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Sammanfattning 

 

Fondsparandet är ett alternativ till placeringar i enskilda aktier. Andelen svenskar som fondsparar 

har ökat under de senaste åren. De som väljer att investera i fonder betalar en avgift till 

fondförvaltaren. Denna fondavgift är förutbestämd procentuell andel av investerarens tillgångar. 

Dessa avgifter varierar mellan olika bolag och fonder. Fastställandet av fondavgiften kan bero på 

ett flertal faktorer. De faktorer som denna studie berör är fondens totala risk som benämns som 

standardavvikelsen, fondens förmögenhet samt fondens totala avkastning. 

 

Syfte med denna studie var att ta reda på ifall det förekom något signifikant samband mellan 

avgiften och de ovan nämnda tre faktorerna. För att försöka finna detta eventuella samband har 

en kvantitativ undersökning med fokus på linjär- och multipel regressions analys gjorts.  

Urvalet av undersökningen bestod av två kategorier, Sverigefonder och Sverige 

små/medelstorarabolag, vilka är hemmahörande på den Svenska fondmarknaden. 

Antal fonder som låg till grund för denna analys var totalt 40 stycken, 20 stycken fonder från 

vardera kategorin.  

 

Studien påvisade inget signifikant samband mellan undersökningens variabler. Det fanns heller 

inget signifikant samband mellan respektive variabel och fondavgifter. De variabler som ingick i 

undersökningen kunde inte ligga till grund för den avgiftsvariation som fanns bland urvalen. Det 

finns ett flertal andra variabler än de som denna studie berör, som möjligen kan ha en påverkande 

effekt på fondavgiften. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer bakgrunden till studien presenteras. Vidare beskrivs en problemdiskussion, en 

problemformulering samt ett syfte som visar grundtanken bakom denna studie för läsaren. I Kapitlet 

diskuteras även avgränsningar och målgrupp. 

 
 
 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Ökad välfärd 

Den svenska hushållsekonomin har under 2000-talet ökat efter den tidigare svackan som varade 

under 1990-talet. Denna ekonomiska tillväxt kommer bland annat från en ökning av Sveriges 

befolkning som i sin tur lett till ökad sysselsättning (SCB, 2008).  

Inkomststigningen påverkar självfallet sparkassorna. Då inkomsterna ökar kan mer av inkomsten 

avsättas till sparande, utan att detta skall påverka de hushålliga utgifterna.  

 

Genom decennierna har våra sparformer ändrats i takt med att utbudet av sparformer har växt. 

Den sparform som stegrat mest är fondsparandet. År 2004 sparade 85 % av den svenska 

befolkningen i fonder. Denna siffra sjunker till 77 % när PPM (Premie Pensions Myndigheten) 

exkluderas och den totala förmögenheten uppgår till 900 miljoner (Privata Affärer, fondguiden, 

2008). Sedan allemansfonden introducerades i Sverige har intresset för fondsparandet varit stort. 

Inget annat land i världen har en så stor andel fondsparare som i Sverige (SCB, 2008) 

 

 

1.1.2 Valfrihet och bekvämlighet  

Vid fondsparande sprids riskerna, vilket kan vara en fördel för investeraren jämfört med 

aktiesparande. Enligt Elisabet Tandan, VD för aktiespararna, kräver aktiesparandet en mer aktiv 

roll jämfört med ett fondsparande. Bekvämligheten i fondsparandet ligger i avgiften som betalas 

till fondförvaltaren, för att denna skall placera tillgångarna. (Aktiespararna, 2008) 
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1.1.3 Olika placeringsalternativ 

Som tidigare nämnt har fondsparandet drastiskt ökat sedan det introducerades för allmänheten 

och därmed har det uppkommit ett flertal olika typer av fonder. Att spara i en fond har alltid en 

anslutning till en viss typ av risktagande. Hur hög risken är varierar med den risk fondspararen är 

beredd att acceptera. När vi då spar i fonder har risken ett samband till dess avkastning 

(Konsumenternas bank- & finansbyrå, 2008). En högre risk kan avspegla en avkastning som kan 

därmed leda till att investeraren kan förlora en del av pengarna. Det optimala ur konsumentens 

synvinkel är att investera i en fond som ger en låg risk med en hög avkastning. Men osäkerheten, 

kring framtida värdeökningar i investeringar, finns alltid. 

I det stora utbudet bland fonder finns det ett flertal alternativ. Ett sparande i en begränsad bransch 

medför att riskerna blir större. Hur risken ser ut varierar mellan vilken bransch man väljer 

(Konsumenternas bank- & finansbyrå, 2008). En placering i ett regionalt område innebär att 

fondandelarna placeras i en specifik världsdel. I en sådan placering avtar risken en aning. För en 

ökad regional begränsning kan en landplacering göras. En fond som avgränsas till ett visst land, 

placerar sina andelar i företag som är verksamma i det aktuella landet. Även i detta fall är risken 

hög, då avgränsningen är smal. För att erhålla en lägre risk kan en placering i en globalfond göras 

istället. Eftersom placeringarna är spridda globalt avtar det totala risken. 

 

1.2 Problemdiskussion  

År 2003 var nysparandet i fonder 70 miljoner i Sverige (Nilsson, 2007). Detta är enorma siffror 

och samtidigt ökar utbudet av fondalternativ.  Många fondförvaltare därav storbankerna har 

kritiserats för alltför höga avgifter utan en motsvarande avkastning. Som fondsparare står du för 

100 % av risken medan du betalar en viss del av din förmögenhet till förvaltaren med eller utan 

avkastning. För att förvalta din förmögenhet och kunna generera en avkastning, tar förvaltarna ut 

en avgift. Denna avgift som till sitt yttre kan se väldigt liten ut men blir större, ju större 

fondandelarna är. Fondbolagen livnär sig på detta och genom detta minskas investerarens kapital. 

Ett exempel som Elisabet Tandan illustrerar är hur ett sparande i en aktiefond skulle utveckla sig 

för ett nyfött barn med ett start kapital på 10 000 SEK. Vid 65 års ålder skulle slutsumman bli 4.9 

miljoner, detta med en avkastning på 10 % och ränta på ränta. Då bankerna och fondbolagen tagit 

ut sina avgifter på 1,5 % återstår ca 2 miljoner. Alltså blev det en sänkning på över 50 % av 

kapitalet (Aktiespararna, 2008) 
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Genom denna illustration syns tydligt hur stor vikt fondavgiften har och hur denna speglar 

nettovärdet av kapitalet. Hur mycket av det sparande kapitalet skall man betala till 

fondförvaltarna som tack för förvaltningen? I detta fall tjänar förvaltaren mer på kundens 

fondsparande än kunden själv. Ur förvaltarens synvinkel skall avgiften täcka analytikerna och 

förvaltarnas höga löner samt andra omkostnader. Bör de då inte erhålla en ersättning som 

motsvarar deras prestation? Denna ersättning kan möjligen stimulera och motivera deras 

prestation ytterliggare, så att både fondspararen och kunden blir den slutliga vinnarna i hela 

kretsloppet. 

Då fondernas avgifter har lyfts upp ganska mycket på senaste tiden, uppstår en fråga kring vad 

som egentligen påverkar den procentuella fondavgiften. Faktorer som möjligen kan påverka 

avgiften här kan vara den totala risken, som betecknas med standardavvikelse, 

fondförmögenheten eller fondens avkastning. Kan dessa faktorer vara det som avgör fondens 

avgiftsstruktur? Här nedan diskuteras dessa faktorer mer ingående.  

 

 1.2.1 Avkastning 

De stora svenska bankerna har i SvTs program, Uppdrag granskning, fått hård kritik för sina 

redovisningar om dess fonders tillväxtsresultat. I programmet visades att bankerna använder sig 

av dubbelbokföring för att visa positiv avkastning. Detta kan sedan rättfärdiga en avgiftsökning.   

I samband med reportaget gav Uppdrag granskning, analys- och värderingsföretaget 

Morningsstar, i uppgift om att undersöka hur det har gått för de hundra största fonderna i Sverige 

under en tio års period. Undersökningen visade att hela 72 % av fonderna hade gått sämre än sitt 

jämförelseindex (SVT, 2008). I den kategorin som inte slagit index ingick de svenska 

storbankerna. Men för att avgöra om avgifterna är för höga eller inte, bör det sättas i relation till 

den avkastning som kommer att erhållas av fonden. Därför kan avkastningen ses som en 

påverkande faktor gällande avgifterna.  
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1.2.2 Förmögenhet 

AMF pension gjorde en undersökning tillsammans med Moneymate1. Undersökningen pågick i 

tre år och omfattade ca 764 fonder som säljs i Sverige. Undersökningen visade hur olika 

avgifterna för olika typer av fonder hade utvecklats under en viss tidsperiod. Resultatet av 

undersökningen visade att förmögenheterna ökat men att ingen betydande förändring hade skett 

med fondavgifterna, fastän stordriftsfördelar hade uppnåtts (Amf pension, 2008). 

