är en kamp varje år. Möjligheterna till 
extra intäkter är få. Att sälja en spelare kan ge 
klirr i kassan, men det är lättare sagt än gjort, 
säger Peter Mattsson.

Hösten är en bråd tid 
för Peter Mattsson 
– på papperet vd 
och klubbdirektör, i 
praktiken allt-i-allo 

för aktiebolaget IFK Mariehamn.
– Det är tvärtemot vad alla 

tror när ligasäsongen är över. Nu 
kan du koppla av, säger folk. Men 
det är nu det stora arbetet börjar. 
Jag ska förhandla med sponsorer 
och förhoppningsvis ta in mellan 
500 000 och 600 000 euro. Avtal 
ska skrivas med spelare och 
tränare. Lägenheter, som inte 
används i vinter, ska hyras ut, 
säger han.

Bra för hela Åland
Några år efter att IFK Marie-
hamns A-lag stigit till högsta 
ligan i Finland, Veikkausligan, 
bildades aktiebolaget som har 
en uppgift – att sköta A-lagets 
affärer. 

– Det fanns önskemål inom 
ligan att lagen skulle bli aktiebo-
lag. Omsättningen steg också så 
mycket att det fanns ekonomiska 
fördelar med att bli ett bolag. Ett 
annat skäl var att skydda övriga 
sporter inom föreningen – att 
de inte skulle bli lidande om liga-
satsningen gick på tok.

Aktiebolaget har cirka 700 
ägare. De flesta är små, de två 
största är Ålands Penningauto-
matförening PAF och föreningen 
IFK Mariehamn Fotboll r.f. Sedan 
starten har bolaget haft två 
emissioner.

– Många har satsat med 
hjärtat, för att de älskar fotboll 
och IFK Mariehamn. Många ser 
också det stora PR-värdet för 
hela Åland att ha ett lag i högsta 
ligan. IFK Mariehamn är ett starkt 
varumärke. Vi syns mest av alla 
på Åland i medierna utanför 
landskapet och vi nämns ofta i 
positiva sammanhang. Många 
besöker Åland tack vare ligalaget, 
säger Mattsson.

Låg spelarbudget
Budgeten ligger på cirka 1 miljon 
euro. Sponsorerna står för cirka 

60 procent av intäkterna, biljett- 
och kioskintäkter för cirka 20 
procent. Resterande pott utgörs 
av bidrag och övriga diverse 
intäkter.

– Vi har många trogna 
åländska sponsorer. Men det är 
en kamp varje år innan alla avtal 
rotts i hamn.

Bolaget har cirka 130 spon-
sorer, huvudsponsor är hotell 
Arkipelag. 

Löner till spelare, tränare, 
ledare och administration är den 
största utgiftsposten, hit går 
cirka 75 procent. Resterande 25 
procent går till resor, hyror, mate-
rial och dylikt.

– Av tolv lag i ligan ligger vi 
på åttonde plats vad gäller spe-
larbudgeten. Rätt lågt med andra 
ord. Vi kan inte locka spelare 
med höga löner. Jag är tydlig 

med det från allra första början 
när agenter och spelare ringer. I 
stället satsar vi på att ta väl hand 
om våra spelare. Vi är måna om 
att de trivs och att vi håller det vi 
lovar. 

En stor bedrift
Till nästa säsong vill Mattsson 
helst ha 20 spelare i truppen. 
Största delen är redan klara i 
nuläget. Dessutom ska tränaren 
Pekka Lyyskis efterträdare utses.

Att laget spelat i ligan elva år i 
rad är enligt Peter Mattsson inget 
annat än en stor bedrift.

– Många tar för givet att vi 
ska vara kvar där, men vi har kni-
ven på strupen hela tiden. Det är 
en knepig balansgång. Vi måste 
vakta på varenda euro som går 
ut, men vi kan inte heller dra ner 
för mycket på spelarbudgeten. 

Det skulle leda till en nedåtgå-
ende spiral med sämre resultat 
och i värsta fall en missad plats 
i ligan.

Styrelsen tittar hela tiden på 
tänkbara projekt som kunde ge 
mer intäkter till bolaget – helst 
en nätt summa varje månad. 

– Vi är öppna för alla idéer. Vi 
behöver ett extra ben att stå på. 
Vi hoppas förstås på att kunna 
sälja en spelare nu och då men 
det händer så ytterst sällan, även 
om man ser till hela Finland. Vår 
enda försäljning hittills – Petteri 
Forsell till turkiska Bursaspor – 
gav oss 450 000 euro och rädda-
de budgeten för några år, säger 
Peter Mattsson.

