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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  SEB Trygg Liv vs. AMF 
   - En undersökning av pensionsfonder 
 
Författare:   Marian Kheir och Nuran Abraham 
 
Handledare:   Åke Bertilsson 
 
Nyckelord:                 Värdepappersplaceringar, risker, avkastning, index, 

förvaltningsavgifter, standardavvikelse, shapekvot, hypotesprövning  
 
Bakgrund:  I pensionssparandet har individen möjlighet att välja mellan två olika 
 sparformer, traditionellt eller fondsparande. Traditionellt är  
 ett riskfritt sparande som man inte behöver vara aktiv i medan ett 

fondsparande är riskfullt och kräver att man ska vara aktiv vid val av 
fonder. Det har lett till att förvaltarna har utvecklat olika typer av 
fonder med olika risker och avgifter.  

 
        Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnaden av pensionsfonders 

avgifter, risk samt avkastning hos AMF respektive SEB Trygg Liv. 
 
Metod: Studien använder sig av olika teorier så som sharpekvot, 

standardavvikelsen samt hypotesprövningar för att ta reda på skillnaden 
mellan de olika fonders avkastning och risk. Kostnaderna och 
skillnaderna för de olika fonderna hittar vi genom företagens hemsidor 
på Internet.  
 

Slutsatser:   Undersökningen har kommit fram till att AMF:s pensionsfonder har 
   lägre risk och lägre avgifter i jämförelse med 
   SEB fonder men avkastning är större hos SEB Trygg Liv. 



 
 

 
-3- 

Abstract 
 
Title:  SEB Trygg Liv vs. AMF pension 
 - A case study of mutuals funds  
 
Authors:   Marian Kheir och Nuran Abraham 
 
Advisors:   Åke Bertilsson 
 
Background:  Retirement mutual funds are divided in two categories; traditional and 

funds. The traditional retirement funds is a form of saving without any 
risk and it does not require regular saving. The mutual fund is risky and 
requires that the person stays informed and active in his/her choice of 
the best and most profitable funds. Therefore, administrator have been 
creating different types of funds with different risk levels and cost. 

 
Purpose:  The purpose of the study is to find out the difference in retirement 

mutual funds cost, risk and return in the two companies - AMF pension 
and SEB Trygg Liv. 

 
Methodology:  The study followed different theories such as sharpekvot, standard 

deviation and test of hypothesis to find any differences between the 
funds’ return and risks. Trough the companies’ websites we will be 
able to find the different between cost for the funds. 

 
Conclusions:  The study has reached the conclusion that retirement funds at AMF, 

which is a company that specialises in retirement funds and offer funds 
with lower cost and lower risk. However the return is higher at SEB 
Trygg Liv funds which is one of the larger banks in Skandinavia.  
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1. Introduktion 
I följande stycken presenteras bakgrunden, problemdiskussionen, uppsatsens 
problemformulering och syfte, avgränsningar och definitioner samt dess disposition. 
 

1.1 Inledning 
De senaste årtionden har intresset för pensionsparande ökat markant i samhället. Tidigare har 

pensionssystemet varit förmånsbestämd och individen behövde inte vara involverad i sin 

pension. Pensionssystemet ändrades i mitten av 1990- talet till att individen ska kunna 

påverka sin framtida pension. Det har lett till att pensionsförvaltare har skapat olika fonder i 

sitt utbud efter kundens intressen och värderingar. Uppsatsen kommer att ta upp skillnaden 

mellan banken SEB Liv Trygg fondutbud i förhållande till förvaltaren AMF:s fonder. 

 

1.2 Bakgrund 

Pensionen består av tre olika nivåer idag. Grundpensionen som försäkringskassan och 

premiepensionsmyndigheten betalar ut, utgör den största delen av pensionen. Sedan får 

majoriteten av de som arbetar en kollektivavtalad tjänstepension som betalas in extra av ens 

arbetsgivare. Utöver det kan man privatspara hos någon förvaltare till sin framtida pension.1  

 

När man väljer att pensionsspara privat ökar man möjligheten till att få mer i pension än bara 

grundpensionen som består av 60 till 65 procent av lönen under sitt yrkesverksamma liv.2 

Banker och kapitalförvaltare erbjuder privata pensionsförsäkringar till individer från 16 år upp 

till 65 år. Sedan har arbetsgivaren möjlighet att spara en kollektivavtalad tjänstepension som 

är indelad i olika avtal beroende anställning. Idag finns det fem olika kollektivavtalade 

tjänstepensioner 1) SAF-LO som är anpassad till vanliga arbetare inom privatföretag,  

2) ITP/ITPK för tjänstemän inom privatföretag, 3) FTP är för tjänstemän inom 

försäkringsbranschen, 4) KAP-KL som är till för kommunalt och landstingsanställda och  

4) PA03 som är till för statliga anställda. Avtalen har förhandlats fram mellan 

fackorganisationer och arbetsgivarna som kommer att utgöra 30 procent av framtida 

pensionen. Tjänstepensionen är premiestämd och baseras på årsinkomsten.3  

                                                 
1 ”Tjänstepensionen”  
   www.amf.se (2008-09-07) 
2 ”Privat pensionssparande” 
   www.pensionsspara.se (2008-09-07) 
3 ”Tjänstepensionen” 
   www.amf.se (2008-11-22) 
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Förvaltarna har anpassat finansieringen av pensionen beroende på hur aktiv man är som 

individ inom den finansiella världen. Man har skapat två olika koncept, en som heter 

traditionell försäkring och en fondförsäkring. I den traditionella försäkringen garanterar 

förvaltaren att man inte förlorar kapitalet som har investerat, dvs. den är riskfri. Avkastningen 

består av en garanterad ränta och direktvinster eller återbäring beroende av förvaltare medan 

fondförsäkringen är helt beroende av vilken fond och risknivå man väljer. Vid en 

fondförsäkring krävs det att man ska följa marknaden och vara engagerad i utvecklingen.4 

AMF är en pensions förvaltare som erbjuder båda koncept i sitt utbud. De är kända för en bra 

avkastning med låga avgifter i det traditionella sparandet men vid fondsparandet skiljer de sig 

mycket i sitt produktutbud från andra förvaltare. Förvaltaren har idag totalt tio olika fonder i 

sin fondförsäkring eftersom de anser att ju enklare produkten är desto mer lockande blir den 

för pensionsspararna5. Detta skiljer dem åt från andra pensionsförvaltare som till exempel 

SEB Trygg liv med ett utbud på 150 olika fonder till pensionsspararna.6  

 

Intresset för fondsparandet har ökat dramatiskt de senaste årtionden i Sverige. Under 70-talet 

var det 300 miljoner kr som investerades i fonder men har vuxit till över 1660 miljoner kr 

under år 2008. 7 Enligt en studie ppm har gjort äger 94 procent av Sveriges befolkning andelar 

i en fond.8 Det har lett till att fondernas roll för individen och samhället blivit mer 

betydelsefullt eftersom fonderna investeras efter ens egna intressen och värderingar. 9 

Detta har bidragit till att fondmarknaden har utvecklat sex olika kategorier, aktiefonder, 

räntefonder, blandfonder, indexfonder, hedgefonder, etiska och ideella fonder samt fond i 

fond, för att på bästa möjliga vis möta kundens intressen vid förvaltning.  Eftersom 2000-talet 

präglas av stora svängningar har även efterfrågan på riskspridning ökat hos fonderna och 

blivit en viktig faktor vid val av fonder till pensionen.10 

                                                 
4 ”Privat sparande”  
   www.amfpension.se  (2008-09-07) 
5 ”våra fonder- vårt fondkoncept” 
    www.amf.se (2008-12-26) 
6 ”Ekonomi- fonder- fondutbud” 
    www.seb.se (2008-12-26) 
7 ”Statistik, Studier & Index- Fondmarknadensutveckling” 
    www.fondbolagen.se (2008-11-22) 
8  Nilsson 2007,sid.7 
9  ”Statistik, Studier & Index- Fondmarknadensutveckling” 
    www.fondbolagen.se (2008-11-22) 
10 Nilsson 2007, sid. 49.  
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1.3 Problemformulering 

Hur skiljer sig pensionsfonderna hos AMF, som är specialister i denna typ av fonder jämfört 

med en stor bank som SEB med bred verksamhet? Vilka skillnader finns mellan fonderna och 

hur de förvaltas? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader mellan pensionsfonder hos AMF respektive 

SEB Trygg Liv. Undersökningen kommer att jämföra fondernas avgifter, risk och avkastning.  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att begränsas till att undersöka två olika typer av pensionsfonder; 

aktiefonder och räntefonder. Urvalet som undersökningen bygger på är fem olika fondtyper 

som båda förvaltarna AMF och SEB Trygg Liv har i sitt fondkoncept. Dessa fonder är 

Globalfond, Sverige fond, Småbolags fond, Europa fond och Sverige räntefond. Deras 

avkastning, risk samt avgifter kommer att jämföras mellan fonderna inom samma marknad.  