Fondavgifterna ligger enligt undersökningen fortfarande på samma nivå som på 80-talet. Efter en 

sådan lång tidsperiod känns det märkligt att det inte har hänt några förändringar. Då andra 

variabler som möjligen skulle påverka avgiften har ändrat sina strukturer, så som lägre courtage. 

Jobbet som förvaltare har underlättats med den IT utveckling som skett de senaste decennierna. 

Administrationen har förenklats och effektiviserats, men fortfarande står avgifterna på samma 

plats (Amf pension, 2008).   

Hur kommer det sig då att inget har hänt? Det råder fri marknad vid prissättning av 

fondavgifterna, så fondbolagen kan godtyckligt sätta sina priser. Men de ökade antal fonder som 

etablerat sig borde pressa de redan existerade fonderna och därmed öka konkurrensen. Detta 

skulle möjligtvis även leda till en eventuell avgifts sänkning för att behålla befintliga sparare. 

Fondbolagens behållning av de höga avgifterna trots volym och förmögenhetsökning, kan 

eventuellt bero på, förutom fondspararnas dåliga kunskap, det rådande skattesystemet. ”Eftersom 

en flytt av kapital till ett billigare alternativ skulle utlösa reavinstskatt” (Amf pension, 2008)   

 

1.2.3 Risk 

Vid fondplaceringar har risken en stor betydelse. När det talas om risk i placeringssammanhang 

menas egentligen en osäker avkastning. Risken behöver inte alltid refereras till något negativt. 

Vid en högre risktagning ökar även möjligheterna till en högre avkastning. Risken kan påvisas 

genom svängningar i värden och ju kraftigare svängningar är desto högre risk. Eftersom risken är 

förknippad med avkastningen blir därmed risken en indirekt påverkan på avkastningen. 

(Fondbolagens förening, 2008) 

 
 

                                                 
1 Moneymate är ett oberoende fondstatistikföretag 
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1.3 Problemformulering 
Ur den problemdiskussion som har förts ovan har vi kommit fram till följande 

problemformuleringar som skall i bästa mån besvaras, genom denna studie. 

• I vilken utsträckning beror fondernas avgiftsvariationer på förmögenheten, avkastningen 

och standardavvikelsen? 

• Skiljer sig sambandet av de påverkande faktorerna och avgiften mellan kategorierna 

Sverigefonder och Sverige små/medelstora bolag?     

 

1.4 Syfte 

Syftet är att se om standardavvikelse, förmögenhet och avkastningen har ett samband med 

fondavgiften.  

 

1.5 Avgränsning  
Studien har två stickprov som begränsas till att undersöka fonder på den svenska marknaden, i 

stora respektive små/medelstora bolag. Eftersom en av undersökningens faktorer tar upp 

fondernas förmögenhet finns en risk förknippat till valutakursförändringen mellan den svenska 

kronan och respektive marknads valuta. Av denna anledning har studien valt att begränsas till den 

svenska marknaden. Därmed begränsas undersökningen gällande de andra två faktorerna, 

fondernas avkastning och standardavvikelse, likaså till den svenska marknaden.    

 

 
1.6 Målgrupp 
Studien riktar sig främst in på aktörer på fondmarknaden samt privatpersoner med intresse för 

kapitalmarknaden. Även fondförvaltarna hos fondbolagen kan ta del av undersökningen men 

även lärare och studenter inom finansiell ekonomi hör till denna målgrupp. Uppsatsen har 

formulerats med ett resonemang med möjlighet att föra en diskussion vidare gällande detta 

ämnesområde. 
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2. Metod 

Detta kapitel presenterar val av metod med motivering till studien. Även en kort inblick hur urvalet till 

studien behandlades samt studiens reliabilitet och validitet. Slutligen diskuteras källkritik. 

 

2.1 Metodval 

Det finns två olika sätt att undersöka material. Det ena sättet är kvantitativ dataanalys där bredare 

material samlas in för att sedan jämföra, beskriva och förklara undersökningens resultat. Det 

andra sättet som kan användas är kvalitativ dataanalys. Detta är en djupare form av undersökning 

där datamaterialet används till att analysera utifrån intervju frågor exempelvis (Johansson, 2003). 

I denna uppsats används ett kvantitativ utgångssätt för att besvara vår problemställning och syfte. 

Materialet som undersöks består av statistiska data där vi kommer att beskriva faktiska 

förhållanden bakom fondernas avgifter och faktorer kring dessa. Kvantitativ dataanalys blir 

därför det bästa sättet för vår typ av undersökning.  

Det finns två sätt att använda sig av information. Primärdata är ett sätt där undersökaren själv tar 

reda på information som skall användas till studien. Det andra sättet kallas för sekundärdata, där 

undersökaren använder sig av data som redan finns tillgängliga (Eriksson, Wiedersheim, 1991). I 

denna studie använder sig författarna utav sekundärdata som hämtats från finansierings böcker 

samt facklitteraturer. Fondernas data har hämtats från E24 databas. 

 

Då vår information deduceras utifrån påståenden som sedan ser ett samband med statistiska data 

blir denna studie av en deduktiv karaktär. Vi kommer för att sammanställa vår data genomföra en 

linjära regression. För att våra statistiska bearbetningar av dataunderlaget ska bli tydliga kommer 

vi använda oss utav kalkylprogrammet Microsoft Excel. 

 

2.2 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas att ett mätinstrument är pålitligt. Den visar oss precisionen i mätningen. 

Ges en god precision har mätningen en hög reliabilitet (Bell, 2000, Sid. 89). Detta är viktigt för 

att uppnå en bra kvalité av studien. Eftersom denna studie riktar in sig till användning av 

sekundärdata har en kontroll gjorts för att säkerställa använda siffror, detta för att undvika 

missvisande resultat. Då studien endast använt sig utav ett statistik program, Microsoft Excel, för 

att få fram resultat kan det bedömas som en svagpunkt i studiens reliabilitet.                
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2.3 Validitet 

Validitet beskriver om mätningen är giltigt. Huruvida mätningen mäter det vi vill mäta. Det är en 

viktig del av undersökningen, att mätningen säkrar oss om att få fram det vi vill ha (Bell, 2000, 

Sid. 90). 

Undersökningen visar hur faktorerna är fördelade över fondernas avgifter. För att besvara 

problemställningen och syftet av denna studie har vi använt oss utav gällande modeller, då det 

har använts i tidigare samband med liknande studier. Dessa modeller förekommer även ofta i 

finansiella kurslitteraturer. Därför anses våra använda modeller och metoder vara av en hög 

validitet. 

 

 
2.4 Urval 

Fondvalet i uppsatsens undersökning består av två kategorier, Sverigefonder, stora bolag samt 

Sverigefonder små/medelstora bolag. Utifrån dessa fonder har studien valt att beakta 40 fonder 

totalt som utgör undersökningens statistiska underlag. Dessa är de som inom respektive kategorin 

presterat bäst under en tre års period. Från varje kategori har 20 fonder valts ut av de 40 bästa 

rankade i vardera kategorin. Antalet av fonder har valts med hänsyn till tid samt bearbetning av 

data.  

 

2.4.1 Kategori 1 Sverigefonder  

En Sverigefond placerar sina tillgångar i Sverige. De aktier som ingår i Sverigefonder kan köpas 

och säljas på Stockholmsbörsens listor. Även om en Sverigefond placerar enbart i Sverige 

påverkas det självklart av omvärlden eftersom många av de stora Svenska börsnoterade företag 

även har delar av sina verksamheter utomlands.  

