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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka vilken effekt fondavgiften har för fondens avkastning 

samt för den riskjusterade prestationen. Dessutom tas hänsyn till om fonden är en aktiefond 

eller räntefond, samt ifall det har någon betydelse ifall fondens placeringsinriktning är i 

Sverige eller i utlandet. Genom statistisk dataanalys med såväl korrelations- som 

regressionsanalys studeras därmed sambandet mellan fondens avgiftsnivå och den 

genomsnittliga avkastningen under en 3-årig och 10-årig period.  Den teoretiska grunden 

utgörs av portföljvalsteori samt den effektiva marknadshypotesen. Avgiften anges av TER 

och Sharpekvoten mäter den riskjusterade prestationen i uppsatsen. 

Studien uppvisar blandade resultat som både talar för samt emot den tidigare forskningen 

inom området. På kort sikt återfinns ett negativt samband mellan avgiften och avkastningen 

vilket är i enlighet med litteraturen inom området. På längre sikt uppvisar resultaten dock ett 

positivt samband, det vill säga att en högre avgift har viss betydelse för avkastningen samt för 

den riskjusterade prestationen, vilket inte har framgått i tidigare forskning. Anmärkningsvärt 

är att det föreligger stora skillnader mellan aktie- och räntefonder. Räntefonder har överlag 

gått betydligt bättre än aktiefonder under bägge perioder vilket är förvånande då aktiefonder 

har haft en betydligt högre avgiftsnivå. På liknade vis har svenska fonder gått bättre än 

utländska fonder, trots att utländska fonder generellt sett tagit ut en högre avgift. 

Vidare belyser studien vilka konsekvenser olika avgiftsnivåer får över tid, varför kritik riktas 

till fonder som inte kan leverera en avkastning i paritet till avgiften. Att inte aktiefonder under 

någon av de studerade perioderna kunnat prestera bättre än räntefonder trots en ansenligt 

högre avgiftsnivå utgör en varningssignal för fonder med höga avgifter.  

 

 

Nyckelord: Avkastning, riskjusterad prestation, Sharpekvot, fondavgift, TER, fondtyp, 

fondkategori. 
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1. Introduktion 

Fonder har under senare år blivit ett alltmer attraktivt alternativ till att placera tillgångar i för 

såväl småsparare som större institutioner. Dels beror detta på enkelheten att själv aktivt slippa 

hålla koll på exempelvis aktier (då aktiefonder utgör den vanligaste typen av fonder). 

Tillväxten kan också härledas till utvecklingen av den valbara delen inom premiepensionen 

där man själv får placera en viss del av sitt pensionssparande i fonder. 

I dagsläget finns det för den svenska småspararen drygt 2250 fonder att välja mellan, varav 

närmare 800 av dessa återfinns valbara inom premiepensionen. (Morningstar: Fondstatistik) 

För att skilja fonder åt delas dem upp i såväl fondtyp som fondkategori. Fondtyper är 

tillexempel aktiefonder, räntefonder eller blandfonder och vilken fondtyp fonden tillhör beror 

på vilken kombination av värdepapper fonden placerar sin förmögenhet i. Fondtyperna delas 

sedermera upp i olika fondkategorier utifrån fondens mer specifika placeringsstrategi för att 

öka jämförbarheten, till exempel om fonden placerar i Sverige eller i utlandet. Vidare kan 

man skilja fonder åt med bakgrund av hur aktivt eller passivt förvaltade de är. Aktiv 

förvaltning innebär att kontinuerligt bevaka marknaden för att ta aktiva positioner med 

målsättningen att öka avkastningen relativt ett jämförelseindex. Att endast följa ett index utan 

att följa eller försöka förutspå marknaden för att ta aktiva positioner innebär passiv 

förvaltning. Det föreligger emellertid olika grad av aktivitet där aktiefonder i regel är 

betydligt mer aktivt förvaltade än räntefonder. 

Beroende på vilka placeringar fonder tar exponeras de även mot olika grader av risk, där 

risknivån är ett mått på hur kraftigt värdet på en fond varierar under en viss period. Risknivån 

utgörs av standardavvikelsen som visar hur mycket avkastningen skiljer sig från den 

genomsnittliga avkastningen. Enligt grundläggande finansiell teori kan man endast öka 

avkastningen genom att exponera sig mot mer risk. Risknivån skiljer sig markant åt mellan de 

olika fondtyperna och är av väsentlig innebörd vid val av fonder.  