Författarna har valt att avgränsa sig till att undersöka data från de senaste fem åren, det vill 

säga från år 2004- 2008. Detta eftersom det är en tid som präglas med både upp och nergångar 

på marknaden. 
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1.6 Definitioner 

Nedan presenteras de definitioner av ord och uttryck som kommer att återkomma i uppsatsen.  

 

Fond -    En fond är en portfölj med olika värdepapper som ägs av  

investerare. 

 

Risk -  Risk utrycks normalt som standardavvikelse eller varians och 

baseras på historisk data. Dessa riskmått mäter variationen 

kring fondens medelavkastning, d.v.s. volatiliteten. 

 

Avkastning-    Avkastningen i en fond är skillnaden mellan köp och säljkursen  

på fondanden. 

 

Index-    Index är ett genomsnittligt mått på avkastning i en fond genom  

En begränsad tid. 

 

Standardavvikelse –          Det är ett mått på risken i en fondportfölj. Hur utvecklingen på 

    fonden skiljer sig från sitt medelvärdet.  

Hypotesprövning-  Hypotesprövning är en trovärdighetsbedömning av hypoteser 

    som grundar sig på sannolikhetsberäkningar som ger  

    sanningsvärdet i hypotesen. Det leder till att man antingen  

    godkänner eller förkastar hypotesen. 

 

Traditionell försäkring-  Det är ett riskfritt kapitalsparande som dem flesta  

pensionsförvaltare har i sitt produktutbud. När kunden inte vill 

ta några risker eller vara aktiv i sitt pensionssparande. 

 

Fond försäkring-             Det är ett koncept som dem flesta pensionsförvaltare har i sitt 

    produktutbud. Kunden har möjlighet att själv påverka pensionen 

    genom egna val av fonder som man aktivt kan välja mellan  

    sparande. 
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1.7 Uppsatsdisposition 
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2. Teorier och tydigare forskning 
Teorier och modeller har valts utifrån relevans för det som ska undersökas.  

 

2.1 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett statistiskt riskmått som används för att mäta hur mycket fondkursen 

stiger och sjunker under en period i förhållande till fondens genomsnittliga värde. En hög 

standardavvikelse, som anges i procent, innebär en hög rörlighet vilket betyder också hög 

risk. Visar standaravvikelsen en siffra under 10 kan detta betyda en relativt låg risk medan om 

siffran är över 20 betyder det att risken är hög. Detta mått visar hur värdet på fonderna 

avviker från medelvärdet, hur mycket avkastningen varierar över tiden.  11 
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xx

s  

Där: 

s = Standardavvikelse  

x = Portföljens avkastning 

n = Antal år av avkastning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 ”trycksaker och information- fondspecial- fonder och risker” 
      www.fondbolagen.se (2008-12-04)   
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2.2 Sharpekvoten 

Sharpekvoten mäter den överskjutande avkastningen i förhållande till standaravvikelsen.12 

Den beräknar avkastningen utöver den riskfria räntan i förhållande till portföljens volatilitet. 

En hög Sharpekvot tyder på ett bra förhållande mellan portföljens risk och avkastning och är 

därför att föredra. Högre kvot innebär att portföljen eller investeringen ger högre avkastning 

per riskenhet.13 

 

 
p

fp RR
sh

σ
−

=  

 

Där: 

Sh = Sharpekvoten 

pR = Portföljens avkastning 

fR = Riskfria räntan 

pσ = Standardavvikelsen 

 

Vid beräkning av Sharpekvoten divideras differensen av fondens avkastning (rp) och den 

riskfria räntan (rf) med fondens risk (σ).14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Modern finansiell ekonomi, 1997 sid. 221 
13 Ibid, sid. 220 
14 Skillius, Å. 2002 sid.24 
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2.3 Hypotesprövning  

Hypotesprövning är en trovärdighetsbedömning av hypoteser. Man formulerar en nollhypotes 

(H 0 ) och ett alternativ till denna , en mothypotes (H 1 ). Sedan görs en bedömning av 

hypotesen med hjälp av ett stickprov som man gör sannolikhetsberäkningar på. Det leder till 

att man antingen förkastar nollhypotesen eller accepterar den. Bedömningen grundar sig på en 

risk som man räknar fram genom en testvariabel som visar hur stor risken är i hypotesen. 

Genom att använda sig av en signifikantnivå sätter man en gräns på hur stor risken får vara för 

att nollhypotesen ska anses vara sann.  

 

Testvariabeln grundar sig på följande uträkning ;15 

ns
xt

/
0μ−

=  

Där: 

t = testvariabeln 

x = portföljens genomsnittliga risk 

μ = nollhypotesen 

s = portföljens standardavvikelse 

n = antal år av avkastning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Kröner & Wahlgren, 2005. sid. 122-144 
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2.4 Tidigare forskning  

Författarna har använt sig av relevanta artiklar som undersöker förvaltningsavgiften i 

förhållande till avkastning och förväntningarna av pensionsfondernas utveckling. Detta ger ett 

stöd för undersökningen. 

 

Första artikeln handlar om att sätta budget för pensionsfonder och övervaka risken. För att 

göra det måste man gå genom tre olika faser; det första är att skapa en policy för val av 

portföljen, det andra är att skapa en risk budget och den tredje är övervakning av fonden. 

Genom att ta reda på tidigare avkastning, risker och mäta korrelationen skapar man en policy 

för portföljen. Sådan information skapar ett stort värde för fonden.16  

 

Andra artikeln handlar om fondens historia och tidigare avkastning som säger mycket hur 

fonden kommer att generera i framtiden. För att åtgärda en dålig avkastning kan man byta 

förvaltare, byta policyn och tekniken som använts vid tidigare förvaltning av fonden.17 

 

Tredje artikeln berör en undersökning om skillnader mellan fonders avkastning beroende på 

förvaltares utbildningsnivå. Den visar att skillnad i utbildningsnivå inte finns utan det är 

marknadens förväntningar som avgör hur bra en fond utvecklas. När en fond har låg 

förväntning är det lättare att skapa en bra avkastning än för en fond med höga förväntningar 

oavsett vilken bakgrund förvaltaren har. 18  

 

Fjärde artikeln handlar om en studie kring avkastningen i relation till svenska fondmarknaden. 

Studien gjordes under olika tidpunkter inom olika marknader och visade på att små fonder 

med begräsningar har en bättre omsättningshastighet och historiskt avkastning än stora 

fonder. Man upptäckte att fonder med olika placeringsinriktningar hade en sämre avkastning 

än fonder med fria placeringsinriktningar. Storlek hade också en påverkan på avkastningen.  

Ju mindre fonden var desto större avkastning genererade den inom aktiemarkanden med ett 

genomsnitt på två procent. Den skillnaden kunde man inte se i obligationsmarkanden. Sedan 

såg man att fonder som var registrerade i Luxemburg och följde andra skattelagar hade en 

                                                 
16 Sharpe W. 
17Lynch A. & Musto D. 
18 Judith Chevalier J. & Ellison G. 
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lägre förvaltningsavgift i relation till motsvarande svenskregistrerade fonder. Detta leder till 

att investeraren i slutändan får mer avkastning än svenskregistrerade fonder.19 

 
 

                                                 
19 Dahlquist M., Engström S. & Söderlind P. 
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3. Metod  
I följande kapitel presenteras uppsatsens forskningsstrategi, forskningsansats och 
angreppssätt. Därefter presenteras datainsamlingsmetod och de data som kommer att 
användas i uppsatsen. Kapitlet innehåller även för- och nackdelar med de olika valen samt 
val av respondenter till undersökningarna. 
 

3.1 Forskningsstrategi 
Författarna har valt att använda sig av fallstudie som forskningsstrategi för uppsatsen. 

Fallstudien kommer att omfatta två stycken företag som förvaltar pensionsfonder. Fem av 

dessa fonder som är gemensamma för båda företag kommer att undersökas för att se vad och 

hur de olika företagen förvaltar dessa fonder. Med en fallstudie menas att forskaren inriktar 

sig på en eller några få undersökningsenheter. Syftet med denna typ av undersökningar är att 

få en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter samt processer som 

uppträder i denna specifika undersökningsenhet.20  

 

Eftersom fallstudier inte ser till det generella utan mer till det speciella kan en djupare 

kunskap nås genom att fallstudie används som forskningsstrategi för uppsatsen. Fallstudier 

karaktäriseras även av att de tillåter forskaren att använda flera källor och flera metoder i sin 

studie. Detta gör att man kan studera varför vissa processer och relationer uppstår och inte 

bara fokuserar på slutresultatet. Då fallstudien sker så studeras företagen i sina naturliga 

miljöer och der blir då inte några konstlade situationer. Även detta gör att fallstudien blir 

djupare.  