 

2.4.2 Kategori 2 Sverige små-/ medelstora bolags fonder  

Inom kategorin Sverige små-/medelstora bolag består fonderna av svensk marknads noterade 

aktier som utgivits av små-/medelstora bolag (PPM, 2008). 
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2.5  Tre faktorer  

De faktorer som kommer att beprövas är tre, förmögenhet, avkastning samt standardavvikelse 

som utgör fondens totala risk. Avkastning som har en faktor har hämtats ur en kategori som visar 

de fonder som haft bäst avkastning över en period på tre år, i procentuell enhet. Samma gäller för 

standardavvikelse, som visas i procentenheter för varje fond. Fondernas förmögenhet har 

uppskattats i miljoner kronor. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E24, 2008 a); (E24, 2008 b)            
 
 
2.6 Analysmetod  

Vid statistiska analyser av data bestäms ofta samband mellan två eller flera faktorer. I detta fall 

rör det sig om sambandet mellan fondavgifter och de tre faktorerna, förmögenhet, 

standardavvikelse och avkastning. Regressionsanalys är en av de mest användbara metoderna för 

denna typ av analys som både omfattar grafiska och analytiska metoder för att bestämma 

sambandet (Andersson, Jorner, Ågren, 1994, sid.11). Då sådana samband är lite komplicerade, 

eftersom det är ett antal samverkande faktorer, börjar studien med den mer enklare modellen, 

enkel linjär regression, för att studera samband mellan två variabler. 
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Swedbank Robur Exportfond 
HQ Strategi  
Cartella Reavinst 
Cartella Trygghet 
HQ Sverigefond 
SEB Sverigefond småbolag Chans/Risk 
Kaupthing Småbolag  
Carnegie Småbolag 
ODIN Sverige 

 
Kaupthing Swedish Growth 
Catella Institutionell Relativ 
AMF Pension Aktiefond Sverige 
Swedbank Robur Sverigefond MEGA  
Carlson Sverige Koncis 
Enter Sverige Fokus 
SPP Aktiefond Sverige 
SKF Allemansfond 
Aktie-Ansvar Sverige 
Enter Sverige 
Swedbank Robur Vasaloppsfond 
Swedbank Robur Sverigefond 
Skandia Swedish Equity Fund A Acc 
Swedbank Robur Hockeyfond 
Handelsbanken Reavinstfond 
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 
Handelsbanken SBC Bofonden 
Danske Fonder Sverige 
Skandia Aktiefond Sverige 
Handelsbanken Mega Sverige Index 

Sverige små-/medelstora bolag Sverige små-/medelstora bolag fonder (20st) Sverige fonder (20st) 
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2.6.1 Enkel linjär regression 

Utifrån denna metod ställer vi en beroende variabel Y, som i detta fall är fondavgiften, mot en 

oberoende variabel X, dvs. studiens tre faktorer var för sig. Med hjälp av grafen, som kommer att 

räknas ut, visas därmed hur sambandet mellan varje faktor och fondernas avgifter förhåller sig. 

Genom detta framgår det ifall ett eventuellt linjärt samband existerar eller inte. På ett enkelt och 

tydligt sätt kommer vi med den enkla linjära regressionsmodellen kunna se om det finns ett linjärt 

samband eller inte.  

Den matematiska formeln för denna metod gäller:        

 

Y = α + b  X   

 

I denna ekvation gäller följande: 

• Y är den beroende variabeln och X den oberoende variabeln 

• a är konstant och talar om var linjen skär y-axeln om X=0 

• b talar om för oss hur mycket Y förändras om X variabeln förändras med en enhet dvs. 

linjens lutning. (Andersson, Jorner, Ågren, 1994, sid. 12, 47-48).  

 

 

Linjen kan då dras ur diagrammet som en speglings yta, där X variabelns värden bryts mot Y 

variabelns värden. För att studien ska visa ett perfekt förhållande innebär det att punkterna skall 

ligga intill linjen. Om studien skulle visa sig ha spridda punkter på diagrammet så att en rät linje 

inte kan framhävas, kommer detta innebära att inget förhållande mellan variablerna existerar. 

Diagrammet kan även visa ett positivt respektive negativt förhållande. Ett positivt förhållande är 

då kurvan stiger medan ett negativt förhållande är då kurvan lutar nedåt. Om linjen inte kan 

framhävas ordentligt ur diagrammet går det att räkna ut minsta kvadratroten för att minimera 

skillnaderna mellan punkt och linje.  

 

2.6.2 Multipel regression  

Med flera förklarande variabler kan en multipel regression erhållas. Denna modell visar 

variationen mellan två eller flera variabler, av den beroende variabeln. I detta fall är de beroende 

variablerna de tre faktorerna, förmögenhet, standardavvikelse och risken. Den oberoende 

variabeln är fondavgifterna. 
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 Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3    

 

(Andersson, Jorner, Ågren, 1994, sid. 55). 
 
 
En enkel linjär regression visar ett två dimensionellt diagram med den oberoende variabelns 

påverkan på den beroende variabeln. Med två föregående variabler i en multipel regression visas 

ett tredimensionellt diagram. Denna typ av regressionsanalys räknar ut varje föregående variabels 

påverkan på den beroende variabeln och skapar en kurva utifrån det. 

Då denna studie undersöker tre olika faktorer i förhållande till avgifterna kommer först tre olika 

diagram att presenteras för att göra det tydligt. Sedan tillämpas en multipel regressions analys för 

att ytterligare stärka studiens analys samt för att visa i vilken utsträckning faktorerna är 

samverkande i förhållande till avgifterna.  

Ur multipel regressionsanalysen får vi fram ett antal olika värden som skall tolkas. Här nedan 

beskrivs varje värde grundligt. 

  

 

2.6.3 Korrelationskoefficient 

Korrelationskoefficienten r är ett reglerat mått på den linjära anpassningens styrka och möjliggör 

därför meningsfulla jämförelser av helt skilda material. Om ett negativt värde fås vid uträkningen 

av r-värdet förekommer det en negativ korrelation dvs. ett negativt samband. Med ett positivt 

värde är därmed sambandet också positivt. Korrelationen mäter alltså endast graden/styrkan av 

det linjära sambandet (Andersson, Jorner, Ågren, 1994, sid. 47). 

 

2.6.4  T-värde  

Denna kvot är ett mått som visar oss hur stor avvikelsen är, med hänsyn till slumpvariationen. Ju 

större t-kvoten är desto säkrare kan vi vara på att den avvikelsen vi observerat inte orsakats av 

slumpen (Andersson, Jorner, Ågren, 1994, sid. 59). Eftersom t-värdet hänvisar till andra tabeller, 

som gör det invecklat för läsaren, kommer inte detta att analyseras. Dock kommer vi att 

presentera dessa värden ändå. 
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2.6.5  P-värde  

Detta värde talar om för oss hur signifikant resultatet är. Den visar hur stor sannolikheten är att 

korrelationskoefficienten är noll.  

 

För P-värdet gäller detta: 

 

5 % < P  Ej signifikant 

1 % < P < 5 % Mindre signifikant 

0,1 % < P < 1 % Signifikant 

P < 0,1 %  Högst signifikant (Körner, 2000, Sid. 199-200). 

 

 

2.6.6  R2- värde 

Detta värde visar hur stor regressionens förklaringsgrad är. Utifrån den framtagna modellen 

förklarar den andelen av den totala kvadratiska variationen i responsen Y. (Dahmström, 2000, 

Sid. 162). 

 

 

2.7 Regressionslinjens brister 

Det framhävs inte något statistiskt signifkant samband bakom ett resultat, vilket är en nackdel 

med den linjära regressions modellen. Ett statistiskt signifikant samband behöver inte betyda att 

det finns ett verkligt samband mellan de undersökta variablerna. Möjligen finns det en annan 

variabel som påverkar sambandet men som inte framhålls. Med andra ord brukar det kallas för 

nonsenskorrelation (Andersson, 1982, Sid. 135). Därför går det inte att dra några slutsatser utifrån 

resultatet.  

Trots dessa brister med metoden anser vi att en enkel linjär regressions modell är lämpligast för 

vår studie, eftersom vi endast vill se om det finns ett samband och inte. Vi kommer med största 

noggrannhet att ta hänsyn till den beskrivna problematiken ovan som kan ha en inverkan på vårt 

resultat  
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2.8 Källkritik 

För att en studie skall vara tillförlitlig är det viktigt att utgå ifrån ett brett källområde. Att använda 

sig utav objektiva källor skapar mer värde för studiens resultat och analys. Därmed handlar det 

om att plocka fram de mest relevanta och acceptabla källorna som kan hänvisas till. 