En stor ljusglimt i år är 
guldet i finska cupen som gav 
50 000 euro och en plats i 
Europa League som ger ytterli-

Peter Mattsson till vänster är vd och klubbdiretör 
för IFK Mariehamn Ab. Thomas Fonsell till höger  
är föreningschef för IFK Mariehamn Fotboll r.f.
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biljett- och
kioskintäkter
för cirka 20
procent.
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Aktuell  
skatteinformation  
för placerare
Skattesatsen för kapitalinkomster har under de senaste åren höjts i flera omgångar 
och progressionen har stramats åt. De kommande ändringarna för 2016 gör inget 
undantag i denna trend. Ändringarna nedan baserar sig på regeringens proposition 
och tanken är att lagarna träder i kraft från och med 1.1.2016.

Kapitalinkomstens över gräns 
föreslås stiga från nuvarande 
33 procent till 34 procent. Den 
nedre skattesatsen kommer 
att kvarstå på 30 procent. Även 

inkomstgränsen för den övre skattesat-
sen kvarstår på nuvarande 30 000 euro. 
Beskattningen av förvärvsinkomster kom-
mer även att skärpas. Planen är att höja 
inkomstskatteskalan med ca 1,2 procent. 

Därtill har regeringen föreslagit att 
skärpa skalan genom att sänka den nedre 
gränsen för skalans högsta inkomstklass 
från 90 000 euro till 72 300 euro. Detta 
innebär att de två högsta inkomstklas-
serna i skalan slås samman. Avsikten är 
att sammanslagningen ska gälla skatte-
åren 2016 och 2017.

Överlåtelseförluster
Enligt propositionen ska överlåtelseför-
lust av egendom med vissa begräns-
ningar kunna dras av från kapitalinkom-
ster. För tillfället är överlåtelseförluster 
avdragbara enbart från överlåtelsevinster. 
Den föreslagna ändringen berör privata 
personer och dödsbon. I fortsättningen 
skulle överlåtelseförluster i första hand 
dras av från överlåtelsevinster och de fem 
följande åren allteftersom vinst uppstår. 
Om den skattskyldige inte har överlåtel-
sevinster eller om de inte är tillräckliga för 
att dra av hela överlåtelseförlusten, dras 
den del som inte dragits av från vinsterna 

Text: Nina Laakkonen  Foto: Daniel Eriksson

av från nettokapitalinkomsten. Ändringen 
gäller överlåtelseförluster som uppstår år 
2016 eller efter det.

Ränteavdrag
Ränteavdrag av bostadslån kommer att 
begränsas i en snabbare takt. Begräns-
ningen av avdragsrätten genomförs 
stegvis så, att den avdragsgilla andelen 
minskas med 10 procent per år från och 
med 2016. År 2016 är ränteavdraget för 
bostadslån 55 procent, år 2017 är avdra-
get 45 procent, 35 procent år 2018 och år 
2019 endast 25 procent. Ränteavdrag för 
inkomstens förvärvande är fortsättnings-
vis till 100 procent avdragbara.

Självrättelse
I regeringens proposition föreslogs 
dessutom om en tillfällig lag gällande 
självrättelse av beskattningen för 2016. 
Lagen skulle ha innehållit möjlighet till så 
kallat effektivt ångrande i beskattningen. 
Största orsaken till lagen var det ökade 
informationsbytet mellan myndigheterna 
från och med 2017. 

Regeringen drog dock tillbaka denna 
ändring. Effektivt ångrande skulle enligt 
propositionen under 2016 ha gett en 
privatperson eller ett dödsbo möjlighet 
att uppge inkomster som blivit oanmäl-
da enligt inkomstskattelagen eller enligt 
arvs- och gåvoskattelagen utan straff-
rättsliga konsekvenser. 

gare minst 200 000 euro. Utan 
det tillskottet hade man varit 
tvungen att dra ner budgeten 
inför nästa säsong för att rädda 
ett plus-minus-noll-resultat. Nu 
hoppas man att laget klarar sig 
bra i fortsatt spel i Europa vilket 
i sin tur skulle ge ännu mer till 
bolagskassan.

Vattentäta skott
Thomas Fonsell är föreningschef 
för IFK Mariehamn Fotboll r.f. 

– Bolaget och föreningen 
jobbar i slutändan för samma 
mål – att fostra duktiga fotbolls-
spelare – men ekonomiskt har vi 
vattentäta skott mellan oss. Men 
naturligtvis jobbar vi tillsam-
mans i många frågor och har en 

ömsesidig respekt för varandras 
verksamhet, säger han.

För att få sin ligalicens måste 
ett lag uppfylla olika kriterier, 
bland annat ha organiserad 
ungdomsverksamhet med lag på 
olika nivåer.

