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Statistikens sammanhang

Statistiken beskriver investeringsfondernas tillgångar och skulder
uppdelad på andelsägare, investeringar uppdelade på finansiella
instrument samt transaktioner under kvartalet.
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Undersökningsdesign

2.1
Målstorheter
De målstorheter som redovisas är investeringsfondernas tillgångar
och skulder uppdelad på andelsägare, investeringar uppdelade på
finansiella instrument samt transaktioner under kvartalet.

2.2
Ramförfarande
Rampopulationen utgörs av samtliga investeringsfonder som står
under Finansinspektionens tillsyn, fonder som är registrerade i
Sverige. Utlandsregistrerade investeringsfonder med verksamhet i
Sverige liksom svenska fondbolags utlandsregistrerade fonder ingår
inte. Ramen för undersökningen utgörs av Finansinspektionens
förteckningar över dessa investeringsfonder som undersökningen
skall avse. Ramen uppdateras varje kvartal. Investeringsfonder som
har haft verksamhet enbart en del av undersökningsperioden behöver
inte lämna några uppgifter. Primäruppgifterna samlas in elektroniskt
av Finansinspektionen via ett frågeformulär. SCB granskar
uppgifterna och tar direkt kontakt med rapportörerna vid frågor om
rapporternas innehåll.
Ägande av fonder via depå eller liknande, ex. genom nätmäklare,
hamnar i statistiken under finansiella företag. I dagsläget går det inte
att urskilja hur mycket som är förvaltade depåer och hur mycket som
direktägs av finansiella företag. Det går heller inte att se vem som är
slutlig ägare till depåerna. Liknande problematik finns även för
hushållens innehav, då många fondbolag säljer sina fonder via
banker och då rapporteras banker som slutkund i stället för hushåll.
Det uppkommer dubbelräkning i samband med att fonder placerar i
andra fonder som också är rapportörer. Dubbelräkningen sker då,
exempelvis hushåll, köper andelar i en fond-i-fond som sedan i sin
tur köper fondandelar i egna och/eller andra fondbolag.
2.3
Förfaranden för urval och uteslutning
Inget urval och ingen uteslutning förekommer i denna undersökning.
Det är en totalundersökning.
2.4

Insamlingsförfarande

2.4.1

Datainsamling

Insamlingen sker primärt hos Finansinspektionen och samlas in via
webbformulär. Eventuella felaktiga summeringar och liknade listas,
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varifrån uppgiftslämnaren kan klicka sig fram direkt till felkällan. För
att blanketterna ska kunna skickas in måste däri lämnade uppgifterna
vara konsistenta. Det förekommer inte någon hämtning från register,
dvs alla uppgifter är insamlade uppgifter.
Statistiken ska vara Finansinspektionen tillhanda senast 21 dagar
efter periodens slut. Finansinspektionen har rätt att besluta om
undantag med någon av rapportdagarna om det finns särskilda skäl.
Efter att frågeformulären har inkommit till Finansinspektionen
skickas de vidare till SCB via en gemensam filöverföringsportal
dagen därpå.
2.4.2

Mätning

Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens
författningssamling, FFFS 2004:12, 2005:14 samt FFFS 2013:9 och
2013:10. Dessa finns tillgängliga på Finansinspektionens webbplats
www.fi.se tillsammans med medföljande frågeformulär
(https://fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/kv
artalsrapport_vardepappersfonder_och_specialfonder_fffs_2013_9_10
.pdf)
Mer detaljerad information om observationsvariablerna finns i
Kvalitetsdeklarationen på SCB: webbplats, se www.scb.se/fm0403 .
De huvudsakliga observationsvariablerna är fondernas tillgångar och
skulder, fondernas värde och transaktioner fördelade på
fondandelsägare samt en specifikation av fondernas investeringar i
finansiella instrument.
Insamlingen sker på elektronisk blankett med inbyggda
kontrollfunktioner. Investeringsfonderna erbjuds tillgång till SCB:s
företagsregister för fördelning av konton på motparternas
institutionella sektorer (hushåll, svenska finansiella bolag, ickefinansiella företag, kommuner, socialförsäkring, utlandet).
Motpartsklassificering av kundregister (scb.se)
2.4.3