Urvalsmetoden går ut på värderingar och kritisk granskning av källorna gällande studiens 

relevans, validitet samt reliabilitet. Om källorna visar en subjektiv form skall denna inte förkastas 

utan behandlas mer varsamt (Eriksson, Wiedersheim, 1991, Sid. 150). Informationen som hämtas 

från dessa källor kan ses som tillämpliga då dessa fondbolag har finansinspektionens tillsyn. Med 

detta kan vi utgå ifrån att dessa är tillförlitliga och objektiva informationskällor. Studien har även 

använt sig av andra kompletterande källor och är därmed inte beroende av ett begränsat ursprung.  

Artiklar som använts för refererande till tidigare studier har hämtats från en välkänd ekonomisk 

databas, JSTOR. Detta behöver inte betyda att de absolut är tillförlitliga och objektiva att utgå 

ifrån. Artiklarna kan i vissa fall omedvetet avspegla en viss partisk del hos författaren i sitt 

framförande av resonemang.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel ämnas till att beskriva teorier och modeller bakom uppsatsens ämnesområde. Med detta kan 

sedan empirin studeras mer på ett övergripande sätt och därmed ge en tydlig bild till det området studien 

syftar till att avspegla. 

 

 

3.1 Portföljteorin 

”En bra portfölj är mer än bara en lång lista med aktier och obligationer. Det är en balanserad helhet, 

förutser investeraren med skydd och möjligheter med respekt till en rad oförutsatta händelser” 

(Markowitz,1959, Sid. 3) 

 

 

Portföljteorin utvecklades av Harry Markowitz 1952 (Arnold, 2002, Sid. 235). Händelseförloppet 

vid valet av en portfölj kan delas upp i två steg. Första steget innehåller observationer, erfarenhet, 

samt antagande om värdepapprets framtida prestation. Det andra steget är relevanta antaganden 

om de framtida prestationerna och valet av själva portföljen. Det är det andra steget som 

Markowitzs portfolio selection koncentrerar sig på. Osäkerhet är ett framträdande särdrag hos 

investeringar inom värdepapper. De ekonomiska krafterna är inte tillräckliga förstådda och 

utvecklade för att prognoserna skall ställas utan tvivel eller fel (Markowitz,1959, Sid. 4). 

Ett annat framträdande särdrag hos värdepappers investeringar är korrelationen mellan 

värdepapperna. ”Denna korrelation är inte perfekt” (Markowitz,1959, Sid. 5) 

Då korrelationen inte är perfekt kan riskerna reduceras genom diversifiering. 

 

Varje investerare har sina önskemål och uppfyller det med sin portfölj. Därför skall portföljen 

”skräddarsys” efter varje investerares behov. Men samtliga investerare har två gemensamma 

variabler;  

•••• ”De vill ha en hög avkastning. Definitionen på avkastning kan däremot variera från 

investerare till investerare”. 

•••• ”De vill att avkastningen skall vara pålitlig och stabil och inte ett subjekt till osäkerhet”. 
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Markowitzs´s och portföljteorins grundsats, “lägg inte alla ägg i samma korg”, är ett annat 

uttryck för diversifiering. Ett alternativ för att uppnå detta är att inneha en portfölj med 

värdepapper samt aktier som har olika avkastningsmönster, för att optimera effekten. 

Med sina statistiska och matematiska samband bidrog Markowitz med att identifiera en 

placeringsrisk i form av avkastningens variation, i detta fall respektive aktie/värdepappers 

avkastning. Avkastningens variation beror i sin tur på dess varians och standardavvikelse 

(Ridder, 1996, Sid. 77). Riskerna kvantifieras av variansen och standardavvikelsen. 

 

Det huvudsakliga budskapet bakom portföljteorin är hur en portfölj med olika 

placeringsalternativ kan sammansättas med hjälp av aktier och värdepapper (Ridder, 1996, Sid. 

76). Denna blandning ska effektiviseras av portföljen genom att den totala risken diversifieras, 

och därmed minska den totala risken.  

Hans teori blev en tillämpning inom kapitalmarknadsteorin. Portföljeteorin med sin statistiska 

orientering är idag en förlängning av kapitalmarknadsteorin. Markowitz utveckling av portföljen 

gav redskap för att beräkna och identifiera vilka portföljer som gav högst avkastning vid ett visst 

risktagande. Investeraren kan då genom detta välja det optimala riskavkastnings förhållande 

beroende på den riskexponeringen som kan tänkas. 

Anledningen till utvecklingen av de riskreducerade effekterna var de utspridda investeringarna. 

Att en oväntad dålig nyhet gällande en tillgång i portföljen kommer kompenseras av en oväntad 

bra nyhet, för en annan tillgång i portföljen (Arnold, 2002, Sid. 235).   

 

3.1.1 En portföljs risk/standardavvikelse och avkastning 

Varje portföljförvaltares uppgift är att maximera portföljens avkastning. En portföljs avkastning 

kan definieras som ett genomsnitt av alla aktiers och värdepappers förväntade avkastning. Vikten 

är värdepappret/aktiens andel av portföljens totala värde. De vikter som används är 

marknadsvärden eller börsvärden. 
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Det kan matematiskt definieras som följande; 

 
                     N 

E(Rp) = ∑WiE( Ri ) 
                                   I=1 
    
 
                                                             

E(Rp)= Portföljens förväntade avkastning 

N= antalet värdepapper i portföljen 

Wi= Värdepapper i;s andel i portföljens värde 

E( Ri )= Värdepapper i:s förväntade avkastning  (Arnold, 2002) 

 

3.1.1 Standardavvikelsen  

Ett av de mått som kan användas för beräkning av risk är standardavvikelsen. En placering av 

värdepapper är alltid ansluten till en risk, oavsett hur denna placeras. Risk är graden av avvikelse 

från det förväntade värdet (Arnold, 2002, Sid. 243). Standardavvikelsen mäter den grad av 

osäkerhet som är associerad med en framtida händelse. Standardavvikelsen för en slumpmässing 

variabel mäter hur den slumpmässiga variabel ligger i förhållande till förväntade värdet.  Genom 

att beräkna roten ur variansen kan standardavvikelsen erhållas. Variansen anges som ”en osäker 

framtid händelse i termer av den objektiva sannolikheten för en slumpmässig variabel” 

(Markowitz,1959, Sid. 79) 

SD= √ (var (σ2) 

σ2 =  X 2A  σ 2A +X 2 
B  σ 2 B + 2X A XB  σAB     

(Arnold, 2002) 

 

Standardavvikelsen är det mått som föredras vid riskberäkning. De andra måtten är inte 

tillräckligt tillfredställande i samband med  portförvaltning (Markowitz,1959, Sid. 77).  

Enligt författaren, Adri De Ridder, ”det är nästan alltid en huvudregel att risken i en 

aktieportföljs avkastning, exempelvis standardavvikelsen, är lägre än det vägda genomsnittet av 

de olika aktiernas risk”. Men denna regel är ett undantag och gäller då aktiernas samvariation 

har ett starkt positivt avkastningsmönster”. (Arnold, 2002) 
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3.1.2 Kovarians och korrelation  

Risken i en aktieportföljs avkastning blir en funktion av hur aktierna samvarierar. Denna funktion 

kan kvantifieras genom antingen korrelation eller kovarians, mellan de olika aktiernas 

avkastning. ”Om avkastningen mellan aktierna går upp och går ner tillsammans, är 

korrelationen mellan dessa positiva” (Arnold, 2002, Sid. 250). 

 En negativ korrelation erhålls när aktiernas avkastning inte samverkar med varandra, genom att 

verka i motsatta riktningar. Saknar aktierna i portföljen samband och avkastningen är oberoende 

av varandra, blir korrelationen mellan dessa noll (Arnold, 2002, Sid. 250). 

Korrelationskoefficienten uttrycks som kovariansen dividerat med respektive akties 

standardavvikelse. Korrelationskoefficienten kan bara anta värden mellan -1 och +1. Användning 

av korrelationskoefficienten som ett jämförelse mått mellan olika värdepapper, lämpar sig väldigt 

bra då värdena som antas är begränsade. Korrelationskoefficienten är som tidigare nämnt ett 

alternativ vid kvantifiering av värdepappernas samvariation. 

                                                  

(Markowitz,1959, Sid. 83). 

Kovariansen kan uttryckas som korrelationskoefficienten multiplicerat med produkten av 

aktiernas standardavvikelse i avkastningen.  Kovariansen mäter i vilken omfattning två olika 

enheter tenderar att gå i samma riktningar. Som ett mätinstrument kan det ge svårigheter vid 

jämförelser, eftersom den kan anta alla värden (Markowitz,1959, Sid. 84). 
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3.2 Effektiva portföljer  

”En portfölj är ineffektiv om det är möjligt att erhålla en högre förväntad avkastning utan någon 

större variabilitet av avkastningen givet risken, eller erhålla större säkerhet i avkastning med 

lägre förväntad avkastning” (Markowitz,1959, Sid. 129). 