– Det klarar vi med råge. Vi 
har 19 lag och dessutom sex 
akademigrupper för dem som 
vill satsa ännu mer på fotboll. 
Totalt 451 spelare från 5 år och 
uppåt. När IFK steg till ligan blev 
det en boom. Många av dem, 
som då spelade i laget, jobba-
de på daghem och inspirerade 
barnen till att börja spela fotboll. 
Liga-effekten avtog en aning 
när spelarna blev heltidsproffs, 
men nu har vi åter många unga 

fotbollsspelare och jag vill ge en 
stor eloge till våra duktiga ledare, 
säger Fonsell.

Ett huvudmål är att få fram 
spelare som platsar i A-laget och 
i Åland United.

– Det är inte lätt. Inte ens 
stora och förhållandevis rika HJK 
i Helsingfors klarar sig helt med 
egna talanger. Man får inte heller 
glömma att många spelar fotboll 
enbart för att det är roligt. De 
drömmer inte om att bli proffs, 
men även de har en viktig plats i 
föreningen.

Populär cup
Föreningens budget landar på 
525 000 euro i år. Intäkterna är 
träningsavgifter, allmänna bidrag, 
sponsorbidrag – Ålandsbanken 
är föreningens huvudsponsor – 
och inkomster från turneringen 
Alandia Cup, som ordnats för 
11-åringar sedan 1978.

– Varje år säger jag att vi nått 
taket vad gäller antalet deltagan-
de lag och varje år har jag fel. Till 
nästa års turnering är redan 129 
anmälda lag. Nytt rekord igen, 
säger Thomas Fonsell.

Inga pengar går från fören-
ingen till bolaget. Däremot går en 
del åt andra hållet.

- Vi ger en slant till ungdoms- 
verksamheten varje år, säger 
Peter Mattsson.

Thomas Fonsell har en dröm 
– att få fram en spelare som är 
intressant för en klubb i Europa 
”där de stora pengarna finns”. I 
dag finns noga uträknade tariffer 
för ett så kallat utbildningsbidrag, 
som en värvande klubb betalar 
till den klubb som uppfostrat 
spelaren i fråga.

– Ett bra system som räddat 
många små klubbar och som 
innebär att stora rika klubbar inte 
kan sno andras talanger utan att 
betala rätt rejält för sig. En spela-
re, som går långt, kunde rädda vår 
verksamhet för många år fram- 
över, säger Thomas Fonsell. 

För att få sin
ligalicens 
måste ett lag 
uppfylla olika 
kriterier, bland 
annat ha orga-
niserad ung-
domsverksam-
het med lag på 
olika nivåer.

Ett huvudmål är att få fram spelare som 
platsar i A-laget och i Åland United.

Kom ihåg att du alltid kan 
höra med Emma eller någon 
av våra andra jurister om 
aktuella frågeställningar.
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Ålandsbankens Mobilbank – Banken i fickan
Ålandsbankens Mobilbank är här. Den ger dig 
möjlighet att utföra flera bankärenden snabbt och 
smidigt direkt via din mobiltelefon eller surfplatta.

G ör dina bankärenden när 
och var du vill. 
Med Mobilbanken har du 
banken i fickan och får en 
tydlig överblick av din eko-

nomi direkt i mobilen. Betala räkningar 
och e-fakturor och gör egna överföringar. 
Följ med utvecklingen av dina placering-
ar och håll koll på dina lån. Du kan även 
skicka meddelande till din rådgivare och 
mycket mer.

– Nyttan med Mobilbanken är att 
kunden kan komma in på Internetkontoret 
var som helst i världen, berättar Carita 
Josefsson, som är produktansvarig. Det 
är tillgängligheten som lockar, tillägger 
hon.

Mobilbanken är utvecklad som app-
likation för iOS och Android och är ett 
komplement till Internetkontoret. För att 
använda Mobilbanken behöver du vara 
kund hos Ålandsbanken och ha tillgång 
till våra digitala tjänster.

– I Mobilbanken är en av de väsent-
ligaste funktionerna att du kan se sitt 
saldo när du är på språng, berättar Carita. 
Ifall du är på shopping så vill du kanske 
ibland kolla dina transaktioner och se 
tillgängligt belopp.

Mobilbanken är väldigt efterfrågad av 
våra kunder, speciellt vill kunderna kunna 
se sina konton, förvar och snabbt göra 
betalningar. Ifall du är osäker på något i 
appen så går det bra att vända dig till din 
rådgivare eller till Kundservice.

