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Abstract 

 

Title:  Is there a correlation between administration fees and return concerning 

mutual funds? A quantitative study of Swedish mutual funds 2007-2011 

Authors:  Johanna Ehrby and Jonathan Strååt 

Tutor:  ÅkeBertilsson 

Purpose:  The intention of this study is to distinguish if there is a correlation between 

mutual funds administration fee and their return. The study will also observe 

if there is a difference regarding the return between active and passive 

management fees. 

Method: The study is founded on a deductive approach because the study is based on 

existing theories. Quantitative research based on statistical data has been 

used. A correlation analysis has been applied to determine if there is a 

correlation between the chosen variables. 

Conclusion: The conclusion of the study is that active management of funds mainly do 

not give a higher return than passive management funds. Neither is the 

administration fee dependent on the risk a fund has. 

 Keywords: Mutual funds, Administration fees 
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1 Inledning 

Kapitlet beskriver den svenska fondens historia samt det problemområde som ska undersökas. 

Kapitlet berör även undersökningens syfte och de avgränsningar som dragits. 

1.1 Bakgrund 

Den första svenska fonden startades 1958, dock utan fondlagar som finns i dagsläget. 

Inspirationen kom ifrån USA där sparandet i fonder växte kraftigt på 40-talet. Det gick dock inte att 

använda samma juridiska system som i USA då Sveriges lagstiftning inte tillät det. Det konstruerades 

istället, såsom Västtyskland hade gjort 1956, med tre parter: 

 Andelsägare 

 Fondbolag/stiftelse 

 Fond/förvaringsinstitut. 

Andelsägarna ägde tillgångarna, förvaringsinstitutet förvarade tillgångarna och såg till att regler och 

bestämmelser följdes. Stiftelsen bestämde vilka fonder och vad för sorts fonder som skulle köpas och 

säljas.
1
 

Allmänhetens intresse växte till liv när den borgerliga regeringen 1978 införde det skattemässigt 

gynnande skattefondsparandet. Allemanssparandet ersatte skattesparandet 1984, vilket sågs som 

skattemässigt fördelaktigt då avkastningen på allemansfonder var helt skattefri fram till 1991. De 

fördelaktiga reglerna om skattesubventioner upphörde att gälla 1 juli 1998 för allemansfonderna. Det 

ledde till att en jämställd fondmarknad hade bildats. Jämställda fonder är fonder där det råder 

jämställdhet i bolagen.
2
 

Ända fram till slutet på 80-talet begränsade en valutareglering svenskar att köpa utländska aktier vilket 

gjorde att det svenska sparandet var helt koncentrerat på svenska aktier. Restriktionerna på valutan togs 

bort 1989 vilket gjorde att utländska fondplaceringar tog fart.
3
 

Fondsparandet i räntebaserande värdepapper tog rejäl fart i början av 90-talet. Attraherandet av 

ränteplaceringar berodde på ett högt ränteläge och lägre beskattning av ränteinkomster. 

                                                 
1
Fondbolagens förening. 30 år med fonder. 2009http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-

%20dokument/30_ar_studie.pdf (hämtad 2012-04-25) 

2
http://www.svd.se/naringsliv/jamstalld-fond-vore-pa-sin-plats_3813055.svd 

3Haskel, Anders. Fondhandboken. Stockholm: Aktiespararnas Förlag, 2000. s.11 

http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf
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Fondförsäkringar blev på hösten 1990 tillåtna att spara i vilket också bidrog till att allmänhetens intresse 

för fondsparande ökade. Idag har ca 98 % av den vuxna svenska befolkningen en viss form av sparande 

i fonder.
4
 

Det har ständigt förts en het debatt om vilken fond som ger störst avkastning och vilken fond som 

objektiva experter rekommenderar sparare att investera i. I en marknad där det finns många fondsparare 

samt åtskilliga fonder att välja mellan gör det svårt för en privat småsparare att välja rätt.  Eftersom det 

finns olika former av fonder samt ett stort spann av förvaltningsavgifter har det skapats diskussioner om 

det finns någon direkt anslutning till hur hög avgift en förvaltare tar ut för fonden i förhållande till 

fondens avkastning. Med tiden får avgifter stor effekt på värdet av en persons sparande.
5
 

1.2 Problemformulering 

När personer står inför valet att placera pengar i fonder, vilken ska väljas? Det finns ett hav av olika 

fonder med både höga respektive låga avgifter. Är bästa valet en passivt förvaltad indexfond utan 

avgifter eller en aktiefond med hög avgift hos en av storbankerna? Kan storbankernas placerare se 

framtida investeringar för fonden genom deras kunskap för att nå överavkastning eller följer allting ett 

index? Kan det vara någon skillnad mellan fonder beroende på om man ska investera kortsiktigt eller 

långsiktigt? 

I teorin bör en fond med högre förvaltningsavgift ha en högre avkastning gentemot en fond som har en 

lägre avgift. Annars vore det inte logiskt att betala en högre avgift till det ena fondbolag istället fören 

lägre avgift till det andra fondbolaget. Ändå tyder alla historiska vetenskapliga studier på att en aktiv 

förvaltning inte lönar sig i längden.
6
 

Varför investera i en fond med högre förvaltningsavgift än i en fond med lägre avgift? Är 

fondförvaltarens kunskap värd att lita på och kan kunskapen leda till en placering som bidrar till en 

högre avkastning gentemot en lägre avgiftsfond? Hur ser prestationen ut mellan de olika fonderna och 

har avgiften någon betydelse i förhållande till prestation? 

                                                 
4 Fondbolagens förening. 30 år med fonder. 2009http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-

%20dokument/30_ar_studie.pdf (hämtad 2012-04-25) 

5
Haskel, Anders. Fondhandboken. Stockholm: Aktiespararnas Förlag, 2000. S.12 

6
Bränfeldt, Lars-Eric. Forskning talar emot aktiv förvaltning. Affärsvärlden. 2006-11-07 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2581353.ece (läst 2012-05-07) 

http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf
http://www.fondbolagen.se/Documents/Fondbolagen/Studier%20-%20dokument/30_ar_studie.pdf
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2581353.ece
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se om det finns ett samband mellan avkastning och förvaltningsavgift 

hos fonder. Undersökningen ska ge svar på om prestationen av fondens förvaltare mäter upp till avgiften 

som är satt för fonden. Med ett resultat från en korrelationsanalys ska en slutsats dras om 

förvaltningsavgiften har någon betydelse vid val av fond. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Finns det ett samband mellan fonders avgift och dess avkastning? 

 Tjänar det till att ha en aktiv fondförvaltning? 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att granska och jämföra 30 olika fonder på den svenska marknaden, tio fonder 

med hög avgift, tio med medel avgift samt tio med låg avgift, för att sedan kunna jämföra avkastning på 

dessa fonder. Ännu en avgränsning som görs är att de fonder som jämförs är de som är tillgängliga för 

småsparare. 

Tidsperioden i studien ska vara på 5 år mellan 2007-2011. Detta för att kunna få ett tillförlitligt data och 

att urvalet ska vara representativt. Om tiden skulle förlängas kan det innebära att data inte blir lika 

representativt på grund av att det skulle minska utbudet på fonder. 

Avgiften kommer mätas i förvaltningsavgift som inkluderar administrativa avgifter, service och 

information.  

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig mot privatpersoner som står inför valet att spara i fonder. Studien ska ge en inblick om 

fonders avgift ska tas med i beräkningen vid selektion av fond.  

1.6 Tänkbara slutsatser 

En möjlig slutsats som kan dras vid slutet kan vara att med hänsyn till avkastning att det inte spelar 

någon roll om det är en avgiftsfri eller högavgiftsfond. Om detta är fallet måste det diskuteras om det 

ska finnas flera avgiftsfria fonder som följer ett index på olika börser.  

En annan slutsats kan vara att de fonder med höga avgifter har blivit påverkade av den finansiella krisen 

2008 och alla förvaltare (deras företag) är försiktiga och avvaktande då det inte finns råd för misstag så 

vågar de helt enkelt inte riskera och byta ut fondportföljen. 
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2 Teoretiska definitioner och ramar 

Här beskrivs definitioner inom ämnet och förklarar även teoretiska begrepp som kommer 

att användas i senare steg. 

