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Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband mellan
fonders förvaltningsavgifter och dess avkastning samt om avkastningen och
förvaltningsavgifterna skiljer sig mellan olika fondtyper.

Metod:

Studien bygger på en deduktiv forskningsansats eftersom vi utgår från
befintliga begrepp och teorier. Då vi ville undersöka en stor population har
vi använt oss av en kvantitativ forskningsstrategi. Studien grundar sig på
åren 2004-2007. För att bestämma ett samband mellan de två variablerna
förvaltningsavgift och avkastning har vi använt oss av regressionsanalyser.
För att undersöka om avkastningen och förvaltningsavgifterna skiljer sig åt
mellan de olika fondtyperna har vi använt oss av medelvärdesanalyser.

Empiri:

Vi har hämtat data gällande förvaltningsavgifter och avkastning på de
fonder som ingår i urvalet från Morningstar som är en oberoende utgivare av
fondinformation.

Slutsatser:

Studiens resultat visar att ett samband mellan fondernas avkastning och dess
förvaltningsavgift (TKA) endast kan fastställas år 2005, då ett negativt
samband föreligger. Detta år visar indikationer på att det finns skillnader i
resultaten och att det inte beror på slumpen. De resterande åren kan
resultaten dels bero på slumpen samt har de en dålig förklaringsgrad vilket
innebär att resultaten i studien ej kan skildra verkligheten. Räntefonderna är
den fondtyp som har den lägsta genomsnittliga avkastningen under den
undersökta perioden, aktiefonderna har den högsta. Räntefonderna har även
den lägsta genomsnittliga TKA medan den fondtyp som i denna studie har
den högsta genomsnittliga TKA är fond-i-fonder.
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Purpose:

The purpose of the study is to investigate if there is a connection
between the administration fees of mutual funds and their proceeds.
The study aims to examine different kinds of funds which invests in
different kinds of markets and if there are differences between these
funds.

Methodology:

The study is founded on a deductive research effort since we take our
starting-point in existing terminology and theories. Since we wanted
to examine a large population we used a quantitative research strategy.
In order to determine a connection between the two variables;
administration fee and proceed we have used regression-analysis.

Empirical foundation: We have collected data concerning administration fees and proceed on
the funds in the selection from Morningstar, which is an independent
publisher of mutual fund information
Conclusion:

It is only for the year of 2005 the study shows a possible negative
connection between the administration fees of mutual funds and their
proceeds. For the unit trusts a possible connection cannot be
established for any of the examined years.
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1. Inledning
I detta kapitel ger vi läsarna en inblick i vad studien handlar om samt behandlar
problembakgrund och problemformulering som sedan mynnar ut i ett syfte. I kapitlet redogör
vi även för studiens disposition.

1.1 Problembakgrund
”Det är oklokt att betala för mycket, men det kan kosta mer att betala för lite.”1 Detta citat
kan vara bra att ha i åtanke om man väljer att placera i fonder, vilket 77 procent av Sveriges
vuxna befolkning väljer att göra (i denna siffra är ej premiepensionssparandet inräknat).2
Branschorganisationen Fondbolagens förening har i en undersökning kommit fram till att
Sverige ligger på första plats i världen när det gäller fondsparandets förankring hos
allmänheten. Vidare visar föreningens analys att den svenska fondmarknaden vuxit från 500
miljoner kronor till 1 319 miljarder kronor på tjugo år.3 Sverige har upplevt en fondboom och
svenska folket placerar nu stora belopp i snabb takt.4
Det fondutbud som är tillgängligt för allmänheten kan delas in i några olika fondtyper. Man
skiljer på ränte-, aktie-, bland, hedge-, fond-i-fonder och indexfonder. Det finns idag cirka
3 000 fonder i Sverige. På den svenska marknaden finns även fonder som inte är registrerade i
Sverige. Antalet utlandsregistrerade fonder ökar starkt på den svenska marknaden, det finns
cirka 1 500 fonder på den svenska marknaden som är registrerade i Luxemburg.5 Traditionellt
har gränsdragningen mellan fonder som placerar i svenska värdepapper och
utlandsregistrerade fonder varit ganska tydlig. Men i en allt mer internationaliserad värld, är
detta en uppdelning som mer och mer mister sin relevans. I synnerhet blir detta fallet om
Sverige ansluter sig till EU:s valutaunion och inför euron som valuta. Då försvinner de
valutaskäl som kan finnas till att en förhållandevis stor andel av en sparportfölj bör bestå av
svenska värdepapper. Det stora utbudet av fonder är av marknadsmässiga skäl positivt, men
för den enskilde placeraren kan valsituationen bli svårare.6 Placeraren har ett större utbud att
välja på och får därför ett större behov av bra information. Fondbolagen måste enligt Lagen

1

http://www.ordsprak.se/kalla.asp?kalla=John%20Ruskin
http://www.fondbolagen.se
3
Andersson 2006:72
4
Ibid.16
5
http://www.finansforbundet.se/Resource.phx/plaza/content/publik/pdf/konkurrenshinder_fonder.pdf
6
Haskel 1998: 16-18
2
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om investeringsfonder delge placerarna fondbestämmelser som bland annat behandlar avgifter
och utdelningar som påverkar placeraren samt fondens placeringsinriktning.7

Vid investering i en fond kan placeraren dra nytta av fondens alla funktioner och den
kompetens och sakkunskap fondförvaltaren besitter och som placeraren kanske själv saknar.
En fondinvestering kan även ge placeraren möjlighet att uppnå en diversifiering och
riskspridning som denne, i brist på kapital, kanske inte kan uppnå på egen hand.8
Diversifiering innebär att riskerna sprids för att på så sätt minska fondens totala risk.9 För
denna tillgång och diversifiering får placeraren betala en förvaltningsavgift.10 För en placerare
som inte är insatt är det med all sannolikhet svårt att ta del och förstå all information och
identifiera attraktiva fonder. Kostnaden för en fond blir därför intressant ur en placerares
synvinkel. Hur hög fondens förvaltningsavgift är varierar mycket framförallt beroende på
vilken fondtyp man väljer att placera i. Denna avgift tas ut varje dag och räknas hela tiden av
från andelsvärdet.11

Även en placerare som saknar tillräckliga kunskaper för att köpa enskilda värdepapper får
genom en fond möjlighet att vara med och ta del av tillväxten på aktiemarknaden.12 Fondens
avkastning har större betydelse än vad många förväntar sig. Sparar man 300 kronor per månad
under 30 år, utan någon ränta alls, så uppgår summan av det sparade kapitalet till 108 000
kronor. Om avkastningen då hade varit 8 procent per år, så skulle det sparade kapitalet efter
30 år varit värt 400 000 kronor.13 Fondförvaltare påpekar ofta att det är just avkastningen som
är det centrala vid valet av fond och att avgiften inte bör ha så stor betydelse. Men då är det
viktigt att tänka på att man i förväg inte kan uttala sig om den framtida avkastningen på en
fond, medan avgiften är en i förväg känd faktor.14

7

Lag (2004:46) om investeringsfonder
http://www.riksbank.se/
9
Oxenstierna 2008:17
10
http://www.riksbank.se/
11
Oxenstierna 2008:84
12
Haskel 1998:14
13
Håkansson et. al. 2003:135
14
Oxenstierna 2008:84
8
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1.2 Problemdiskussion
Att fondbolagen tar ut höga avgifter är något som diskuterats mycket i media under senaste
tiden. I exempelvis Dagens Industri kan man läsa om att fondbranschen står i skottlinjen för
kritik för att man presterar för dåligt och tar ut höga avgifter. 15 En kund kan eventuellt
acceptera att betala lite extra om det visar sig ge ett mervärde. Men hur ser verkligheten ut, är
det värt att betala höga förvaltningsavgifter eller är det bara olönsamt.
Några svenska studier som berört ämnet är Dahl, Dahlberg, Wallmark (2004) som i sin
kandidatuppsats studerat aktiefonder samt Gerner och Olsson (2006) som i sin
kandidatuppsats studerat enbart fond-i-fonder. Dessa två studiers resultat visade indikationer
på negativt samband mellan förvaltningsresultat och avgifter, vilket innebär att om den ena
variabeln ökar så minskar samtidigt den andra variabeln.16 Studien visade alltså att ökad
förvaltningsavgift ger minskad avkastning. Remfors, Sadarangani och Valtersson (2006)
studerade tillväxtmarknadsfonder i sin kandidatuppsats och de fann ett positivt samband
mellan fonders avkastning och dess förvaltningsavgifter, alltså att fonder med höga
förvaltningsavgifter genererar en högre avkastning än fonder med låga avgifter. I de tidigare
nämnda studierna har sambandet mellan fonders förvaltningsavgifter och dess avkastning
tagits upp, men då begränsat sig mot en specifik marknad och en fondkategori. Det är därför
intressant med en ny studie som jämför olika fondkategorier som placerar på olika marknader.
Några utländska studier har även tidigare berört ämnet så som Bechmann och Rangvid
(2007), Gruber (1996) och Ennis (2005). Alla dessa fann ett negativt samband, alltså att
fonder med höga förvaltningsavgifter inte genererar högre avkastning än fonder med låga
förvaltningsavgifter. En annan utländsk studie gjord av Ippolito (1989) fann ett positivt
samband mellan avgiften på fonden och dess avkastning. Han fann att fonder som har en hög
kapitalomsättning och höga avgifter även genererar en högre avkastning.17 Eftersom fonders
avgifter kan skilja sig mycket mellan de olika länderna så kan en nationell studie med
dagsaktuella siffror ge andra resultat.

15

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fmenusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyhete
r%26ArticleID%3D2008%255C02%255C04%255C17335
16
Lisper & Lisper 2005:133- 134
17
Ippolito 1989
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1.3 Problemformulering
Utifrån den ovan presenterade problemdiskussionen har följande problem identifierats:
· Finns det någon koppling mellan fonders förvaltningsavgifter och dess avkastning?
· Skiljer sig avkastningen och förvaltningsavgifterna åt mellan olika fondtyper?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband mellan fonders
förvaltningsavgifter och dess avkastning samt om avkastningen och förvaltningsavgifterna
skiljer sig mellan olika fondtyper.

1.5 Disposition
Uppsatsen är indelad i fem kapitel, utöver dessa tillkommer källförteckning samt bilagor.
Nedan följer en kort presentation av innehållet i vart och ett av dessa kapitel.
Kapitel 1 – Inledning: I detta kapitel ges läsaren en introduktion till ämnet då vi presenterar
problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering samt studiens syfte.
Kapitel 2 – Referensram: I detta kapitel redogör vi för de teorier, den litteratur och de tidigare
studier och vetenskapliga artiklar som ligger till grund för vår undersökning och analys. Här
presenterar vi även våra egna föreställningar.
Kapitel 3 – Metod: I detta kapitel beskrivs vilka metoder vi använt oss av för att utföra
studien.
Kapitel 4 – Empiri/Analys: I detta kapitel presenteras studiens resultat och kopplas sedan
samman med de teorier som presenterades i referensramen.
Kapitel 5 – Slutsatser: I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kan dra utifrån vår studie.
Här presenteras även förslag till fortsatt forskning.
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2. Referensram
I detta kapitel beskrivs den referensram vi utgår ifrån; hur värdepappersmarknaden är
uppbyggd, vilka olika typer av fonder som finns, vilka avgifter som finns samt förhållandet
mellan förvaltningsavgifter, avkastning och risk.

2.1 Fondmarknaden
Definitionen av en fond lyder ”en fond består av fondpapper och andra finansiella instrument,
och ägs av dem som skjuter till kapital”.18 I grund och botten är en fond en portfölj av olika
värdepapper. På detta sätt sköts, per automatik, de två största utmaningarna som en enskild
placerare ställs inför: att diversifiera portföljen samt att ha en professionell förvaltning.19 En
av fördelarna med att placera i fonder är att riskdiversifieringen blir mycket god även fast
insatsen är liten, detta eftersom placeraren får en liten andel i alla de värdepapper fonden
placerar i. Alla fonder har en viss marknadsrisk vilket innebär att om värdepappren som
fonden placerar i minskar i värde kan placeraren förlora pengar.20 Värdet på fondandelen
beräknas genom att fondens totala värde divideras med det totala antalet fondandelar. 21
Fondens andelsägare, det vill säga de placerare som köpt andelar i fonden, äger fondens
tillgångar. När en placerare köper fondandelar blir denne samtidigt delägare i samtliga
tillgångar som finns i fonden. Särskilda fondbolag sköter förvaltningen och placeringen av
fonden.22 För att ett fondbolag ska få drivas och marknadsföras i Sverige krävs ett tillstånd
från Finansinspektionen, och för detta krävs att bolaget har ett visst aktiekapital samt en
styrelse. För varje förvaltad fond ska fondbestämmelser som bland annat behandlar avgifter,
utdelningar och placeringsinriktning finnas. Det är Finansinspektionen som övervakar att
fonden och fondbolaget följer de regler som ställs i Lagen om investeringsfonder. I denna lag
tas riskspridningen i fonden upp, vilket innebär att högst fem procent av fondens tillgångar
placeras i ett och samma värdepapper. Är det en aktiefond måste således minst 20 olika aktier
finnas i fonden. Vissa undantag förekommer dock.23 I nästa kapitel kommer vi att presentera
fondsparandets utveckling i Sverige.