Den kritik som dock brukar finnas mot fallstudier är att följden av att gå på djupet blir att 

uppsatsen inte blir så bred och generell vilket kan ses som negativt. 21 

 
 

3.2 Angreppssätt 
Det finns två olika angreppssätt när en vetenskaplig undersökning eller studie ska 

genomföras, kvalitativ eller kvantitativ metod. 

 

Det kvantitativa angreppssättet identifieras genom att det för det mesta är en stor mängd av 

data som samlas in. Den informationen som samlats in sammanställs sedan för att försöka 

skapa statistik som man sedan ska kunna generalisera. Detta betyder att de data som samlats 

                                                 
20 Denscombe 2000, sid. 41-54 
21 Ibid. 
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in omvandlats till variabler som kan rangordnas. Kvantitativ data förklarar konkreta resultat 

medan den kvalitativa data förklarar mer på djupet.22  

 
Det kvalitativa tillvägagångssättet associeras ofta med att forskaren går in mer på djupet. 

Detta ger en djupare och grundligare undersökning med en mer detaljerad bild. Vid 

kvalitativa studier bygger undersökningen för det mesta på ord, till skillnad från kvantitativa 

metoden som handlar mer om siffror, tabeller eller statistik. Urvalet av undersökningsobjekt 

har inte samma betydelse här som i den kvantitativa forskningen, då kravet att kunna 

generalisera resultatet inte är lika omfattande vid tolkning av socialt liv.  Personer som väljs 

för forskningen har i de flesta fall speciella egenskaper som de besitter vilket gör att de passar 

in som intervjuobjekt för det fenomen som ska studeras. Dessa är mycket användbara då man 

inte känner till så mycket om ämnet och det endast finns lite tidigare forskning inom området. 

Här krävs det att forskaren kan förklara och försvara varför han/hon gjort det urval som 

skett.23 Med ett kvalitativt angreppssätt menas att enstaka händelser och skenbart små detaljer 

kan ha en stor vikt.24  

 

I uppsatsen har man valt den kvantitativa angreppssättet eftersom undersökningen bygger till 

stor del helt på finansiellt data.  

 
 

3.3 Forskningsansats 

Det finns två olika forskningsansatser som gör det möjligt för samhällsvetenskaplig forskning 

att nå målet, vilket är att integrera teori med empiri.  För att undersöka avvikelsekaraktärer 

kan forskaren utgå från en av stämplingsteorierna och se om empiri bekräftar teorin eller 

inte.25 

En deduktiv ansats innebär att man utgår från teori till empiri. Det vill säga att man utgår från 

redan generella teorier och påståenden som man har genom att samla empiriska data och 

testar för att se om de stämmer överens.  

 

                                                 
22 Bryman 2002, sid. 77-94 
23 Ibid 
24 Thurén 2003, sid. 112 
25 Bryman, 2001, sid. 15 
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Den andra ansatsen är den induktiva ansatsen, då forskaren utgår från empiri till teori. Arbetet 

börjar då med att samla in data för att sedan dra slutsatser från de generella mönster som 

dyker upp genom materialet. 26   

 
Kritik mot denna ansats är att forskaren dock kan ha det svårt att gå in med ett helt öppet 

sinne i datainsamlingen. Samt att forskaren ofta inte har den kapacitet som krävs för att samla 

in all relevant information.27  

Kritik mot den deduktiva ansatsen är då forskaren endast letar efter material som han/hon 

finner relevant och kan ge stöd åt de förväntningar forskaren har när undersökningen inleds. 

Dock anses det att kvantitativa metoder i stor utsträckning måste vara deduktiva. Då det 

bygger på att forskaren kategoriserat och sorterat de data som samlats in samt att frågorna ofta 

är fasta. Detta ger i sin tur en del begränsningar på vilken information som samlas in då det är 

en sluten ansats. Man ser det dock positivt att forskaren tvingas till att arbeta efter ett 

standardiserat sätt som ger ett tydligt sätt att forma sina förutsättningar efter den information 

som är relevant.28 

 

I uppsatsen används den deduktiva ansatsen då uppsatsen bygger på en rad teorier, därefter 

testas och analyseras dessa.  

 
 

3.4 Primär- och Sekundärdata 

I uppsatsen kommer sekundärdata att användas. Med sekundärdata menas skriftlig 

information så som vetenskapliga texter samt annan trycktlitteratur.29 

 
 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Det finns fyra olika metoder för datainsamling. Dessa metoder är frågeformulär, 

observationer, skriftliga källor och intervjuer.30  

 

                                                 
26 Ibid, sid. 20-23 
27 Ibid  
28 Jacobsen 2002, sid. 56 
29 Denscombe 2000, sid. 201 
30 Denscombe 2000, sid. 102 
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Författarna har samlat in data för teorierna via student litteratur och tidigare forskning. Även 

genom tryckta källor, så som årsredovisning för de valda företagen och annan finansiell 

information som man fick via företagens hemsidor på Internet.   

För att kunna utföra uträkningarna har författarna använt sig av de valda teorierna för att 

kunna dra slutsatser. 

 

3.5.1 Källkritik  
Datamaterialet som ingår i undersökningen är till stor del hämtad av flera oberoende källor så 

som företagens hemsidor på nätet och årsredovisningar. För att få dem senaste siffrorna tittade 

vi på relativt uppdaterade och pålitliga källor inom finansiering som Morningstar. Dessa 

källor är till en stor del kontrollerade regelbundet av personer som är kunniga inom 

finansiering. Det ökar trovärdigheten i de uppgifter som samlats in.   

 
 

3.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet handlar om att underökning ska kunna visa samma resultat vid olika tillfällen.31 

Eftersom urvalet av fonderna är begränsat kan man säga att reliabiliteten är inte så hög. 

Författarna har varit noga med att hitta de senaste siffrorna och de mest relevanta källorna för 

att höja reliabiliteten.  

 

Validiteten på en undersökning beskriver hur bra data representerar forskningsfrågan.  

Hög validitet innebär att man lyckas mäta det man skulle mäta.32 Det visar kvaliteten på den 

information som samlats in för att utföra undersökningen.  

En av författarna till denna uppsats har tre års erfarenhet av att arbeta med pensionsfonder  

på så sätt har man kunnat höja validiteten. Den finansiella informationen kring fonderna är 

hämtade från finansiella databaser som många forskare grundar sina analyser på. 

                                                 
31 Thurén, 2003. Sid 22 
32 Ibid 
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4. Empiri 
I rubrikerna nedan presenteras de data som samlats in och bearbetats. 
 

4.1 Vad är en fond  
En fond är en portfölj av olika värdepapper. Det kan vara aktier, räntebärande värdepapper 

och andra finansiella instrument som till exempel optioner eller andra tillgångar. Syftet med 

en fond är att skapa en riskspridning i sparandet genom att portföljen innehåller olika typer av 

värdepapper.  

För att äga en fond köper investerare andelar av porföljen. Värdet av andelen kallas för NAV- 

kurs (Net Asset Value) och bestäms efter portföljens storlek. När fondens värde ökar så ökar 

värdet på andelen. Vanligtvis brukar fondens kurs sättas varje bank dag men det finns fonder 

vars kurs som sätts en gång per månad eller i vissa fall per år.  

Förvaltningen av fondens innehav administreras av en fondförvaltare. För att finansiera 

fondförvaltaren, analytikerna, förvaringen av fonderna samt information och administration 

tar man ut en fondavgift av spararna. Den kan tas ut på tre olika sätt: 

 

• Förvaltningsavgift-  Det är en årlig avgift som baseras på en viss procent av värdet  

på fondandelarna. Det är en standardavgift som alla fonder har.  

 

• Köpavgift-       Det är en procentuell avgift som tas från det beloppet man köper  

andelar för i en fond. Avgiften tas endast av vissa fonder.  

(courtage)  

                                       

• Säljavgift-    Det är en procentuell avgift som tas på värdet man säljer när  

man säljer fondandelar. Avgiften tas av vissa fonder. (courtage) 

 

Dessutom finns det ytterligare två sätt att redovisa totalkostnaderna för en fond. Det första är  

TER (Total Expence Ratio) som är ett internationellt begrepp och det andra är  

TKA (Totalkostnadsandel) som är ett svensk begrepp. Förutom total kostnaderna inom TER, 

inkluderas även också avgiften för köp och sälj kostnaden i TKA. 
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Fonder har alltid ett krav på ett minimum belopp när man köper andelar. Oftast är det ett lågt 

belopp som till exempel 200 kr men i vissa fall kan det vara upp till tiotusentalskronor 

beroende på fond typen.33 Det sparas idag totalt 1 437 475 mkr i fonder i Sverige.34 

 
 
4.2 Fondförvaltare  

Fondbolaget som förvaltar fonderna är en separat jurisdisk person. Det kan ägas av en bank, 

ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag och ibland ägs det inte alls av någon koncern. 

Deras uppgift är att sköta fondens förvaltning och administration på andelsägarnas uppdrag. 