2.1 Teoretiska modeller inom finansiell ekonomi 

Nedan kommer finansiella instrument presenteras och ge en överblickande syn på hur teorin behandlas 

och kommer vara till en hjälp i empirin sedan. 

2.1.1 Portföljvalsteori 

Portföljvalsteorin är i grundläggande termer en teori där både avkastning och risk behandlas och det 

utgör stommen av hur en fond struktureras. Att spara i fonder bygger på att ha en bredd på olika 

tillgångar efter modern portföljvalsteori där investeraren är ute efter så hög avkastning som möjligt 

likaså att minimera risken. En fonds risk minimeras genom att ha diversifierade fonder i olika tillgångar 

samt att välja de fonder med högst förväntad avkastning, på så sätt maximera den framtida 

avkastningen.
7
 

Portföljvalsteorin grundades av Henry H. Markowitz genom hans teori runt Mean-Varianceoptimization, 

att investerare skulle kunna uppnå högre avkastning per enhet risk genom bredda investeringarna i olika 

tillgångar. Själva målsättningen och kärnan i det hela var att om det blir en nedgång i några av 

tillgångarna så skulle de kompenseras av en lika stor uppgång i de andra tillgångarna.
8
 

2.1.2 Portföljens avkastning 

Den totala avkastningen på en portfölj beräknas genom: 

  R = (D1 + P1 – P0) / P0 

R = Fondens avkastning 

D1 = Fondens utdelning 

P1 = Fondkurs i slutet av perioden 

P0 = Fondkurs i början av perioden
9
 

                                                 
7  Fondboken, Fakta & regler, Pia Nilsson 

8Berk, Jonathan, and Peter De Marzo. 2007.CorporateFinance. Vol. 1. Pearson Education, Boston. S.323 

9
Berk, Jonathan, and Peter De Marzo. 2007.Corporate Finance. Vol. 1. Pearson Education, Boston s.289 
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Avkastningen beräknas genom att man räknar ihop en fonds förväntade avkastning och med antalet 

aktier i en portfölj. Den förväntade avkastningen beräknas genom att man summerar den tidigare 

avkastning och adderar sannolikheten för den förväntade. En fonds avkastning avgörs utifrån hur kursen 

ser ut i andelar på börsen. En fonds avkastning är utdelningen och värdeökningen. 

Själva utvärderingen över en fonds tidsperiod används i regel av finans och statistiker i ett geometriskt 

medelvärde, för att det geometriska medelvärde tar hänsyn till den kontinuerliga ränta-på-ränta effekt 

som får en stor betydelse över tid. 

 

Geometriskt medelvärde = ((Σ1+avkastningen) x (1/år)) -1 

Ovan visas en formel på hur det räknas ut. 

2.2 Standardavvikelse 

Standardavvikelse hos fonder är den genomsnittliga avvikelsen av fondens avkastning på en 3 års period 

från fondens medelavkastning. Fondens värdesvängningar beror på hur hög standardavvikelse fonden 

har. Fondens historiska standardavvikelse ses som en prognos för framtida risk.
10

 

2.3 Olika typer av fonder 

Det finns många olika fondtyper i världen. De mest förekommande är aktie, räntepappersfond och 

indexfond som är värdepappersbaserade. I Sverige är det även vanligt med hedgefonder och 

blandfonder. Beroende på vilken faktor som är viktigast för investeraren passar olika fonder t ex passar 

branschfonder in på insatta investerare som vill placera i högriskfonder. 

2.3.1 Morningstar 

Morningstar är en hemsida som är världens största databas med information om olika investeringar och 

fonder. De leder och hjälper vanliga människor genom tips om investeringar och hur man kan spara 

pengar.
11

 

2.3.2 Aktiefond 

Aktieägande i bolagsform berättigar dig till att gå på bolagsstämmor. Att äga en aktiefond gör inte det 

utan det är en typ av indirekt ägande av aktier. Fonden i sin helhet måste till 75 % av tillgångarna och 

förmögenheten vara placerade i aktier för att kunna få kalla sig för aktiefond. Det andra kravet för att 

                                                 
10

http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=definitioner 

11
http://www.morningstar.se 

http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=definitioner
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betraktas som en aktiefond är att tillgångarna och förmögenheten måste vara differentierad på minst 16 

olika aktier. De 16 olika aktierna är ganska få aktier i en portfölj ur en fondförvaltares synvinkel men 

desto mer i en vanlig persons synvinkel. På Morningstars hemsida och databas kan man dela upp fonder 

i olika genres. Det kan vara alltifrån geografiska avgränsningar såsom länder (Sverige, Ryssland, Kina 

etc) till regioner (Skandinavien, Östeuropa, Asien). De olika fonderna inriktar sig till olika marknader 

såsom tillväxtmarknader, oljemarknader eller teknologimarknader. En aktiefond är en bred fond med 

stort utbud. Det finns undergrupper till aktiefonder som specialiserar sig på t ex en bransch exempelvis 

läkemedelsbranschen. Vanligast för en aktiefond är att förvaltaren tar ut en avgift, förvaltningsavgift. 

Det förekommer även att det tillkommer både en köp- och säljavgift.
12

 

2.3.3 Indexfond 

En indexfond är en värdepappersfond som följer ett givet index. Fonden kan vara konstruerad så att den 

ska följa Stockholmsbörsen OMX-index som placerar enligt de 30 omsättningsmässigt största 

företagenpå Stockholmsbörsen
13

. Om indexet följs investerar fonden i aktier som ingår i det indexet. 

Typiskt för en indexfond är att förvaltningsavgiften är lägre än de allra flesta fonderna för att 

förvaltningen är ofta passivt inställd. Vanligen är det datorersom följer fonden och gör det mesta av 

arbetet. 

Förvaltningsavgiften ligger på mellan 0,0 % (Avanza Zero) till emot 0,6 %. För utländska indexfonder 

dock kan det förekomma köp och säljavgifter.
14

 

2.3.3.1 SIX Return Index 

SIX Return Index (SIXRX) är ett marknadsindex som indexfonder väljer att följa. Indexet består av alla 

bolag som är registrerade på Stockholmsbörsen och därmed speglar utvecklingen på den svenska 

marknaden. Vid beräkning av SIXRX tar man hänsyn till den avkastning som aktieägare erhåller i form 

av ersättning.SIXRX är huvudindex i en indexfamilj med 40 andra branschindex uppdelat på 9 sektorer 

och 31 branscher.
15

 

                                                 
12 https://secure.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html 

13  Alfredsson, Magnus. Aktier och fonder, 2002 

14 http://www.indexfond.se/2010/04/vad-ar-en-indexfond.html 

15http://www.six-financial-information.com/dam/dfi/downloads/products_solutions/Nordics/SIXRX%20Produktblad%20SFI.pdf 

http://www.six-financial-information.com/dam/dfi/downloads/products_solutions/Nordics/SIXRX%20Produktblad%20SFI.pdf
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2.3.3.2 OMXS30 

OMXS30 är ett annat vanligt index som svenska fondbolag använder sig av. OMX-indexet som nämnts 

ovan omfattar de 30 mest omsatta aktierna på marknaden, S:et i OMXS30 innebär att det är 

Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktierna.
16

 

2.3.4 Räntefond 

Det finns många olika slags räntefonder som har olika benämningar t ex obligationsfond, 

avkastningsfond, penningmarknadsfond och likviditetsfond. En räntefond passar de som vill sätta av 

mindre belopp varje månad, en hundralapp eller lite mer.
17

 

Om intresset är att vilja ha en låg risk i sitt fondsparande kan man välja att spara i en räntefond. En 

räntefond ingår i flera olika räntebärande värdepapper och som placeras fondägarens förmögenhet i 

olika obligationer och statsskuldsväxlar med flera, som gör denna placering till en mindre riskabel och 

en relativt säker placering vid jämförelse med aktiefond. Fondens värde i huvudsak påverkas av hur 

räntemarknaden påverkas och det kan innebära lägre avkastning på räntefonden men även en mindre 

risk. 

Det finns olika kategorier av räntefond. Den korta och den långa räntefonden. I en kort räntefond 

placeras förmögenheten och tillgångarna i värdepapper som löper genom en kortare tid än ett år. 