Personlig anpassning
I Ålandsbankens Mobilbank kommer 
du att ha samma inställningar som du 
har gjort på Internetkontoret. Om du till 
exempel har namngett dina konton så 
kommer samma uppdelning att synas i 
Mobilbanken. För betalningar har du nyt-
ta av mottagarregistret som uppdateras 
både i Mobilbanken och på Internetkon-
toret då du ändrar, lägger till eller tar bort 

Via Mobilbanken kan du 
till exempel
1.  Se alla dina konton och de-

positioner samt transaktioner 
upp till 13 månader tillbaka 
i tiden. Du ser även dina 
kortuppgifter och de aktuella 
inställningarna.

2.  Enkelt göra eurobetalningar 
och egna överföringar. Till din 
hjälp finns mottagarregistret.

3.  Bekräfta dina inkomna e- fak-
turor snabbt och smidigt. Du 
öppnar tjänsten och lägger till 
nya anslutningar via Internet-
kontoret.

4.  Se dina lån som du har hos 
oss. Klicka dig vidare och se 
dina lånedetaljer och uppgif-
ter om nästa betalning.

5.  Se och följ med utvecklingen 
av dina förvar och de enskilda 
innehaven i dem.

6.  Se inkomna meddelanden 
från banken och skicka nya 
meddelanden.

Så här kommer du igång 
med Mobilbanken
1.  Gå in på  

www.alandsbanken.ax/mobil. 

2.  Välj att ladda ner till iPhone 
eller till Android eller sök på 
”Ålandsbanken Finland” direkt 
i App Store eller Google Play.

3.  Välj appen och installera den. 
Du kan behöva ditt lösenord 
till appbutiken.

4.  Logga in med ditt använ-
dar-ID, lösenord och kodta-
bell. Nästa gång du loggar 
in behöver du bara ange ditt 
lösenord.

mottagare i ditt register.
– Inställningar som du redan har gjort 

på Internetkontoret följer med till Mobil-
banken, och när du gör en ny eller ändrar 
en befintlig inställning i Mobilbanken 
följer den automatiskt med till Internet-
kontoret, berättar Carita.

Säker kommunikation
– Det som är speciellt med Ålandsban-
kens Mobilbank är att du kan skicka ett 
meddelande till Kundservice direkt via 
appen. Det är en säker kommunikations-
kanal mellan dig och banken, berättar 
Carita. 

Du kan skicka in dina frågor och får 
även svar i samma kanal, vilket är väldigt 
smidigt. Samma meddelande som skick-
as in via Mobilbanken kommer också att 

synas på Internetkontoret. Det går alltså 
bra att skicka in en fråga via Mobilbanken 
och sedan logga in på Internetkontoret 
för att läsa svaret. Vice versa är även 
möjligt.

Enkel inloggning
Första gången du loggar in i Mobilbanken 
behöver du göra det på samma sätt som 
till Internetkontoret, med användar-ID, 
lösenord och kodtabell. Det är för att 
koppla ihop appen med din telefon eller 
surfplatta. 

– Efter första inloggningen är appen 
kopplad till din telefon eller surfplatta, så 
trestegs-inloggningen behövs inte längre. 
Du loggar istället in genom en så kallad 
light-login som bara kräver ditt lösenord, 
förklarar Carita.

Vi tar emot feedback om appen.
Vi arbetar kontinuerligt med att integrera andra 
delar av bankens produktutbud och nya funktio-
ner i Mobilbanken. Berätta gärna för oss vad det 
är du saknar eller om du har några andra tips på 
hur vi kan göra Mobilbanken ännu bättre! Skicka 
ett meddelande via appen eller e-post till  
kundservice@alandsbanken.fi.  

28 Ålandsbanken | Mobilbanken

En del av teamet bakom Mobilbanken. 
Från vänster: Sanna Söderlund,  
Jannike Nordström projektledare, 
John Häggblom.

Text: Andrea Basilier  Foto: Viktor Fremling
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”Vi väljer bra fonder som 
passar våra kunder.”

Emmi Zilliacus: 

Fonder är bra när du ska investera på utländska 
marknader. Ålandsbankens fondexpert Emmi 
Zilliacus berättar hur hon hittar bra förvaltare 
och väljer ut intressanta fonder.                                                         
Text: Per Sommerlou  Foto: Viktor Fremling

Varför jobbar du med att välja ut 
fonder?
– Det är för att komplettera Ålands-
bankens eget fondutbud. Vi vill att våra 
kunder ska kunna investera även i andra 
fonder med intressant inriktning. 
 Vi har många bra egna fonder, framför 
allt med inriktning på de marknader som 
ligger oss geografiskt nära. På markna-
der längre bort, som till exempel Asien 
eller USA, finns det andra förvaltare som 
kompletterar vår egen förvaltning genom 
att de ofta på plats har resurser att 
analysera de bolagen eller marknaderna. 
Därför erbjuder vi våra kunder utländska 
fonder från utvalda förvaltare.