Bortfallsuppföljning

Inget bortfall förekommer i denna undersökning.
2.5
Bearbetningar
Databeredningen börjar med kontroll av populationen. Antal fonder
det aktuella kvartalet jämförs med antalet fonder kvartalet innan. För
att kontrollera så att rätt antal fonder rapporterat kontrolleras de
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fonder som saknas mot en lista med avslutade fonder. Nya fonder
(som rapporterar för första gången) kontrolleras också.
Nya fonder klassas enligt någon av fondkategorier i enighet med
föreskrifterna som styr rapporteringen. Se 1.2. Redovisningsgrupper.
Som underlag används fondernas fondbestämmelser.
Huvudposter samt poster med stora förändringar på makronivå
granskas för att se om några fonder haft stora förändringar under
kvartalet. Fondernas balansomslutning tas fram och jämförs mot
tidigare kvartal. Detta gör det möjligt att plocka ut fonder som har
förändrats mycket sedan förra kvartalet och granska dessa närmare.
Några av de stora hedgefonderna granskas på fondnivå varje kvartal.
Samma sak gäller fonder som ofta visat sig ha problem med korrekt
rapportering.
Slutligen sker en mikrogranskning där speciellt variabler som
publiceras och/eller skickas med leverans granskas. De fonder som
ligger bakom exceptionella värden kontaktas och vid behov
genomförs revideringar.

2.6
Granskning
Granskning av investeringsfonder sker i olika etapper.
2.6.1

Granskning under direktinsamlingen

Riktighet av inlämnade värden kontrolleras av Finansinspektionen
som är ansvarig myndighet för denna insamling.
2.6.2

Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden

Det görs en selektiv granskning där mikrogranskningen görs efter
makrogranskingen där speciellt variabler som publiceras och/eller
skickas med leverans granskas. De ca 20 största fonderna granskas en
och en. De fonder som ligger bakom exceptionella värden kontaktas
och vid behov genomförs revideringar.
2.6.3

Granskning av makrodata

Huvudposter samt poster med stora förändringar på aggregerad nivå
granskas för att se om några fonder haft stora förändringar under
kvartalet. Fondernas balansomslutning tas fram och jämförs mot
tidigare kvartal. Detta gör det möjligt att plocka ut fonder som har
förändrats mycket sedan förra kvartalet och granska dessa närmare.
Samma sak gäller fonder som ofta visat sig ha problem med korrekt
rapportering.
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2.6.4

Granskning av redovisning

När filerna för publicering samt leveransunderlag är framtagna
granskas tidsserier för att sedan ladda upp för publicering. Det finns
möjlighet att granska och kontrollera framtagna tabeller innan
publiceringen och detta görs genom att jämföra de framtagna
underlagen med resultaten från uppladdningar.

2.7

Skattningsförfarande

2.7.1

Principer och antaganden

Det är ytterst ovanligt att institut inte inkommit med rapportering vid
det tillfälle som publicering och leverans sker. Om det händer är det i
regel institut som inte bedöms ha någon påverkan på slutresultatet.

2.7.2

Skattningsförfarande för målstorheter

Summering görs av uppgifter från institutnivå till
redovisningsgrupper. Ingen skattning av målstorheter genomförs.
2.7.3

Skattningsförfarande för tillförlitlighet

Ingen skattning av tillförlitligheten genomförs.
2.7.4

Röjandekontroll

Färdigställt material publiceras på aggregerad nivå och ingen
röjanderisk kan förekomma.

3

Genomförande

3.1

Kvantitativ information

Populationen består av ca 800 svenskregistrerade värdepappers- och
specialfonder, det är en totalundersökning och inget bortfall
förekommer i denna undersökning.
3.2

Avvikelser från undersökningsdesignen

Inga avvikelser har gjorts.
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