En portföljs risk minimeras genom att diversifiera och sprida innehållet. Detta medför att de 

erhåller en negativ korrelation. Ur detta går det att härleda resonemanget till en “effektiv front” 

(Ridder, 1996, Sid. 89)  

Fronten kommer att visa de placeringar som är effektiva, som kan erhållas ur deras korrelation. 

Den effektiva portföljen, är den portfölj som ger högsta möjliga avkastning med den minsta 

möjliga risken (Ridder, 1996, Sid. 89). Det är en kombination av investeringar som maximerar 

det förväntade värdet vid en given standardavvikelse.  

Genom Markowitzs beskrivning av de effektiva portföljerna, fick den effektiva fronten en kurva. 

De portföljer som blir placerad på kurvan är de som är optimala i förhållande till deras 

riskavkastnings relation. Denna kurva blev ett selekterings instrument för portföljers effektivitet. 

De portföljer som hamnar under den effektiva fronten är inte av intresse, då det finns portföljer 

med bättre placeringsalternativ. Byggstenarna för effektiva portföljer är variablerna avkastning 

och risk (Ridder, 1996, Sid. 90) 

 

3.3 Tidigare studier  

3.3.1 Incentive fees and Mutual funds  

En studie som undersöker rörliga avgifter av aktiefonder visar att en sådan fond har positiva 

fördelar som gör att fondbolagen kan investera bättre på aktiemarknaden. Författaren 

argumenterar i texten att fondbolagen, fondförvaltarna bör prestera bättre med rörliga avgifter på 

fonder då de har möjligheten att placera tillgångarna på mer gynnsamma marknadsområden. 

Detta argument leder i sin tur vidare till ett mer attraktivt fondbolag som lockar privatpersonerna 

att investera i dessa fonder och är villiga att placera ut alltmer av sina tillgångar, i gengäld av 

bättre fond prestation.  

Fondförvaltaren har ett stort ansvar på hur de placerar ut sina tillgångar. Med en erfarenhet av 

utplaceringar under en längre tidsperiod går det att se en struktur och därför kan de ta ut allt 

högre risker. Artikeln förklarar vidare att aktiefonder anlitar både vad de kallar ”inside manager” 
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och ”out side manager”. Inside manager är en förvaltare som har erfarenhet och besitter kunskap 

om hur aktierna tenderar sina avkastningar och hur de ska placera ut tillgångarna. Outside 

managers är dem med mindre erfarenhet och lättare kunskapsområde. Med en bredare kompetens 

samt erfarenhet kan Inside Managers ta en högre risk och därmed ta ut högre avgifter. 

Författaren nämner åtta olika tecken som kan kopplas till fondbolagen. Ett av dessa kännetecken 

är stor ökning av det nya cash flow. Ett annat är att inside managers skall ta större risk 

jämförande till outside managers. Författaren nämner i texten att de vanligare fonderna 

(aktiefonder) har oftast negativt rörliga avgifter än positiva. Internationella fonder har mer 

positivt rörliga avgifter i genomsnitt och dessutom en statistiskt signifikant skillnad på en 

procent. (Elton, 2003) 

 

3.3.2  Why do money fund managers voluntarily waive their fees?  

En studie som gjort av Christoffersen (Juni, 2001) handlar om fondavgifter som kan vara rörliga 

och upphävs efter en period frivilligt av fondförvaltaren. Justeringar av avgift ses som en flexibel 

metod till de fonder som har en anknytning till den historiska avgiftsstrukturen. Denna studie 

riktar sig till institutionella fonder och retail fonder, dvs. detaljhandelsfonder. Hon studerar 

fondernas prestation tillsammans med fondernas avgifter. Där finner hon ett samband som visar 

att hög respektive låg presterade fonder upphäver sina avgifter oftare än de medelmåttigt 

presterade fonderna. Vidare förklaras eventuella anledningar till varför förvaltarna upphäver 

fondavgifterna. Bland annat kan det användas som ett lockpris till investeraren. Med ett stort 

fondurval och låga avgifter lockar det investeraren och binder fast den till fonden. Därefter 

disponerar förvaltarna om avgiften som leder till deras vinst. SEC (Securities and Exchange 

Commission) har krav som måste uppfyllas och då förvaltarna inte uppnår dessa krav upphäver 

de fondavgifterna eftersom det ger en negativ signal till investeraren som en förlust av fonden. En 

tredje förklaring bakom upplösta fondavgifter kan vara flexibiliteten efter fondens ökning 

storleksmässigt.  

Justeringar av fondavgifterna har en ekonomisk betydelse. Att upphäva avgifterna står för 

anpassbarheten och som ett resultatmönster. Generellt sätt diskuterar författaren upphävande av 

fondavgifter är vanligt och gynnsamt för förvaltarna, då de kan reagera efter fondens prestation 

som i sin tur påverkar deras tillgångar. (Christoffersen, 2001) 
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3.3.3 Mutual fund management fee rates  

I sin studie har Herman (Maj, 1963) gjort en analys av förvaltningsavgifterna i USA. 163 

rådgivare inom aktiefonder tog del av undersökningen. De tillfrågades bland annat om de 

metoder som användes vi kalkylering av deras förvaltningsavgift. 60 av de tillfrågade 

rådgivarna/förvaltarna uppgav även att de förvaltade till andra än bara fondbolag. Frågan 

gällande kalkyleringarna av förvaltningsavgifterna påvisade att möjligheten saknades för att 

jämföra de olika avgifternas strukturer, vilket komplicerar uträkningarna för den effektiva nivån 

för förvaltningsavgiften.  

Förvaltningsavgiften i sig varierar även beroende på hur stor del av fonden som sköts av 

förvaltaren. 

I vissa fall betjänar förvaltaren endast som rådgivare medan i andra fall sköter han/hon hela 

fonden. I majoriteten av fall, infaller rådgivare/förvaltaren rollen mellan dessa två gestalter.  

Även om metoderna bakom kalkyleringen av arvoden varierar, beräknas förvaltningsavgiften i de 

flesta fallen som en procentuell andel av fondens förmögenhet.  

Den effektiva förvaltningsavgifts nivå, som förvaltarna erhöll från de bolag som inte tillhörde 

fondbolagen var signifikant lägre.  

I studien påvisas det även att det finns en skillnad i förvaltningsavgiften beroende på om 

rådgivaren/förvaltaren är intern eller extern. Men den skillnad som finns, där de interna 

rådgivarna/förvaltarna erhåller en högre förvaltningsavgift, kunde inte förklaras av skillnaderna i 

resultatet. Även de administrativa kostnaderna togs med i beräkningen för att se om detta 

påverkade avgiften. I detta fall hade de stora fondbolagen lägre administrativa kostnader, med 

fortfarande högre avgift. Enlig författaren till studien fanns det inget tydligt svar på vad som 

påverkade förvaltningsavgifterna. Även då komponenter så som administrativa service, kostnader 

och resultat togs med i beräkningarna, fanns det inget tillfredställande förklaring på skillnaderna 

på förvaltningsavgifterna. (Herman, 1963) 
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4. Empiri & analys 

I detta kapitel introduceras inledningsvis analys av de diagram som bearbetats från studiens urval, 

Sverigefonder samt Sverige små-/medelstora bolagsfonder. Senare presenteras resultaten av de data som 

studien fått fram och avslutar kapitlet med en analys kring resultaten.  

. 

 
4.1 Analys av Sverigefonder 

Efter bearbetning av Sverigefondernas statistiska data presenteras tre olika diagram, en var för 

varje faktor (Se Bilaga 3). Först med en bearbetning av en enkel linjär regressionsanalys och 

sedan en analys som undersöker djupare förhållandet av sambanden mellan de tre variablerna, 

standardavvikelse, avkastning och förmögenhet. Dessa tre variabler är oberoende mot 

fondavgiften, som är den beroende variabeln.  

Y= Avgift % 

X1= Standardavvikelse % 

X2= Förmögenhet Mkr 

X3= Avkastning % 

• Den genomsnittliga avgiften (Y) för dessa fonder är 1,2 %.  