Hur går urvalet till?
– Vi väljer fritt från hela världen och 
är oberoende i vårt fondval. Med 
det menar jag att vi alltid strävar 
efter att välja ut välskötta fonder 
som passar in i våra kunders port-
följer.

Vad brukar kunderna fråga 
efter?
– Främst vill de investera i ak-
tiefonder med någon bestämd 
geografisk inriktning men också 

i räntefonder och alternativa 
fonder. 

Hur börjar du leta?
– Eftersom det kan fin-
nas tusentals fonder 
att välja på så måste 
det vara en struktu-

rerad process innan vi bestämmer oss för 
vilken specifik fond som ska väljas ut.

Processen bygger på både kvantitati-
va och kvalitativa metoder. 
 
Det låter komplicerat, vad betyder det?
– I korthet betyder den kvantitativa ana-
lysen att vi sorterar bort fonder som inte 
har den avkastnings- och riskprofil som 
vi söker efter. Därefter har vi förhopp-
ningsvis kvar ett tiotal fonder som är 
intressanta. Dessa analyserar vi sedan 
närmare och gör en kvalitativ bedömning 
av hur förvaltaren jobbar. 

Vi strävar därför alltid efter att träffa 
förvaltaren personligen innan vi tar beslut 
om att rekommendera en fond.

Vad är viktigt att ta reda på?
– Den långsiktiga bilden, hur har förval-
taren skapat avkastning över en kon-
junkturcykel? Hur fungerar fonden i olika 
marknadsklimat? Det är några frågor 
vi alltid vill få svar på. Dessutom vill jag 
förstå hur förvaltaren tänker och hur 
investeringsprocessen ser ut.

När tycker du en förvaltare gör ett bra 
jobb?
– Avkastningen är ett svar men samtidigt 
måste det finnas väl genomarbetade 
rutiner och processer på plats. Vi följer 
löpande upp de fonder vi valt ut för att 
kontrollera att förvaltaren håller sig till sin 
investeringsstil även om marknaden går 
emot. Att förvaltaren tror på sin filosofi 
och process är viktigt.

Byter ni ut fonder?
– Ja, och det kan bero på många olika 
orsaker. Ett skäl är om fondens värdeut-
veckling över tid är klart sämre än liknan-
de fonder eller om förvaltaren slutar. Men 
det finns också många andra skäl. Till 
exempel om en småbolagsfond växer och 
får för mycket kapital kan det bli svårt för 
förvaltaren att fortsätta investera i sam-

ma typ av aktier som tidigare. Tvingas 
fonden köpa aktier i större bolag eller på 
andra marknader förändras inriktningen 
och troligen även avkastningen.  

Vilka resurser har Ålandsbanken för att 
välja ut fonder?
— Vi är en grupp som har många års 
erfarenhet av analys och urval av fonder. 
Som stöd har vi bankens kvantitativa 
avdelning som ger oss tillgång till analys-
modeller och databaser. Dessutom träf-
far vi cirka 300 förvaltare varje år, vilket 
gör att vi har ett gediget nätverk som bas 
för att välja ut bra fonder till våra kunder.

Hur många fonder erbjuder ni 
kunderna?
– Vi har ett brett utbud med för närva-
rande 50 fonder. Men det är inte alla vi 
rekommenderar att köpa just nu. Vilka 
fonder som passar bäst varierar beroen-
de på aktuellt marknadsklimat och vilka 
risker kunderna vill ta.

Vilka gillar du nu?
– För närvarande är Ålandsbanken po-
sitiv till de europeiska börserna och där 
erbjuder vi fonder från brittiska Invesco 
och Henderson, som jag tycker är bra 
förvaltare av europeiska aktier.

När ska jag välja en fond istället för att 
köpa aktier?
– Om du vill investera brett i en aktie-
marknad så är det enkelt och effektivt att 
använda fonder. Du kan också få en bra 
riskspridning.

Hur många fonder behöver jag för att få 
en bra mix?
– Egentligen kan man säga att det 
räcker med en fond. Våra Premiumfonder 
innehåller en bra blandning av utvalda 
fonder. Förvaltningen är aktiv vilket inne-
bär att Ålandsbanken byter fonder så jag 
som kund slipper ta beslut om vad och 
när jag ska köpa eller sälja. 

Men om jag vill investera själv?
– Det går också bra. Om du vill veta mer 
om våra aktuella rekommendationer är 
du välkommen att kontakta ditt bank-
kontor eller din rådgivare. De hjälper dig 
att välja ut bra fonder som passar din 
riskprofil. 