Fördelen med detta är att konjunktursvängningar och dippar i räntemarknaden kan minimeras vilket gör 

att det är en relativt säker metod att placera värdepapper i. I den långa räntefonden placeras värdepapper 

i ett längre tidsperspektiv. Det medgör att fonden blir mer känslig för marknaden och hur 

räntemarknaden utvecklas. Placeringen görs oftast i 3-4 år och avkastningen och risken blir högre än i 

en kort räntefond.
18

 

2.3.5 ETF-fond 

Exchange TradedFund är en fond som låter som namnet, andelarna säljs och köps på en börs. De följer 

ett aktieindex och därför har en låg förvaltningsavgift men däremot ett courtage vid köp och sälj. Därför 

kan det vara svårt för månadssparare av små belopp. En stor aktör av ETF-fonder är Robur som är den 

största i Sverige och fondvarianten väntas öka kraftigt. Sedan starten i USA 1993 har totaltmarknaden 

vuxit till 10 000 miljarder dollar under förvaltning.
19

 

                                                 
16http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0000337842 

17 Alfredsson, Magnus. Aktier och fonder, 2002 

18 https://secure.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html 

19 Blomgren, Martin.” Robur ger sig in i ETF-kriget”, Dagens Industri, 4 maj 2012.  s.21 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0000337842
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2.3.6 Värdet – NAV-kursen 

En fonds värde beräknas genom att man lägger samman alla tillgångar såsom likvida medel, upplupen 

ränta, värdepapper med flera och drar ifrån fondens skulder i form av skatter och annat till fondbolaget. 

Värdet skrivs NAV-kurs. Net Asset Value och den beräknas varje dag efter stängning av börsen och 

publiceras dagligen av internetsidor (Morningstar, Avanza mm) och tidsskrifter (Dagens Industri mm). 

Affärshändelser påverkar NAV-kursen, köp och sälj av andelar under dagen som gör att NAV-kursen 

ändras och därför vet man aldrig exakt vad NAV-kursen står i vid affärstillfället.
20

 

2.4 Förvaltningsavgift och dess prissättning 

Beroende på hur aktivt förvaltad fonden är, alltså hur kundservice, marknadsföring, information, analys 

och administrativa kostnader ser ut i fonden, påverkar hur mycket en fonds förvaltningsavgift blir. 

Förvaltningsavgiften betalas till fondbolaget som ett bidrag till deras verksamhet och denna beräknas 

årligen procentsats på fondens värde och dras av varje dag. Olika fonder har olika investeringslag som 

ser olika ut, det kan förekomma eventuella courtage men är mer sällan förekommande i Sverige än i 

andra länder.
21

 Formen av sälj- och köpavgifter slopas av de flesta förvaltarna och den avgiften tas 

mestadels ut för att kunna täcka administrativa kostnader som uppstår vid sälj och köp av värdepapper i 

fonden.
22

 

Det är oftast högre förvaltningsavgift i aktiefonder än för räntefonder samt högre avgifter i aktivt 

förvaltade fonder än för indexfonder. De billigaste fonderna att köpa ur förvaltningssynpunkt är korta 

räntefonder. Den är generellt billigare än aktiefonder. Det är enklare att få tillgänglig information om 

räntemarknaden än om fondmarknaden och det är en förklaring till varför det är billigare med räntefond 

än aktiefond. De dyraste fonderna över lag är de som inriktar sig på tillväxtmarknader. Det är dyrare att 

investera, äga och förvalta aktier utomlands. Skalfördelar för stora fondbolag som att förvalta en fond på 

10 gånger så mycket mer pengar än små fondbolag som inte sitter på en lika stor förmögenhet så skiljer 

det sig inte mycket i förvaltningsfond som det kanske tros göra. Fondernas prissättning är komplex och 

det finns ingen tydlig linje på hur fondbolagen tar ut sina avgifter.  Vissa fondbolag tar ut mindre avgift 

än andra. Avgiften är ett pris som sätts genom en fri marknad i konkurrens och det finna ingen reglering 

på hur mycket eller lite en fonds förvaltningsavgift ska ligga på. Det är helt upp till fondförvaltaren själv 

att bestämma.
23

 

                                                 
20  Andersson, Lennart. Värdepapper, åttonde upplagan. 2010 

21Nilsson, Pia. Fondboken. 2007 

22  Aktiespararna, 2006 

23  Finansinspektionen, 2011 
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Fonder med lika avkastning är lika bra oavsett vilken förvaltningsavgift fonderna har. När avkastningen 

redovisas är samtliga avgifter bortdragna för att efter det kunna rättvist jämföra fondernas avkastning. 

Exempel 

Här nedan i tabellen som är en fiktiv skiss på hur det kan se ut. Fond A har 0,40% högre avgift än Fond 

B och har därmed fått 0,4% högre avkastning innan den har redovisats och avgifter dragits bort. 

Fond C har en avgift som är 0,30% högre avgift än Fond D men har även en avkastning med 0,30% 

högre innan den redovisats och avgifter dragits av. 

Tabell 1 – Ett exempel på avkastning 

 

Avkastning Förvaltningsavgift 

Fond A 7,50% 1,50% 

Fond B 7,50% 1,10% 

Fond C 9,00% 0,80% 

Fond D 9,00% 0,50% 
 

 

 

 

 

 

   

2.4.1 Passiv- eller aktiv förvaltning? 

Passiv förvaltning, som även kallas indexförvaltning innebär att fonden styrs av en dator. En passiv 

förvaltad fond kan inte slå sitt jämförelseindex dock är målet att ha en utveckling strax under det. 

Aktiv förvaltning går ut på att en förvaltare gör aktiva analyser inför valet till fondens innehåll. Målet 

med aktiv förvaltning är att slå det index fonden har och därmed få en högre avkastning. 

Det finns olika åsikter om valet om fondförvaltning ska vara passiv eller aktiv. 

Enligt Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos ska idén om aktiv förvaltning av fonder spolas. Han 

hävdar att på längre sikt kommer inte aktiv förvaltning att slå index. Han säger ”Jag tror inte att fonder, 

åtminstone inte utöver arvoden de tar ut, egentligen och i medeltal på sikt kan skapa större värden än 

marknaden överlag” vilket innebär att han går emot Nordeas strategi om att öka mängden aktiva 

förvaltningsfonder. Aktiv förvaltning i t.ex. en aktiefond är huvudanledningen varför fondavgifterna är 

högre jämfört en indexfond med passiv förvaltning av fonder.
24

 

Ett snabbt gensvar kom från Nordeas fondchef Sasja Beslik som yttrar ”Det betyder att han (Björn 

Wahlroos) stöder den strategi som banken valt, bland annat att vi ska bli mer aktiva”. 
25

 Med detta 

                                                 
24 Dahlberg, Joel. Wahlroos sågar aktiv förvaltning. SvD Näringsliv onsdag 18 april 2012 s.6 

25Dahlberg. Joel.Wahlroos stöder strategin. SvD Näringsliv fredag 20 april 2012 s.8 
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menar Beslik att Wahlroos står bakom den fondstrategi Nordea har som styrelseordförande dock 

möjligtvis inte tror på aktiv förvaltning som privatperson. Sajsa Beslik hävdar att ”Man har legat fel i 

placeringarna och inte varit konsekvent och man har legat alldeles för nära index i förvaltningen” som 

anledning varför aktiv förvaltning hos Nordea gick dåligt förra året när knappt två av tio fonder slog sitt 

jämförelseindex.
26

 

”Trots att studier har visat att en aktiv förvaltare inte är bättre än en apa som kastar pil på en 

börskarta, fortsätter fondverksamheterna att locka nya kunder. Det är rena guldgruvan för bankerna”. 

Carolina Neurath, Reporter Näringsliv, Dagens Nyheter
27

 

2.4.2 Derivatinstrument 

Ett viktigt hjälpmedel i förvaltningen av fonder är derivatinstrument. Det är ett samlingsnamn för 

optioner och terminer.  