18

Lag (2004:46) om Investeringsfonder
Oxenstierna 2008:67
20
Ibid.68
21
Håkansson et. al 2003:120
22
Oxenstierna 2008:67- 68
23
Lag (2004:46) om Investeringsfonder
19
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2.2 Fondsparandets utveckling
I Sverige infördes de första fonderna i slutet på 1950-talet. Intresset att placera pengar i fonder
var i början relativt lågt och värdet i fonderna uppgick i början av 1970- talet till blygsamma
300 miljoner kronor. I slutet av 1970-talet när det skattemässigt förmånliga skattespar
infördes så tog intresset för fondsparande fart. Skattefonder som placerade i svenska
börsaktier var de som då var mest populära bland placerarna. Skattefondsparandet var
skattemässigt gynnsamt och genererade mycket pengar till börsen, vilket i sin tur bidrog till
börsuppgången i början av 1980-talet. Möjligheterna att skattespara upphörde år 1984 och
ersattes med en ny skattesubventionerad sparform, allemanssparandet. Allemansfonderna var
skattefria fram till år 1991, efter detta var sparformen skattesubventionerad fram till år 1997.24
Nu under 2000-talet är det mer än hälften av svenska folket som valt att placera pengar i
någon typ av fond vilket ger Sverige första plats i världen när det gäller hur väl fondsparandet
är förankrat hos allmänheten.25 Även under de två senaste decennierna har den totala
fondförmögenheten i Sverige ökat kraftigt. I slutet av 1980-talet uppgick den totala
fondförmögenheten till 146,5 miljarder kronor och fortsatte sedan att öka mycket fram till år
1999 då utvecklingen stannade av och steg bara väldigt lite fram till år 2003 då
fondförmögenheten åter började öka kraftigt för att år 2007 vara uppe på 1 571,7 miljarder
kronor. Denna utveckling kan vi se i nedanstående diagram.26

Figur 1: Fondförmögenhet i Sverige i miljarder kronor.
Källa: http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx

24

Håkansson et. al. 2003:118
Andersson 2006:72
26
http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx
25
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Till en början fanns det bara fonder som var inriktade på den svenska marknaden men under
de senaste åren har fonderna både globaliserats och specialiserats både geografiskt och inom
branscher. I januari år 1989 avreglerades den svenska valutan och det blev möjligt för svenska
placerare att investera utomlands. Enligt Fondbolagets förening ”krävs stora belopp för att
investera utomlands och dessutom kan det vara svårt att få den information man behöver.”
Därför är fonder för de flesta placerare det bästa och billigaste sättet att investera utomlands.27
I Sverige finns olika slags fonder som delas in i sex olika kategorier, dessa presenteras i nästa
kapitel.

2.3 Olika slags fonder
Den svenska fondlagen gäller för så kallade öppna fonder vilket innebär att placeraren när
som helst kan få ut likvid för sina andelar. Det finns även slutna fonder samt specialfonder,
för att få förvalta dessa båda fondtyper krävs ett särskilt tillstånd från Finansinspektionen.
Därför regleras inte slutna fonder och specialfonder i fondlagen och de har friare
placeringsregler än vanliga fonder. 28 Man brukar även skilja mellan utdelande respektive ej
utdelande fonder. De flesta svenska fonder lämnar en årlig utdelning till sina andelsägare.
Detta sker främst av skatteskäl eftersom fonden får kvitta de skattepliktiga intäkterna som
fonden får i form av aktieutdelningar och ränteintäkter, mot den lämnade utdelningen. Det
vanligaste är då att utdelningen sätts in på fondkontot i form av fondandelar, efter att skatten
på 30 % är dragen. Fonder som är registrerade utomlands lämnar vanligtvis ingen utdelning
utan inkomsterna läggs istället på andelsvärdet. Detta gör att ränta-på-ränta effekten blir
större.29

Den svenska fondmarknaden kan delas upp i sex olika kategorier; räntefonder, aktiefonder,
blandfonder, hedgefonder, fond-i-fonder, samt indexfonder. Fonderna kan till exempel äga
aktier, obligationer, andra räntebärande papper samt placera i derivatinstrument såsom
optioner.30 En option är ett finansiellt instrument som ger rätten, men inte skyldigheten, att
köpa eller sälja en viss tillgång vid en särskild tidpunkt till ett bestämt pris.31 Resultatet av en
studie, gjord av personer som är verksamma vid Världsbanken, visar att aktiefonder
27
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dominerar i de anglosaxiska länderna.32 Exempel på anglosaxiska länder är USA och
Storbritannien.33 I de kontinentala länderna, så som stora delar av Europa och övriga
medelinkomstländer, dominerar istället räntefonder.34 Nedan beskrivs de olika fondtyper som
senare kommer att behandlas i det empiriska avsnittet:
2.3.1 Räntefonder

En räntefond placerar i olika räntebärande värdepapper. På några års sikt ger en placering i en
räntefond oftast några procent högre avkastning än ett vanligt sparkonto. Om
marknadsräntorna faller blir detta verkligen påtagligt, eftersom fonden då gör kursvinster på
de obligationer som har en förutbestämd ränta. Om marknadsräntorna istället stiger minskar
fondandelarnas värde. Det finns korta räntefonder som placerar i värdepapper med en kort
löptid, vanligtvis statsskuldväxlar, dessa kallas penningmarknadsfonder. Det finns även långa
räntefonder som placerar i värdepapper med lång löptid, så som obligationer och kallas därför
obligationsfonder.35

Räntefonders avkastning kommer från löpande avkastning från värdepappren samt
kursvinster. Ju kortare löptiden på räntepappren är desto lägre blir risken på fonden.36 Den
faktor som i första hand påverkar de korta penningmarknadsräntorna är Riksbankens
reporänta, och även in- och utlåningsräntan. De internationella korta räntorna påverkar också
de svenska korta räntorna eftersom dessa då blir en alternativ placering. Även de politiska
händelserna påverkar hur de korta marknadsräntorna utvecklas, om politisk turbulens uppstår
reflekteras det i det allmänna ränteläget.37 De långa räntorna kan bestämmas av de framtida
korta räntorna, aktörernas förväntningar på de långa räntorna, placeringshorisont samt
riskbenägenhet.38 En placerare kan välja att placera sina tillgångar i räntefonder som
karakteriseras av låga avgifter och låg avkastning, vilket är kontentan av passiva
investeringar.39 När det gäller korta räntefonder spelar fondförvaltarens skicklighet en väldigt
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liten roll och därför bör man alltid välja den fond som har den lägsta förvaltningsavgiften vid
placering i denna typ av fonder.40

I en artikel i Veckans Affärer kunde man i början av år 2008 läsa att författaren till artikeln är
av samma åsikt som Oxenstierna och Ippolito som nämndes ovan. Artikelns författare skriver
att när det gäller att placera pengar i räntefonder är det viktigt att ha i åtanke att avgifterna
ofta utgör en stor del av den förväntade avkastningen. Att förvalta en räntefond kostar inte
mycket och på en väl fungerande marknad, där placerarna är väl informerade, skulle det inte
vara möjligt att ta ut så pass höga förvaltningsavgifter som förvaltarna av räntefonder gör.
Vidare skriver de att eftersom avkastningen för räntefonder är låg är det viktigt att välja
räntefonder med låga avgifter.41
Även Larsson menar i en krönika samma sak som ovan nämnda forskare och författare.
Larsson skriver att när det gäller räntefonder så är billigast bäst. Att betala höga avgifter för
denna fondtyp lönar sig endast om förvaltarens skicklighet gör att placeraren verkligen får
valuta för sina pengar. 42
2.3.2 Aktiefonder

Denna typ av fond påverkas mer av kurssvängningar än vad en räntefond gör.43 För att en
fond ska räknas som en aktiefond ska minst 75 procent av fondens förmögenhet vara placerad
i aktier och andra aktierelaterade värdepapper. Fonderna kan exempelvis placera i aktier i ett
speciellt land eller mot en viss kategori av bolag som IT-bolag eller fastighetsbolag. Då en
aktie är en ägarandel i ett företag så beror utdelningen på de olika aktierna, och således även
avkastningen på aktiefonden, på lönsamheten hos företaget eller marknadens förväntningar.44
Ju mer specialiserad fonden är, exempelvis mot ett visst land eller en viss marknad, desto
högre blir risken.45

I USA växte aktiefonderna från sex procent år 1980 till 27 procent år 1992 och 44 procent år
1998. Den globala tillväxten av aktiefonder berodde till stor del på den ökade globaliseringen
40
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av finanssektorn och expanderingen av stora multinationella finansiella grupper i ett stort
antal länder samt av den goda avkastningen som aktiemarknaden gav under 1990-talet. Denna
tillväxt inträffade under en period av hög tillväxt i marknadsvärderingar världen runt där
tekniken och Internet utvecklades snabbt och fick sitt då sitt försäljningsgenomslag. Höjden
på tillväxtbubblan nåddes i mars år 2000 då börsen rasade och tog sedan flera år på sig att
återhämta sig.46

En studie som gjorts på amerikanska aktiefonder visade att aktiefonder med höga
förvaltningsavgifter inte har genererat högre avkastning än aktiefonder med låga avgifter.47
Även svenska krönikörer bygger sina åsikter på liknande antaganden som Chalmers, Edelen
och Kadlec. Två sådana exempel presenteras nedan:

Morningstars analyschef Lindmark skriver i en krönika att en av de vanligaste lögnerna när
det gäller risk är ”om du investerar på minst fem års sikt kommer aktiefonder troligen att ge
högre avkastning”. Han menar att fondbolagen på så vis får behålla kapitalet i aktiefonderna
och via höga avgifter tjäna mer pengar. Vidare skriver Lindmark att eftersom ingen vet hur
framtiden kommer se ut bör man placera med öppna ögon.48

Larsson anser att regeln om att billigast är bäst även fungerar när det gäller placeringar i
utvecklade marknader, så som Nordamerikafonder. Däremot är fondförvaltarens skicklighet
viktig vid placeringar i snabbväxande eller svårbedömda marknader, exempel på sådana
fonder är Rysslandsfonder. Detta gäller även småbolagsfonder samt fonder med en speciell
placeringsfilosofi. Men den som placerar i fonder bör dock inte acceptera hur höga
förvaltningsavgifter som helst.49
2.3.3 Blandfonder

I denna fondtyp kombineras aktier med räntepapper och andelen aktier skall vara mindre än
75 procent. Detta medför att risken blir lägre än för en vanlig aktiefond, men de ökar inte
heller lika mycket i värde vid en börsuppgång.50 Blandfondens uppbyggnad gör att
46
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avkastningen dels påverkas av räntefondernas löpande avkastning från värdepappren samt
kursvinsterna51 och dels av resultatet för de aktier som aktiefonden placerat i. 52
Strandberg menar dock i en krönika att den som placerar i blandfonder gör det i tron att en
aktiv förvaltning mellan aktie- och räntemarknaden sker och att hänsyn då tas till vilken
marknad som har de bästa förutsättningarna. På det sättet marknadsför fondbolagen sina
blandfonder och detta motiverar även de höga förvaltningsavgifterna. Men den aktiva
förvaltningen är ovanlig vilket gör att placerarna betalar ett överpris för en passiv förvaltning,
placeraren kan inte förvänta sig så mycket annat än den normalfördelning mellan aktier och
räntebärande värdepapper som angetts att fonden har. Strandberg anser därför att det är bättre
att själv välja en räntefond och en aktiefond, gärna från olika förvaltare, och på det sättet
uppnå en bättre avkastning till en lägre kostnad. Det kan dock finnas undantag bland dessa
blandfonder, och det kan vara så att fonden verkligen har en aktiv förvaltning av fördelningen
mellan aktier och räntebärande värdepapper. Men det är ingenting en placerare bör utgå
ifrån.53
2.3.4 Hedgefonder

Denna fondtyp klarar ofta ett börsras bättre än vad en vanlig aktiefond gör.54 Det är en typ av
specialfond vilket innebär att de inte omfattas av placeringsreglerna i lagen om fonder och har
då friare placeringsregler än andra fondtyper. Hedgefonder använder ofta olika
derivatinstrument och belåning i förvaltningen.55 De vanligaste derivaten är optioner,
terminer, futurer, warranter och swappar. Finansiella derivat är kopplade till händelser eller
förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden.56
Hedgefonder har ofta en hög risk och därmed även en hög förväntad avkastning. De strävar
efter att den absoluta avkastningen ska vara positiv, vilket innebär att de har en positiv
avkastning oavsett hur jämförelsemarknaden utvecklas. Avgiften för en hedgefond är ofta
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delad i två delar, dels en fast förvaltningsavgift och dels en rörlig avgift på 15-20 procent av
fondens avkastning.57

Hedgefonderna har bidragit till att placerarna kan diversifiera sina sparportföljer på ett annat
sätt än de tidigare kunnat göra. Ett problem med dessa fonder är dock att det är svårt för en
placerare att få fullständig information om hedgefonderna eftersom dess förvaltare är förtegna
vad gäller vilka strategier de följer. Då det finns mer fullständig information om övriga
fondtyper är finns det risk att den begränsade informationen om hedgefonder bidrar till en
uppfattning om att hedgefonder är en optimal placeringsform.58

Europeiska Centralbanken gjorde år 2006 ett uttalande om att hedgefonder ansågs farligare än
fågelinfluensan. Oron grundar sig i att de populära hedgefondernas placeringsstrategier blir
alltmer likartade, vilket innebär att de tillsammans förstärker en eventuell negativ trend på ett
sätt som skulle kunna utlösa en finansiell chock i klass med fågelinfluensan eller någon annan
pandemi. Eftersom hedgefonder kan använda sig av belåning så skulle effekterna av
fondernas relativt höga skuldsättningsgrad också drabba bankvärlden.59
2.3.5 Fond-i-Fond

Fond-i-fond är ett relativt nytt begrepp. Dessa fonder placerar i andra fonder och kan ses som
ett alternativ till att själv placera i olika fonder. Placeraren behöver då enbart välja en fond
och sedan avgör förvaltaren vilka fonder som ska ingå i fond-i-fonden och inom fonden kan
byten göras utan att det utlöser skatt på kapitalvinster.60

Brown, Goetzmann & Liang skriver att en av fördelarna med fond-i-fond är att
diversifieringen är stor. Men ju mer diversifierad en fond är desto större risk löper
investeraren att utsättas för en högre avgift då courtage och förvaltningsavgifter ökar.61
Författarna till den utländska artikeln har jämfört avkastningen för fond-i-hedgefonder med
avkastningen för vanliga hedgefonder och de kom då fram till att de vanliga hedgefonderna
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genererade en högre avkastning vilket innebär att det inte är lönsamt att betala en högre
förvaltningsavgift för att nå den ökade diversifiering som en fond-i-fond gör.