”För närvarande 
är Ålandsbanken 
positiv till de 
europeiska 
börserna.”
Emmi Zilliacus 
Fondexpert på Ålandsbanken

Snö och skidor eller sol och 
bad. – Oavsett vad helgerna 
bjuder på  kommer här lite 
tips inför resan.

1. Kontrollera att ditt bankkort är i 
kraft över semestern.
 
2. Du bör aktivera eller avaktivera regi-
onbegränsningar som styr i vilka länder 
ditt kort kan användas innan du åker. 
Detta gör du enkelt på Internetkontoret.
 
3. Kontrollera att du har tillräckligt 
med pengar på kontot och att räkning-
arna som är aktuella när du är borta be-
talas automatiskt. Kontrollera även att 
kreditlimiten på ditt kort är tillräcklig. 
 
4. Om olyckan är framme?
Vi har lagt stor kraft på att ditt bank-
kort ska ge dig ett mycket gott försäk-
ringsskydd. Läs gärna på villkoren för 
ditt kort om vad som gäller om olyckan 
skulle vara framme, bagaget försenas 
eller resan ställas in.

5. Vem ringer du när du behöver hjälp? 
Det är bra om du vet vart du ska vända 
dig om något händer. Lägg gärna in de 
telefonnummer som behövs för att du 
ska få rätt hjälp snabbt.

6. Gör inte semesterekonomin till en 
gåta. Ta med bankkoderna så att du 
lätt kan komma in på Internetkontoret 
om det behövs under semestern.
 
7. Min Ekonomi  
Funktionen Min Ekonomi på Internet-
kontoret ger dig full kontroll och över-
blick över din ekonomi. Där kan du även 
få hjälp med att få alla siffror snyggt 
presenterade inför deklarationen. På 
Min Ekonomi hittar du allt som hänt på 
dina konton upp till 24 månader bakåt, 
oavsett om du är på semester eller ej. 

SPÄRRNUMMER
Ring +358 20 333  
för att spärra ditt kort. 
StopService för Premium 
Banking- och Private 
Banking-kunder  
+358 201 443 240



33Business Lab | Ålandsbanken 32 Ålandsbanken | Business Lab

BUSINESS LAB ÅLAND

Hjälper företagare att hitta lönsamma vägar
Iver och engagemang räcker långt om man ska lyckas 
som företagare. Men ibland behövs även utomstående 
hjälp för att få avgörande pusselbitar på rätt plats. 

Inom Business Lab Åland får utvalda entreprenörer 
del av experters erfarenhet och kompetens. 

Många entrepre-
nörer har en bra 
affärsidé, men 
känner att de 
stampar på stäl-

let. Vilken väg ska de välja inför 
framtiden för att uppnå bättre 
lönsamhet? Ska de kapa av en 
gren och satsa på de övriga? Ska 
de utöka eller rentav gå en helt 
annan väg?

Frågorna kan vara hur många 
som helst och många företagare 
känner igen sig i problemet:

– De sitter fast i vardagen och 

har svårt att ta sig tid och ork att 
tänka framåt. Här får de hjälp att 
se på sina företag med helt nya 
ögon och från olika infallsvinklar. 
Huvudfokus ligger på försäljning, 
säger Britt Biskop, projektledare 
för Business Lab Åland.

Bra blandning
I höstas togs fyra nya deltagare 
in. Solklart som säljer ekologis-
ka grönsaker och kunskap om 
ekologisk odling, mäklarföretaget 
Din Fastighet, Shipit som utveck-
lar logistiklösningar och Team 

Tactics, som vill öppna upplevel-
serum i Mariehamn där mindre 
grupper löser olika problem 
tillsammans.

– En bra blandning. Både 
vana företagare och helt nyeta-
blerade. Både kvinnor och män 
och ålänningar och nyinflyttade. 
De har olika behov av hjälp för 
att få sina företag att lyfta, säger 
Britt Biskop.

Fyra expertföretag
De som antagits har klarat vissa 
kriterier och är med i Business 
Lab Åland i åtta månader – helt 
utan kostnad.

– De ska vara beredda på 
att göra en rejäl satsning på sitt 
företag och inte sköta ett annat 
heltidsjobb vid sidan om, säger 
Biskop.

Deltagarna får del av den 
erfarenhet och kompetens som 
de fyra partnerföretagen Ålands-
banken, DKCO Advokatbyrå, 
Företagsbyrån och April Kommu-
nikation står för. Eller med andra 
ord – tillgång till experthjälp inom 
finansiering, juridik, skatte- och 
redovisningsfrågor och mark-
nadsföring.