Fördelen med att använda derivatinstrument är att de kan effektivisera förvaltningen av fonderna. Det 

måste dock framgå i fondbestämmelserna och i fondens informationsblad för att kunna ta del av 

derivatinstrument i förvaltningen. 
28

 

2.4.3 Avgifter – Ett exempel 

För att ge en bild av hur förvaltningsavgifter påverkar sparandet visar tabell 1 hur stor avkastning 

(reavinst) spararen får om 1 000 kronor investeras i en aktiefond, som växer med 10 procent per år, 

under 30 års tid och beroende på avgiftsstorleken:
29

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 IBID 

27
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/bankerna-spelar-hogt-med-fondavgifterna_7176233.svd 

28Haskel, Anders. Fondhandboken. Stockholm: Aktiespararnas Förlag, 2000.(Haskel, 2000)(Haskel, 2000) 

29                                           

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/bankerna-spelar-hogt-med-fondavgifterna_7176233.svd
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Tabell2-Exempel på avgifter 

Avgift Avgifter (kronor) Avkastning (kronor) 

2,5 procent 8 694 7 755 

1,5 procent 5 891 10 558 

0,75 procent 3 237 13 211 

0,25 procent 1 151 15 298 

Ingen avgift 0 16 449 

 

2.5 Tidigare forskning 

För att få en bas till denna undersökning har tidigare studier och forskning om ämnet inom förvaltning 

av fonder samt avgifterna på fonder studerats och analyserats. 

2.5.1 Irländsk forskning 

En irländsk studie har undersökt fonders förvaltningsavgifter på Irland. Denna studie visade att 

avkastningen på fonden inte är kopplad tillförvaltningsavgiften. Den irländska ekonomin har varit 

ostabil efter finanskrisen 2008, men på fondavgifter ses ingen skillnad utan fondförvaltarna tar ut 

avgifter beroende på storleken på tillgångar och inte på fondens prestation.
30

 

2.5.2 Standard & Poor 

Standard &Poor har gjort en undersökning (2006) genom att jämföra hur aktivt förvaltade fonder 

förhåller sig till fonder som styrs av index på den amerikanska marknaden. Undersökningen påvisade att 

fonder med aktiv förvaltning har svårt att slå index, att skapa överavkastning. Enligt undersökningen 

överträffade endast 29 % av de som investerar i aktier i stora bolagen och 19 % av de småbolagsfonder 

som ska överträffa index S&P Small Cap 600. Undersökningen iakttog även marknaden utanför USA 

vilket gav ett annat resultat än på den amerikanska marknaden. Av de aktivt förvaltade 

småbolagsfonderna klarade 23,3% att överträffa sitt jämförelseindex och 21,8 % av fonderna som 

                                                 
30http://www.lcp.uk.com/news--publications/news/2012/pa/2012-04-18-ireland-investment-fees-survey/ 

http://www.lcp.uk.com/news--publications/news/2012/pa/2012-04-18-ireland-investment-fees-survey/
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placerar i stora bolag slog jämförelseindex. Anledningen till varför aktivt förvaltade fonder har svårt att 

slå sitt jämförelseindex är att det är svårt att göra ett klipp jämfört med deras konkurrenter på grund av 

att informationen har allt högre kvalité.
31

 

2.5.3 Tidigare uppsatser 

Gustav Stening och Rickard Hellström har gjort en studie om aktivt förvaltade fonder kan slå index. 

Stickprovet som valdes i studien var 10 av de största aktiefonderna som därmed skulle jämföras mot 

marknadsindexet SIXRX. De använde sig av prestationsmåtten Treynors kvot, Sharpekvot och Jensens 

alfa. Tidsperioden som valdes var första kvartalet 2006 till och med första kvartalet 2010. Resultatet för 

studien blev att endast tre av tio av de fonder som studerat slog index. Slutsatsen enligt författarna var att 

ingen av de fonder som studerats hade en tillräcklig hög avkastning för att motivera fondernas avgifter.32 

En annan studie som berört fonders förvaltningsavgift är en magisteruppsats gjord av Anna Asplund och 

Malin Elfving 2008. Studien undersökte om det fanns ett samband mellan en fonds avkastning och 

förvaltningsavgift samt om förvaltningsavgiften skiljer sig beroende på vilken typ av fond det är. I 

denna studie valdes perioden 2004-2007 för att studera samtliga Sverigeregistrerade fonder förutom 

fonder med köpavgift samt de som haft samma fondförvaltare under hela den undersökta perioden. De 

använde sig av regressionsanalyser samt medelvärdesanalyser för att få fram de resultat som skulle 

besvara studiens frågeställningar. Resultatet av studien visar att ett samband mellan fondernas 

avkastning och dess förvaltningsavgift endast kan fastställas år 2005, ett negativt samband. Asplund och 

Elfving anser att de andra åren kan resultaten bero på slumpen samt att de har en dålig förklaringsgrad 

vilket påvisa att resultatet i studien inte kan skildra verkligheten. Förvaltningsavgifterna skilde sig 

mellan olika typer av fonder och de som hade lägsta genomsnittliga TKA var räntefonder. 
33

 

  

                                                 
31https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=6780 

32  Hellström, Stening. 2010 
33 Asplund, Elfving. 2008 

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=6780
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3 Metod 

Kapitlet beskriver hur undersökningen ska utföras. För att kunna undersöka om det finns ett 

samband med avkastning på låg respektive höga avgiftsfonder kommer en dataanalys genomföras 

med hjälp av korrelation.  

3.1 Korrelation 

Korrelationsanalyser används för att beräkna samband mellan olika variabler samt om förhållandet är 

starkt, medel eller lågt. Det finns en korrelationskoefficient (r) som beskriver hur sambandet är. 

Korrelationskoefficienten är ett tal mellan -1 till 1 vilket utgör om det är ett svagt samband eller ett 

starkt samband. Detta innebär att det kan finnas ett negativt samband eller ett positivt samband beroende 

på hur variablerna förhåller sig till varandra. Genom att säga att det finns ett samband mellan två 

variabler betyder det att materialet i stort har ett samband, avvikande observationer kan påvisas men 

desto fler observationer som följer huvudtendensen desto starkare är sambandet.
34

 

Korrelationskoefficienten definieras:
35

 

0.00 - 0.09 : Inget direkt samband 

0.10 – 0.29 : Svagt samband 

0.30 – 0.50 : Medelsvagt/starkt samband 

0.50 – 1.00 : Starkt samband 

Respektive gäller för de negativa talen som kan ligga på -0.50 vilket betyder likadant för tabellen ovan. 

 

Figur 1. – Spridningsdiagram av positivt samband 

                                                 
34 Körner, S., Wahlgren, L. Statistiska metoder. AndraUpplagan, Lund: Studentlitteratur, 2005 

35 Lind, D. Marchal, W. Wathen, S. Statistical techniques in Business and Economics. Boston: McGraw-Hill/ Irwin 
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I figur 2 visas det vilken styrka ett samband kan ha, ju mer punktsvärmen är samlade desto starkare 

samband är det mellan variablerna. 

Undersökningen kommer att beräkna två variabler, avgift som är den oberoende variabeln samt 

avkastning vilket är den beroende variabeln. Detta är alltså ett ensidigt samband. 

3.2 Dummyvariabler och t-test 

När det handlar om kvalitativa egenskaper samt normativa värden används dummyvariabler som ett 

förklarande värde av variabler. Beroende på vilken egenskap av dummyvariablerna så kommer olika 

värden att användas. Nedanstående visar hur det används. 

Dj = 0 ifall egenskap X används 

Dj = 1 ifall egenskap Y används
36

 

Korrelationsanalysen ger olika värde beroende på om fondtypen är aktiv respektive passiv. 

Dummyvariabeln 0 är en passiv förvaltad fond. Dummyvariabeln 1 är en aktiv förvaltad fond. 

Hypotesprövning i form av ett T-test bedömer om hur de enskilda koefficienterna är signifikant eller 

inte och utgår ifrån en noll-hypotes (H0) och en mothypotes (H1). 

3.3 Datainsamling/metod 

Införskaffandet av data utfördes genom att analysera historiska data om de olika fonderna och undersöka 

skillnader på avkastning i de olika fonderna, detta med hjälp av bland annat Morningstars databas och 

Avanza Bank databas. Bibliotekets resurser gällande artikelsök, litteratur och elektroniska dokument 

användes för att få fram den litterära informationen som behövs för att skriva uppsatsen och även för att 

finna och studera tidigare studier om ämnet.  