• Den genomsnittliga standardavvikelsen (X1) är 16,06 % / år 

• Den genomsnittliga förmögenheten (X2) är 2 994 Mkr  

• Den genomsnittliga avkastningen (X3) är 43,57 % / år 

 

4.1.1 Standardavvikelse 

Regressionslinjen som tagits fram för faktorn, standardavvikelse, ser värdena spridda. Linjen i 

diagrammet har varken en positiv eller negativ samband. Regressionssambandets 

förklaringsvärde, gav ett väldigt lågt negativt värde på –0,0004. Detta innebär att 

standardavvikelsen inte påverkas av avgifterna. En del fonder har en avgift omkring 0,5 %. Detta 

kan möjligtvis påverka linjens lutning negativt. Eftersom de flesta Sverigefondernas avgift ligger 

runt 1,5 %, avviker de fonder med 0,5 % i avgift (Se bilaga 2, figur 1). De flesta utav fonderna 

har en total risk mellan intervallet 15,7 % – 16,3 %, och dessa har en avgift omkring 1,5 %. Trots 
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att Handelsbanken SBC Bofonden har den högsta fondavgiften av de utvalda Sverigefonderna har 

den en risk på 15,85 % som många av de med lägre fondavgifter har. Skandia Swedish Equity 

Fund A Acc som har en ganska stor risk på 17 % har som de flesta av Sverigefonderna har en 

fondavgift på 1,5 %. SKF Allemansfond har till och med ännu lägre fondavgift på 1% och ändå en 

ganska stor risk på 16,67 %.  

 

4.1.2 Förmögenhet 

De flesta utav Sverigefondernas förmögenhet hamnar inom intervallet mellan 10 miljoner och 

3000 miljoner kronor. (Se bilaga 2, figur 2). Dessa fonder varierar i fondavgifter. 

Förklaringsgraden för förmögenhet i förhållande till fondavgiften blev 0,0588, vilket kan tyda på 

att även denna variabel inte har någon betydlig påverkan på avgiften. Några har lägre 

fondavgifter på 0,5 % och en utav Sverigefonderna, som är Handelsbankens SBC Bofond, har en 

betydlig hög avgift på 2,5 %, i jämförelse med de andra. Då de lägre fondavgifterna ligger inom 

samma område som de högre fondavgifterna, påverkas inte lutningen av dessa, ändå är 

sambandet negativt. Några av Sverigefonderna har en stor förmögenhet. Trots deras stora 

förmögenhet har de en fondavgift som ligger i nivå med de andra på 1,5 %. AMF Pension 

Aktiefond Sverige har den högsta förmögenheten av de utvalda Sverigefonderna och samtidigt 

den lägsta fondavgiften av alla.  

 

 

4.1.3 Avkastning 3 år % 

Avkastningen räknat på 3 år av de utvalda Sverigefonderna, hamnar inom ett intervall mellan 40-

45 %. Avkastningens R2 värde visar 0,0324, som kan även i detta fall tyda att variabeln inte har 

någon större påverkan på fondavgifter. Det finns tre fonder som skiljer sig från regressionslinjen. 

Fonden Kaupthing Swedish Growth som har den högsta avkastningen på 59,3 %, har en likvärdig 

fondavgift på 1,4 %, som flera av de andra Sverigefonderna har.  

Däremot har Catella Institutionell Relativ fonden något mindre i avkastning, 53,1 % än 

Kaupthing Swedish Growth, och har en fondavgift som är bland de lägsta av de utvalda 

Sverigefonderna på 0,5 %. Den tredje, Handelsbanken SBC Bofonden, som utskiljer sig har en 

hög avgift men en relativ låg avkastning.  
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4.2 Analys av Sverigefonder små-/medelstora bolag 

Utifrån vår empiriska undersökning av kategorin Sverige små-/medelstora bolag har på samma 

sätt som ovan nämnda kategorin, Sverigefonder, bearbetats. Tre diagram med varje faktor sätts i 

förhållande till det beroende variabel (Y) dvs. avgiften. 

Y= Avgift % 

X1= Standardavvikelse % 

X2= Förmögenhet Mkr 

X3= Avkastning % 

 

• Den genomsnittliga avgiften (Y) för dessa fonder är 1,395 % 

• Den genomsnittliga standardavvikelsen (X1) är 16,461 % / år 

• Den genomsnittliga förmögenheten (X2) är 2 514 Mkr 

• Den genomsnittliga avkastningen (X3) är 63,185 % / år 

 

Tre av fonderna ur denna kategori avskiljde sig från de övriga fonderna då de hade en lägre 

avgift. Detta ledde till att de gav extrema värden som kan ha påverka regressionslinjerna. Dessa 

fonder var Catella Institutionell absolut aktie och Enter Select Pro med avgift på 0,5 %. Den 

tredje fonden AMF Pension Aktiefond småbolag, med avgift på 0,6 %. Då det endast var ett fåtal 

har vi inte uteslutit de från vår analys, men tagit hänsyn till detta. 

 

4.2.1 Standardavvikelsen 

Den regressionslinjen som variablerna standardavvikelse och avgift gav påvisar ett svagt positivt 

samband. Det finns en fond som avviker från majoriteten gällande standardavvikelse, som har en 

lägre standardavvikelse på 11,94. Variationen av avgiften kan förklaras med 0,065 % av 

variationen, vilket är ytterst lite. Detta påvisar att det finns ett obetydligt samband mellan den 

beroende variabel (avgiften) och den oberoende variabeln (standardavvikelse). Cicero MÖ 

Sverige och Länsförsäkringarna småbolagsfond är två fonder som har hög standardavvikelse 
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jämfört med de andra fonderna. Deras standardavvikelse ligger på 19,3 % samt 18,4 %. De ger 

även upphov till hög avkastning på 73,7 % och 65,5 %. Cicero MÖ Sverige är även den fond som 

uppgav näst högst avkastning under en treårs period från 04-12-31 till 07-12-31. (Se Bilaga 3, 

Figur 1) 

 

 

4.2.2 Förmögenhet 

Det finns ett svagt positivt samband mellan den beroende variabeln, avgiften, och den oberoende 

variabeln förmögenheten. Då R2 ger värdet 8,4 %, innebär det att 8,4 % av variationerna i 

avgiften kan förklaras av variationerna i förmögenheten. Fondernas förmögenhet varierade allt 

från 10- till 1000-tal miljoner kronor. Detta leder att det blir svårt att gradera intervallet. 

Majoriteten av fonder har en förmögenhet  mellan ca: 30 till 200 miljoner. De resterande 

fonderna har en utspridd förmögenhet på ca: 300 till 500 MKr. Den fond som har lägst 

förmögenhet i kategorin Sverige små-/medelstora bolag är Cicero MÖ Sverige och har en 

förmögenhet på 37,95 miljoner. Det finns två fonder som skiljer sig från de resterande. De har 

förmögenhet på närmare 7000 miljoner Kr. Båda dessa har en avgift på 1,5 %.(Se Bilaga 3, Figur 

2) 

 

 

4.2.3 Avkastningen 3 år % 

Förhållandet mellan variablerna avgift och avkastning, där avgiften är den beroende, konstaterar 

ett negativt samband. Den förklarande faktorn R2 påvisar även en samvariations värde på 0,1756. 

Detta innebär att variationen på avgiften kan förklaras av ca: 18 % av variation på avkastningen.  

Väderna för avkastningen figurerar kring 55-65 %. Dessa värden cirkulerar kring avgifter på 

1,5%. Den fond som hade högst avgift, var den fond som hade bland de bästa avkastningarna på 

52,5 %. Två av fonderna Catella Institutionell absolut aktie och Enter Select Pro har en relativt 

låg avgift på 0,5 % men har en avkastning under tre år på 70,8 % samt 72,9 %. Swedbank Robur 

svensk aktieportfölj, är den fond som i denna kategori har bäst avkastning på 75,6 %. Men denna 

fond har även en avgift som är relativt låg på 1,6 %.(Se Bilaga 3, Figur 3) 
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4.3 Multipelregressionsanalys av Sverigefonder 

Vår undersökning visar ett väldigt lågt R2 värde, på (10 %), vilket utgör testets förklaringsgrad. 

Detta innebär för studien att det inte går att förklara så mycket av de givna värdena. Variablerna 

förklarar alltså cirka en tiondel av de totala avgifterna.  

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,31569

R Square 0,09966

 
Tabell 1. Regressionsresultat Sverigefonder.  
Fondavgift mot förmögenhet, standaravvikelse och avkastning 

 

Undersökningens regression visar ett väldigt högt p-värde på 89 %, vilket innebär att resultatet 

inte är signifikant. Detta är med en tillförlitlighet på 95 % statistiskt sätt. Det finns alltså inget 

samband mellan någon av variablerna och fondavgifterna. P- värdet blev extremt högt på 89 %. 