– Vi träffar entreprenörerna 
och diskuterar olika alternativ till 
finansiering, betalningslösningar 
och likviditetshantering. Entre-
prenören har också tillgång till 
Ålandsbankens nätverk av samar-
betspartners. Allt sker på entrepre-
nörens initiativ och anpassas efter 
hans eller hennes behov, säger 
Johnny Rosenholm, ansvarig för 
företagsavdelningen vid Ålands-
banken som är ett av partnerföre-
tagen i Business Lab Åland.

Verkar lovande
En av deltagarna, Soile Warti-
ainen som drivit Solklart som 
delägare sen 2007 och som en-

samägare sen 2012, vill få hjälp 
med att fokusera på rätt saker 
och vill få hjulen att snurra bättre.

– Jag jobbar i en speciell nisch 
och har inga arbetskamrater.  Det 
blir väldigt ensamt och jag har 
ingen att bolla idéer med. Vi har ju 
inte varit igång så länge i Business 
Lab, en dryg månad, men det 
verkar lovande. Det är en kreativ 
grupp med bra dynamik och vi kan 
också byta idéer och förslag med 
varandra. Jag hoppas och tror att 
jag ska få hjälp att hitta en hållbar 
väg för Solklart, säger hon.

Bra förebild
Business Lab Åland är ett 
EU-projekt med Högskolan på 
Åland som huvudman och har tre 
samarbetspartner – Ålands land-
skapsregering, Ålands näringsliv 
och Ålands utvecklings Ab. En 
förebild har verkat i Stockholm i 
tio år och det har gått riktigt bra.

– Några av de företag, som 
varit med där, är numera stora 
arbetsgivare. Alla framgångsrika 
företag har sin historia och de 
börjar ofta i liten skala, konstate-
rar Britt Biskop.

Att Business Lab Åland är 
knutet till Högskolan har en 
poäng. 

– Vi vill få de studerande att 
tänka mer på att bli entreprenörer 
– att det blir ett reellt alternativ 
till ett lönearbete. Åland mår bra 
av fler företag som skapar nya 
arbetsplatser, säger Biskop.

I vår tas en ny grupp in till 
Business Lab Åland.

– De som söker ska vara 
minst 18 år och vara mer eller 
mindre igång med sitt företag. 
Vi tittar mycket på personerna 
bakom företagen när vi gör vårt 
urval – det är viktigt att ha enga-
gemang och glöd i ögonen, säger 
Britt Biskop. 

Text: Helena Forsgård   Foto: Viktor Fremling

De satsar på en lönsam framtid som företagare och får hjälp av Business Lab Åland! 
Stående från vänster Katie Wu, Soile Wartiainen och projektledare Britt Biskop.
Sittande från vänster Lari Pihlajapuro, Lenita Fagerlund och Johnny Rosenholm, 
ansvarig för företagsavdelningen vid Ålandsbanken.

De som anta-
gits har klarat
vissa kriterier
och är med i
Business Lab
Åland i åtta
månader – helt
utan kostnad.
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ÅLANDSBANKEN ABP 

PREMIUM BANKING
Avdelningschef Johan Alm
0204 291 192
johan.alm@alandsbanken.ax
Nygatan 2, Mariehamn

PRIVATE BANKING
Avdelningschef Mikael Mörn
0204 291 159
mikael.morn@alandsbanken.ax
Nygatan 2, Mariehamn

FÖRETAG 
Avdelningschef Johnny Rosenholm
0204 291 192
johnny.rosenholm@alandsbanken.ax
Nygatan 2, Mariehamn

JURIDISK RÅDGIVNING
Avdelningschef Linda Franklin
0204 291 175
linda.franklin@alandsbanken.ax
Nygatan 2, Mariehamn

CITYKONTORET
Kontorschef Hans Christensen
0204 291 309
hans.christensen@alandsbanken.ax
Nygatan 2, Mariehamn

STRANDNÄS
Kontorschef Monica Clemes
0204 291 182
monica.clemes@alandsbanken.ax
Strandhagsvägen 11, Mariehamn

BRÄNDÖ
Kontorschef Anne-Lena Husell
0204 291 676
anne-lena.husell@alansbanken.ax
Finnvik, Brändöby

GODBY, FINSTRÖM
Tf. Kontorschef Pia Carlson
0204 291 219
pia.carlson@alandsbanken.ax
Von Knorringsvägen 1

FÖGLÖ, DEGERBY
Kontorschef Maria Gustavsson
0204 291 667
maria.gustavsson@alandsbanken.ax
Tingsvägen 8

HAMMARLAND, FREBBENBY
Kontorschef Eva M. Karlsson
0204 291 663
eva.m.karlsson@alandsbanken.ax
Mörbyvägen 1