För att få mer insyn i debatten och diskussionen angående fonder och förvaltningen av dem kommer 

sökmotorn Google på internet att användas för att få fram relevanta elektroniska artiklar. De främst 

använda sökorden var: Förvaltningsavgift, Aktiv fondförvaltning, mutualfunds och Avkastning.  

Kvantitativa metoder kommer att användas då hårda historiska data samlas in från respektive fonds 

hemsida samt att en korrelationsanalys kommer att utföras. 

                                                 
36Andersson, Jorner, Ågren 2009. Regressions ochtidsserienanalys (3e upplagan).sid 109. 
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3.4 Val av marknad 

Vi har valt att jämföra fonder som finns på den svenska marknaden och som använder SEK NAV 

 (Net Asset Value). Fonderna ska placera den största delen i aktier registrerade på Stockholmsbörsen 

eller använda sig av ett index som riktar sig mot Stockholmsbörsen för att det ska vara aktuella fonder 

för studien. Allt för att kunna jämföra och analysera fonderna utan att ta till hänsyn till olika 

skatteskillnader och växelkursförändringar. 

3.5 Val av fonder 

Trettio fonder på den svenska marknaden valdes ut genom att ta tio stycken lågavgiftsfonder, tio stycken 

medelavgiftsfonder samt tio stycken högavgiftsfonder. Urvalet har gjort genom att använda 

Morningstars hemsida
37

 och deras databas för att hitta relevanta fonder som uppfyller de olika kriterier 

som satts i studien . Detta för att kunna få en undersökning med hög validitet och reliabilitet. 

Uppdelningen av avgifterna i undersökningen är delad i stegen: 0,00 % - 0,80 % lågavgift, 0,81 % - 1,59 

% medelavgift, 1,60 % - 2,50 % högavgift. De delades upp i tre lika stora delar (2,5 / 3). 2,5 % var den 

högsta förvaltningsavgiften på den svenska marknaden och som var tillgängliga för svenska småsparare. 

 

Fonderna valdes slumpmässigt genom de olika kriterier som satts. Fondvalen ska ge en mix av stora 

fondbolag såsom storbanker och mindre fondbolag för att ge en generell syn och en bredare forskning 

som skulle ge en högre validitet i studien. Urvalet består av en blandning mellan aktiefonder, 

indexfonder och räntefonder. 

3.6 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studien utgår från en deduktiv ansats vilket innebär att den har som utgångspunkt i redan existerande 

teorier för att sedan testas i form av empirisk data. Undersökningens slutsats kommer därmed att tas 

genom att logiskt härleda satser ur generella teorier.
38

 Studien har ett positivistiskt synsätt då den bygger 

på rådata i form av observationer och på grund av att undersökningen använder sig av kvantitativ metod. 

3.6.1 Validitet 

Valid betyder giltig. Validitet handlar om att undersökningen mäter det som är meningen att mäta. Det 

förekommer oftast i en kvantitativ undersökning. För att studien ska få en hög validitet så är 

                                                 
37

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?cb=on 

38
 Johannessen, A., Tufte, P-A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2003. sid 35 

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?cb=on
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utformningen av problemformulering och frågeställning viktig för att kunna mäta och uppnå resultat 

som besvarar dessa.
39

 

Validiteten i denna undersökning anses vara hög för att historiska angivna data i siffror har används. Det 

betyder att resultaten i uträkningarna som gjorts genom Excel och SPSS inte behöver tolkas utan är 

väldigt konkreta. Studien är inriktad mot det kvantitativa hållet och inte det kvalitativa. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i grund och botten om undersökningen är pålitlig, att den visar samma resultat och 

går att upprepa. Ett konkret exempel på hög reliabilitet är att man ställer en 2kg vikt på en våg och den 

visar 2 kg. Dagen efter ställer man samma vikt på samma våg och den visar samma resultat.
40

Studien 

håller hög reliabilitet för att det är angivna historiska data som används och etablerade teorier samt 

modeller som används vilket gör att om någon annan gör studien med exakt samma data och material 

kommer resultatet alltid vara detsamma. Data hämtas ifrån en oberoende part (Morningstar) vilket gör 

att den bör betraktas som korrekt. 

3.7 Kritisk granskning av metod 

Användandet av endast en korrelationsanalys ger enbart ett synsätt som ger en observation och speglar 

förhållandet genom observationen till verkligheten och förhållandet inom ett intervall. Det menas att 

slutsatser inte kan dras utanför intervallet. Extremvärden kan påverka en avhandling och en analys och 

ge ett samband som inte skulle kunna observeras. Tolkning av resultat måste därför göras med en viss 

tillförsikt. Det finns ett kausalt samband där det utgör att den enda variabeln inte behöver vara anledning 

till den andra variabeln, i detta fall avkastning och förvaltningsavgift. Även att resultatet visar ett 

samband. Nonsenssamband är tvärtom ett kausalt samband. Det påvisar att variablerna har ett samband 

mellan varandra men att resultatet inte visar detta. 

Anledning att visa tillförlitlighet gentemot en korrelationsanalys kan ändå visas att de flesta forskare och 

studenter använder sig av denna metod i en avhandling och då borde metoden öka studiens reliabilitet. 

Den valda metoden, korrelationsanalysen anses vara en relevant metod för studien då den är till för att 

besvara frågeställningarna och syftet och anses vara på ett bra tillvägagångssätt. 

                                                 
39

 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. s.16-18 

40
 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. S.15-16 
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3.8 Urval av data 

Datamaterialet utgörs av Sverigefonder och fonder som är öppna för svenska småsparare och som har 

varit aktiva i fem år. Fem år motiveras av att det är under en relativt mogen period för en fond och för 

att kunna undersöka om det finns ett samband över en viss sorts tid, så gavs det tillförlitliga fonder och 

det hade valt en annan tidsperiod. Låt säga en 10-års period så hade urvalet och representation av antalet 

fonder minskats och en validiteten för undersökningen hade minskats. 

Då studien siktar på att hålla en hög validitet valdes 10st låg, medel och högavgiftsfonder ut för att bli 

representerbart och minimera extremfall. 

Motivering av vald tidsperiod är att under en femårig period kan man fånga upp olika 

konjunktionsnivåer som påverkats fondens finansiella prestation, resultat och avkastning. Att undersöka 

data och analyserat utifrån en längre period hade varit intressant men det blev inte relevant för studien 

eftersom antalet fonder skulle bli för lite och urvalet inte hade varit tillräckligt representativt för att 

kunna dra konkreta slutsatser. Konjunktursvängningar kan aldrig undvikas och hade tidsperioden 

ändrats framåt eller bakåt några år hade resultatet kunnat påvisa något helt annorlunda emot vad det nu 

kommer att visa. Konjunktursvängningar kommer och går och för en fonds räkning och avkastning 

alternativt förvaltningsavgifter så kan effekten av detta aldrig undvikas för en persons fondsparande. 

Det har nu gått fem år sedan Stockholmsbörsen hade sin peak under sommaren 2007, efter det har 

Sverigefonderna rasat i värde och nu på senare tid i snitt nästan återhämtat raset. En femårsperiod i en 

studie är en bra tid för att kunna utvärdera hur fondbolagen och förvaltarna klarar mixen av olika 

tidpunkter i konjunkturer och hur de klarar av börsras och externa faktorer som påverkar utvecklingen. 

Trender hinner jämna ut sig och det blir enklare att granska fonderna då de genomgått både tillfälliga 

trender och kriser.
41

 

3.9 Kritisk granskning av urval 

Urvalet av datamaterialet innehåller 30st fonder baserade på 10st låg, 10st medel och slutligen 10st hög 

avgiftsfonder. Urvalet ska representera fonder för en fem års period som är till för svenska småsparare. 

Tillförlitligheten i urvalet och kritiken mot detta är att fonderna som bildades och var närvarande under 

2007-2011 kan ha utgått som fonder och lagts ner. De sämre fonderna, behöver inte endast vara de med 

hög avgift utan även låg avgift. Därför kan datamaterialet i vår korrelationsanalys och urvalet inte anses 

                                                 
41http://www.morningstar.se/Articles/Chronicle.aspx?title=gamla-favoriter-kvar-sverigefonder-tips 
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tillräckligt representativt för att anses vara en tillförlitlig studie och överlag visa en valid undersökning 

av Sverigefonder på fondmarknaden. 