Det är även fondbolagen som företräder fonden i alla sammanhang. Förvaltaren får sin 

ersättning genom förvaltningsavgiften som tas ut genom fonden. 35 

 

 

4.2.1 Fondtyper 

En fondförsäkring kan bestå av sex olika fondtyper som individen kan välja bland i sitt 

pensionsparande. Nedan förklaras de typer som är relevanta för uppsatsen. 

 

Aktiefond förvaltar minst 75 procent av portföljen inom aktier eller aktierelaterade instrument 

som är indelade i olika områden beroende syftet med fonden. Den kan vara begränsad till ett 

land, geografiskt, regioner, globalt eller vara koncentrerad inom en bransch som läkemedel, 

bioteknik, it eller naturtillgångar. Det finns även aktiefonder som enbart investerar i småbolag 

inom en marknad.36 Av det totala fondsparandet i Sverige idag förvaltas 53 procent i 

aktiefonder.37  

 

Räntefonder har samma koncept som aktiefonder. Skillnaden är att man förvaltar inom 

räntebärande värdepapper. Det kan vara långa eller korta räntefonder beroende på hur 

räntemarknaden ser ut. Värdepapperna med mer än ett års löptid köps på 

obligationsmarkanden medan värdepapperna med kortare löptid än ett år köps på 

penningmarkanden. En fond som investerar i korta räntepapper kallas för likviditet eller 

                                                 
33 ”Aktiefondtips- fonder”  
    www.aktiefondtips.se (2008-11-24) 
34 Fondbolagens förening ”statistik”  
    www.fondbolagen.se (2008-11-24) 
35 Nilsson 2007, sid. 23  
36 Ibid, sid. 34 
37 Fondbolagens förening ”statistik” 
    www.fondbolagen.se (2008-11-24) 
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penningmarknadsfond och kan jämföras med ett sparkonto på en bank på grund av fondens 

låga risk. 38 Av det totala fondsparandet i Sverige förvaltas  25,6 procent i räntefonder.39 

 

Blandfonder är en blandning av aktier och räntebärande värdepapper och skiljer sig i 

fördelning beroende fond. Fonden är typiskt som generationsfond och finns i 

pensionsförsäkringar.40  Av det totala fondsparandet i Sverige idag förvaltas 15,8 procent i 

blandfonder.41 

 

4.2.2 Risk och avkastning 
Precis som alla värdepapper placeringar är fonder förbundna med risker. Den finansiella 

världen som består av räntor, valutor och aktiekurser förändras snabbt. Därför finns det 

lagstiftning för placeringar i fonder för att begränsa riskerna. Olika fonder innehåller olika 

risknivåer. Den nivån varierar kraftigt mellan de olika typer av fonder som bland annat beror 

på fondens historia. Fondens risk är förknippad till dess avkastning. Ju högre risk en fond har 

ju högre avkastning den förväntas att få.42 

 

4.2.3 Index 
Vid utvärdering av fonder är det vanligt att man jämför med relevant index, det finns i två 

olika typer. Ett fondindex visar ett genomsnitt på sammanvägda priser eller avkastning över 

tid för fonder. Det andra är marknadsindex som mäter den genomsnittliga utvecklingen av 

värdepapper på en marknad. Fondernas målsättning är att generera avkastning som är över 

indexgenomsnittet.  

 

Fondindex kan ses ur två olika synvinklar, viktat eller oviktat. Med ett oviktat index menas att 

alla fonder som ingår i indexet väger lika mycket oavsett fondernas storlek medan ett viktat 

index menas att fondens storlek är relaterad till fondens förmögenhet. En större fond har mer 

vikt i ett viktat index än en liten fond.43  

                                                 
38 Nilsson 2007, sid 37-38 
39 Fondbolagens förening -statistik”  
    www.fondbolagen.se (2008-11-25) 
40 Nilsson 2007, sid. 39  
    Fondbolagens förening -statistik” 
41 www.fondbolagen.se (2008-11-25) 
42 Haskel 2000, sid. 83-86 
43 Nilsson 2007, sid. 62-63.  
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4.4 AMF 
Förvaltaren AMF bildades 1973 av LO som är representant för arbetarnas fackförbund i 

Sverige.44 AMF ägs idag av både LO och Svenskt Näringsliv som företräder företagen och 

näringslivets medlemmar i Sverige45. Bolaget är ett livförsäkringsaktiebolag med produkter 

inom tjänstepensioner och privat pension för både individ och företagsmarknaden. Förvaltaren 

har dessutom under 1998 utökat produktutbudet med ett vanligt privat fondsparande.46  

 

AMF är ett moderbolag till två dotterbolag, fastighetsförvaltning som har hand om 

förvaltningen av fastigheterna och fondbolaget som finansierar fondverksamheten inom 

AMF.47 Totalt finansierar bolagen tillsammans 291 miljarder kronor och förvaltas åt 3,8 

miljoner sparare. Det gör förvaltaren till ett av Sveriges ledande pensionsbolag och sjätte 

största ägaren på Stockholmsbörsen. 

 

Förvaltningen av pensioner sker i både traditionell- och fondförsäkring. Traditionellt sparande 

är när man förvaltar kapitalet med en garanterad ränta medan fondsparande är baserad på risk 

beroende vilken fond man väljer att ha i sitt sparande. 48  Idag har AMF totalt tio olika fonder, 

sju aktiefonder, en balansfond och två räntefonder med långa respektive korta värdepapper. 

Verksamheten driver med ömsesidiga principer där all vinst i organisationen går tillbaka till 

spararna, bolaget tar inte ut någon vinst till ägarna. 49 

  

AMF strävar efter att skapa enkla produkter, det ska vara lätt att förstå, att utvärdera och  

jämföra med andra produkter samt att kostnaderna ska vara låga.50 

 

                                                 
44 ” Om oss” 
    www.svensktnaringsliv.se (2008-11-08) 
45 ”Detta är LO” 
     www.lo.se (2009-01-15) 
46 ”Om oss- AMF historia”  
     www.amf.se (2008-11-09) 
47 ”Om AMF- Organisation”  
     www.amf.se (2008-11-08) 
48 ”Om AMF- Marknad- Individ”  
     ww.w.amf.se (2008-11-08) 
49  ”Om AMF” 
     www.amf.se (2008-11-08) 
50  ”Om AMF- Marknad”  
     www.amf.se (2008-11-08) 
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4.4.1 Förvaltning och analyser 
 
AMF försöker genom en aktiv förvaltning och egna analyser om världsekonomins utveckling 

av valuta-, aktie- och räntemarknaderna skapa egna beslut. Förutom det gör man många olika 

företagsbesök, där man intervjuar ledningen och personalen för att få en bättre inblick i 

verksamheten. Därefter skapar man en helhetsbild av företagets situation i marknaden som 

besluten bygger på.  
 

Dessutom finns det en intern kultur som uppmuntrar förvaltarna att vara långsiktiga i deras 

placeringsverksamhet.  Deras verksamhetsfilosofi bygger på ”vi gör det vi är bäst på” vilket 

innebär att de har avgränsat sig till att fokusera på tio olika fonder som hela 

fondverksamheten bygger på. Det gör att förvaltarna får bättre kontroll över investeringarna 

när analyser och resurser koncentreras till ett avgränsat område.51 

 

52Källa: www.amf.se  

                                                 
51 ”Om AMF-  finansiellinformation- fondårsredovisning” 
      www.amf.se (2008-11-30) 
52 ”Om AMF-organisation” 
      www.amf.se 
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4.4.2 Fondtyper hos AMF 

Aktiefond- småbolag AMF 

Fonden grundades 2004-05-17 med syftet att investera portföljen inom små svenska noterade 

bolag. 53 Den förvaltas av en person54 och har en förvaltningsavgift på 0.6 procent samt en 

courtage avgift på 0.10 procent av kapitalet. Fonden är svenskregistrad vilket gör att den 

följer svensk skattelagstiftning 

 

Placering  
Fonden är en aktiefond som placerar portföljen inom aktier eller aktierelaterade värdepapper 

inom den nordiska marknaden det vill säga Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. 

Fonden får även använda sig av penningmarknadsinstrument, fondandelar, kreditinstitut med 

en begränsning på 10 procent av förmögenheten och ge värdepapperslån som 

investeringsverktyg. Den ska placera 85 procent i aktier där 75 procent av värdepapperna ska 

vara utgivna av svenska bolag.55  

Storlek på fonden är på 8 109 miljoner kr idag som är fördelat på 69 olika värdepapper med  

99,1 procent i aktier och 0,9 procent i långa räntebärandepapper. 

 

Risk  
Placeringar i aktiefonder präglas av en hög risk för stora kurssvängningar.  

Investeringar i småbolag gör att risken ökar ytterligare, samtidigt har den en riskspridning 

genom placeringar inom olika branscher i nordiska marknaden. Fondens utveckling är känslig 

för valutaförändringar eftersom den har utländska värdepapper i portföljen.  