Det råder även stora skillnader mellan fonders avgiftsnivåer, där avgiftsnivån i regel kan 

sammankopplas med graden av aktivitet i förvaltningen. Avgiftsnivån kan ibland falla bort i 

den allmänna debatten om fonder då fokus ofta ligger på avkastningen, dock är avgiftsnivån 

av minst lika viktig betydelse för en investerares framtida fondförmögenhet. En fondavgift på 

1,5% låter till exempel inte alltför anmärkningsvärt på kort sikt, framförallt inte om fonden 

kan ge en hög avkastning. Emellertid är det viktigt att vara medveten om den negativa ränta-

på-ränta effekt en fondavgift kan liknas vid varför effekterna blir märkbara på lång sikt. Enligt 

http://www.morningstar.se)/
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Pensionsmyndighetens beräkningar minskar en avgift på 1,5% investerarens fondförmögenhet 

med 39% under en 33-års period vilket är den genomsnittliga spartiden i 

premiepensionssystemet. (Pensionsmyndigheten: Fondavgiftens betydelse, 2010) 

1.1 Problemformulering 

Den långsiktiga effekten av fonders avgiftsnivå bör med anledningen av ovanstående exempel 

inte underskattas. Avgiftsnivån skiljer sig kraftigt åt mellan olika fondtyper och 

fondkategorier, där avgiften rimligen borde vara högre för mer aktivt förvaltade fonder som 

kräver en större mängd resurser i förvaltningen. Emellertid borde fonder med en högre 

avgiftsnivå enligt det teoretiska ramverket även resultera i en högre avkastning, då det annars 

vore olönsamt att betala den högre avgiften. 

Huruvida fonder med en högre avgift även resulterar i en högre avkastning är dock inte lika 

självklart, varför frågan dyker upp ifall det är värt att investera i en fond med en hög avgift? 

Lyckas fondförvaltare generera en avkastning som står i paritet till den avgift som de tar ut? 

Presterar det vill säga fonder med högre avgiftsnivåer generellt bättre än fonder med lägre 

avgiftsnivåer? Får avgiften en annan betydelse när hänsyn tas till den risknivå fonden 

exponerar sig emot, det vill säga när man ser till den riskjusterade prestationen?
1
 Vilken 

innebörd har fondtypen (aktie-/räntefond) samt fondkategorin (svensk/utländsk) för fondens 

prestation?
2
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera avgiftsnivåns betydelse för fonders avkastning samt 

hur denna skiljer sig åt mellan aktie- och räntefonder respektive svenska och utländska 

fonder. Studien syftar till att ge en överskådlig bild av fondavgiftens relevans för såväl 

småsparare som för större investerare, och kommer besvaras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

- Vilket samband föreligger mellan fonders avgiftsnivå och den 3-åriga respektive 10-

åriga avkastningen? 

                                                           
1
 Det är minst lika viktigt att se till den riskjusterade prestationen (även kallat den riskjusterade avkastningen) 

som den faktiska avkastningen vid utvärdering av en fonds prestation. Den riskjusterade prestationen är ett 

vedertaget begrepp och speglar vilken risk fondförvaltaren har exponerat sig emot för att uppnå en viss 

avkastning, vilket kan beräknas med hjälp av till exempel Sharpekvoten som anger ett kvotvärde på hur mycket 

avkastning per riskenhet som förvaltaren har åstadkommit. Det vill säga hur mycket avkastningen utöver den 

riskfria räntan som har åstadkommits per procentenhet risk. 
2
 Fondkategorin tar enbart hänsyn till om fonden placerar främst i Sverige eller i utlandet och betecknas vidare 

som svenska och utländska fonder. Svenska fonder utgörs av de aktiefonder som innehåller minst 75% av 

marknadsnoterade svenska aktier samt de räntefonder som innehåller enbart räntebärande värdepapper utgivna i 

Sverige. Utländska fonder utgörs därmed av samtliga fonder som inte motsvarar dessa kriterier.  
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- Vilket samband föreligger mellan fonders avgiftsnivå och den 3-åriga respektive 10-

åriga riskjusterade prestationen? 