Det valdes fonder utifrån namn och inte utifrån vad de har presterat över tid. En prestation har inte alls 

spelat någon roll i valet av fonder utan det skedde endast genom att välja fonder genom namn och 

ledningen valde fonderna endast utifrån att det skulle vara en blandning av storbanker och mindre bolag. 

Kritik kan riktas emot att det slumpades fram ur urvalet av data. 
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4 Data 

Material ifrån datainsamling presenteras nedan utifrån Morningsstars och Avanzas databaser för att 

få ett bredare dataurval och selektion. 

Nedan presenteras fonderna som valts ut till det representativa urvalet för studien. Alla trettio fonder 

följer de krav som studien har som urvalsram. 

Fonder Avgift 
Hög   

Handelsbanken Bostadrätterna 2,50% 
ODIN Sverige SEK 2,00% 
Handelsbanken Sverige Selektiv 1,85% 
Skandia Selected Offensiv 1,80% 
Alfred Berg Sverige Plus 1,75%* 
Carnegie Sverige 1,70% 
Enter Sverige 1,70% 
Banco Humanfonden 1,70% 
Nordea Selekta Sverige 1,60% 
Lannebo Sverige 1,60% 

Medel   
Carnegie Strategi 1,50% 
Danske Invest Sverige Fokus 1,50% 
Nordea Sverigefond 1,42% 
Danske Invest Sverige 1,30% 
DNB Sverigefond 1,25% 
Didner&Gerge Aktiefond 1,22% 
Öhman Fonder Sverigefond 1,20% 
Danske Invest Offensiv 1,14% 
SEB SKF Allemandsfond 1,00% 

Strand småbolagsfond 0,90% 

Låg   
Catella Sverige Passiv 0,75% 

Folksams Aktiefond Sverige 0,70% 
Handelsbanken Sverigefond Index 0,65% 
Evli Aktieindex Sverige (OMX) 0,50% 
AMF Aktiefond Sverige 0,40% 
Swedbank Robur Indexfond Sverige 0,40% 
Ålandsbanken Sweden OMXS30 0,40% 
Aktiespararnas Topp Sverige 0,30% 
SPP Aktiefond Sverige 0,20% 
Avanza Zero 0,00% 

  *KA: 2,00%, SA: 1,00% 
 Figur 2 – Stickprov av fonder som valts att undersökas 
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5 Empiriska resultat 

Kapitlet presenterar de uträkningar som gjorts i undersökningen genom SPSS och Excel. 

Figur 3 – Avkastning på en 5-års period samt standardavvikelse 

Fonder Avgift 
Avkastning 
(%) 5 år 

Standardavvikelse 

Hög       

Handelsbanken Bostadrätterna 2,50% -7 17,20% 
ODIN Sverige SEK 2,00% -10,6 19,06% 
Handelsbanken Sverige Selektiv 1,85% -1,2 17,77% 
Skandia Selected Offensiv 1,80% -15 12,30% 
Alfred Berg Sverige Plus 1,75%* -11 17,38% 
Carnegie Sverige 1,70% -5,4 15,17% 
Enter Sverige 1,70% -8,9 18,25% 
Banco Humanfonden 1,70% -19,4 18,04% 
Nordea Selekta Sverige 1,60% -14,9 19,03% 
Lannebo Sverige 1,60% -1,2 18,84% 

Medel       

Carnegie Strategi 1,50% -7 12,23% 
Danske Invest Sverige Fokus 1,50% -8,2 17,35% 
Nordea Sverigefond 1,42% -11,8 18,21% 
Danske Invest Sverige 1,30% 6,8 18,37% 
DNB Sverigefond 1,25% -5,4 17,45% 
Didner&Gerge Aktiefond 1,22% 19 20,99% 
Öhman Fonder Sverigefond 1,20% -5,35 15,78% 
Danske Invest Offensiv 1,14% 0,1 11,41% 
SEB SKF Allemandsfond 1,00% -14,4 18,98% 
Strand småbolagsfond 0,90% 16,7 16,55% 

Låg       

Catella Sverige Passiv 0,75% -7,1 16,20% 
Folksams Aktiefond Sverige 0,70% -7,7 17,90% 
Handelsbanken Sverigefond Index 0,65% -7,7 16,95% 
Evli Aktieindex Sverige (OMX) 0,50% -4,1 15,82% 
AMF Aktiefond Sverige 0,40% -4,1 16,97% 
Swedbank Robur Indexfond Sverige 0,40% -8,5 16,84% 
Ålandsbanken Sweden OMXS30 0,40% -5,39 16,42% 
Aktiespararnas Topp Sverige 0,30% -7,7 15,41% 
SPP Aktiefond Sverige 0,20% -4,92 16,47% 
Avanza Zero 0,00% -7,5 15,45% 

    *KA: 2,00%, SA: 1,00% 
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Den totala avkastningen i en 5års period samt standardavvikelsen för stickprovet av fonder skrivs in i 

figur 4, informationen har hämtats från Morningstars hemsida.
42

 Detta för att få alla uppgifter för att 

kunna göra de korrelationsanalyser som behövs för att kunna besvara studiens syfte samt 

frågeställningar. 

Genom SPSS visades följande resultat av korrelationsanalyserna som gjordes. 

Analys mellan: Korrelation (r) Adjusted R square t-värde 

Avkastning och förvaltningsavgift 0,149 -0,013 -0,796 

Standardavvikelse och förvaltningsavgift 0,155 -0,011 0,827 

Standardavvikelse och Aktiv/Passiv 0,180 -0,002 0,966 

Avkastning och Aktiv/Passiv 0,085 -0,028 0,450 

Endast aktiva fonders avkastning och 

förvaltningsavgift 

0,287 0,039 -1,373 

 

Avkastning innebär den totala avkastningen på en 5års period. Med förvaltningsavgift menas den 

förvaltningsavgift fonder har, dock bortsett från köp- och säljavgifter. Standardavvikelse betyder den 

risk som fonderna har. Aktiv/Passiv är en dummy variabel vilket har gjorts så att 1 är fonden aktiv och 0 

är fonden passiv. Endast aktiva fonders avkastning och förvaltningsavgift innebär den totala 

avkastningen på 5år dock endast för de aktiva fonderna, lika gäller för förvaltningsavgift 

Först gjordes en korrelationsanalys för samtliga trettio fonders förvaltningsavgift samt totala avkastning 

i en fem års period bortsett från om fonden är passivt eller aktivt förvaltad. Där den oberoende variabeln 

är förvaltningsavgift och den beroende variabeln är den totala avkastningen. Detta för att ge ett svar på 

om det finns något samband mellan avkastningen och förvaltningsavgiften hos det stickprov av fonder 

som valts. Uträkningarna på SPSS gav svaret 0,149.  

                                                 
42

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?ctgry=EUCA000545&cb=on&sort=Year_5&ascdesc=Desc (Hämtad 

2012-05-09) 

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?ctgry=EUCA000545&cb=on&sort=Year_5&ascdesc=Desc
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Figur 4. Spridningsdiagram avseende samband mellan avkastning och avgift 

 

I figur 4 visas ett spridningsdiagram gällande den totala avkastningen samt förvaltningsavgiften. 

Nästa korrelationsanalys som gjordes var mellan förvaltningsavgift och standardavvikelse. Detta gav 

resultatet 0,155 enligt SPSS uträkningar.  

 

Figur 5 – Spridningsdiagram mellan standardavvikelse och förvaltningsavgift 

Figur 5 påvisar att ett samband mellan standardavvikelsen samt förvaltningsavgiften hos fonder är 

obefintligt då endast ett fåtal data följer regressionslinjen. Spridningsdiagrammet framlägger att alla 
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fonder i urvalet följer en nästan vertikal linje vilket innebär att fonderna har närliggande 

standardavvikelser. 

Två olika korrelationsanalyser gjordes för att tyda sambandet mellan avkastningen samt 

standardavvikelsen beroende på om det var en aktivt eller passivt förvaltad fond.  I båda 

korrelationsanalyserna användes en dummy variabel för vilken typ av förvaltning fonderna hade. 

Resultatet av korrelationen mellan avkastning och om fonden var aktivt eller passivt förvaltad blev 

0,085 enligt uträkningar på SPSS. Korrelationsanalysen mellan standardavvikelsen och om fonden var 

aktivt eller passivt förvaltad gav resultatet 0,180. 