Detta underbyggs i en artikel skriven av Bolander i Dagens Industri. Han anser där att den
fondplacerare som har svårt att bestämma sig ofta får rådet att välja en fond-i-fond. Men att
det hör till branschens dyraste sparande och i likhet med ovan nämnda Brown, Goetzmann
och Liang, anser Bolander att en placerare bör vara uppmärksam på förvaltningsavgifterna
som ofta är höga. Därför bör en fond-i-fond med låga avgifter och bra historik väljas.

2.4 Avkastning och risk
Vi har tidigare gått igenom de olika fondtyperna och dels berört frågan kring risk och börsras.
I detta kapitel ska vi fortsätta utveckla begreppen avkastning och risk. Att placera pengar
innebär att rimliga risker tas för att på så sätt kunna få en avkastning som på lång sikt är högre
än räntan på ett vanligt bankkonto.62 Grundregeln när det gäller avkastning och risk är att
säkra placeringar vanligtvis ger lägre avkastning, medan en högre risk kan ge en högre
avkastning. Men det är viktigt att komma ihåg att en hög risk även kan ge en lägre avkastning
eller bidra till att delar av kapitalet förloras.63 Generellt gäller att ju längre sparhorisonten är,
till desto högre risk kan pengarna placeras. 64 Placeringar i värdepapper låter placeraren ta del
av ekonomins reala tillväxt och ger därför en möjlighet till bättre avkastning än på ett vanligt
bankkonto. Totalavkastningen på ett värdepapper består av kursutvecklingen samt
utdelningarna.65

En fonds totala risk mäts med standardavvikelsen för den månatliga avkastningen under de
senaste två åren. Även den aktiva risken för fonden ska redovisas, detta är den benägenhet
fonden har att avvika från sitt jämförelseindex.66 Jämförelseindex visar den genomsnittliga
utvecklingen för en viss marknad. Genom att jämföra fondens utveckling med detta index ges
en uppfattning om hur fonden har utvecklats i förhållande till den marknad där fonden
placerar.67 Det finns två typer av risk vid placering i värdepapper. Den ena är den
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företagsspecifika risken, som är den risk som är knuten till aktien i ett särskilt företag, denna
kan diversifieras bort. Den andra typen är den marknadsspecifika risken, vilken inte kan
diversifieras bort.68 Den marknadsmässiga risken förekommer alltid, i någon utsträckning. I
denna inkluderas makroekonomiska faktorer så som ekonomisk tillväxt, inflation och
valutakursförändringar. Det finns inget företag som är helt immunt mot denna typ av
företeelser.69 Som tidigare nämnts så placerar bland annat aktiefonder i aktier i olika företag
och därför kan även dessa påverkas av den marknadsmässiga risken. För att minska en
fondportföljs risk så kan man utgå från portföljvalsteorin som presenteras nedan.
2.4.1 Portföljvalsteorin

Portföljvalsteorin utgår från risken och avkastningen för finansiella produkter. Risken
definieras som variationen i avkastningen.70 Om placeraren är rationell så kommer denne då
att välja den placering som har den lägsta risken om avkastningen är lika.71 Många placerare
på värdepappersmarknaden väljer också att sprida sina placeringar för att på så sätt inte
exponera mot en enskild marknad. Detta kallas diversifiering och medför att portföljens totala
risk minskar. 72
2.4.2 Standardavvikelse

Som vi tidigare nämnt så mäts fondens risk med standardavvikelse, vilket beskrivs utförligare
i detta kapitel. Det enklaste sättet att mäta risken på en fond är att se hur mycket en tillgång
varierar i värde över tiden, vilket mäts genom standardavvikelsen som är ett statistiskt mått.
Om standardavvikelsen är hög innebär det att värdepapprets kurs svänger mycket, vilket
medför hög risk. Men de flesta har inget emot att värdepappren ökar snabbt i värde, men vill
däremot inte att de ska minska i värde. Standardavvikelsen beräknas som hur den faktiska
kursutvecklingen under olika tidsperioder i genomsnitt avviker från dess medelvärde.73
Beräkningen av standardavvikelsen görs på följande sätt:
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σ = Den grekiska bokstaven Sigma, som brukar användas för att beteckna riskmåttet
standardavvikelse. Standardavvikelsen i kvadrat är variansen.
TRi = Total avkastning under perioden
i

= Snittavkastning under n perioder

n

= Antal tidsperioder

2.5 Förvaltningsavgifter och kostnader
Som vi nämnt tidigare så betalar en placerare en avgift för att placera i fonder. Det finns två
typer av kostnader vid handel med värdepapper, transaktionskostnader och
förvaltningsavgifter. Transaktionskostnaden uppstår, som hörs på namnet, vid en köp- eller
säljtransaktion, det kan exempelvis vara courtage och avgifter till Värdepapperscentralen.
Dessa kostnader är avdragsgilla i samband med reavinstberäkningen. Förvaltningsavgifter tar
fondbolagen ut för det erlagda arbetet med att förvalta fonderna, dessa avgifter är dock inte
avdragsgilla. 74 För aktiefonder är förvaltningsavgiften normalt 1-2 procent. För räntefonder är
den ofta något lägre, 0,5-1 procent av fondförmögenheten.75 En placerare som har en miljon
kronor placerade i en genomsnittlig aktiefond betalar därav årligen 15 000 kronor i
förvaltningsavgift. Avgiften tas ut dagligen genom att 1/365 av den årliga
förvaltningsavgiften reserveras och tas från de likvida medel som finns i fonden. Avgiften
räknas kontinuerligt av från andelsvärdet. I princip innebär det att fonden gör ett bokslut varje
dag. Den avgift som fondbolaget tar ut går bland annat till hel- och halvårsredovisningar,
broschyrer, löner, datakostnader samt kontorslokaler.76
2.5.1 Totalkostnadsandel och Total Expense Ratio

För de olika typerna av kostnader (transaktionskostnader och förvaltningsavgifter) som tagits
upp i föregående stycke finns ett samlingsnamn som kallas för totalkostnadsandel, TKA. För
en fondplacerare kan det vara viktigt att följa fondens TKA, som visar fondens totala
kostnader det senaste året. TKA omfattar förvaltningsavgifter, räntekostnader,
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transaktionskostnader, övriga kostnader samt skatt. Det räknas ut som summan av fondens
samtliga kostnader enligt resultaträkningen. Vissa fonder har angett att TKA högst får uppgå
till ett visst antal procent, vilket är en fördel för placeraren som då vet i förväg vad kostnaden
högst uppgår till.77 Fonder registrerade i Sverige har normalt mycket små kostnader utöver
förvaltningsavgiften och transaktionskostnader, medan fonder registrerade i till exempel
Luxemburg ofta har ett stort antal andra kostnadsposter i sina resultaträkningar. Exempel på
sådana kostnader är administration, marknadsföring, revision, tillsyn, depåer samt tryckning
av årsrapporter.78

För att anpassa redovisningen av fondavgifter till en enhetlig europeisk standard kommer
troligen begreppet TKA att ersättas av Total Expense Ratio (TER). TER räknas ut som
summan av fondens samtliga kostnader, med undantag för courtage och andra liknande
transaktionskostnader. Beräkningen av TER sker på liknande sätt i både Europa och USA och
därför går det att göra rättvisa jämförelser av hur dyra fonderna är att spara i med hjälp av
detta nyckeltal.79
En studie kring fonders TER har gjorts av ett amerikanskt och ett brittiskt företag där 20
fondbolag med fonder registrerade i både USA och Europa jämfördes. Resultatet visar att
aktivt förvaltade aktiefonder i USA i snitt har ett TER på 0,92 procent, när genomsnittet är
vägt med förmögenheten i respektive fond. Aktivt förvaltade aktiefonder i Europa har
samtidigt ett TER som är nästan exakt dubbelt så högt: 1,79 procent per år. Förklaringen till
detta kan enligt det brittiska företaget vara att aktiefonder i USA i genomsnitt är betydligt
större, vilket ger dem stordriftsfördelar. En annan tänkbar förklaring är att amerikanska
placerare och myndigheter har haft betydligt större fokus på att välja fonder med ett lågt TER.
Den tredje förklaringen till detta, avgiftstrappor, är dock enligt det brittiska företaget det som
betyder mest för att förklara ett lägre TER hos amerikanska fonder. En avgiftstrappa innebär
att den årliga förvaltningsavgiften sänks när fondens förvaltade kapital passerar i förväg
bestämda brytpunkter, till exempel en miljard kronor. Effekten syns när fonder av samma
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storlek jämförs med varandra, då är TER i USA i snitt bara 1,25 procent medan fonder av
samma storlek i Europa har TER på i snitt 1,86 procent per år.80

2.6 Tidigare studier som behandlar fonders avkastning och dess
förvaltningsavgifter
Det finns både svenska och utländska studier som tidigare berört ämnet. Vi presenterar här
nedan tre svenska och fyra utländska sådana.
2.6.1 Svenska studier

Dahl, Dahlberg och Wallmark undersökte i sin kandidatuppsats om det förekom något
samband mellan TKA och avkastning hos svenska aktiefonder under tidsperioden 1999-2003.
Författarna har använt sig av regressionsanalyser för att komma fram till resultatet.81 Det är en
av de mest användbara metoderna för att bestämma ett samband mellan två variabler. 82
Resultatet visade på ett negativt samband mellan fonders avkastning och dess
förvaltningsavgift, vilket innebär att fonder med höga avgifter inte ger bättre avkastning än
vad fonder med låga avgifter gör. De kom även fram till att det var en verkligt dålig affär att
satsa på fonder med köp- och säljavgifter.83

Gerner och Olsson undersökte i sin kandidatuppsats produkten fond-i-fond för att se om det
finns ett samband mellan avkastning och förvaltningsavgift för denna fondtyp. Studien
genomfördes med hjälp av den statistiska metoden rangkorrelation. De variablerna som då
användes var avkastning och fondutvärderingsmåttet Sharpekvot, vilka rangordnades för de
respektive fonderna. Studiens resultat visar på ett negativt samband, ju högre avgift desto
lägre avkastning.84
Remfors, Sadarangani och Valtersson undersökte i sin kandidatuppsats om det föreligger
något samband mellan svenska tillväxtmarknadsfonders avkastning och dess
förvaltningsavgifter under perioden 2002-2006. Författarna använde sig av regressionsanalys
och forskningsresultatet pekar på ett positivt samband mellan de undersökta fondernas
avkastning och dess förvaltningsavgifter, ju högre kostnad desto högre avkastning. De fonder
80
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som tillämpar köp- och/eller säljavgifter har i genomsnitt varit en lyckad affär. Detta resultat
står i motsats till ovan nämnda studier.85
2.6.2 Utländska studier

Bechmann och Rangvid undersökte i sin studie hur en fonds kostnadsnivå fungerar som
indikator på den framtida riskjusterade avkastningen. Den riskjusterade avkastningen
beräknas genom vad fonden verkligen har avkastat i förhållande till den fondens risknivå.
Denna studie utgick från den danska fondmarknaden och resultatet visar att en rangordning
baserad på kostnadsnivå innehåller information om fonders framtida avkastning; och
framförallt att en investering i en fond med lägre avgift, i genomsnitt, är förknippad med
högre riskjusterad avkastning än en fond med högre avgift. Detta samband gäller dock endast
om placeraren behåller fonden i åtta till tio år.86

Gruber menar i sin studie att förvaltning i sig själv inte är prissatt, men att det dock finns ett
motsatt argument som säger att förvaltningen är prissatt i det långa loppet. Detta eftersom att
avgifterna som debiteras kunderna ökar för att återspegla vad som kan ses som ”bra
förvaltning”. En genomsnittlig fondförvaltare lyckas uppnå en avkastning som uppgår till
ungefär 1 procent mindre än vad en indexfond som ej förvaltas gör. Författaren har undersökt
vad som, trots detta, får en placerare att välja en aktivt förvaltad fond istället för en indexfond.
Vidare skriver han att detta beror på att fondplacerarna kan delas in i olika grupper. En sådan
grupp är sofistikerade placerare som endast tar hänsyn till avkastningen då de väljer fond. Den
andra gruppen är de placerare som drar nackdelar av fondsystemet, på ett eller annat sätt.
Exempel på detta är pensionsplacerare som har uttagsrestriktioner, de som endast tar hänsyn
till råd från professionella placerare eller marknadsföring vid fondplacering samt de som haft
fonden så pass länge att de inte vill sälja fonden och därmed reavinstbeskattas. I artikeln
presenteras även bevis för att höga avgifter oftast är kombinerade med en sämre förvaltning
än vad som motsvaras av avgiften.87
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Ennis kom i sin studie fram till liknande resultat som Gruber, att aktiv fondförvaltning inte är
något som garanterar högre avkastning. Snarare tvärtom, passiv förvaltning med lägre avgifter
tenderar enligt hans studie att ge bättre avkastning.88
Ippolito menar att fonder som har högre förvaltningsavgifter är mer aktiva i sin handel och
bör generera en högre avkastning som motsvarar de höga avgifterna. På så sätt ska placeraren
få en riskjusterad avkastning som är högre än marknadsindex. Studien gjordes på fonder
under perioden 1968 - 1984. Han fann att fonder som har en hög kapitalomsättning och höga
avgifter även genererar en högre avkastning.89