- Vilken betydelse har fondtypen samt fondkategorin för ovanstående frågeställningar? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast undersöka fonder som är valbara inom premiepensionen och 

som har varit aktiva i minst tio år.
3
 Att gå tillbaka ännu längre bakåt i tiden skulle resultera i 

ett betydligt mindre urval varför tio år anses godtagbart. Användandet av fonder inom 

premiepensionen anses också positivt då dessa ligger under samma regelverk varför studien 

drar nytta av de gemensamma krav på redovisning av uppgifter som gäller för de fonder som 

är valbara inom premiepensionen. 

Därefter kommer studien enbart fokusera på aktie- och räntefonder för att maximalt kunna 

belysa skillnaden mellan fondtyperna. Därmed har bland- och generationsfonder skalats bort 

då dessa figurerar i en gråzon mellan aktie- och räntefonder. Dessutom har även 

prestationsbaserade fonder (främst hedgefonder) tagits bort för att uppsatsens urval ska ha så 

lika egenskaper för avgiftsstrukturen som möjligt. Av samma anledning har även avgiftsfria 

fonder (såsom Avanza Zero) inte varit aktuella för studien.
4
 Fondkategorin avgränsas till att 

endast utgöras av svenska eller utländska fonder, även om underkategorierna i själva verket är 

betydligt fler.
5
 

Avgiften kommer vidare enbart att mätas genom TER (Total Expense Ratio). TER inkluderar 

både förvaltningsavgiften samt köp- och säljavgifter för fondandelar. Studien kommer inte ta 

hänsyn till den fondrabatt som gäller för samtliga fonder inom premiepensionen. Detta då 

studiens syfte är att undersöka det generella sambandet mellan avgiftsnivå och avkastning och 

inte den specifika relation som gäller vid fondval inom premiepensionen. 

1.4 Bakgrund 

I Sverige var det först under 1970-talet som fondbolag började uppstå. Dessa bestod främst av 

aktiebolag som under Finansinspektionens granskning förvaltade och drev fonderna, 

sedermera var det framförallt banker som följde den nya trenden med fonder. Utvecklingen 

                                                           
3
 Då urvalet av fonder begränsas till de valbara fonderna inom premiepensionen gäller endast resultaten för dessa 

fonder. Rimligtvis skiljer sig fördelningen mellan fondtyp och fondkategori sig åt mellan de fonder som ingår i 

premiepensionen samt de som står utanför. En gissning är att det till exempel är en större andel utländska fonder 

bland de fonder som inte är valbara inom premiepensionen. 
4
 Inga avgiftsfria fonden finns heller valbara inom premiepensionen. 

5
 Att jämföra räntefonder med aktiefonder har sina begränsningar och är inte helt okomplicerat. Dock utgår 

uppsatsen från en investerares perspektiv där fondtypen är sekundär till vad man får för avkastning för det man 

betalar, varför det ändå blir relevant att jämföra generellt billigare räntefonder med dyrare aktiefonder. 
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gick dock långsamt och utbudet av fonder var under lång tid tämligen begränsat. Under senare 

delen av 1970-talet tillsattes därför en rad olika utredningar för att öka antalet fondsparare. 

Det beslutades till exempel att göra det skattemässigt förmånligt att spara i fonder på en rad 

olika sätt och man lyckades öka antalet fondsparare från 75 500 till 425 000 mellan åren 

1979-1982. Efter detta instiftades allemansfonderna vilket satte ytterligare fart på det svenska 

fondsparandet. (Pettersson et al. 2009). 

Under 1980-talet utvecklades fondmarknaden i allt snabbare takt i och med införandet av till 

exempel kapital- och fondförsäkringar samt individuellt pensionssparande (IPS). Parallellt 

med detta förstärktes också utbudet av fonder. Med bakgrund av förändringar som 

valutaavregleringen i slutet på 1980-talet samt skattereformen under tidigt 1990-tal 

förändrades även sparbeteendet radikalt bland svenskarna. I kombination med detta ledde 