6 Analys och diskussion 

I kapitlet analyseras det empiriska resultatet samt förs en diskussion som jämför tidigare studiers 

resultat. 

Korrelationsanalysen mellan den totala avkastningen och förvaltningsavgiften visar ett svagt positivt 

samband på 0,149 vilket innebär att sambandet är nästan obefintligt när det kommer till fonders 

förvaltningsavgift och dess avkastning på den fem års period som studerats. Det betyder att det är en 

kvantitativ studie där historiska siffror har hämtats vilket ger ett konkret svar, att mellan avkastning och 

förvaltningsavgift finns det inget samband under denna 5-årsperiod. Detta trots att tidperioden varade i 

en blandning av konjunkturer där både en lägre och en högre konjunktur var representativt. Enligt figur 

2 är korrelationen mellan totala avkastningen på 5 år och förvaltningsavgift ett svagt positivt samband. 

Dock vidare visar analysen ett lågt t-värde vilket betyder att det inte finns ett signifikant samband 

mellan förvaltningsavgift och avkastning. Detta innebär att vid ett fondval ska förvaltningsavgiften inte 

tas in i beräkning. Likaså tyder resultatet av korrelationsanalysen mellan förvaltningsavgift och 

standardavvikelse ett svagt positivt samband med ett lågt t-värde. 

Även den andra korrelationsanalysen påvisade att det inte finns något samband mellan avkastning och 

om fonden var aktiv respektive passiv förvaltad vilket gav ett mätbart resultat på 0,085.  

Som Wahlroos antydde i uttalandet i Dagens Nyheter att aktiv förvaltning inte presterar bättre 

avkastning än en indexfond genom hans citat: ”Jag tror inte att fonder, åtminstone inte utöver de 

arvoden de tar ut, egentligen och i medeltal på sikt kan skapa större värden än marknaden överlag” 

Studien som gjorts stöder detta argument genom att visa att ett samband mellan avkastning och avgift 

hos fonder är i princip obefintligt.  
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Ser man till tidigare forskning påvisar de flesta resultat samma sak, att aktiv förvaltning och en högre 

förvaltningsavgift inte har ett samband på avkastningen i en fond.  

Datamaterialet som getts är historiska kvantitativa data och ger en mätbar bild på att förvaltningsavgifter 

och avkastningen under en femårsperiod, om det finns ett samband eller inte. Under denna femårsperiod 

så visar det att det inte finns något samband. Storbanker som Handelsbanken och Nordea som tar ut 

höga avgifter för svenska småsparare och går miljarder i vinst på att ta ut avgifter i fondsparande, visar 

tydligt att de inte har högre avkastning än vad exempelvis Avanza Zero har som inte tar ut någon 

förvaltningsavgift i procent på avkastning alls. Med hänvisning till Tabell 2 visar att fonder med höga 

förvaltningsavgifter, som Handelsbanken Bofonderna på 2,5 %, måste hålla en hög avkastning för att 

det ska vara värt att investera i en sådan.  Om högavgiftsfonder inte håller en högre avkastning 10 % om 

året är det inte en bra fond att investera i under en lång period (mer än 30år) eftersom avgifterna hos 

fonden blir högre än avkastningen. 

Studien visade inte hur svenskarna väljer sitt fondsparande och ingen orsak eller tes ska ges för det är 

inte relevant i denna studie men varför väljer storbanker att ha högre förvaltningsavgift än små 

fondbolag såsom Aktiespararna och Avanza? Vi anser att det kan vara på grund av att de har en högre 

nettoomsättning och högre administrationskostnader. En anledning kan också vara att det stora utbudet 

på fonder som storbanker erbjuder gör att de kan ha ett stort spann på olika förvaltningsavgifter. 

Studien visar att förvaltningsavgiften inte har någon koppling till avkastningen eller standardavvikelsen 

hos fonder så när investerare står inför att välja en fond ska de inte ta hänsyn till förvaltningsavgiften om 

det är avkastningen som lockar vilket det oftast är. 
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7 Slutsats 

Detta kapitel presenterar studiens slutsats samt framtida forskning. 

7.1 Slutsats 

Slutsatsen av studien är att förvaltningsavgiften inte har någon betydelse när det kommer till avkastning 

hos fonder, inte heller beror avgiften på vilken riskklass fonden har. Detta kan bero på att fondförvaltare 

antingen tar ut avgift beroende på fondstorlek samt omsättningen hos fonden och inte hur fonden 

presterar. Därför kan slutsatsen dras att aktiv förvaltning överlag inte ger högre avkastning än passiv 

förvaltning då den tillgängliga informationen på fondmarknaden gör det svårt att göra klipp jämte ens 

konkurrenter. 

7.2 Framtida forskning 

Om det fanns mer tid skulle det vara intressant att kunna ge en längre och mer varierad tidsperiod. 

Forskningen skulle kunna vara i t ex en 3-årsperiod, 5-årsperiod och en 10-årsperiod. Allt för att kunna 

se om det fanns någon skillnad gentemot resultatet som vi fick i en 5-årsperiod. Även få med de fonder 

som inte finns längre och hur de skulle kunnat påverka resultatet som har presenterats. 

Vidare forskning skulle kunna vara att gå ett steg längre i undersökningen genom att visa mer utförligt 

om hur fondbolagen motiverar till höga löner och enorma utdelningar när fondbolagen inte presterar 

bättre än vad som visats.  

Genom dyra förvaltningsavgifter och hur förvaltarna motiverar till en ökad förvaltning och en möjlighet 

att nå högre avkastning när undersökningen visade att så är inte fallet. 

 

Hur kan avgiften vara så hög och varför betalar man avgiften för när en stor del av fonderna går dåligt. 

En till överblick skulle visa relationen mellan avkastning och utdelning hos fondbolagen. Ett fondbolag 

som generar en högre avkastning än det andra, ger de bättre utdelning till sina anställda än fondbolag 

som har gått sämre? 
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9 Bilagor 

 

9.1 Info om fonder 

Här finns extra info, utdrag och sammanfattningar om de fonder som valts för undersökningen, efter 

namnet på fonden finns även fondens rating från Morningstar. 

9.1.1 Handelsbanken bostadsrätterna (3/5) 

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i svenska aktier. Investeringarna sprids på 

ett flertal bolag och branscher, främst i de medelstora och stora bolagen. Målet är att med god 

riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för Stockholmsbörsen. 

Fondens medel kan också placeras i andelar i fonder som placerar i svenska företag och, upp till 10% av 

fondförmögenheten, på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens 

tillgångar kan fonden placera i derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument 

är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad. 

9.1.2 ODIN Sverige SEK (4/5) 

Fonden investerar i svenska börsföretag, med fri fördelning mellan olika branscher och företag. 

9.1.3 Handelsbanken Sverige Selektiv (4/5) 

Fonden placerar aktivt i 10-20 svenska kvalitetsbolag över en lång tidshorisont. Fonden har som mål att 

med lägre risk än på börsen skapa en god avkastning över tiden genom investeringar i ett mindre antal 

kvalitetsbolag, utan koppling till något jämförelseindex. Urvalet av bolag görs genom en strukturerad 

process som innehåller såväl en kvantitativ analys som kvalitativa bedömningar. Fokus ligger på att 

bolaget har stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sunda affärsverksamheter och 

utdelningstillväxt. Fonden finns både i en utdelande och icke-utdelande serie. 

9.1.4 Alfred Berg Sverige Plus (2/5) 

Fonden investerar mestadels i svenska aktier och är en bred aktiefond. 

9.1.5 Carnegie Sverige (4/5) 

Sverigefonden är en aktiefond som investerar i aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Fonden har 

inga begränsningar avseende branscher eller företag. Fonden får även investera i räntebärande 

värdepapper. 
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9.1.6 Enter Sverige (4/5) 

Enter Sverige är en aktiefond och minst 90 % av fondens värde placeras i finansiella instrument. Målet 

med fonden är att få en hög och konkurrenskraftig avkastning samt att slå fondens jämförelseindex, 

SIXPRX. 