Med ett 95 % konfidensintervall skall värdet ligga under 5 % för att det ska finnas ett samband. 

De tre variablerna har väldigt höga p-värden, standardavvikelse på 81 %, förmögenhet på 30 % 

och avkastning på 40 %. Med detta kan vi konstatera att det inte finns några samband över 

huvudtaget.  

 

Även de enskilda variablerna i kategorin Sverigefonder saknar ett signifikant samband med 

avgift. Två av faktorerna (förmögenhet och avkastning) påvisar en väldigt svag negativ 

korrelation. Vilket innebär att en ökning i någon av dessa variabler tenderar till en negativ 

sambandsekvation. 

 

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept 0,809145 5,899879 0,137146 0,892626

Standardavvikelse i % 0,092086 0,379644 0,242559 0,811429

Förmögenhet Mkr -3, 3E-05 3,18E-05 -1, 04988 0,309373

Avkastning 3 år % -0, 02268 0,026638 -0, 85151 0,40705

Tabell 2. Sambandsresultat. Sverigefonder. 
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4.4 Multipelregressionsanalys av Sverigefonder små-/medelstora bolags fonder 

Y= Avgift % 

X1= Standardavvikelse % 

X2= Förmögenhet Mkr 

X3= Avkastning % 

 

Förklaringsgraden R2 hos kategorin Sverige små-/medelstora bolag ger ett värde på 0,225. Detta 

säger att 22,5 % av variationen på fondavgiften kan förklaras av variationen på 

regressionssambandet, d.v.s variationen av de tre faktorerna i förhållandet till avgifterna. De 

resterande 87,5 % av variationen på avgiften kan inte förklaras av varken förmögenhet, 

standardavvikelse eller avkastning. Medelfelet för faktorn standardavvikelse visar ett värde på 

1,19. 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,474792

R Square 0,225428

 
Tabell 3. Regressionsresultat Sverigefonder små-/medelstora bolag.  
Fondavgift mot förmögenhet, standaravvikelse och avkastning 

 

Multipel regressionen visar ett P-värde för denna kategori på 0,11, dvs. 11 %. Detta överstiger 

gränsnivån på 5 % för att ett samband skall räknas som signifikant, med 95 % tillförlitlighet. De 

enskilda variablerna har ett betydligt lägre P-värde, vilket även ger en låg signifikant nivå på de 

enskilda nivåerna. Varje enskild faktor har en väldigt liten eller knappt någon betydande 

påverkan på den beroende variabeln. Ur detta kan tolkas att det inte finns något samband mellan 

den beroende variabeln (avgiften) och de oberoende variablerna (förmögenhet, avkastning och 

standardavvikelsen). 

 

 

Ur de erhållna data från multipel regressionen kan vi se att om vi jämför fonder med samma 

standardavvikelse innebär det att en ökad enhet i standardavvikelsen, ger en avgiftsökning på 4 

%.  
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På samma sätt kan vi tolka faktorn förmögenhet. En ökning med en miljon kronor i förmögenhet, 

ger en ytterst liten negativ ökning av avgiften. Detta innebär att avgiften minskar väldigt lite. 

Men då denna faktor har ett P-värde på närmare 46 % är denna minskning statistiskt signifikant. 

Även den tredje faktorn, avkastningen, ger ett minimal negativt förhållande till avgiften, dock är 

även detta under den signifikanta nivån.  

 

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept 1,977521 1,1863 1,666965 0,114973

Standardavvikelse i % 0,04029 0,055956 0,720031 0,481893

Förmögenhet Mkr 3, 22E-05 4,25E-05 0,758562 0,459144

Avkastning 3 år% -0, 021 0,012886 -1, 62951 0,122731

 

Tabell 4. Sambandsresultat Sverigefonder små-/medelstora bolag 

 

Denna kategori hade ett högre förklaringsvärde än kategorin Sverige fonder, men detta värde 

skiljde sig inte så markant från den andra kategorin. Kategorin Sverige små-/medelstora bolag 

påvisade heller inte något signifikant sambandsförekomst mellan variablerna. Eftersom inga 

skillnader mellan urvals kategorier erhölls, kan vi heller inte se om det finns några skillnader i 

sambanden. 

 

4.5 Samvariation av de oberoende variablerna  

För att se om de oberoende variablerna har någon samvariation med varandra har vi gjort en 

korrelationstest mellan variablerna. Resultatet av testet påvisade låga R2 värden för samtliga 

faktorer, vilket tyder på att ingen av variablerna har någon större samvariation sinsemellan (Se 

Bilaga 4 och 5, Figur 1,2 & 3). Med detta test stödjer vår multipelregressionsanalys då de faktorer 

som användes inte är påverkande av varandra. Med tanke på att våra data sträcker sig under en 

sådan kort tidsperiod, tre år, kan vi inte med säkerhet säga att det inte finns någon samvariation 

mellan de oberoende variablerna. Då risk och avkastning är två variabler som indirekt har en 

påverkan av varandra, kan dessa tänkas ha en högre grad av samvariation. Detta kan tänkas 

stämma även in på de övriga variablerna under en längre tidsperiod.  
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5. Diskussion & slutsats 

Med detta avslutande kapitel presenteras en diskussion kring ämnet som senare leder vidare till 

reflektioner och slutsatser. 

 

Utifrån de gjorda statistiska beräkningarna har det inte påvisats något signifikant samband mellan 

variablerna. Fondernas avgiftsvariation beror inte på någon av undersökningens faktorer. Det 

råder knappa signifikanta samband, vare sig de är positiva eller inte. Dessa tre faktorer kunde inte 

gemensamt förklara varför fonder med likartade placeringsalternativ skiljer sig med fondavgifter. 

Även då dessa tre undersöknings variabler är centrala komponenter i en fond är det inte 

tillräckliga för att förklara avgifternas variationsmönster.  

Ingen av faktorerna påvisade något större samband till avgiften. Avkastningen var den faktor som 

hade högst förklaringsvärde av alla tre faktorerna. Att det var ett negativt sådant, innebär att en 

ökad avkastning ger en lägre avgift. Ur ett rationellt resonemang bör en hög avkastning vara det 

som skulle kunna rättfärdiga en högre avgift. Då fondförvaltningen presterar bra, kan de även 

kompenseras med en högre förvaltningsavgift.  

Om fondens förmögenhet, avkastning och standardavvikelse kan ses som den konkreta mätbara 

delen av fonden, kan fysiska förvaltningen ses som de abstrakta icke mätbara del. Kanske är det 

denna del som bär den förklarande faktorn till avgiftsvariationen. En väl förvaltad fond, med 

erfarna och duktiga förvaltare kan med större sannolikhet ge bättre avkastning, i jämförande med 

en fond med samma placeringsalternativ med sämre förvaltning. I en studie gjord av 

Christoffersen (Juni, 2001) framgår det dock att fonder kan justera sina avgifter som en respons 

till fondens prestation eller ökning av dess kapacitet. Vilket motsäger vår empiri. Hänsyn skall 

dock tas till att den studien är gjord på USA fonder.  

Det finns ett mönster på den Svenska fondmarknaden där avgifterna ligger kring 1,5 % trots att 

inga större omfatttande studier har gjorts inom detta område. Vetenskapen om hur dessa avgifter 

kalkyleras fram kan möjligen hjälpas till vid utredningen av de påverkande faktorerna. En studie 

gjord på över 160 förvaltare i USA, visade att det saknades möjligheter att jämföra mellan de 

olika metoderna som användes för kalkylering av avgifterna.  

Det tycks inte finnas något mönster i huruvida avgiftsstrukturen skall se ut i den svenska 

fondbranschen. Men ett visst mönster kan ändå uppfattas då majoriteten av fondernas avgifter 
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cirkulerar kring ett intervall, som tidigare nämnt. Det råder en fri marknad för de svenska 

fondbolagen och därmed en fri prissättning. Men trots denna marknadsekonomi som råder, gäller 

det inte någon helt godtycklig prissättning för en ny fond som ska etablerar sig på marknaden.  

Detta med en uppfattning på att de fortfarande cirkulerar kring ett intervall som de redan 

etablerade fonderna har. Detta gäller främst de aktivt förvaltade fonderna. Eftersom de passiva 

förvaltade indexfonderna kan automatisera i en högre grad kan de därmed pressa ner 

förvaltningsavgifterna. Den nya fonden Avanza Zero är ett exempel på detta.  