även avdragsgillt pensionssparande samt möjlighet till ägande utomlands att utbudet, 

konkurrensen och fondförmögenheten växte i allt snabbare takt. Den största förändringen som 

lagt grunden till dagens breda intresse för fonder skedde dock i och med att man 1994 

beslutade om ett nytt pensionssystem, inom vilket spararna själva ska placera cirka 2,5% av 

sin tjänstepension. Detta blev det som kallas för premiepensionen och år 2000 gjordes det 

första valet av fonder hos dåvarande premiepensionsmyndigheten.
6
 (Pettersson et al. 2009) 

Sedan början på decenniet har andelen personer som sparar i fonder ökat kraftigt. År 2000 

sparade 66% av Sveriges befolkning (mellan 18-74 år) i fonder, en siffra som numera är uppe 

i 82%. Lägger man dessutom till alla som sparar inom premiepensionen är man uppe i 99% av 

Sveriges befolkning, även om en del av dessa inte sparar aktivt utan tillhör den Allmänna 

Pensionsfonden 7 (AP7) (Fondårsstatistik, 2009). Vad gäller långsiktigt sparande så finns det 

nästan ingenting som slår fonder i popularitet, då nästan hälften av Sveriges befolkning 

föredrar fondsparande framför annan typ av sparande. (Fondbolagens Förening 2010)
 

1.5 Tidigare forskning 

Fonders avgiftsstruktur samt förmåga att leverera avkastning därefter har varit uppe till 

diskussion många gånger, inte minst efter börsens hårdare år då avgifternas storlek i 

förhållande till avkastningen blev större och började uppdagas som ett allt större problem. 

Detta problem har uppmärksammats av många vilket gör att forskningen på området är 

omfattande. Uppsatsen kommer att presentera resultat från tidigare forskning gjord på den 

                                                           
6
 Premiepensionsmyndigheten upphörde vid årsskiftet 31 december 2009 och premiepensionen ligger numera 

under Pensionsmyndigheten. 
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svenska fondmarknaden då denna forskning anses bättre kunna jämföras med uppsatsens 

avgränsning till urvalet på den svenska marknaden. Avsnittet kommer också att lyfta fram den 

etiska aspekten av att ta ut en hög avgiftsnivå utan att kunna leverera en avkastning i paritet 

till dito som är av intresse för en vidare diskussion.  

Forskningen kring fonder, den svenska fondmarknaden och avgifterna som tas ut av fonderna 

är bred. Den berör många olika aspekter och belyser både problematik, fördelar och nackdelar 

med fondsparande. Avgifterna för en fond (oavsett om det är prestationsrelaterade eller fasta) 

varierar kraftigt och anledningarna till det kan bero på flera variabler, bland annat hur aktivt 

förvaltad fonden är (Hultlöv, 2005) och om den kombineras med köp- och säljavgifter. 

(Nilsson och Niclasen 2002) 

Det finns en mängd forskning som undersöker sambandet mellan avgifter och avkastning på 

fonder, där en högre avgiftsnivå borde kompenseras av en högre genomsnittlig avkastning. 

Forskningen som gjorts på området visar emellertid på att detta inte nödvändigtvis måste vara 

fallet, utan snarare tvärtom. Till exempel undersökte Dahl, Dahlberg och Wallmark (2004) 

hur 37 svenska aktiefonder presterat under en 5-årsperiod och kan därigenom konstatera att 

fonder som tar ut höga avgifter samt köp- och säljavgifter tenderar att gå sämre än fonder med 

lägre avgifter. De hittar alltså en negativ korrelation mellan fondens avgifter och avkastning. 

Denna negativa korrelation är de inte ensamma om att finna utan det gör även Mire & Pirbhai 

(2008) och Dahlquist, Engström & Söderlind (2000). Gemensamt för dessa studier har relativt 

korta tidshorisonter studerats för svenska aktiefonder, även om studierna annars har utförts på 

olika vis. 

Dahl, Dahlberg & Wallmark (2004) drar slutsatsen att det på senare tid blivit allt svårare för 

fondförvaltare att slå index då information idag sprids mycket snabbare vilket gör att ”gemene 

man” får tillgång till samma information som en aktiv förvaltare i betydligt snabbare takt än 

tidigare. Detta skulle i sin tur enligt författarna peka på att den effektiva marknadshypotesens 

halvstarka form gäller och går mer och mer mot stark form vilket innebär att det krävs 

insiderinformation för att göra arbitragevinster/överavkastning idag.  