2.7 Egna föreställningar
Efter genomgången av de vetenskapliga artiklar som denna studie bygger på och som vi
tidigare presenterat har vi sett att Bechmann och Rangvid (2007), Gruber (1996) och Ennis
(2005) i sina studier kommit fram till att fonder med höga förvaltningsavgifter inte genererar
högre avkastning än fonder med låga förvaltningsavgifter. Chalmers, Edelen och Kadlec
undersökte amerikanska aktiefonder, och även denna studie visade att det inte är lönsamt att
placera i fonder med höga förvaltningsavgifter.90 Ippolito kom istället fram till motsatsen, det
vill säga att fonder med höga förvaltningsavgifter genererar en högre avkastning.91
Ippolito skriver även att en placerare kan välja att placera sina tillgångar i räntefonder som
karakteriseras av låga avgifter och låg avkastning, vilket är kontentan av passiva
investeringar.92
När det gäller aktiefonderna har det i USA skett en kraftig tillväxt som till stora delar beror på
den ökade globaliseringen av finanssektorn samt den goda avkastningen som aktiemarknaden
genererat under 1990-talet.93
Fung & Hsieh som har studerat hedgefonder skriver att fördelen med hedgefonder är att
placerarna kan uppnå en annan diversifiering i sina sparportföljer än vad som tidigare varit
möjligt. Nackdelen är dock att förvaltarna är förtegna om vilka strategier de följer och det är
därför svårt för en placerare att få fullständig information om fonden. De varnar även för att
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det finns en risk att hedgefonder felaktigt blir sedda som en optimal placeringsform på grund
av den begränsade informationen om dessa.94
När det gäller fond-i-fonder skriver Brown, Goetzmann och Liang i sin studie att fördelen
med fond-i-fond är att diversifieringen blir stor, men den ökade diversifieringen bidrar till att
placeraren riskerar att få betala en högre förvaltningsavgift.95
Efter litteraturgenomgången där fondmarknaden och dess utveckling, olika fondtyper,
avkastning och risk samt förvaltningsavgifter och kostnader behandlades så skapade vi oss
några föreställningar som presenteras nedan:
2.7.1 Räntefonder

Vår föreställning är att:
· Det föreligger ett negativt samband mellan räntefondernas avkastning och dess TKA.
De billigaste räntefonderna är de som ger den bästa avkastningen.
· Räntefonder ger i genomsnitt mer i avkastning än en vad en riskfri placering gör. Men
dock en lägre avkastning än aktiefonderna, detta eftersom risken är lägre och då blir inte
heller den förväntade avkastningen lika hög.
· Då räntefonderna inte är aktivt förvaltade så föreställer vi oss att de har den lägsta
TKA av de undersökta fondtyperna.

Föreställningarna bygger på de ovan nämnda studierna, exempelvis Ippolito (1989). Vidare
bygger föreställningarna på Oxenstierna som skriver att vid placeringar i räntefonder så bör
den fond som har lägst förvaltningsavgift väljas eftersom förvaltarens skicklighet har liten
betydelse vid placeringar i räntefonder.96 Även mer subjektiva källor vi tagit del av och som
presenteras i referensramen, exempelvis krönikan av Larsson samt en artikel i Veckans
Affärer, är av samma åsikt.
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2.7.2 Aktiefonder

Vår föreställning är att:
· Det föreligger ett negativt samband mellan aktiefondernas avkastning och dess TKA,
det vill säga att det inte är värt att betala dyra förvaltningsavgifter för en aktiefond.
· Den genomsnittliga avkastningen för aktiefonderna är den högsta av de undersökta
fondtyperna.
· Aktiefondernas TKA kommer att vara högre än räntefondernas.

Vi bygger dessa föreställningar på de ovan nämnda studierna, exempelvis Chalmers, Edelen
och Kadlec (1999). Vi bygger även föreställningarna på den tidigare presenterade teorin så
som en kandidatuppsats gjord på svenska aktiefonder.97 Även en studie gjord på danska
aktiefonder visade liknande resultat.98 Vidare underbyggs dessa föreställningar av ett
uttalande av analyschefen för Morningstar, som är av samma åsikt. Detta eftersom
förvaltningsavgiften är känd i förväg men ingen kan veta hur marknaden kommer att
utvecklas och vilken avkastning fonden kan generera.99
2.7.3 Blandfonder

Vår föreställning är att:
· Det föreligger ett negativt samband mellan blandfonders avkastning och dess TKA. Det
är inte lönsamt att betala höga förvaltningsavgifter för en blandfond.
· En blandfond bör ge mer i genomsnittlig avkastning än en räntefond och mindre än en
aktiefond eftersom den är en kombination av dessa värdepapper.
· TKA för blandfonderna är högre än för räntefonderna, men lägre än för aktiefonderna.

Dessa föreställningar stödjer vi på de studier som presenterats i referensramen. Ennis som i
sin studie kom fram till att aktiv fondförvaltning med höga avgifter inte garanterar högre
avkastning.100 Även en studie av Gruber visade på samma resultat.101 Som ytterligare stöd för
dessa föreställningar använder vi Strandberg som i sin krönika skriver att den aktiva
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förvaltningen i blandfonderna är ovanlig, vilket gör att placeraren ofta betalar ett överpris för
passiv förvaltning.102
2.7.4 Hedgefonder

Vår föreställning är att:
· Det föreligger ett negativt samband mellan hedgefondernas avkastning och dess TKA.
· Hedgefonderna kommer ha en avkastning som är högre än för räntefonderna, men lägre
än för blandfonderna.
· TKA är högre än för räntefonderna, men lägre än för blandfonderna.

Vi bygger dessa föreställningar på de ovan nämnda studierna, exempelvis Fung och Hsieh
(2000). I övrigt har vi inte hittat så många studier som specifikt behandlar ämnet hedgefonder.
2.7.5 Fond-i-fond

Vår föreställning är att:
· Fondens avkastning beror på fondförvaltarens skicklighet och inte dess TKA, vilket
innebär att det föreligger ett negativt samband mellan fondens avkastning och dess
TKA.
· Den genomsnittliga avkastningen för en fond-i-fond kommer att ligga på ungefär
samma nivå som avkastningen för blandfonderna.
· TKA kommer ligga på samma nivå som för blandfonderna.

Vi har skapat dessa föreställningar utifrån de ovan nämnda studierna, exempelvis Brown,
Goetzmann och Liang (2003). En svensk studie av Gerner och Olsson (2006) visade även
denna på ett liknande resultat. Även Bolander skriver i sin artikel att de stora bankerna ofta tar
ut en hög avgift för fond-i-fonder oavsett vilken avgift de underliggande fonderna har. 103
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3. Metod
I detta avsnitt beskriver vi de metoder vi använt oss av när vi har gjort vår studie samt varför
vi valt att använda oss av dessa.

3.1 Litteraturgenomgång
Vi började med att samla in information kring ämnet för att se vilka studier som tidigare
behandlat det aktuella problemområdet. För att få en uppfattning om vad som behandlats i
tidigare studier samt vilken litteratur som finns inom ämnet så besökte vi hemsidan
www.uppsatser.se och gjorde sökningar i bibliotekskatalogen MIMA. Vi gjorde även
sökningar via databaserna Business Source Complete, EconLit och Emerald. Till stödjande
litteratursökning användes sökmotorn Google. De sökord som användes var främst:
förvaltningsavgifter, fonder, funds, mutual funds, fees och capital market. Vi kontaktade även
ett flertal fondförvaltare via e-post och fick ett tjugotal svar. Vi frågade fondförvaltarna om de
ansåg att vidare forskning med dagsaktuella siffror kring detta ämne var välbehövligt. Att
döma av svaren så ansåg även de allra flesta fondförvaltare att idén och upplägget med vår
studie var intressant. Efter att vi gått igenom det insamlade materialet och sett var bristerna i
de gjorda studierna låg så kom vi fram till studiens problemfrågeställning och syfte.

3.2 Forskningsansats
Studien bygger i huvudsak på en deduktiv forskningsansats, detta eftersom vi utgår från
befintliga begrepp och teorier.104 Ett annat kännetecken för det deduktiva tillvägagångssättet
är att det finns en tydlig problemformulering där det tydligt framgår vad undersökningen ska
avse. Referensramen har gett oss förståelse för området som studien behandlar, därefter har en
tydlig problemformulering skapats. Med detta som utgångspunkt har föreställningar skapats,
vars hållbarhet sedan prövas genom en empirisk undersökning vilket är ett vanligt
tillvägagångssätt vid kvantitativa metoder. 105
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3.3 Forskningsstrategi
I studien används en kvantitativ forskningsstrategi. Denna strategi fungerar bäst då det är
viktigt att kunna sätta siffror på det material som undersöks.106 De studier som leder fram till
numeriska observationer, eller som kan omskrivas till sådana kallas för kvantitativa.107 Då
studiens population är stor lämpar det sig bäst att använda en kvantitativ metod, eftersom
denna metod mäter ”på bredden” 108 En annan anledning till att den kvantitativa metoden valts
är att syftet med studien är att se huruvida det finns något samband mellan fondernas
avkastning och dess förvaltningsavgifter. Avsikten har ej varit att tydliggöra något
orsakssamband, utan i det fallet hade en kvalitativ strategi lämpat sig bättre.

3.4 Urvalsram
De fonder som ingår i studiens population är samtliga Sverigeregistrerade fonder, vilket
uppgår till 1 500 stycken. Vi har avgränsat oss till fonder utan köpavgifter och som haft
samma fondförvaltare under hela den undersökta perioden. Anledningen till att vi begränsat
oss ifrån fonder med köpavgifter är att alla fonder inte har köpavgifter och det skulle då ge ett
missvisande resultat om dessa fonder inkluderades. Detta eftersom att köpavgiften är något
som placeraren alltid måste betala. Vi har dock valt att ta med de fonder som har säljavgifter,
detta eftersom att en säljavgift endast tas ut för fondandelar som placeraren haft under en
kortare period, oftast ett år eller mindre. Eftersom fondsparande ses som en långsiktig
sparform har vi därför antagit att de flesta placerare aldrig behöver betala säljavgift. Att vi
valt urvalskriteriet en kurshistorik på fyra år samt samma fondförvaltare under denna period
beror på att det från Morningstar inte finns möjlighet att söka på de fonder som bytt
fondförvaltare under perioden. Alternativet hade då varit att söka på varje enskild fond för sig,
men på grund av den begränsade tiden för arbetet med denna studie så var detta inget
alternativ. Det hade för studien kunnat ses som intressant att undersöka fonderna under ett
längre perspektiv, men då skulle populationen bli allt för liten. Data om fonderna har hämtats
från Morningstar. Utifrån dessa urvalskriterier blev populationen för denna studie 164 stycken
fonder (se bilaga 1). Vi har dock valt att inte presentera resultatet för indexfonder i empirin,
detta eftersom vår population endast innehöll en indexfond. Vi ansåg därför att vi inte kunde
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dra några generella slutsatser om denna fondtyp. Resultatet för den undersökta indexfonden
presenteras i bilaga 2.

3.5 Insamling och behandling av data
Efter att ett urval för studien gjorts så hämtades data om fonderna från Morningstars hemsida
(www.morningstar.se). Det finns flera olika mått på fonders förvaltningsavgift. Då
Morningstar presenterar förvaltningsavgifterna mätt som TKA har även vi valt att göra det.
För att tydliggöra detta kommer vi skriva TKA i empirin, analysen samt i slutsatserna där det
är just TKA som avses. TKA är ett mått som ger en rättvis bild av verkligheten eftersom
fondens totala avgifter under det senaste året räknas in i denna.109 Den avkastning som
presenteras i empiri- och analysavsnittet är avkastningen efter att förvaltningsavgiften är
borträknad. Vi är väl medvetna om att detta kan ge studien ett snedvridet resultat eftersom att
två fonder med olika förvaltningsavgifter kan visa sig ge samma avkastning efter att
förvaltningsavgifterna är borträknade. Trots denna nackdel har vi valt att presentera fondernas
avkastning på ett sådant sätt. Detta eftersom Morningstar, som vi hämtat fonddatan från,
presenterar avkastningen på detta sätt. Då vi för denna studie haft begränsad tid samt
begränsade resurser har vi inte haft möjligheten att hämta fonddatan på annat sätt. Dessa data
matades sedan in ett statistikprogrammet Minitab där regressions- och medelvärdesanalyser
sedan genomfördes, detta för att undersöka om det finns något samband mellan fonders
avkastning och dess förvaltningsavgifter.
3.5.1 Medelvärdesanalyser

Medelvärdet är summan av alla värden dividerat med antal värden. Vi har först använt
medelvärdet för att analysera avkastning och avgiften för varje enskild fondtyp för varje år
samt ett medelvärde för varje fondtyp under alla de fyra åren.