Möjligtvis skulle regressionssambandet se annorlunda ut om antalet fonder, som låg till grunden 

för studiens empiri, varit mer omfattande. Dock tror vi inte att ett utökat underlag skulle ge ett 

mer signifikant samband mellan de valda variablerna. Ett högre fondantal skulle leda till ett lägre 

förklaringsvärde och detta skulle i sin tur leda till ytterligare minskning av regressionssambandet. 

Det skulle möjligen framhäva ytterligare att faktorerna saknade korrelation gentemot avgiften.  

Ett annorlunda urvalskriterium, där ett specifikt urval görs för respektive faktor och detta 

graderas från högsta till lägsta eller vice versa, skulle eventuellt ge en större spridning av 

respektive faktor. Därmed skulle ett annat regressionssamband möjligen uppstå. Detta innebär 

emellertid inte en ökning av signifikansen, men ändå något tydligare korrelationsförekomst. 

 

Ingen av faktorerna påvisade något större sambandsförhållande till avgiften. Avkastningen var 

den faktor som hade högst förklaringsvärde av alla tre faktorerna. Att det var ett negativt sådant, 

innebär att en ökad avkastning ger en lägre avgift. Ur ett rationellt resonemang bör en hög 

avkastning vara det som skulle kunna rättfärdiga en högre avgift. Då fondförvaltningen presterar 

bra, kan de även kompenseras med en högre förvaltningsavgift.  
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Bilaga 1 Begrepps definitioner 

 

Aktiefond: En fond som investerar 75 % av den totala fondförmögenheten i aktier eller 

aktierelaterade finansiella instrument. 

 

Avkastning: Avkastningen visar hur värdet på fondandelarna utvecklats under en given period. 

Avkastningen kan ges som netto, dvs. efter de kostnader du betalar vi köp och sälj av andelarna.  

 

Courtage: Vid köp eller försäljning av värdepapper tar förvaltaren ut en avgift från fonden. 

Denna avgift kan variera mellan olika fonder. 

 

Fondandel: De andelar som fås när du placerar pengar i en fond. Varje andel har samma värde. 

Men andelens storlek bestäms av summan av kapital som placerats. 

 

Fondbolag: Förvaltare av fondägarens medel i fonden för räkenskaper och den färdigställer även 

aktuell information periodiskt till fondägarna. 

För att vara en fondförvaltare krävs det godkännande av finansinspektionen.  

 

Förvaltningsavgift: Fondavgift är den ersättning fondförvaltaren erhåller. 

 

Förvaltningskostnad: Det pris fondbolagen tar ut för att bland annat förvaltning, administration, 

förvaring och distribution. Förvaltningskostnaden är bestämd i förväg och anges i procent årligen. 

 

Fondbestämmelser: Fondbestämmelserna är en del av den information som fondbolagen skall 

ge ut. I dessa skal de ingå övergripande grunderna för beräkningen av avgifterna, vilka 

jämförelseränta fonden har, storleken på avgiftsuttaget, mätperioden osv. 

 

Fondförmögenhet: Fondens samlade ekonomiska tillgångar. 

 

Diversifiering: detta innebär en minskning av risken i en värdepappersportfölj, genom att 

investera i ett flertal olika värdepapper. Diversifiering kan även ske genom att investera med stor 

geografisk spridning samt investering i både aktier och obligationer. 
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Totalkostnadsandel (TKA): Ett mått som visar de totala kostnaderna för en fond. TKA 

inkluderar även courtage. 

 

Standardavvikelse: Är ett mått på fondens avvikelse från sin medelavkastning under en viss 

period. Hög standardavvikelse indikerar hög risk att fonden minskar i värde men också förhöjda 

möjligheter till hög avkastning.  

 
(Morningstar 2008b) 
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Bilaga 2, A Kategori: Sverigefonder 
 

Sverigefonder 
Avgift % Standardavvikelse 

% /år 
Förmögenhet 
MKr 

Avkastning 3 år% 

Kaupthing Swedish 
Growth 

1,4 16,35 459,76 59,3 

Catella Institutionell 
Relativ 

0,5 16,22 1 863,75 53,1 

AMF Pension Aktiefond 
Sverige 

0,3 15,99 14 872,66 45,7 

Swedbank Robur 
Sverigefond MEGA  

1,4 16,08 6 128,72 45,5 

Carlson Sverige Koncis 1,5 15,49 433,53 45 
Enter Sverige Fokus 0,5 16,21 2661,93 43,8 
SPP Aktiefond Sverige 0,7 15,89 1 850,85 43,7 
SKF Allemansfond 1 16,67 88,58 43,6 
Aktie-Ansvar Sverige 1,4 15,77 1581,58 43,5 
Enter Sverige 1,7 16,33 270,53 43,1 
Swedbank Robur 
Vasaloppsfond 

1,4 16,05 17,15 42,9 

Swedbank Robur 
Sverigefond 

1,4 16,16 7974,64 41,8 

Skandia Swedish Equity 
Fund A Acc 

1,5 17 1865,44 41,7 

Swedbank Robur 
Hockeyfond 

1,4 15,99 11,4 40,5 

Handelsbanken 
Reavinstfond 

1,5 15,95 10526,18 40,3 

Swedbank Robur Ethica 
Sverige MEGA 

0,7 15,8 1 549,66 40 

Handelsbanken SBC 
Bofonden 

2,5 15,86 838,74 39,9 

Danske Fonder Sverige 1,3 15,85 1668,34 39,7 
Skandia Aktiefond 
Sverige 

1,4 15,83 4 194,65 39,2 

Handelsbanken Mega 
Sverige Index 

0,5 15,72 1 021,44 39,1 

(E24, 2008a) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Bilaga 2, B Kategori: Sverigefonder små-/ medelstora bolag  
 

Sverige små-
/medelstora bolag 

Avgift % Standardavvikelse 
% / år 

Förmögenhet Mkr Avkastning 3 år % 

Swedbank Robur svensk 
aktieportfölj 

1,6 
 

16,66 967,7 75,6 

Cicero MÖ Sverige 1,7 19,03 37,65 73,7 
Catella Institutionell 
absolut aktie 

0,5 
 

14,67 
 

497,04 
 

72,9 

Enter Select Pro 0,5 16,72 267,68 70,8 
Carlson Småbolagsfonder 1,5 16,48 992,63 70,6 
Skandia Småbolags 
Sverige 

1,4 
 

16,52 1 752,45 69,1 

AMF Pension Aktiefond 
småbolag 

0,6 
 

17,6 
 

732,96 
 

65,8 

Länsförsäkringarna 
småbolagsfond 

1,6 
 

18,4 
 

1649,91 
 

65,5 

Lannebo Småbolag 1,6 14,79 4 673,23 64,6 
Swedbank Robur 
småbolagsfond Sverige 

1,4 
 

17,42 
 

4 814,58 
 

63,4 

Handelsbankens 
småbolagsfond 

1,5 
 

16,63 4 358,39 63 

Swedbank Robur 
Exportfond 

1,4 17,39 5 246,26 61,6 

HQ Strategi  1,5 14,28 6 728,9 60,3 
Cartella Reavinst 1,5 17,2 6 693,68 58 
Cartella Trygghet 1,5 11,94 669,18 57,2 
HQ Sverigefond 1,5 15,61 3325,31 56,7 
SEB Sverigefond småbolag 
Chans/Risk 

1,5 16,76 2 798,71 55,6 

Kaupthing Småbolag  1,4 17,58 136,79 54 
Carnegie Småbolag 1,7 16,83 1902,57 52,8 
ODIN Sverige 2 16,71 2 008,24 52,5 

(E24, 2008b) 
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Bilaga 3 Regressionsdiagram Sverigefonder 
 

Figur 1   
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Figur 2 
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Figur 3 

Sverigefonder

y = -0,0194x + 2,0469

R
2
 = 0,0324

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

35 40 45 50 55 60 65

Avkastning %

A
v
g
if
t 
%

Series1

Linear (Series1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Bilaga 4 Regressionsdiagram Sverigefonder små-/medelstora bolag 
 

Figur 1 
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Figur 2 
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Figur 3 
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Bilaga 5 Regressionsdiagram av oberoende variabler 
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Figur 2 
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Figur 3 

Standardavvikelse % / Avkastning 3 år %
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Bilaga 6 Regressionsdiagram av oberoende variabler 
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Figur 2 
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Figur 3 
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