Dahlquist, Engström & Söderlind (2000) konstaterar också att rena aktiefonder har en bättre 

prestationshistorik än blandfonder samt att små fonder tenderar att leverera bättre resultat än 

stora fonder (sett till förvaltat kapital). 
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När man ser till den riskjusterade prestationen, oavsett prestationsmått (Sharpekvot, Jensens 

Alfa eller Treynors index) så blir en sak tydlig. Det är att medianen i regel är lägre än 

medelvärdet. Detta indikerar att större delen av fonderna presterar sämre än vad medelvärdet 

antyder att genomsnittet gör då det finns en minoritet av fonder som klarar av att leverera en 

hög avkastning som lyfter hela branschsnittet (Dahl, Dahlberg & Wallmark, 2004). 

Om resultaten i dessa studier stämmer så bör man fråga sig hur fonderna med hög avgift 

fortfarande har en så pass stor marknad och att så många småsparare som större investerare 

fortsätter att satsa på dessa i sitt fondsparande. Denna problematik tar Houge & Wellman 

(2007) upp i sin artikel rörande användandet och missbrukandet av fondavgifter. De menar 

dels att fonderna marknadsför sig genom prestationer snarare än vilka avgifter de tar ut (vilka 

rimligtvis borde ställas i relation till prestationen) och att man på det sättet fångar upp kunder 

även till mindre lönsamma fonder. De diskuterar vidare att det är väldigt svårt som konsument 

att jämföra fonder då avgifternas utformning kan te sig väldigt olika vilket gör de 

svårjämförliga. Detta är även något som Nilsson & Niclasen (2002) tar upp som ett stort 

problem varpå de uppmuntrar Finansinspektionen att reglera möjligheten till att utforma 

avgifterna fritt. Houge & Wellman konstaterar också att fondförvaltare generellt sett snarare 

säljer produkter efter dess vinstmarginal än hur väl produkten passar kunden. 

1.6 Motivering av ämnet 

Den här uppsatsen kommer till skillnad från tidigare studier inom området att täcka ett 

betydligt bredare spektrum, för att se om de indikationerna om negativ korrelation faktiskt 

finns på marknaden. Gemensamt för tidigare studier är att flertalet har undersökt sambandet 

mellan avgift och avkastning på 5-års sikt, varav den svenska litteraturen främst har undersökt 

svenska aktiefonder. Tidsperioden kan te sig aningen problematiskt då aktiefonder främst har 

en investeringshorisont på 5 år och längre, vilket kan leda till att de negativa korrelationerna 

som uppvisas och med det också den kritik som framförs till fondförvaltare blir orättvis. 

Denna uppsats kommer därför att undersöka sambandet på längre sikt (10 år), men också på 

kortare sikt (3 år) för att komplettera den befintliga litteraturen. Studien anses därmed vara 

forskningsmässigt intressant då olika tidsperioder studeras samt att ett stort urval fonder 

kommer att studeras, där hänsyn tas till både olika fondtyper men också ifall fondens 

placering är svensk eller utländsk. Förhoppningen är att uppsatsen ska belysa den vikt som 

bör läggas på avgiftsnivån vid framtida fondval för en småsparare såväl som för en större 

investerare.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Olika fondtyper 

Det finns som tidigare nämnts en rad olika fondtyper, varav de två huvudgrupperna bland 

värdepappersfonder är aktie- och räntefonder. Andra vanliga typer av fonder i Sverige är 

blandfonder och hedgefonder, men det finns även en rad andra undergrupper av fonder såsom; 

branschfonder, indexfonder, ETF (Exchange Traded Funds), fond-i-fonder, etiska- och ideella 

fonder. (Fondbolagens förening, 2008) 

2.1.1 Aktiefonder  

Att äga andelar i en aktiefond är en typ av indirekt aktieägande, det berättigar inte dig som 

person att gå på bolagsstämmor men däremot har fondbolaget rätt till detta. För att en fond 

ska få rankas som en aktiefond måste minst 75% av förmögenheten vara placerad i aktier. 