Standardavvikelsen är ett genomsnitt av värdenas avvikelser från medelvärdet. En lägre
standardavvikelse betyder att spridningen i svaren är mindre och då blir det lättare att dra en
slutsats av svaren.
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3.5.2 Regressionsanalys

En av de mest användbara metoderna för att bestämma en koppling mellan två variabler kallas
regressionsanalys. Regressionsanalys är ett slags prediktions- och förklaringsanalys och
innebär att man kan med hjälp av en eller flera faktorer försöka förutsäga eller förklara en viss
företeelse.110 Regressionsanalysens syfte är att ta fram en modell som sammanfattar
sambandet mellan variablerna på bästa möjliga sätt.111
Vid en regressionsanalys pratar man om två slags variabler, oberoende och beroende. Man
kallar den förmodat påverkande variabeln för oberoende variabel (x) och den variabel som
antas påverkas för den beroende (y). En regressionsanalys klassas som enkel när bara en
oberoende variabel används. Regressionsekvationen skrivs i sin allmänna form:112
y= a + bx
y= beroende variabel (avkastning)
a= koefficienten, där regressionslinjen skär y-axeln om avgiften är 0
b= riktningskoefficient, vid positivt värde är linjen som en uppförbacke och vid negativt värde
som en nedförsbacke.
x= oberoende variabel (TKA)113

Vi kontaktade Ulla Romild, som undervisar i statistik vid Mittuniversitet i Östersund, för att
försäkra oss om att studien genomfördes på ett statistiskt korrekt sätt. Vi kom då fram till att
det fanns några olika sätt att genomföra detta. Vi har valt att, för varje fond, genomföra en
särskild regression för vart och ett av åren (2004-2007). Detta eftersom detta alternativ bör ge
det mest rättvisande resultatet och då kan vi även se om det sinsemellan föreligger skillnader
mellan de olika åren.
Ett enklare alternativ hade varit att räkna ut ett medelvärde för de fyra åren och genomföra
regressionen med detta medelvärde. Nackdelen med detta alternativ är att det blir en så kallad
ekologisk korrelation. Det innebär att ingen hänsyn tas till skillnader mellan de olika åren

110

Vejde 2004:6
Edling & Hedström 2003:87
112
Vejde 2004:6
113
Ibid.28-30
111

34

vilket försvagar sambandet. Det är då vanligt att resultatet blir missvisande då den ekologiska
korrelationskoefficienten överskattar den faktiska korrelationen.114 Korrelation är ett annat
ord för ett statistiskt samband.115 De enskilda regressionerna för vart och ett av åren ger fler
observationer, vilket är positivt. En nackdel med detta är dock att det är ett betydligt mer
tidskrävande alternativ. Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra så bestämde vi oss
för att göra enskilda regressioner för varje enskild fond för vart och ett av åren.
3.5.3 Enkel linjär regressionsanalys

Studien syftar till att bestämma sambandet mellan de två faktorerna avkastning och
förvaltningsavgifter. Vi har fonders avkastning som oberoende variabel och dess avgift samt
fondvariabler som beroende variabel. Eftersom vi bara använder oss av en oberoende variabel
så klassas det som en enkel regressionsanalys. En regressionsanalys kan avbildas i ett
koordinatsystem och mätvärdena skapar då en regressionslinje. Om mätvärdena skapar en
hyggligt rak linje så klassas regressionen som linjär.116
3.5.4 Variabler och dummyvariabler

Variabel är det ord som används för att beskriva det som avses att mäta, de möjliga värden
variabeln kan anta kallas variabelvärden.117 Dummyvariabler används för att undersöka
huruvida det föreligger något förklarande samband för en kvalitativ variabel.118 Vi använde
oss av dummyvariabler genom att låta en fondtyp vara baskategori, den gavs siffran 1 och
resterande fondtyper siffran 0. För att få med alla fondtyper i regressionen lät vi fondtyperna
turas om att få vara baskategori. Vi fick då ut en regressionsekvation där vi såg både en
koefficient för effekten av avkastningen och en koefficient för effekt av fondtyp.
Koefficienten för fondtyp visar då skillnaden jämfört med den fondtyp som då är satt som
baskategori.
3.5.5 Regressionens P-värde

P-värdet innebär i korta drag att man testar om det finns ett stöd för mothypotesen.
Mothypotesen säger att det finns en skillnad i svarsfördelningen som inte beror på slumpen.
Ett lågt p-värde (under 5 procent) betyder att det finns ett starkt stöd för mothypotesen och ett
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högt p-värde (över 5 procent) betyder att det finns ett svagt stöd för mothypotesen. Ett högt pvärde betyder då att svarsfördelningen mycket väl kan bero på slumpen. Vi började med att
analysera varje enskilt p-värde för att sedan jämföra dem på samma sätt som vi gjorde med
medelvärdena.119
P-värde

Betydelse

> 0.12 (12 %)

Inget stöd för mothypotesen

0.10 (10 %)

Svagt stöd för mothypotesen

0.05 (5 %)

Ett visst stöd för mothypotesen

0.01 (1 %)

Starkt stöd för mothypotesen

≤ 0.001 (0,1 %)

Nollhypotes: Det finns ingen skillnad,
svarsfördelningen kan bero på slumpen

Mothypotes: Det finns en skillnad,

Väldigt starkt stöd för mothypotesen

I denna studie har vi valt att utgå från dessa nivåer. P-värdet får inte vara högre än 0,10 för att
vi ska anse att det finns en skillnad och att resultaten inte beror på slumpen.
3.5.6 Regressionens förklaringsgrad

Det är även viktigt att förklaringsgraden (R2) är hög, desto högre förklaringsgrad desto bättre
visar modellen verkligheten. Förklaringsgraden ska ligga mellan 80-100 procent för att vara
signifikant. I visa fall godtar man även en förklaringsgrad som ligger strax över 60 procent.120
Denna gräns har vi även använd oss av i denna studie eftersom fonder påverkas av fler
faktorer än avgiften. För att en regressionsanalys ska ge bra signifikanta resultat ska
residualen vara normalfördelad, mätvärdena ska ligga i närheten av regressionslinjen samt så
ska inget mönster på mätvärdena gå att utläsa. Dessa grafer finns att studera i bilaga 7-10. Där
kan vi se att dessa grafer inte riktigt uppfyller dessa kriterier och regressionsanalysen kan
därav få svaga resultat och dålig förklaringsgrad (R2). Förklaringsgraden ska vara hög och pvärdet lågt för att en möjlig koppling skall kunna fastställas. En låg förklaringsgrad på fonders
avkastning skulle kunna bero på att den påverkas av många faktorer och avgiften är då bara en
liten del.
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3.6 Tillförlitlighetsdiskussion
Hur tillförlitlig en studie är brukar beskrivas genom dess reliabilitet samt dess validitet.
Dessutom bör tillförlitligheten hos källorna som använts i studiens bedömas.121
3.6.1 Reliabilitet

En studies reliabilitet avser frånvaron av slumpmässiga fel. Studiens utfall ska inte påverkas
av vem som utför denna eller under vilka omständigheter detta görs. Således ska en likadan
studie kunna genomföras och då visa på samma resultat.122 För att en studie ska ha hög
reliabilitet måste processens alla delar vara exakta, det är viktigt att data inte kodas eller
registreras felaktigt.123 Data om fonderna, i form av förvaltningsavgifter och avkastning, har
hämtats från en oberoende part (Morningstar), vilket gör att vi kan anta att denna information
är korrekt. De data som använts (exempelvis avkastning och TKA) har vi kunnat hämta
färdigt uträknad vilket minskar risken för att uträkningsfel ska uppstå. För att öka studiens
reliabilitet har vi båda två, oberoende av varandra, kontrollerat den inmatade datan. Detta gör
att studiens reliabilitet kan anses vara hög, skulle samma studie genomföras en gång till med
samma metoder och data skulle resultatet bli detsamma.
3.6.2 Validitet

Validitet betyder giltighet eller relevans.124 En studies validitet avser huruvida mätmetoden
mäter den egenskap som avsetts, det innebär frånvaro av systematiska fel.125 När det är
forskningsdata som avses beskriver validiteten hur väl data återspeglar sanningen och täcker
de avgörande frågorna.126 Att vi valt att undersöka hela studiens population har medfört att
studiens validitet kan anses vara hög eftersom vi då kan anta att de data som använts
återspeglar sanningen på ett korrekt sätt. I studien har vi använt oss av etablerade modeller
och beräkningsmått, dessa har även använts i flertalet liknade undersökningar och är även
frekvent förekommande i den finansiella ekonomilitteratur vi läst. Även detta gör att studiens
validitet kan anses vara hög. Det som dock påverkar studiens validitet negativt är att den
avkastning som presenteras är avkastningen efter att förvaltningsavgifterna har borträknats.
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3.6.3 Källkritik

Källkritiken syftar till att bestämma om den aktuella källan mäter vad den säger sig mäta
(validiteten), om den är väsentlig för frågeställningen (relevansen) samt om den är fri från
systematiska fel (reliabiliteten). 127 Det innebär alltså att olika data värderas utifrån hur
användbara och relevanta källorna är i det aktuella forskningssammanhanget.128 Ett bra sätt att
bedöma de källor som används är att utgå från källkritiska kriterier, där de viktigaste är:
samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet.129 De fonddata som använts i studien är
hämtade från Morningstar som är en oberoende utgivare av information om fonder. De
uppgifter som Morningstar presenterar baseras på de uppgifter om fonderna som de respektive
fondbolagen lämnar. Denna information bör kunna antas vara korrekt eftersom
Finansinspektionen utövar tillsyn på dessa bolag.

De övriga källor som huvudsakligen använts i studien är artiklar, tidigare studier samt övrig
litteratur. De böcker som använts är utgivna av pålitliga företag och flera av dessa används
som kurslitteratur. Vi har även använt oss av krönikor i denna studie. Vi är väl medvetna om
att artiklar, krönikor och tidigare studier kan innehålla subjektiva inslag. Detta gäller då
främst artiklar och krönikor, men vi har ändå valt att använda oss av detta eftersom vi anser
att författarna av dessa har intressanta och givande åsikter. Dessa åsikter stämmer i många fall
överens med åsikterna i vetenskapliga artiklar samt övrig litteratur vi tagit del av. För att
minska risken att dessa skulle påverka vår studie har vi, i den mån det är möjligt, styrkt denna
information med flera källor. Vissa av de källor som använts är några år gamla men är ändå
relevanta för studiens undersökningsområde. Vissa källor kan dock ha producerats för andra
ändamål än vad denna studie syftar till, på grund av detta reserverar vi oss för viss
snedvridning. Till viss del har tidigare svenska studier använts i referensramen, innehållet i
dessa kan dock ej med säkerhet sägas vara korrekt. Detta eftersom ingen djupare vetenskaplig
forskning ligger till grund för dessa. Det som kan ses som positivt med dessa studier är att de
genomförts på svenska förhållanden och med liknade metoder som vår studie vilket gör dessa
relevanta.
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4. Empiri/analys
I detta avsnitt presenteras studiens resultat samt kopplas dessa samman med de valda
teorierna som tidigare presenteras.

4.1 Redovisning av studiens resultat
Resultaten i denna studie tyder på att endast år 2005 av de undersökta åren kan visa både ett
lågt p-värde och en acceptabel förklaringsgrad. Ett lågt p-värde innebär att det finns ett visst
stöd för att det finns skillnader mellan svaren och att resultatet inte beror på slumpen. När vi
nämner ordet lågt p-värde avses ett värde under 0,1. Förklaringsgradens innebörd är att den
visar till vilken grad regressionens värden indikerar att stämma överens med verkligheten. En
hög förklaringsgrad i denna studie innebär att den ligger över 0,6 det vill säga över 60 %.
Eftersom år 2005 är det enda år som uppfyller dessa båda kriterier så kommer studiens
resultat gällande regressionen baseras till största delen på detta år. När det gäller
medelvärdesanalyserna så kommer vi i huvudsak utgå från avkastning och TKA för hela den
undersökta perioden, detta eftersom fondsparande är en långsiktig sparform.
Vi kommer i tabellerna nedan att presentera resultatet av den empiriska undersökningen,
genomsnittlig avkastning, genomsnittlig TKA samt regressioner över de olika fondtyperna
och över åren. Bilaga 3-6 visar regressionerna för vart och ett av de undersökta åren.
4.1.1 Räntefonder
År

Antal Medelvärde Stand.avvik. Lägsta

2004
27
2005
27
2006
27
2007
27
2004-2007 108

4,40
3,04
1,39
2,49
2,83

2,90
1,95
0,66
1,00
2,12

1,80
1,30
0,10
0,50
0,10

Median
2,30
1,60
1,70
2,90
1,95

Högsta
10,40
7,10
2,50
4,30
10,40

Tabell 1: Genomsnittlig avkastning för räntefonder.

Ur tabell 1 kan vi utläsa att vi studerat 27 stycken räntefonder. Den högsta avkastningen en
räntefond har genererat under den undersökta perioden är 10,40 % och den lägsta ligger på
0,10 %. Medelavkastningen under perioden hamnar på 3,83 %. Standardavvikelsen ligger i
genomsnitt på 2,12 procentenheter vilket innebär att det i genomsnitt skiljer 2,12
procentenheter mellan de olika räntefondernas avkastning. Medelvärdet för avkastningen har
inte varierat så mycket, från år till år, vilket innebär att en räntefond inte påverkas så mycket
av kurssvängningarna på marknaden.
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År
Antal Medelvärde Stand.avvik. Lägsta
2004-2007 108
0,47
0,13
0,15
Tabell 2:

Median
0,50

Högsta
0,75

Genomsnittlig TKA för räntefonder.