På AMF:s riskskala på 0 till 30, där 30 är den högsta och 0 är den lägsta risken befinner 

fonden sig på 25 och anses vara en högrisk i AMF:s aktiefondutbud.56 

 

 

                                                 
53 ”våra fonder- aktiefond småbolag”  
     www.amf.se (2008-12-14) 
54 Wiklund P.- AMF  
55 ”Våra fonder- rapporter och fondfaktablad- informationsbroschyr och fondbestämmelser” 
     www.amf.se (2008-12-14) 
56 ”våra fonder- aktiefond småbolag”  
     www.amf.se (2008-12-14) 
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Aktiefond- Global AMF 
Fonden grundades 2001-11-15 med syfte att investera portföljen inom utländska värdepapper 

med tonvikt i USA och Europa. 57 Den förvaltas av ett team på fyra personer58 som tar en 

förvaltningsavgift på 0.40 procent och en courtage avgift på 0.43 procent av kapitalet. Fonden 

är svensk registrerad vilket innebär att den följer svenska skattelagar .59 

 

Placering  

Fonden är en aktiefond med en bred placeringsinriktning inom världens aktiemarknader. 

Värdepapperna ska vara utgivna av stater som är medlem inom EU eller EFTA (European 

Free Trade Association) eller stater som i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore 

och USA. Den får också placeras i fondpapper eller marknader som inom ett år ska bli 

börsnoterade exempelvis Sydkorea, Taiwan, Brasilien, Mexico, Israel, Sydafrika och Nya 

Zeeland. Fonden får även placera upp till 10 procent av förmögenheten i fondandelar samt på 

konto i kreditinstitut och ge värdepapperslån. 60 

Storleken på portföljen är idag på 224 880 miljoner kr med 186 olika värdepapper som är 

fördelat på 98.2 procent i aktier, 1.2 procent i korta räntebärande värdepapper och 0.6 procent 

i övriga finansiella medel.  

 

Risk  

Fonden placerar i aktier inom fyra olika regionmarknader som Nordamerika, Europa, Asien, 

Japan, Australien. Detta minskar fondens risk genom att investeringen är bred i sig. Fonden är 

även känslig för valutaförändringar eftersom den investerar i utländska värdepapper, främst i 

euro och dollar.  

På AMF:s riskskala på 0 till 30 befinner fonden sig på 15 och anses vara en medelrisk i 

AMF:s aktiefondutbud.61. 

 

 

                                                 
57 ”våra fonder-  aktiefond global” 
     www.amf.se (2008-12-06) 
58 Wiklund P.- AMF 
59 ”våra fonder-  aktiefond global” 
     www.amf.se (2008-12-06) 
60 ”Våra fonder- rapporter och fondfaktablad- informationsbroschyr och fondbestämmelser” 
     www.amf.se (2008-12-14) 
61 ”våra fonder-  aktiefond global”  
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Aktiefond- Euro AMF 
Europafonden grundades 1999-04-30 med syfte att investera portföljen inom EMU. Fonden 

förvaltas av en person62 och har en förvaltningsavgift på 0.40 procent samt en courtage avgift 

på 0.71 procent.63. Den är svensk registrerad vilket innebär att den följer svensk 

skattelagstiftning.  

 

Placering  

Fonden är en aktiefond och investerar i aktier eller aktierelaterade fondpapper i euro. 

Utgivarna av värdepapperna ska vara medlemmar i den Europiska Monetära Unionen (EMU) 

och ha sin valuta i Euro samt vara noterade på börs eller annan reglerad marknad inom dessa 

länder. Fonden får placera upp till 10 procent i konton hos kreditinstitut  och i andra fonder.64 

Storlek på portföljen är idag på 305 593 miljoner kr med 60 olika värdepapper som är fördelat 

på 98.5 procent i aktier och 1.5 procent i långa räntebärande värdepapper.65 

 

Risk  

Fonden placerar i aktier i olika branscher inom EMU-området som ger den en riskspridning i 

portföljen. Den är även känslig för valutaförändringar eftersom den innehåller utländska 

värdepapper. 

På AMF:s riskskala på 0 till 30 befinner fonden sig på 17-18 och anses vara en medelrisk i 

AMF:s aktiefondutbud.66 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
      www.amf.se (2008-12-06) 
62   Wiklund. P- AMF 
63 ”våra fonder- eurofonden”  
      www.amf.se (2008-12-14) 
64 ”våra fonder- rapporter och fondfakta- informationsbrochyrer och fondbestammelser” 
     www.amf.se (2008-12-14) 
65 ”våra fonder – eurofonden” 
     www.amf.se (2008-12-14) 
66 ”våra fonder- rapporter och fondfakta- informationsbrochyrer och fondbestämmelser.” 
      www.amf. se (2008-12-14) 
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Balansfond AMF 
Fonden bildades 1998-12-30 och med syfte att investera portföljen i både aktier och 

räntebärande värdepapper. 67 Den förvaltas av ett team på fem personer68 som tar en 

förvaltningsavgift på 0.40 procent och en courtage avgift på 0.16 procent. Fonden är 

svenskregistrad vilket innebär att den följer svensk skattelagstiftning 69 

 

Placering 

Fonden är en blandning av aktier och räntebärande papper. Den ska främst investera i aktier 

och aktierelaterade värdepapper som ska vara utgivna av medlemstater inom EU och EFTA, 

Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydkorea samt USA. Sedan ska den 

förvalta minst 25 upp till 75 procent av förmögenheten inom räntebärande papper, 

penningmarknadsinstrument eller på konton i kreditinstitut i svenska kronor som ska ha en 

genomsnittlig löptid upp till sju år.  Fonden får investera i andra fonder och ge ut 

värdepapperslån. 

Storlek på portföljen är idag på 113 328 miljoner kr som är fördelat på 237 olika aktier samt 

33 olika räntebärande värdepapper. Fördelningen är på 57.9 procent i aktier, 6 procent i långa 

räntebärande, 31.1 procent i korta räntebärande värdepapper och 0.9 procent i övriga 

finansiella instrument. 70   

 

Risk 

På grund av att fonden har aktieplaceringar inom olika marknader samt att den investerar i 

räntebärande värdepapper sjunker risken i fonden. Den investerar också i utländska valutor 

vilket gör den känslig för förändringar i valutakursen. Sedan är den räntebärande delen i 

portföljen känslig för förändringar av kreditvärdigheten hos låntagarna. 71  

På AMF:s riskskala på 0 till 30 befinner fonden sig på 12-13 och anses vara en medelrisk i 

AMF:s fondutbud.72 

                                                 
67 ”våra fonder – balansfond” 
      www.amf.se (2008-12-14) 
68   Wiklund P.- AMF 
69 ”våra fonder – balansfond” 
      www.amf.se (2008-12-14) 
70   ibid. (2008-12-14)     
71 ”våra fonder- rapporter och fondfakta- informationsbrochyrer och fondbestämmelser” 
     www.amf.se (2008-12-14) 
72  ”våra fonder- balansfond” 
     www.amf.se (2008-12-15) 
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Sverige räntefond AMF 
Fonden bildades 1998-12-30 med syftet att investera portföljen inom svenska räntebärande 

värdepapper. 73  Den förvaltas av ett team på tre personer74 som tar en förvaltningsavgift på 

0.15 procent och en courtage avgift på 0.01 procent av kapitalet.  Fonden är svensk registrerad 

vilket innebär att den följer svensk skattelagstiftning.75  

 
Placering  

Fonden är en räntefond och investerar endast inom räntebärande värdepapper som är utgivna 

av en stat, kommuner, bostadsinstitut, företag och organisationer. Den får placera upp till 20 

procent i penningmarknadsinstrument, i konto på kreditinstitut i svenska kronor och ge 

värdepapperslån. Värdepapperna ska ha en genomsnittlig löptid mellan två till sju år.  

Storleken på fonden är idag på 3 848 miljoner kr som är fördelat på 31 olika värdepapper, 10 

procent i långa och 90 procent i korta räntebärandevärdepapper.76 

 

Risk  

Att placera inom räntebärande värdepapper innebär mindre riskfullt än aktier. Eftersom 

fondens investeringar är inom långa räntebärande papper ökar fondens risknivå men sjunker 

lite med de korta placeringarna som portföljen har. Fonden är känslig för ränteförändringar 

och förändringar av kreditvärdigheten hos låntagarna.  