KUMLINGE
samarbete med Posten Åland
Kumlingeby

KÖKAR
samarbete med Posten Åland
Karlby

HUVUDKONTOR:
Nygatan 2, Mariehamn
Åland
Telefon +358 204 29 011 (växel)
www.alandsbanken.ax

AFFÄRSOMRÅDET ÅLAND
Direktör Birgitta Dahlén
Telefon + 358 204 291 280
birgitta.dahlen@alandsbanken.ax
Nygatan 2, Mariehamn

Innehållet i denna trycksak utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om Ålandsbanken har strävat efter att verifiera informationen kan det 
inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga 
situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet 
och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och för vissa även bli negativt. Ålandsbanken friskriver sig från 
ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan 
Ålandsbankens tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen ska prövas enligt finsk rätt av finsk domstol exklusivt.
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Kreditförlusterna steg under tredje kvartalet.  
Är du orolig?
– Det är korrekt att våra nedskrivningar var lite högre detta kvartal. De 
är dock fortsättningsvis låga och sammanlagt under årets första nio 

månader ligger vi på samma nivå som Handelsbanken. Vi har en lång historia där vi 
i genomsnitt har haft lägre kreditförluster än de flesta andra banker. Förra kvartalets 
nedskrivningar var riktade mot ett mycket begränsat antal kunder, vilket gör att jag 
inte är orolig.

Hur beroende är banken av konjunktur- och ränteutvecklingen?
– Vi påverkas som alla andra banker av ränte- och aktiemarknader-
nas utveckling. Vårt räntenetto påverkas negativt av det låga räntelä-
get. Vårt provisionsnetto påverkas negativt av sjunkande aktiemark-

nader, då våra kunders placeringsvolymer sjunker och kunderna gör normalt färre 
affärer då marknaderna är oroliga. 

Om en försvagad konjunktur även leder till högre arbetslöshet och fler företags-
konkurser kan det även påverka vår kreditkvalitet och intresset för att låna pengar.

Finns det något mål för hur stora marknadsandelar banken strävar 
efter i Finland och Sverige?
Nej, vi pratar aldrig om marknadsandelar. Våra kontor finns bara i ett 
begränsat antal städer i Finland och Sverige. Därtill jobbar vi bara i 

utvalda segment, där vi tror att vi kan skapa mervärde för våra kunder. En mark-
nadsandelsmätning skulle därför vara svår att göra. Vi har en god tillväxt och vi är 
måna om att hinna sköta om alla våra nya kunder.

Ingvar Kamprad är privat och genom bolag en av de större ägarna 
i banken. Är han passiv investerare eller utövar han ett aktivt 
ägarinflytande?         
Han har varit aktieägare länge i Ålandsbanken men han har aldrig 

gjort anspråk på någon styrelseplats i banken.

Vi ser en flodvåg av nya bestämmelser och direktiv från EU. Hur 
påverkar det bankens arbetssätt och relationen till våra kunder? 
(Penningtvätt (AML), FATCA, MiFID, Nytt Bolånedirektiv)
De nya regelverken som rullar in har alla ett gott syfte, men den sam-

mantagna mängden skapar mycket stor administration. Ibland kan vi dessutom 
vara tvungna att ställa frågor till våra befintliga kunder som kan ge en känsla av 
att vi inte känner varandra. Jag hoppas dock på förståelse från kunderna då vi är 
ålagda att både ställa frågorna och dokumentera svaren. 
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frågor till 
Peter Wiklöf
Vi ser en flodvåg av nya bestämmelser och direktiv från EU när det 
gäller bankverksamhet. Det ställer stora krav på administrationen. 

”Ibland tvingas vi ställa frågor till våra befintliga kunder som kan 
ge en känsla av att vi inte känner varandra. Jag hoppas dock på 
förståelse från kunderna. Vi är ålagda att både ställa frågorna och 
dokumentera svaren”, säger koncernchefen Peter Wiklöf.
Text: Tore Davegårdh  Foto: Viktor Fremling
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Linda Franklin
avdelningschef, juridik

Frida Isaksson
jurist, familjejuridik

Emma Drycksbäck
jurist, bolagsjuridik,  
skatterätt

Ålandsbankens  
juridiska rådgivare
Vi hjälper dig med bolagsjuridiken och vardagsjuridiken. Oavsett om ditt ärende är  
enkelt eller komplicerat så kan vi bistå dig med:

• Familjejuridik
• Testamenten
• Gåvobrev 

• Äktenskapsförord
• Bouppteckning
• Arvskiften

• Skattefrågor
• Köpebrev
• Bolagsjuridik/Företagsbildning

Hanna Johansson 
jurist, köpvittne

Vi går vår egen vägVälkommen till oss på Ålandsbanken Juridik.  www.alandsbanken.ax
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