Ur tabell 2 kan vi utläsa att TKA för de undersökta räntefonderna är 0,15 % som lägst och
som högst 0,75 % med ett medelvärde på 0,47 %. Förvaltningsavgiften för en räntefond
brukar ligga mellan 0,5-1 %, vilket innebär att vår studie har ett lägre genomsnitt.130
Standardavvikelsen för TKA är låg, vilket innebär att det inte förekommer så stora variationer
vad gäller TKA för räntefonderna.

År

Konstant

P- värde

Avgift

P-värde

Räntefond

P-värde

R2

2004

17,9

0,05

3,3

0,13

-15,1

0,10

12,6%

2005

26,7

0,02

5,0

0,00

-30,8

0,01

62,5%

2006

20,6

0,07

-3,8

0,16

-21,0

0,07

29,3%

2007

-6,3

0,48

5,1

0,01

6,1

0,49

4,5 %

Tabell 3: Regressionsanalys för räntefonder.

Ur tabell 3 kan vi avläsa att räntefonderna visar på negativa värden tre av de fyra undersökta
åren (-15,1; -30,8; -21 och 6,3), endast år 2007 visar positiva värden. Om vi tar år 2005 som
exempel och TKA skulle öka från 5,0 % till 6,0 % så skulle samtidigt avkastningen för en
räntefond minska med 30,8 %. Utifrån de kriterier gällande p-värde och förklaringsgrad som
vi tidigare nämnt, kan vi endast konstatera att ett negativt samband föreligger för år 2005.
Resterande år kan inget samband fastställas utifrån våra kriterier.

Föreställningar

Resultat

Ett negativt samband mellan

Ett negativt samband föreligger.

räntefondernas avkastning och TKA.
Mer i avkastning än en vad en

Räntefonderna ger i genomsnitt under

riskfri placering ger, men en lägre

perioden högre avkastning än en

avkastning än aktiefonderna.

riskfriplacering, dock lägre än aktiefonderna.

Lägst TKA av alla fondtyper.

Lägst TKA av alla fondtyper.
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Dessa föreställningar bygger på att innebörden av att placera pengar ska vara att rimliga risker
tas för att på sikt få en avkastning som är högre än bankräntan.131 Att ett negativt samband
skulle föreligga baserades på att fondförvaltarens skicklighet gällande räntefonder spelar
väldigt liten roll vilket medför att billigast är bäst.132

Avkastningen för en räntefond har i genomsnitt i denna studie legat på 2,83 % för hela den
undersökta perioden, medan den genomsnittliga riskfria räntan för perioden är 2,41 %.133
Endast år 2006 skulle en placerare tjäna på att placera pengarna på ett riskfritt bankkonto
istället för i en räntefond. Fondsparande är ett långsiktigt sparande varav avkastningen år
2006 inte ska tas på så stort allvar. Huvudsaken är att fondens avkastning under perioden
genererar en högre avkastning än vad en riskfri placering gör.

Räntefonder karakteriseras av låga avgifter och låg avkastning. I detta fall är den passiva
placeringen i en räntfond, trots att en förvaltningsavgift tillkommer, en bättre placering än på
ett vanligt bankkonto. Den genomsnittliga TKA för räntefonderna är den lägsta av de
presenterade fondtyperna.
4.1.2 Aktiefonder
År

Antal Medelvärde Stand.avvik. Lägsta

2004
2005
2006
2007
2004-2007

102
102
102
102
408

11,71
38,00
18,72
1,96
17,60

11,03
16,90
13,97
10,69
18,78

-14,60
17,00
-12,20
-23,00
-23,00

Median
13,00
33,20
21,35
-0,25
16,90

Högsta
48,70
118,10
51,60
43,40
118,10

Tabell 4: Genomsnittlig avkastning för aktiefonder

Ur tabell 4 kan vi utläsa att vi studerat 102 stycken aktiefonder. Den högsta avkastningen som
dessa fonder genererat under perioden 2004-2007 är en avkastning på 118,10 % och den
lägsta avkastningen ligger på -23 %. Den genomsnittliga avkastningen under perioden hamnar
på 17,60 %. Standardavvikelserna ligger i genomsnitt på 18,78 procentenheter vilket indikerar
på stora variationer när det gäller aktiefondernas avkastning.
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År
Antal Medelvärde Stand.avvik. Lägsta
2004-2007 402
1,44
0,37
0,50

Median
1,40

Högsta
2,50

Tabell 5: Genomsnittlig TKA för aktiefonder.

Ur tabell 5 kan vi utläsa att den genomsnittliga TKA för de undersökta aktiefonderna är
1,44 %. Den normala förvaltningsavgiften för en aktiefond ligger mellan 1-2 %.134 Vi kan se
att medelvärdet ligger inom detta intervall, medan den högsta avgiften ligger på 2,5 %, vilket
är högre än vad som ses som normalt.

År

Konstant

P- värde

Avgift

P-värde

Aktiefond

P-värde

R2

2004

17,9

0,05

3,3

0,13

-10,8

0,25

12,6%

2005

26,7

0,02

5,0

0,00

-11,1

0,36

62,5%

2006

20,6

0,07

-3,8

0,16

-7,5

0,52

29,3%

2007

-6,3

0,48

5,1

0,01

0,7

0,94

4,5 %

Tabell 6: Regressionsanalys för aktiefonder.

Ur tabell 6 kan vi utläsa att aktiefonderna visar negativa värden tre av de fyra undersökta åren
(-10,8; -11,1; -7,5 och 0,7). Om vi tar år 2005 som exempel och TKA skulle öka från 5,0 %
till 6,0 % så skulle samtidigt avkastningen på aktiefonden minska med 11,1 %. Påverkan är
inte lika stor som för räntefonderna, men ändå tillräkligt stor för att anse att det inte är värt att
betala mer eftersom det inte ger något mervärde. Ett samband kan inte fastställas något av de
undersökta åren eftersom de ej uppfyller våra kriterier.

Föreställningar

Resultat

Det föreligger ett negativt samband mellan

Ett samband kan ej fastställas.

aktiefondernas avkastning och dess TKA.
Den genomsnittliga avkastningen kommer

Den genomsnittliga avkastningen är den

vara den högsta av alla fondtyperna.

högsta av alla fondtyperna.

Aktiefondernas TKA kommer att vara högre

TKA är lägre än för räntefonderna.

än räntefondernas.
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Två av tre föreställningar stämde överens med studiens resultat. Föreställningen gällande det
negativa sambandet kunde vi, trots tendenser till ett negativt samband, ej fastställa. Vi byggde
våra föreställningar bland annat på en tidigare studie skriven av Dahl, Dahlberg och Wallmark
(2004) som gjorde sin studie på aktiefonder samt en studie gjord på danska fondmarknaden,
vars resultat visar att en investering i en fond med lägre avgift i genomsnitt är förknippad med
högre riskjusterad avkastning, det vill säga att det föreligger ett negativt samband. Men detta
samband kan bara stärkas om placeraren behåller fonden i 8-10 år. Vi presenterade även en
annan studie som Remfors, Sadarangani och Valtersson (2006) genomfört på
tillväxtmarknadsfonder. Att de fann ett annorlunda resultat än vad vi och Dahl, Dahlberg och
Wallmark (2004) gjort kan vara att de specialiserade sig på tillväxtmarknadsfonder.
Fondförvaltarens skicklighet är av desto större vikt vid placering i snabbväxande eller
svårbedömda marknader såsom tillväxtmarknader. 135
Avkastningen på aktiefonder påverkas i större utsträckning än de andra fondtyperna av
börsens utveckling.136 Detta eftersom aktiefonder placerar i aktier och aktier följer börsen, så
vid placering i aktiefonder får en placerare vara beredd på lite mer upp- och nedgångar än vid
placering i andra fondtyper. Aktiefonder kommer i goda tider prestera väldigt bra och i sämre
tider prestera dåligt.137 Aktiefonderna är den fondtyp som i denna studie i genomsnitt har
genererat högst avkastning under den undersökta perioden. När vi ser på avkastningen för
respektive år samt under hela perioden kan vi, enligt denna studie, delvis förkasta påståendet
om att sparhorisontens inverkan är en lögn. Skulle placeraren ha valt att placera sina pengar år
2007 så skulle helt klart en sparhorisont på fem år eller mer ge bättre avkastning, detta säger
sig självt eftersom man då både hinner vara med om börsuppgångar och börsnedgångar. I
referensramen nämndes att ju längre sparhorisont man har desto högre risk kan man ta.138 Där
skrev vi även att Morningstars analyschef menar att det är en lögn att en investering på minst
fem år skulle ge en högre avkastning. Detta eftersom att ingen vet hur framtiden blir då det
inte är säkert att framtiden följer gamla mönster.139 Aktiefonder blir mer och mer populära,
stora delar beror på den goda avkastningen som aktiemarknaden genererat under 1990-talet.140
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TKA för aktiefonderna ligger nästan en procentenhet högre än för räntefonderna. Det är
olönsamt att betala höga avgifter för en aktiefond, detta eftersom avgiften är känd i förväg,
men ingen kan veta hur marknaden kommer att utveckla sig och vilken avkastning fonden kan
generera. En studie gjord av ett amerikanskt och ett brittiskt företag gav resultatet att avgiften
för en aktivt förvaltad aktiefond i genomsnitt låg på 0,92 % i USA och 1,79 % i Europa.141
Denna studies resultat kan vi se att ligger mittemellan dessa siffror. Här är det viktigt att tänka
på att vi har undersökt TKA och deras studie är baserad på TER. Skulle vi ha gjort denna
studie på TER skulle den genomsnittliga avgiften vara lägre. Men det är intressant att se att
Sverige ligger i samma prisklass och inte är mycket dyrare än andra länder.
4.1.3 Blandfonder
År

Antal Medelvärde Stand.avvik. Lägsta

2004
2005
2006
2007
2004-2007

18
18
18
18
72

8,55
19,34
8,58
0,70
9,29

2,52
5,85
4,29
2,31
7,75

5,70
9,20
3,20
-5,70
-5,70

Median Högsta
7,40
19,50
7,75
1,40
7,40

14,40
32,50
18,10
3,40
32,50

Tabell 7: Genomsnittlig avkastning för blandfonder.

Ur tabell 7 kan vi utläsa att vi studerat 18 stycken blandfonder. Den högsta avkastningen en
blandfond har genererat under den undersökta perioden är 32,50 % och den lägsta ligger på
-5,70 %. Medelavkastningen under perioden hamnar på 9,29 %. Standardavvikelsen ligger i
genomsnitt på 7,75 procentenheter, vilket innebär att det i genomsnitt skiljer 7,75
procentenheter mellan de undersökta blandfondernas avkastning.

År
Antal Medelvärde Stand.avvik. Lägsta
2004-2007 72
1,05
0,41
0,00

Median Högsta
1,18
1,50

Tabell 8: Genomsnittlig TKA för blandfonder.

Ur tabell 8 kan vi utläsa att blandfondernas högsta TKA uppgår till 1,50 % och den lägsta
TKA hamnar på 0,00 %. Medelvärdet för de undersökta blandfondernas förvaltningsavgifter
ligger på 1,05 % Vi ser att det är någon eller några av de undersökta blandfonderna som inte
har någon förvaltningsavgift alls.
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År

Konstant

P- värde

TKA

P-värde

Blandfond

P-värde

R2

2004

17,9

0,05

3,3

0,13

-12,8

0,17

12,6%

2005

26,7

0,02

5,0

0,00

-23,0

0,06

62,5%

2006

20,6

0,07

-3,8

0,16

-16,0

0,17

29,3%

2007

-6,3

0,48

5,1

0,01

1,6

0,86

4,5 %

Tabell 9: Regressionsanalys för blandfonder.

Ur tabell 9 kan vi utläsa att blandfonderna visar negativa värden för tre av de fyra undersökta
åren (-12,8; -23; -16 och 1,6) endast år 2007 visar ett positivt värde. Kriterierna för att vi ska
kunna fastställa ett samband mellan fondernas avkastning och TKA infrias endast år 2005, då
ett negativt samband föreligger. De resterande åren infriar inte våra kriterier, varav inget
samband kan fastställas.

Föreställningar

Resultat

Det föreligger ett negativt samband mellan

Ett negativt samband föreligger.

blandfondernas avkastning och dess TKA.
Ger mer i genomsnittlig avkastning än en

Genererat i genomsnitt en högre avkastning

räntefond och mindre än en aktiefond.

än räntefonderna samt en lägre avkastning än
aktiefonderna.

TKA är högre än för räntefonderna, men

TKA är högre än räntefonderna men lägre än

lägre än för aktiefonderna.

aktiefonderna.

De föreställningar som vi skapade oss innan vi fått fram resultatet infriades. Dessa skapades
av den tidigare presenterade teorin samt studier gjorda av Gruber och Ennis som i sina studier
kommit fram till att fonder med höga förvaltningsavgifter inte genererar högre avkastning än
fonder med låga förvaltningsavgifter. Det lönar sig inte att betala mer i avgift, det vill säga att
billigast är bäst.