På AMF:s riskskala på 0 till 30 befinner sig fonden på 3-4 och anses vara lågrisk fond i 

AMF:s fondutbud.77 

                                                 
73 ”våra fonder –Sverige räntefond” 
     www.amf.se (2008-12-15) 
74  Wiklund P.- AMF 
75 ”våra fonder –Sverige räntefond” 
     www.amf.se (2008-12-15) 
76  ”våra fonder- rapporter och fondfakta- informationsbrochyrer och fondbestammelser.” 
     www.amf. se  (2008-12-15) 
77 ”våra fonder – Sverige räntefond”  
     www.amf.se (2008-12-15) 
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4.5 SEB Trygg Liv 
 
I slutet av år 1997 tog Skandinaviska Enskilda Banken AB över alla aktier från Trygg-Hansa 

AB som drev livförsäkringsverksamheten inom SEB och Trygg Hansa.  Det ledde till att man 

1998 sammanförde de två olika bolagen och skapade en ny koncern vid namn SEB Trygg Liv 

Holding AB som driver livsförsäkringsverksamheten inom SEB  idag. 78 

 

SEB Trygg Liv är ett dotterbolag till Trygg Liv Holding AB och är en av Sveriges 

marknadsledande aktör inom fondförsäkrings marknaden som erbjuder ett brett urval av 

produkter inom livförsäkringsområdet. Bolaget vänder sig till både företag och privat 

personer, exempel på några enskilda produkter är tjänstpension, privat pensionsförsäkring, 

livförsäkring, sjukförsäkring, vårdförsäkring och pensionsstiftelser.79 SEB Trygg Liv driver 

idag verksamheten med ömsesidiga principer vilket innebär att  all vinst går tillbaka till 

spararna och bolaget tar inte ut någon vinst till ägarna.80 

 

4.5.1 Förvaltning och analyser 

 
SEB Trygg Livs förvaltningsstrategi går ut på att dela upp förvaltningsteamet i olika sektorer 

som ska följa bolagen extra noga och göra egna analyser som är aktuella för fonden. Analysen 

som investeringsprocessen bygger på kallas för bottomup analys, vilket betyder att grundliga 

företagsanalyser står som grund vid urvalet av värdepapper. Teamet använder sig även av 

sifferbaserad analys vid kvantitativa analyser för att urskilja bolag som bör prioriteras för en 

djupare analys.81 

 

 

                                                 
78 2003 Årsredovisning för Nya Livförsäkring AB, sid. 1 
79 ”SEB Trygg Liv” 
     www.seb.se 
80 SEB Trygg Liv årsredovisning 2006 
81 ”Fonder- Kurslista & fondfakta- SEB Globat” 
     www.seb.se (2008-12-15)  
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82 Källa: SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2003, sid.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
82 SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2003, sid.22 
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4.5.2 Fondtyper hos SEB Trygg Liv 
 

Aktiefond småbolag  SEB  
Fonden bildades 1987-09-21 med syfte att investera portföljen i små svenska noterade bolag. 

Den förvaltas av ett team på fyra personer som tar en förvaltningsavgift  på 1,5 procent och en 

säljavgift på 0.20 procent. Fonden är svensk registrerad vilket innebär att den följer svensk 

lagstiftning.  

 
Placering 
Fonden är en aktiefond och investerar kapitalet inom den svenska marknaden i små eller 

medelstora bolag men har möjlighet att placera 10 procent i den nordiska markanden också. 

Bolagen som väljs ut ska ha ett börsvärde på högst en procent av den relevanta marknadens 

totala börsvärde. Förutom detta får fonden placera upp till tio procent i konton hos 

kreditinstitut, i andra fonder, räntebärande papper och penningmarknadsinstrument samt ge ut 

20 procent av kapitalet i värdepappers lån. 83 

Storleken på fonden är idag på 3 105 679 miljoner kr med 82 olika värdepapper som är 

fördelat 95,5 procent i aktier och 5.5 procent i korta räntebärandevärdepapper.84  

 

Risk 
Fonden har en riskspridning genom att investeringarna är fördelade i svenska små och 

medelstora företag inom olika branscher samt att den investerar i den nordiska marknaden.  

På SEBs riskskala på 7 olika nivåer, där sju är den högsta och 1 är den lägsta risken befinner 

sig fonden på den sjunde nivån och anses vara högriskfond i SEBs fond utbud.85. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
83 ”Fonder-  kurslista och fakta –småbolagsfonden” 
     www.seb.se (2008-12-06) 
84 ”Fond- SEB sverigefond småbolag” 
     Morningstar.se (2008-12-15) 
85 ”Fonder-  kurslista och fakta –småbolagsfonden” 
     www.seb.se (2008-12-06) 
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SEB Globalfond  

Fonden bildades 1977-01-01 med syftet att placera i aktier över hela världen inom olika 

branscher och regioner. Den förvaltas av ett team på fem arbetare som tar en 

förvaltningsavgift på 1,5 procent samt en courtage på 0,70 procent av kapitalet. Fonden är 

svenskregistrerad som innebär att den följer svenska skattelagar. 

  

Placering  

Fonden är en aktiefond och investerar i aktier från hela världen men får endast investera 15 

procent i svenska aktierelaterade värdepapper. Den har möjlighet att placera 10 procent av 

kapitalet i konto på kreditinstitut, fonder, ränterelaterade och penningmarknadsinstrument 

samt 20 procent i värdepapperslån.  

Storleken på fonden är idag på 1 646 514 miljoner kr som har 319 olika värdepapper i 

portföljen .86 Den är fördelad på 82.3 procent aktier och 17,2 procent långa räntebärande 

värdepapper87.  

 

Risk  

På grund av att fonden placerar i marknader över hela världen får portföljen en riskspridning 

eftersom den inte är begränsad till en geografisk marknad. Fonden placerar i utländska 

värdepapper som gör den riskkänslig för valutaförändringar.  

På SEB:s riskskala som är på 7 olika nivåer befinner fonden sig på den femte nivån och anses 

vara en medel risk i SEB:s fond utbud för aktiefonder.88 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
86 ”fonder-  kurslista och fakta – globalfonden” 
    www.seb.se ( 2008-12-06) 
87 ”fond- SEB global” 
    www.morningstar.se (2008-12-15) 
88 ”fonder-  kurslista och fakta – globalfonden” 
    www.seb.se ( 2008-12-06) 
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SEB Europafond  
Fonden bildades 1990-11-11 med syftet med att förvalta inom den Europeiska marknaden. 

Den förvaltas av ett team på sju personer som tar en förvaltningsavgift på 1,40 procent och en 

courtage avgift på 0,70 procent av kapitalet. Fonden är svenskregistrerad vilket gör att den 

följer svenska skattelagar. 

 

Placering 

Fonden är en aktiefond som placerar inom aktier i den Europeiska marknaden och har 

möjlighet att placera 10 procent i konto hos kreditinstitut, fonder, ränterelaterade överlåtbara 

värdepapper och penningmarknadsinstrument samt 20 procent i värdepapperslån.89 

Storlek på fonden är idag på 52 272 247 miljoner kr med 81 olika värdepapper som är fördelat 

på 93.3 procent i aktier och 5.5 procent i korta räntebärandepapper.90 

 

Risk  

Fonden är begränsad till enbart den europiska marknaden och betraktas därför som en 

högriskfond. Den investerar även i utländska värdepapper vilket gör den känslig för 

valutaförändringar.  

På SEB:s riskskala som är på 7 olika nivåer befinner sig fonden på den femte nivån och 

därmed anses vara en medel risk i SEB:s fond utbud för aktiefonder.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 ”fonder- kurslista och fondfakta- europafonden” 
    www.seb.se (2008-12-06) 
90 ”fond-  SEB Europafond”  
    www.morningstar.se- (2008-12-15) 
91 ”fonder- kurslista och fondfakta- europafonden” 
    www.seb.se (2008-12-06) 
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SEB Trygg Placeringsfond (blandfond) 

Fonden bildades 1997-07-21 med syftet att placera i både utländska aktier och i svenska 

räntebärande värdepapper. Den har ett förvaltningsteam på nio personer som tar en 

förvaltningsavgift på 1.10 procent och en säljavgift på 0,20 procent av kapitalet. Fonden är 

svensk registrerad och följer därför svensk skattelagstiftning. 

 

Placering 

Fonden är en blandfond som innebär att den placerar i aktier över hela världen och i svenska 

ränterelaterade värdepapper. Av fondens portfölj ska 20- 50 procent vara placerade i aktier 

eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper varav 10- 30 procent ska vara utgivna av svenska 

bolag. Sedan ska 50- 80 procent vara placerade i räntebärande värdepapper eller 

penningmarknadsinstrument i svenska kronor. Fonden får även placera 20 procent i konton 

hos kreditinstitut, fonder och ge värdepapperslån. 92 

Fondens värde är idag på 131 092 miljoner kr och har 378 olika värdepapper i portföljen som 

är fördelat på 38,3 procent i aktier, 33.7 procent i korta och 28 procent i långa 

räntebärandevärdepapper.93 

 

Risk 

Fonden innehåller också räntebärande papper och aktier vilket ger den en lägre risk än en 

enbart ren aktiefond. Risken är inte begränsad till en marknad utan den placerar i både den 

svenska aktiemarkanden och i en begränsad geografiskmarknad vilket ger en riskspridning i 

portföljen.  Fonden investerar i utländska värdepapper som gör att den är känslig för 

valutaförändringar.  