9.1.7 Banco Humanfonden (1/5) 

Fonden är en bred aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier. Fonden har även möjlighet att 

till en begränsad del placera i andra länder. Andelen utländska placeringar får dock högst uppgå till 30 

procent av fondens värde. Fonden följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn 

till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), 

associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till känsliga 

produkter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi). Fonden är ideell och årligen ska 

ett belopp motsvarande två procent av fondens värde vid utgången av respektive räkenskapsår 

sammantaget utdelas till anslutna ideella organisationer. Eventuell utdelning till andelsägarna sker i 

oktober-december. 

9.1.8 Nordea Selecta Sverige (2/5) 

Nordea Selekta Sverige är en aktiefond som placerar i ett koncentrerat urval av svenska företag. Fonden 

tillåts placera upp till 25 procent av sin förmögenhet i enskilda bolag om det sammanlagda värdet av 

dessa tillgångar uppgår till högst 60 procent av fondförmögenheten. Fonden får förutom att placera i 

aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper placera upp till 10 procent i fondandelar. 

9.1.9 Lannebo Sverige (2/5) 

Aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i Sverige, ej fokuserad på någon speciell bransch 

9.1.10 Carnegie Strategi 

En aktiefond som är investerar oberoende land och bransch dock har den basen i svenska aktier. 

9.1.11 Danske Invest Sverige Fokus (2/5) 

Fonden placerar i svenska och utländska aktierelaterade fondpapper och derivatinstrument som är 

noterade på svensk börs eller svensk auktoriserad marknadsplats. Urvalet av bolag i fonden jämförs mot 

indexet OSX (Oviktat Sverige Index) 

9.1.12 Nordea Sverigefond (2/5) 

Nordea Sverigefond är en aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden och då huvudsakligen 

i storföretag med en internationell inriktning. Fonden får förutom att placera i aktier och aktierelaterade 
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överlåtbara värdepapper placera upp till 10 procent i fondandelar. Fonden får även placera i 

derivatinstrument inom ramen för placeringsinriktning. 

9.1.13 Danske Invest Sverige (5/5) 

Fonden placerar i svenska och i utländska aktier. Minst 75 % av fondförmögenheten ska utgöras av 

aktier och aktierelaterade instrument. 

9.1.14 DNB Sverigefond (3/5) 

Fonden investerar i svenska aktier och innehaven är väl diversifierade mellan branscher. Aktier väljs på 

basis av fundamental analys, där målet är att identifiera bolag med goda tillväxtmöjligheter till ett 

rimligt pris. Fonden har en etisk placeringsbegränsningar vad avser alkohol, tobak, vapen och 

krigsmateriel samt tillåter inte placeringar i företag där barnarbete förekommer. 

9.1.15 Didner&Gerge Aktiefond (4/5) 

Fonden placerar i svenska aktier i samtliga branscher och är aktivt förvaltad. Fonden investerar normalt i 

50 till 80 innehav. 

9.1.16 Öhman fonder Sverigefond (3/5) 

Fonden placerar i svenska aktier i samtliga branscher och är aktivt förvaltad. Fonden investerar normalt i 

50 till 80 innehav. 

9.1.17 Danske Invest Offensiv (5/5) 

Fonden ska placera i fondandelar i svenska värdepappersfonder och/eller likartade utländska fonder. 

Samtliga placeringar sker i svenska och/eller utländska aktiefonder. 

9.1.18 SEB SKF Allemansfond (4/5) 

Fonden investerar främst i stora och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden, dock ska minst 

25 och högst 50 procent av fonden ska vara investerat i SKF. Detta då fonden är en så kallad 

specialfond, vilket bland annat innebär att den får avvika från de generella placeringsbestämmelserna 

som anges i lagen om investeringsfonder. Fonden får även investera i utländska aktier. Fonden har 

möjlighet att utnyttja derivat. 

9.1.19 Strands Småbolagsfond (5/5) 

Fonden vänder sig till de investerare som vill ha en exponering mot nordiska små och medelstora, 

noterade bolag. Huvudsakligen sker investeringarna i mogna och finansiellt stabila bolag. Fondens 

medel investeras i aktier och räntebärande instrument. Blankning och derivatstrategier får användas i 
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förvaltningen och fonden får också placera medel i kreditinstitut. Aktievikten varierar normalt mellan 70 

och 100 procent. 

9.1.20 Catella Sverige Passiv (3/5) 

Fonden är en indexfond som placerar i svenska börsnoterade bolag. Fondens målsättning är att spegla 

den breda utvecklingen på Stockholmsbörsen och fonden har SIX Return Index (SIXRX) som 

jämförelseindex. 

9.1.21 Folksam Aktiefond Sverige (3/5) 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige. 

Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Fonden har som målsättning att 

uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera 

branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fondens risk klassificeras som medel till hög, 

eftersom aktieplaceringar i Sverige har en relativt hög risknivå då börskurserna kan variera kraftigt över 

tiden. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. 

9.1.22 Handelsbanken Sverigefond Index (4/5) 

Fonden är en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet SIXRX (SIX Return Index) 

med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets 

avkastning. SIXRX innehåller  250 -300 bolag på Stockholmsbörsens A- och O-listor. Indexet är 

återinvesterande och är förmögenhetsviktat. Upp till 10% av fondförmögenheten kan också placeras på 

konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda 

derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de 

kan påverka fondens risknivå i någon större grad. 

9.1.23 Nordea Selekta Sverige (2/5) 

En aktiefond som investerar i ett koncentrerat urval av svenska börsnoterade företag. 

9.1.24 Evli Aktieindex Sverige (OMX) (4/5) 

Fonden investerar så att den alltid speglar OMX-index, ett index som består av de 30 mest omsatta 

aktierna på Stockholmsbörsen. Det innebär att fonden vid varje tillfälle strävar efter att investera i 

samtliga 30 aktier som ingår i index, samt att även den inbördes fördelningen ska vara samma som i 

index. 

9.1.25 AMF Aktiefond Sverige (5/5) 

Fonden ägs av AMF fonder och placerar i svenska marknadsnoterade aktier och aktierelaterade 

värdepapper. 
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9.1.26 Swedbank Robur Indexfond Sverige (4/5) 

Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 35 procent i Sverige och 65 procent globalt, 

fördelningen tillåts variera med plus/minus 15 procent. Fonden placerar i stora och medelstora företag 

inom olika branscher. Syftet är att uppnå en riskmässigt balanserad portfölj med god 

avkastningspotential. Eventuell utdelning sker i oktober-december. 

9.1.27 Ålandsbanken Sweden OMXS30 (3/5) 

Ålandsbanken Sweden OMXs30 är en indexfond som har målsättningen att ge fondandelsägarna en 

värdeutveckling som motsvarar utvecklingen för OMXS30, d.v.s. följa de 30 mest omsatta aktierna på 

NASDAQ OMX Stockholm. Förutom överlåtbara värdepapper får fonden placera i penningmarknads- 

och derivatinstrument, samt fondandelar där OMXS30 är den underliggande tillgången. Fonden är en 

indexfond vilket medför att fonden får placera upp till 20 procent i enskild emittent. 

9.1.28 Aktiespararnas Topp Sverige (3/5) 

En indexfond som ägs av Aktieinvest FK AB. Fonden följer OMX index och placerar i bolagen som är 

mest omsatta på stockholmsbörsen. 

9.1.29 SPP Aktiefond Sverige (4/5) 

Detta är en aktiefond och strävar efter att likna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Den 

dagliga förvaltningen av fonden sker enligt Storebrandkoncernens modell för SociallyResponsible 

Investments. Fonden är passande för sparare som har en placeringshorisont på mer än 5 år.  

9.1.30 Avanza Zero 

Avanza Zero är en avgiftsfri indexfond som i stor utsträckning följer utvecklingen för indexet 

SIX30RX. Den har som målsättning att ge en förmögenhetsutveckling till dess fondandelsägare. 

Fonden är en passivt förvaltad fond vilket innebär att den följer det genomsnittliga index som är satt för 

fonden. Avanza Zero tillhör riskklass hög och har en standardavvikelse på 24,41%
43

 vilket tyder på 

kraftiga upp och nedgångar under en period. 
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https://www.avanza.se/aza/avanzafonder/fondfakta.jsp 

https://www.avanza.se/aza/avanzafonder/fondfakta.jsp