Avkastningen för blandfonderna antyder på att en blandfond genererar hög avkastning vid en
uppåtgående börs men kan inte alls bevara denna avkastning vid nedåtgående börs. Detta kan
dock variera mycket beroende hur mycket aktier som finns i fonden. Vi kan se att de flesta av
de studerade blandfonderna har placerat ungefär hälften i aktier, vilket kan ses som en
45

förklaring till den sänkta avkastningen. Som Strandberg skrev i sin krönika så kan det vara
mer fördelaktigt för placeraren att placera i en egen räntefond och en aktiefond för att på så
sätt få samma effekt.142 När vi ser på den genomsnittliga avkastningen för de undersökta åren
så kan vi se att aktiefonderna slår blandfonderna i avkastning varje undersökt år samt att
räntefonderna i genomsnitt har en lägre avkastning alla år utom 2007. Om det sen är ett
smartare drag att placera i en ränte- och i en aktiefond istället för i en blandfond beror helt på
vilka fonder man väljer att placera i. Strandbergs hypotes vore enbart lönsam år 2007 då både
ränte- och aktiefonderna genererade högre avkastning än blandfonderna.
Blandfondernas TKA har varit omtalat och att det tas ut höga avgifter för den aktiva
förvaltning som en placering i en blandfond medför.143 Avgiften ligger mittemellan ränte- och
aktiefonder och kan inte klassas som höga avgifter eftersom en blandfond är en kombination
av dessa två fondtyper. Vi kan därav, enligt denna studie, förkasta Strandbergs påstående om
att blandfonders aktiva förvaltning inte alltid motiverar de höga avgifterna. 144 Detta eftersom
blandfondernas avgift nästintill ligger mittemellan aktiefondernas och räntefondernas avgift
likaså avkastningen är mittemellan.
4.1.4 Hedgefond er
År
2004
2005
2006
2007
2004-2007

Antal Medelvärde Stand.avvik. Lägsta
10
10
10
10
40

4,40
7,31
7,98
2,38
5,52

5,51
4,13
4,73
8,60
6,20

Median Högsta

-1,70
0,60
2,70
-10,40
-10,40

3,75
8,95
6,50
2,85
5,15

13,80
13,40
16,30
22,70
22,70

Tabell 10: Genomsnittlig avkastning för hedgefonder.

Ur tabell 10 kan vi utläsa att vi studerat 10 stycken hedgefonder. Den högsta avkastningen en
hedgefond genererat under den undersökta perioden är 22,70 % och den lägsta hamnar på
-10,4 %. Medelavkastningen under perioden hamnar på 5,52 % och standardavvikelsen ligger
på 6,20 procentenheter, vilket innebär att avkastningen i genomsnitt avviker med 6,20
procentenheter från medelvärdet.

142

Ibid.
Strandberg 2007
144
Ibid.
143
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År
Antal Medelvärde Stand.avvik.
2004-2007 40
0,96
0,16

Lägsta
0,50

Median Högsta
1,00
1,10

Tabell 11: Genomsnittlig TKA för hedgefonder.

Ur tabell 11 kan vi utläsa att standardavvikelsen för förvaltningsavgifterna för hedgefonderna
ligger på 0,16 procentenheter för perioden, vilket innebär att det skiljer väldigt lite mellan den
högsta och den lägsta förvaltningsavgiften. Vi ser att det endast skiljer 0,60 % mellan den
lägsta och den högsta avgiften, även den låga standardavvikelsen tyder på att det skiljer sig
lite mellan de olika värdena på hedgefondernas förvaltningsavgifter.
År

Konstant

P- värde

Avgift

P-värde

Hedgefond

P-värde

R2

2004

17,9

0,05

3,3

0,13

-16,6

0,08

12,6%

2005

26,7

0,02

5,0

0,00

-33,8

0,01

62,5%

2006

20,6

0,07

-3,8

0,16

-16,3

0,17

29,3%

2007

-6,3

0,48

5,1

0,01

3,7

0,69

4,5 %

Tabell 12: Regressionsanalys för hedgefonder.

Ur tabell 12 kan vi avläsa att hedgefonderna visar negativa värden tre av de fyra undersökta
åren (-16,6; -33,8; -16,3 och 3,7). Ett samband kan bara fastställas för år 2005 eftersom det är
det enda året som uppfyller våra kriterier vad gäller p-värdet och förklaringsgradens nivå. De
resterande åren kan inget samband fastställas.

Föreställningar

Resultat

Det föreligger ett negativt samband mellan

Ett negativt samband föreligger.

blandfondernas avkastning och dess TKA.
Ger mer i genomsnittlig avkastning än en

Genererat i genomsnitt under perioden en

räntefond och mindre än en blandfond.

högre avkastning än räntefonderna samt en
lägre avkastning än blandfonderna.

TKA som är högre än räntefondernas men

TKA är högre än räntefonderna men lägre än

lägre än blandfondernas.

blandfonderna.

Vår föreställning var att det föreligger ett negativt samband mellan hedgefondernas
avkastning och dess TKA, denna studies resultat visar detsamma. Denna föreställning byggde
vi på att hedgefonder strävar efter att den absoluta avkastningen ska vara positiv vilket
innebär att de har en positiv avkastning oavsett hur jämförelsemarknaden utvecklas. Avgiften
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för en hedgefond är ofta delad i två delar, dels en fast förvaltningsavgift och dels en rörlig
avgift på 15-20 procent av fondens avkastning.145 Med en sådan hög avgift kändes det
orimligt att avkastningen skulle öka vid en höjning av de redan relativt höga avgifterna. I
denna studie ska man dock ha med sig att de undersökta hedgefonderna endast har en fast
förvaltningsavgift, men det visste vi inte när vi skapade vår föreställning.
Avkastningen för hedgefonderna ligger i genomsnitt mittemellan räntefondernas och
blandfondernas avkastning. Europeiska centralbanken gjorde ett uttalande om att hedgefonder
är som fågelinfluensan och att de var rädd för att bankvärlden kommer drabbas. I studien
undersökte vi inte hur populära hedgefonder är, men att avläsa från den genomsnittliga
avkastning som hedgefonderna genererar kan vi anta att det ses som ett bra
placeringsalternativ till en medelhög kostnad. Fung & Hsieh har studerat hedgefonder och de
menar att fördelen med hedgefonder är att placerarna kan uppnå en annan diversifiering i sina
sparportföljer. Nackdelen är dock att en placerare inte alltid får fullständig information om
fonden och fondens strategier.146

TKA för hedgefonderna ligger mittemellan räntefondernas och blandfondernas TKA. Detta
anser vi beror på att hedgefonder är en mer långsiktig placering än räntefonder och inte lika
anpassningsbart som blandfonderna vilket gör att TKA hamnar mittemellan.
4.1.5 Fond-i-fonder
År
Antal Medelvärde Stand.avvik.
2004
6
7,97
4,61
2005
6
22,80
11,18
2006
6
3,67
3,79
2007
6
3,43
4,42
2004-2007 24
9,48
10,27

Lägsta
3,10
7,90
-0,50
-3,70
-3,70

Median
7,40
20,20
3,45
3,60
5,90

Högsta
16,30
37,30
10,30
10,20
37,30

Tabell 13: Genomsnittlig avkastning för fond-i-fonder.

Ur tabell 13 kan vi utläsa att vi studerat 10 stycken hedgefonder. Den högsta avkastningen en
hedgefond genererat under den undersökta perioden är 22,70 % och den lägsta är -10,4 %.
Medelavkastningen under perioden är 5,52 % och standardavvikelsen ligger på 6,20
procentenheter vilket innebär att avkastningen i genomsnitt avviker 6,20 procentenheter från
medelvärdet. År 2005 var ett bra år för fond-i-fonderna då ingen fond hade en avkastning på
under 7,9 %, medelvärdet det året uppgick till 22,80 %.
145
146

Oxenstierna 2008:77- 78
Fung & Hsieh 2000
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År
Antal
2004-2007 24

Medelvärde
1,49

Stand.avvik.
0,24

Lägsta
1,00

Median
1,55

Högsta
1,75

Tabell 14: Genomsnittlig TKA för fond-i-fonder.

Ur tabell 14 kan vi utläsa att medelvärdet för förvaltningsavgiften för de undersökta fond-ifonderna ligger på 1,49 %. Fond-i-fondernas TKA, har en låg standardavvikelse vilket innebär
att det finns låg variation i TKA hos fond-i-fonderna.
P-värde

R2

-14,8

0,14

12,6%

0,00

-26,2

0,04

62,5%

-3,8

0,16

-22,6

0,07

29,3%

5,1

0,01

2,1

0,83

4,5 %

År

Konstant

P- värde

Avgift

P-värde

2004

17,9

0,05

3,3

0,13

2005

26,7

0,02

5,0

2006

20,6

0,07

2007

-6,3

0,48

Fond-i-fond

Tabell 15: Regressionsanalys för fond-i-fonder.

Ur tabell 15 kan vi utläsa att det föreligger ett negativt samband tre av de fyra undersökta åren
(-14,8; -26,2; -22,6 och 2,1). Så som för de andra fondtyperna kan vi bara fastställa ett
samband mellan fond-i-fondernas avkastning och avgift år 2005. De resterande åren uppfyller
inte våra kriterier gällande p-värde och förklaringsgrad och därav kan vi ej fastställa ett
samband.
Föreställningar

Resultat

Det föreligger ett negativt samband mellan

Ett negativt samband föreligger.

blandfondernas avkastning och dess TKA.
Genomsnittlig avkastning ligger på ungefär

Genererat i genomsnitt under perioden

samma nivå som för blandfonderna.

ungefär samma avkastning som en
blandfond.

TKA kommer ligga på samma nivå som

TKA är högre än blandfondernas TKA.

blandfonderna.

Två av våra tre föreställningar stämde överens med studiens resultat. Att det föreligger ett
negativt samband kan fastställas. Föreställningen bygger på Gerner och Olssons studie om
fond-i-fonder. Studiens resultat visar på ett negativt samband, ju högre avgift desto lägre
avkastning.
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Avkastningen för de undersökta fond-i-fonderna genererar i genomsnitt samma avkastning
som blandfonderna. I referensramen nämndes att det som kan ses som en trygghet för en
oerfaren placerare är att den genomsnittliga avkastningen ligger på ungefär samma nivå år
efter år. För den som inte är så insatt och inte har intresset att kontinuerligt utvärdera sitt
sparande så kan tryggheten att få en jämn avkastning betyda mycket. Avkastningens storlek
beror på fondförvaltarens skicklighet och inte på fondens förvaltningsavgift.
TKA för fond-i-fonderna är högre än blandfondernas TKA, vilket inte riktigt stämmer överens
med våra föreställningar. Föreställningen byggde på att en av fördelarna med fond-i-fond är
att diversifieringen är stor och att ju mer diversifierad en fond är desto större risk löper
investeraren att utsättas för en högre avgift då courtage och förvaltningsavgifter ökar.147 Vi
kan inte, av de siffror vi har, se hur diversifierad fonden är och kan inte dra slutsatsen att den
relativt höga avgiften beror på det. En krönika skriven av Bolander underbygger även detta då
han anser att fond-i-fonder är ett av det dyraste sparandet i branschen och en rådgivare ger
ofta en oerfaren placerare rådet att placera i fond-i-fonder.148

147

Brown, Goetzmann och Liang, 2003
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2008%5c02%5
c03%5c268373
148
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5. Slutdiskussion
Studiens syfte var att beskriva huruvida det föreligger ett samband mellan fonders
förvaltningsavgifter och dess avkastning samt om avkastningen och förvaltningsavgifterna
skiljer sig mellan olika fondtyper. Studien gjordes på olika slags svenska fonder som placerar
på olika typer av marknader samt som haft samma förvaltare under de senaste fyra åren.

5.1 Slutsatser
Vi har i studien gjort undersökningen på fem olika fondtyper, ränte-, aktie-, bland-, hedgeoch fond-i-fonder. Vi har valt att undersöka sambandet kvantitativt med hjälp av statiska
modeller såsom regressionsanalys och medelvärdesanalyser. Studiens resultat visar att endast
för år 2005 kan vi fastställa ett samband för alla fondtyper utom aktiefonderna där inget
samband kan fastställas. För de fondtyperna föreligger det ett negativt samband detta år. De
resterande åren kan resultaten bero på slumpen samt finns bara svaga bevis för att de visar
verkligheten.
5.1.1 Räntefonder

Resultatet ger en indikation på att det inte är värt att betala mer i förvaltningsavgift, därför att
det inte genererar högre avkastning, vilket innebär ett negativt samband. Räntefonderna
påverkas mycket om förvaltningsavgiften ökar med en procentenhet. Detta kan bero på att
räntefonder i genomsnitt har lägst förvaltningsavgift och en ökning av denna blir då mer
påtaglig. Räntefonder är även den fondtyp som har den genomsnittligt lägsta avkastningen,
vilket även det är en bidragande orsak till att de påverkas mest negativt av en höjning av
förvaltningsavgiften. Huruvida räntefonder genererat högre avkastning än en riskfri placering
har varierat mellan olika år. Men när vi ser på den genomsnittliga avkastningen för den
undersökta perioden har räntefonderna gett högre avkastning än den riskfria räntan. TKA
ligger i genomsnitt på 0,47 % vilket är den lägsta genomsnittliga TKA av alla fondtyper.
5.1.2 Aktiefonder

Aktiefondernas förklaringsgrad är svag och p-värdena är höga, vilket indikerar att inget
samband kan fastställas för något av de undersökta åren. Aktiefondernas avkastning varierar
mellan 1,96- 38 % under de undersökta åren. Detta kan bero på att aktiefonder är en mer
riskfylld placering än vad de övriga fondtyperna är. Aktiefonderna är den fondtyp som
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påverkades mest av nedgångar på börsen. TKA uppgår i genomsnitt till 1,44 % vilket är den
näst högsta genomsnittliga TKA i denna studie.
5.1.3 Blandfonder

Studiens resultat tyder på att det inte heller är lönsamt att placera sina pengar i dyra
blandfonder eftersom det föreligger ett negativt samband mellan dessa variabler. Om vi sätter
variablerna i förhållande till varandra så skulle en ökad förvaltningsavgift medföra en
minskad avkastning. Blandfondernas genomsnittliga avkastning varierar mellan 0,7-19 %,
men trots detta relativt stora intervall har blandfonderna inte alls lika stor variation som
aktiefonderna. För en blandfond får en placerare i genomsnitt betala 1,05 % i
förvaltningsavgift. Blandfonderna ligger mitt emellan ränte- och aktiefonderna i de flesta
avseenden och påverkas inte lika mycket som räntefonder men inte heller lika mycket som
aktiefonder vid en höjning av avgiften med en procentenhet
5.1.4 Hedgefonder

Även hedgefonder visar ett negativt samband mellan fonders avkastning och dess
förvaltningsavgift. Hedgefondernas avkastning är rätt jämn fördelad över de undersökta åren
och den genomsnittliga avkastningen hamnar på 5,52 %. Förvaltningsavgiften för en
hedgefond ligger på ungefär samma nivå för alla de undersökta fonderna, med ett genomsnitt
på 0,96 %.
5.1.5 Fond-i-fonder

Resultatet tyder på att det föreligger ett negativt samband mellan fond-i-fondernas
förvaltningsavgift och dess avkastning. Fond-i-fonder har en medelavkastning på 9,48 %.
Förvaltningsavgiften som i genomsnitt hamnade på 1,49 % visar att av de undersökta
fondtyperna är fond-i-fond den dyraste att placera pengar i.