På SEB:s riskskala som är på 7 olika nivåer befinner sig fonden på nivå tre på grund av 

ränteplaceringar och anses att ha en relativ låg risk i SEB:s blandfond utbud.94 

 

 

 

 

                                                 
92 ”fonder- kurslista och fakta- trygg placeringfond ” 
    www.seb.se (2008-12-06)  
93 ”fond- SEB trygg placeringfond” 
    www.morningstar.se (2009-01-07) 
94 ”fonder- kurslista och fakta- trygg placeringfond ” 
    www.seb.se (2008-12-06)  
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SEB  Obligationsfond SEK - Lux ack  

Fonden bildades år 1989-07-13 med syfte att placera portföljen i svenska obligationer och 

andra räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på två till åtta år. Den förvaltas 

av ett team på fyra personer som tar en förvaltningsavgift på 0,80 procent och den har ingen 

courtage avgift. Fonden är registrerad i Luxemburg, vilket gör att den beskattas efter 

nationens skattelagar. 

 

Placering 

Fonden är en räntefond och placerar i obligationer och andra skuldförbindelser samt 

penningmarknadsinstrument i svenska kronor. Den får investera hela portföljen i värdepapper 

som är utgivna eller garanterade av en EU medlemstat eller något OECD- land (Organisation 

for Economic Co-operation and Development). Detta gäller endast om värdepapperna 

kommer från minst sex olika emissioner. Om värdepapperna består av en och samma 

emission får det inte stiga över 30 procent av fondens värde. Dessutom får den inte placera 

mer än 10 procent av nettotillgångarna i aktier inom EU eller OECD –land. 95  

Fondens storlek är idag på 723 527 miljoner kr med 24 olika värdepapper som är fördelat 92.2 

procent i långa och 17.8 procent i korta räntebärande.96  

 

Risk 

Generellt är det lägre risk för räntefonder än för aktiefonder men skiljer sig mellan korta och 

långa ränteplaceringar. Risken är lägre hos fonder med en kort löptid än lång löptid. Fondens 

löptid är genomsnittligt medellång vilket innebär att fondens risk inte är stor. 97 

På SEB:s riskskala som är på 7 olika nivåer befinner sig fonden på nivå två på grund av de 

långa placeringarna och anses att ha en relativ låg risk i SEB:s räntefond utbud.98 

 

 
 

                                                 
95  ”fonder- kurslista och fakta- obli 
      www.seb.se (2008-12-06) 
96  ”Fond- SEB Obligations- Lux ack” 
      www.morningstar.se (2008-12-06) 
97  ”fonder- kurslista och fakta- oblig 
      www.seb.se (2008-12-06) 
98 ”fonder-  kurslista och fakta- obligationsfonden” 
   www.seb.se (2008-12-06)  
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5. Analys och resultat  
I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen att återkopplas med de empiriska 
resultaten. Därefter kommer våra tolkningar av resultaten att presenternas. 

 

5.1 Utvärderingsmått på risken i avkastning hos fonderna  
 
Vid utvärdering av den riskjusterad avkastning i fonderna har vi använt oss av 

standardavvikelse och sharpekvot. När vi med hjälp av dessa modeller beräknade fondernas 

risk fick vi följande resultat: 

 
Skillnaden på standardavvikelsen hos fonderna mellan SEB Trygg Liv och AMF  

Standard- 
Avvikelse 

Småbolag 
Fonden  

Global 
fonden 

Europa 
Fonden 

Balans/ 
Trygg 
placerings- 
Fond 

Sverige ränte/ 
Obligatons- 
Fonden 
 
 

Medel-  
Värdet 

SEB Trygg Liv   64.53 43.65 55.10 34.52 7.04  40.96 

AMF  53.94 44.29 51.72 17.41 17.25  36.92 

 

Skillnad:  

 

10.59 

 

-0.64 

 

 3.38 

 

17.11 

 

-10.21 

 

   4.04 

 

Uträkning av standardavvikelse hos respektive fond har man räknat fram hur många procent 

avkastning fonden avviker från ens egna index. En hög standardavvikelse innebär en hög risk 

i fonden. Sedan har en jämförelse med likartade fondtyper gjorts från respektive förvaltare för 

att se om det finns någon skillnad mellan fondernas risk.  

Genom uträkningarna visar det sig att SEB trygg Liv har fler fonder med lägre risk, tre av fem 

SEB:s fonder är lägre än AMF:s men riskgenomsnittet är högre hos SEB. Det beror på att 

SEB:s småbolags fond har en stor riskmarginal i förhållandet AMF:s småbolag fond och dem 

andra AMF fonderna som höjer totala risken hos SEB men skillnaden på riskgenomsnittet är 

marginell mellan förvaltarna.  
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Skillnaden på Sharpekvoten mellan fonderna hos SEB Trygg Liv och AMF. 

Shapekvot  
Småbolag 
Fonden 

Globala 
fonden 

Europa 
Fonden 

Balans/ Trygg 
placeringsfond

Sverige ränte/ 
Obligatons- 
Fonden 
 

Medel-
Värdet

SEB Trygg Liv  0.16  0.01  0.12  0.08  0.03  0.08 

AMF  0.08  0.02  0.10  0.10  0.21  0.10 

Skillnad:  0.08 -0.01   0.02 -0.02 -0.18 -0.02 

 

Sharpkvoten mäter överavkastningen i förhållande till den riskfria avkastningen dividerat med 

standardavvikelsen. På så sätt mäter man hur mycket avkastning man har erhållit i förhållande 

till risken man har i en fond. Vid beräkning av sharpekvoten har reporänta med ett 

månadsgenomsnitt på 2.6 procent under december 2008 använts99. Uträkningarna visar att  

SEB:s småbolagsfond har den största och SEB:s Globalfond har den lägsta sharpekvoten av 

undersökningens fonder. En jämförelse mellan förvaltarnas genomsnitt visar att AMF har den 

största sharpekvotgenomsnitt. Det beror på att AMF:s fonder har en lägre risk och en större 

överavkastning än i SEB fonderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 ”Riksbanksräntor- Reporänta ”  
 www.riksbanken.se  
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5.2 Hypotesprövning  

med en signifikansnivå på 5 procent 

 
 
H 0  = SEB Trygg Liv har samma risk på avkastning i fonderna som AMF  
H1  = AMF har en lägre risk på avkastningen i fonderna än SEB Trygg Liv  
 
 
 
För att beräkna risken i fondernas avkastning har man använt sig av standardavvikelsen, där 

man har gjort parvisa observationer på fondtyperna mellan respektive förvaltare. Differensen 

mellan fondtyperna behandlas som ett stickprov och används i testfunktionen. För att få svar 

på nollhypotesen använder författarna sig av en signifikantnivå på fem procent. 

 

 

x = SEB trygg liv- AMF 
 
 

=μ:0H 0 
μ:1H > 0  

 

==
5/37.22

04.4t 0.40 

 
 
Kritisk värde =  2.776 
 
 
Risken på 0.40 innebär att man förkastar hypotes ett och behåller nollhypotesen som säger att 

AMF har samma risk på avkastningen i deras fonder som SEB Trygg Liv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.5202 =x  
x = 20.23 

04.4=x     
Standardavvikelse = 22.37 
Frihetsgrader = 5 – 1 = 4 
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5.3 Fondernas avkastning 
 
 
En jämförelse av fondernas storlek och avkastning.  
 
FONDER Fondens storlek 

                  (milj.)
         Genomsnittlig 
         Avkastning 
         (5år) 

SEB Europafond           5 227 247                               9.24 
SEB Småbolag           3 105 679                             13.66 
SEB Globalt            1 646 514                               3.04 
SEB Obligationsfond              723 527                               2.72 
AMF Europafond              305 593                               7.52 

Totalt:         11 008 560                             36.18 
 

AMF Globalt              224 880                               3.32 
SEB Trygg placering              131 092                               4.04 
AMF Balansfond               113 328                                6.1 
AMF Småbolag                   8 109                                6.9 
AMF Räntefond- Sverige                   3 848                               6.18 

Totalt:              481 257                             26.54 
 
 
Enligt artikeln av Dahlquist M., Engström S. & Söderlind P. skulle små fonder ge bättre 

avkastning i förhållande till stora fonder. En jämförelse på fondernas storlek är fyra av fem av 

SEBs fonder är större än AMFs fonder. Sedan är det SEB småbolag och SEB Europafonden 

som har störst portfölj och genererar högst avkastning av samtliga fonder. Det är även SEB 

Trygg Liv som har störst avkastningsgenomsnitt.  

Slutsatsen är att artikelns hypotes inte stämmer överens med undersökningens resultat 

eftersom det är dem största portföljerna som genererar störst avkastning. 
 
.  
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 5.4 Fondavgifter  
 

Redovisning av AMF:s och SEB Trygg Liv:s totala fondkostnader samt skillnaden. 
 