5.2 Förslag till fortsatt forskning
Under arbetets gång har vi kommit in på frågeställningar som skulle kunna fungera som
utgångspunkt inför fortsatta studier. Ämnet fonder och dess avkastning och
förvaltningsavgifter är väldigt brett. Att en stor andel av Sveriges befolkning fondsparar gör
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ämnet till ett relevant område och det finns många infallsvinklar för fortsatta studier. Nedan
presenteras våra förslag till fortsatta studier:
5.2.1 Jämförelse mellan olika länder

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka om det föreligger något samband mellan svenska
fonders avkastning och dess förvaltningsavgifter. Det skulle vara intressant att undersöka
huruvida det finns några skillnader gentemot fonder i andra länder.
5.2.2 Vad kan skillnaderna mellan olika år bero på

Vi har undersökt sambandet mellan fonders avkastning och dess förvaltningsavgifter under
fyra år, men vi har ej ämnat ge något svar på vad eventuella skillnader mellan de olika åren
kan bero på. Det är därför ett förslag att undersöka vad som kan vara orsaken till att
sambandet skiljer sig år mellan olika år. Här skulle man även kunna undersöka skillnader
mellan olika fondförvaltare för att se i vilken utsträckning deras egenskaper påverkar.
5.2.3 Intervjuer med fondförvaltare

Ett annat alternativ för fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra en kvalitativ
undersökning. Att intervjua fondförvaltare för att ta reda på deras åsikter kring de
förvaltningsavgifter de tar ut och hur de ser på att fonder med höga förvaltningsavgifter inte
alltid är de som presterar bäst.
5.2.4 Intervjuer med placeringsrådgivare

Det sista förslaget till fortsatt forskning vi kan ge är att intervjua placeringsrådgivare för att
undersöka hur mycket de tar hänsyn till olika förvaltningsavgifter då de ger rådgivning om
olika fonder till sina kunder.
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Bilaga 1
Undersökta fonder
Räntefonder

ABN AMRO Obligationsfond
ABN AMRO Obligationsfond Plus
ABN AMRO Penningmarknadsfond
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
AMF Pension Räntefond Sverige
Banco Likviditetsfond
Catella Avkastning
Cicero Avkastningsfond
Danske Fonder Sverige Likviditet
Enter Penningmarknadsfond
Enter Trend Räntefond
HQ Likviditetsfond
HQ Obligationsfond
Lannebo Likviditet

Nordea Likviditetsfond
Nordea Obligationsfond
Nordea Räntefond
SEB Likviditetsfond
SEB Penningmarknadsfond
Skandia Kapitalmarknad
Skandia Likviditetsfond
Skandia Penningmarknadsfond
Skandia Realräntefond
Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA
Öhman Obligationsfond
Öhman Penningmarknadsfond
Öhman Realobligationsfond

Aktiefonder

ABN AMRO Ryssland UL
Aktie-Ansvar Europa
Aktie- Ansvar Sverige
Banco Etisk Sverige
Banco Etisk Sverige Special
Banco Hjälp
Banco Humanfonden
Banco Ideell Miljö
Banco Kultur
Banco Offensiv
Banco Samaritfonden
Banco Småbolag
Banco Svensk Miljö
Banco Teknik & Innovation
Catella Europa
Catella Reavinst
Catella Trygghet
Cicero Biotech & Healthcare
Cicero Sverige Fond
Danske Fonder Sverige
Didner & Gerge Aktiefond Sverige
East Capital Baltikum Insurance Inc
East Capital Ryssland UL
East Capital Östeuropa Insurance Inc
Eldsjäl Gåvofond

SEB Etisk Globalfond
SEB Europafond Småbolag Utd
SEB Europafond
SEB Globalfond
SEB Life Fund Optionsrätter Europa
SEB Life Fund - Teknologi
SEB Läkemedelsfond
SEB Nordamerikafond Småbolag
SEB Optionsrätter Europafond Utd
SEB Stiftelsefond Utland
SEB Sverigefond Stora bolag
SEB Teknologifond
Simplicity Norden
Skandia Aktiefond Europa
Skandia Aktiefond Sverige
Skandia Aktiefond Världen
Skandia Cancerfonden
Skandia Link Fidelity Malaysia
Skandia Link Lannebo Småbolag
Skandia Småbolag Sverige
Skandia Världsnaturfonden
SKF Allemansfond
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Sverige
Swedbank Robur Allemansfond I
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Eldsjäl Sverigefond
Enter Sverige
Enter Sverige Fokus
Fidelity Thailand Insurance Inc
Gustavia Sverige
HQ Rysslandsfond UL
HQ Strategi
HQ Tillväxtmarknadsfond
HQ Utlandsfond
Kaupthing Kina
Kaupthing TIME
Lancelot Camelot
Lannebo Småbolag
Lannebo Vision
Länsförsäkringar Europafond
Länsförsäkringar Fastighetsfond
Länsförsäkringar Mega Europa
Länsförsäkringar Nordamerikafond
Länsförsäkringar Småbolagsfond
Lärarfond 21-44 år
Nordea Europafond
Nordea Nordenfond
Nordea Sverigefond
Nordic Equities Strategy
SEB Aktiesparfond
SEB Cancerfonden

Swedbank Robur Allemansfond II
Swedbank Robur Allemansfond III
Swedbank Robur Allemansfond IV
Swedbank Robur Allemansfond V
Swedbank Robur Amerikafond
Swedbank Robur Contura Utd
Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige Utd
Swedbank Robur Ethica Sverige Global
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA
Swedbank Robur Europafond
Swedbank Robur Europafond MEGA
Swedbank Robur Exportfond
Swedbank Robur Finansfond Utd
Swedbank Robur Hockeyfond
Swedbank Robur IP
Swedbank Robur Kapitalinvest
Swedbank Robur Kommunikationsfond Utd
Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Privatiseringsfond
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Utd
Swedbank Robur Sverigefond
Swedbank Robur Sverigefond MEGA
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA
Swedbank Robur Vasaloppsfond
Öhman Hjärt-Lungfond
Öhman Medicafond

Blandfonder

Banco Balanserad
Banco Försiktig
Danske fonder Aktiv
förmögenhetsförvaltning
Danske fonder Balanserad
Danske fonder Försiktig
Eldsjäl Biståndsfond
Lärarfond 45-58 år
Lärarfond 59+
Nordea Private Banking Internationella
portfölj

SEB Trygg Placeringsfond
SEB Trygghetsfond Ekorren
SEB Världenfond
Skandia Allt i Ett Balanserad
Skandia Allt i Ett Försiktig
Skandia Allt i Ett Offensiv
Skandia Paraply
Swedbank Robur Talenten mixfond MEGA
Swedbank Robur Norrmix

Hedgefonder

Banco Hedge Utd
DnB NOR Aktiehedgefond Primus
Guide Hedgefond (Utd)
Lancelot Excalibur
Nektar

Nordea European Equity Hedge Fund
Manticore
P&N Yield
Zenit
Tanglin
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Fond-i-fonder

Danske Fonder Offensiv
DnB NOR Prisma
Nordea Stratega 50

Nordea Stratega 70
SEB Fond-i-fond Balanserad
SEB Fond-i-fond Global Utd

Indexfond

Kaupthing Sverige Index 30
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Bilaga 2
Genomsnittlig avkastning för indexfonder
År
Antal
2004
1
2005
1
2006
1
2007
1
2004-2007 4

Medelvärde
19,20
32,70
22,10
-4,20
17,45

Stand.avvik.
*
*
*
*
15,56

Lägsta
19,20
32,70
22,10
-4,20
-4,20

Median
19,20
32,70
22,10
-4,20
20,65

Högsta
19,20
32,70
22,10
-4,20
32,70

Genomsnittlig förvaltningsavgift för indexfonder
År
2004-2007

Antal
4

Medelvärde
0,40

Stand.avvik.
0,00

Lägsta
-4,00

Median
4,00

Högsta
4,00
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Bilaga 3
Regressionsanalys år 2004 .
The regression equation is
2004 = 17,9 + 3,29 04 avgift - 15,1 Fondtyp r_1 - 10,8 Fondtyp a_1
- 12,8 fondtyp b_1 - 16,6 fondtyp h_1 - 14,8 fondtyp f_1
163 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
04 avgift
Fondtyp r_1
Fondtyp a_1
fondtyp b_1
fondtyp h_1
fondtyp f_1
S = 9,01361

Coef
17,883
3,293
-15,055
-10,812
-12,798
-16,644
-14,81

SE Coef
9,054
2,135
9,180
9,329
9,365
9,529
10,01

R-Sq = 12,6%

T
1,98
1,54
-1,64
-1,16
-1,37
-1,75
-1,48

P
0,050
0,125
0,103
0,248
0,174
0,083
0,141

R-Sq(adj) = 9,2%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
6
156
162

SS
1824,56
12674,26
14498,82

MS
304,09
81,25

F
3,74

P
0,002
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Bilaga 4
Regressionsanalys år 2005
The regression equation is
2005 = 26,7 + 15,0 05 avgift - 30,8 Fondtyp rä - 11,1 Fondtyp ak
- 23,2 fondtyp bl - 33,8 fondtyp he - 26,2 fondtyp fo
163 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
05 avgift
Fondtyp rä
Fondtyp ak
fondtyp bl
fondtyp he
fondtyp fo
S = 11,6506

Coef
26,69
5,028
-30,77
-11,10
-23,16
-33,81
-26,21

SE Coef
11,70
2,760
11,87
12,06
12,10
12,32
12,94

R-Sq = 62,5%

T
2,28
5,44
-2,59
-0,92
-1,91
-2,74
-2,03

P
0,024
0,000
0,010
0,359
0,058
0,007
0,044

R-Sq(adj) = 61,1%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
6
156
162

SS
35280,3
21174,8
56455,1

MS
5880,1
135,7

F
43,32

P
0,000
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Bilaga 5
Regressionsanalys år 2006
The regression equation is
2006 = 20,6 + 3,80 06 avgift - 21,0 Fondtyp rän - 7,5 Fondtyp akt
- 16,0 fondtyp bla - 16,2 fondtyp hed - 22,6 fondtyp fon
163 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
06 avgift
Fondtyp rän
Fondtyp akt
fondtyp bla
fondtyp hed
fondtyp fon
S = 11,2322

Coef
20,58
3,803
-21,00
-7,54
-16,00
-16,25
-22,56

SE Coef
11,28
2,661
11,44
11,62
11,67
11,87
12,47

R-Sq = 29,3%

T
1,82
1,43
-1,84
-0,65
-1,37
-1,37
-1,81

P
0,070
0,155
0,068
0,517
0,172
0,173
0,072

R-Sq(adj) = 26,6%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
6
156
162

SS
8172,2
19681,3
27853,4

MS
1362,0
126,2

F
10,80

P
0,000
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Bilaga 6
Regressionsanalys år 2007
The regression equation is
2007 = - 6,24 + 5,10 07 avgift + 6,31 Fondtyp ränt + 0,71 Fondtyp akti
+ 1,57 fondtyp bl_1 + 3,72 fondtyp hedg + 2,10 fondtyp fondi
163 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
07 avgift
Fondtyp ränt
Fondtyp akti
fondtyp bl_1
fondtyp hedg
fondtyp fondi
S = 8,70283

Coef
-6,241
5,103
6,307
0,712
1,572
3,723
2,097

SE Coef
8,742
2,062
8,864
9,007
9,042
9,200
9,663

R-Sq = 4,5%

T
-0,71
2,47
0,71
0,08
0,17
0,40
0,22

P
0,476
0,014
0,478
0,937
0,862
0,686
0,828

R-Sq(adj) = 0,8%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
6
156
162

SS
552,94
11815,31
12368,26

MS
92,16
75,74

F
1,22

P
0,300
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Bilaga 7
Residual Plots for 2004
Normal Probability Plot
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Bilaga 8
Residual Plots for 2005
Normal Probability Plot

Versus Fits

99

60

90

40

Residual

Percent

99,9

50
10
1

20
0
-20

0,1

-50

-25

0
25
Residual

50

0

15

Histogram

60

60

45
Residual

Frequency

45

Versus Order

60

30
15
0

30
Fitted Value

40
20
0
-20

-15

0

15
30
Residual

45

60

1

20

40

60
80 100 120
Observation Order

140

160

67

Bilaga 9
Residual Plots for 2006
Normal Probability Plot
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Bilaga 10
Residual Plots for 2007
Normal Probability Plot
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