                   
                       SEB Trygg Liv  

                 
                               AMF  

Fonder          Förvaltnings-
avgift 

Courtage 
 

TKA Förvaltnings-
avgift 

Courtage TKA Skillnad 

Småbolag- 
Fonden 

 
        1.5  

 
   0.2  

 
 1.7  

      
        0.6 

    
    0.1  

  
 0.7  

 
 58.8 % 

Global- 
Fonden 

 
        1.5  

 
   0.7  

 
 2.2 

 
        0.4  

 
    0.43  

  
 0.83 

  
 62.2 % 

Euro/ 
Europa- 
Fonden 

 
        1.4  

 
   0.7  

 
 2.1 

      
        0.4  

 
    0.71  

  
 1.41 

 
 32.9% 

Trygg  
Placerings/ 
Balansfond 

 
        1.1  

 
   0.2 

 
 1.3 

 
         0.4 

 
     0.16 

 
 0.56 

 
 56.9 % 

Obligation/  
Sverige-  
Räntefond 
 

 
        0.8  

  
   __ 

 
 0.8  

 
0.15 

 
    0.01 

 
 0.16  

 
  80 % 

 
Medelvärde 
 

 
        

  
   

  
     

 
 54.8 % 

  
 
En jämförelse av totalkostnaden (TKA) mellan SEB Trygg Liv och AMF ser man stora 

skillnader mellan förvaltarna. SEB tar mer än dubbla i avgifter med ett genomsnitt på 54.8 

procent per fond i förhållande till AMF. 

 

Skillnaden mellan förvaltningsteamen hos respektive förvaltare är att AMF har färre arbetare 

vid förvaltning av en fond. Det innebär att deras totala omsättningskostnader är lägre och kan 

därför ta ut en lägre förvaltningsavgift för sina fonder. 

Enligt artikeln skriven av Dahlquist M., Engström S. & Söderlind P skulle utlandsregistrerade 

fonder ta en lägre fondavgift på grund av andra skattelagar. I undersökningen är det endast 

SEB Obligationsfond som är registrerad i Luxemburg medan dem andra fonderna är Svensk 

registrerade. När man jämför för SEB Obligation avgift med SEB:s resterade fonder är den 50 
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procent lägre än genomsnittet, vilket stärker artikelns hypotes men i förhållande till AMF:s 

fonder ligger den över genomsnittet. 

Båda förvaltarna driver deras verksamhet med ömsesidiga principer, vilket innebär att dem 

inte delar ut några vinster till ägarna och är därför inte inräknat i kostnaderna. 
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6 Slutsatser 
Utifrån resultaten i undersökningen har man kommit fram till följande slutsatser, förslag på 
framtida forskning inom området samt att man kommer presentera de kunskapsbidrag som 
uppsatsen givit. 
 

6.1 Diskussion 
 
Genom analysen i förgående avsnitt har man kommit fram till att AMF har en genomsnittlig 

lägre risk i förhållande till SEB:s fonder men skillnaden är marginell. Sedan är den totala 

avkastningen för fonderna större hos SEB Trygg Livs som har dem största portföljerna. 

 

Undersökningen visade att det fanns stora skillnader i fondavgifterna hos respektive 

förvaltare, AMF har ungefär 50 procent lägre fondkostnader i förhållande till SEB.  

Kostnaderna kan reduceras genom att registrera en fond inom en nation med låga 

skattekostnader. Vi upptäckte även att SEB Trygg Liv har höga avgifter i de fonder som är 

utomlandsregistrerade i förhållande till AMF. Ett exempel är att en av SEB Trygg Liv 

Obligation fond som är registrerad i Luxemburg och har en kostnad som är över AMF:s 

genomsnittliga förvaltningskostnad. AMF:s kostnader visade sig vara lägre även om deras 

fonder är svenskregistrerade och har en högre skattekostnad än SEB Trygg Liv. Orsaken till 

de höga avgifterna är att förvaltningsteamen är mindre hos AMF än SEB och har därför större 

omsättningskostnader i fondbolaget.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Att forska om fonder och deras risknivåer inom finansvärlden är en väldigt intressant fråga 

och kan undersökas ur olika synvinklar. Man kan se hur dagens finanskris har påverkat 

fonders risknivåer och hur den kommer att påverka morgondagens risknivåer. En annan 

forskningsfråga kan vara att titta på fonders avkastning i svenska företag jämfört med 

internationella företag. Sedan kan man se på hur populärt det är för svenska folket att spara i 

fonder jämfört med traditionellt sparande. Det finns hel del forskningsfrågor inom detta ämne 

som gör intressant att forska om. 
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
 
Uppgifter om fondgifterna och placeringarna är hämtade från förvaltarnas hemsidor 

respektive finansbaser på Internet som redan är kontrollerad av allmänheten. Det gör att 

validiteten i uppsatsen stärks.  

 

Uträkningen av fondernas risk på avkastningen är lite missvisande eftersom år 2008 har 

präglas av en börskris. Det resulterade i att den genomsnittliga marknadsindexen sjönk med 

40 procent. Det har bidragit till att vi har använt oss av en avkastning i beräkningarna som 

inte är vanligt i fondernas historik. Det leder till att validiteten i uppsatsen sjunker en aning. 

Vi valde att behålla siffrorna från 2008 eftersom vi hade för få år som underlag samt att 

börsen hade haft en kraftig uppgång av avkastning innan finanskrisen. 

 

För att höja reliabiliteten i uppsatsen har vi gjort en metodtriangulering i analysen. Det har 

använts tre olika utvärderingsmått som standardavvikelse, shapekvot och hypotesprövning för 

att räkna ut risken i avkastningen. Uträkningarna av mått har två har lett till samma slutsats.   

De säger att AMF har en lite lägre risk i deras fonder än SEB:s och höjer reliabiliteten i 

uppsatsen men sänks av den tredje som säger att förvaltarna har samma risk i fonderna.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Diagram & Tabeller 
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SEB Europafonden (2008-12-06) 
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AMF 
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AMF Europafonden- euro (2008-12-14) 
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9.2 EU-direktivet och finansinspektionens krav  
Fonder som är svenskregistrerade är under finansiginspektionens tillsyn och följer EU:s 

UCITS-direktiv som har implicerats i svensklagstiftning, lag (2004:46) om 

investeringsfonder. Lagen om investeringsfonder delar in fonderna i två grupper, 

värdepappersfonder och specialfonder.  

 

Värdepappersfonder är dem vanligaste fonderna. De ska följa direktivet och efter 

godkännande av finansinspektionen som har omfattande krav kring riskspridningen får de 

säljas inom EES-länder. Kravet man har är att fonderna ska innehålla endast värdepapper som 

är noterade på börsen, på en auktoriserad markandsplats eller på en annan reglerad markand 

som är öppen för allmänheten.100 Sedan betonar man i kap 5:1-2 om riskspridningen samt 

kontrollen av riskspridningen hos förvaltaren. Man syftar till att fonden ska ha en lämplig 

placering för att sprida risken i fonden och inom fondens placeringsinriktningar. 

Placeringarna kan vara inom fondpapper (aktier, obligationer och andra delägarrätter eller 

fodringsrätter), penningmarkandsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto 

hos kreditinstitut.101  

 

Dessutom finns det en huvudregel säger att man inte får placera mer än 10 procent i en 

enskild tillgång, men en fond får totalt ha högst fyra sådana investeringar. Sedan måste 

resterande av fondens innehav inte stiga mer än fem procent i en enskild tillgång, det innebär 

att man måste då ha minst 16 olika placeringar i en fond. 

Men det finns fonder som får göra undantag, det är indexfonder som får placera upp till 20 

procent av innehavet i en enskid tillgång och ibland upp till 35 procent genom ett 

godkännande av finansinspektionen. Sedan finns det fond i fond som får placera högst 20 

procent av innehavet i en och samma fond och högst 30 procent av fondens värde får vara 

placerad i specialfonder. Sedan kontrolleras det att fonden som fonden har placerat i inte i sin 

tur placerar mer än 10 procent i andra fonder.  

 

Specialfonder är fonder som har fått godkännande av finansinspektionen att avvika från regler 

för värdepappersfonder, exempelvis hedgefonder. Fonderna får inte säljas fritt över gränserna 

                                                 
100 Nilsson, 2007. sid 31-33.  
101 Sveriges Lagar , Lag(2004:46:5:1-2) om investeringsfonder, sid 883.  



 
 

 
-52- 

men utländska specialfonder får säljas i Sverige om de uppfyller svensk lag. De kan även vara 

riktad till allmänheten men samtidigt vara begränsad till en viss krets. När det gäller 

riskspridningen preciseras inte placeringsmöjligheterna som i värdepappersfonder utan det 

bedöms enskilt av finansinspektionen. Det kan även finnas begränsningar när det gäller 

inlösningen och köp av fondandelar men kravet är att det ska kunna lösa in minst en gång per 

år.102   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Nilsson, 2007. sid 33-34  < 
 