Dessutom måste förmögenheten vara fördelad på minst 16 olika aktier, något som kan låta 

som mycket men som för fondförvaltarna är väldigt lite. Aktiefonder skiljer sig ofta åt vad 

gäller vilken kategori de inriktar sig mot, det kan vara allt från olika geografiska 

avgränsningar (land-/regionfonder) som; Sverige, Norden, Östeuropa eller t.o.m. 

globalfonder. Vissa fonder inriktar sig på olika marknader och de populäraste är kanske 

tillväxtmarknadsfonderna (emerging markets). Andra smalare undergrupper till aktiefonder är 

bland annat branschfonder; som investerar i speciella typer av branscher (IT, läkemedel osv.). 

Oavsett vad det är för typ av aktiefond så tas det dock alltid ut en avgift och den vanligaste 

typen av avgift bland aktiefonderna är förvaltningsavgiften. Dock är det inte helt ovanligt att 

det förekommer så kallade köp-/säljavgifter. 

2.1.2 Räntefonder 

Vill man istället uppnå en betydligt säkrare placering är räntefonder ett bra alternativ. I en 

räntefond placeras andelsägarens förmögenhet i diverse olika räntebärande värdepapper som 

till exempel obligationer och statsskuldväxlar, vilket gör denna typ av fond till en relativt 

säker placering i jämförelse med aktiefonder. Även räntefonderna kan delas in i olika 

underkategorier; korta och långa räntefonder. I en kort räntefond så placeras förmögenheten i 

värdepapper vars löptid är kortare än ett år och kan genom sin kortare placeringshorisont 

undgå att falla ner i eventuella dippar i räntemarknaden. Detta är därmed också den säkraste 

formen av värdepappersplacering. De långa räntefonderna placerar över längre tidsspann och 

blir mer känsliga för volatiliteten i räntemarknaden (Karlsson, 2008, sid 137.). Avgifterna för 
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denna typ av fond tas vanligtvis ut i form av förvaltningsavgifter, köp- och säljavgifter hör till 

ovanligheten.  

2.2 Grad av aktivitet i förvaltningen 

Graden av aktivitet i förvaltningen brukar kategoriseras i aktiv och passiv förvaltning, även 

om det naturligtvis finns olika nivåer av dessa. Aktiv förvaltning innebär att resurser läggs på 

att utvärdera samt förutspå marknaden för att ta aktiva positioner med motivet att öka 

sannolikheten för att uppnå en högre avkastning än index. Passiv förvaltning bygger å andra 

sidan på antagandet att ingen aktör i längden kan överträffa marknaden varför förvaltningen 

inte syftar till att ta aktiva positioner på marknaden för att uppnå en överavkastning utan följer 

istället ett index. Detta gör att passiv förvaltning kräver en betydligt mindre mängd resurser än 

aktiv förvaltning och kännetecknas därmed att lägre kostnader. Det är dock svårt att mäta 

graden av aktivitet i förvaltningen då uppgifter om nedlagda resurser på förvaltningen inte är 

tillgängliga. Det skulle teoretiskt sett gå att använda mängden av transaktioner som en 

indikator på aktivitet, problematiken med detta är dock att en hög aktivitet likagärna kan vara 

att ständigt bevaka marknaden utan att ta några positioner. Emellertid borde man kunna anta 

att en högre avgift kännetecknar en högre aktivitet i fonden. Då aktiefonder har generellt sett 

en högre avgiftsnivå än räntefonder antas därmed dessa vara mer aktivt förvaltade. 

2.3 Prissättning av fonder och dess avgiftsstruktur 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar prissättningen av en fond. Beroende på 

investeringsslag kommer fonden att ha en viss typ av avgiftsstruktur, där förvaltningsavgiften 

utgör dess grundstomme. Denna avgift ska gå till analysverksamhet, kundservice, 

informationsflöden, marknadsföring och övriga administrationskostnader men fonden måste 

också betala avgifter till det förvaringsinstitut som fonden ligger i. Förvaltningsavgiften ska 

betalas till fondbolaget som ett bidrag till verksamheten, denna beräknas som en årlig 

procentsats på fondens värde och dras varje dag. (Finansinspektionen, 2011) Beroende på 

fondens investeringsslag kan fonden även belastas av andra kostnader, till exempel courtage 

eller avgifter vid utlandsaffärer samt räntekostnader. Det finns ingen reglering på vilken nivå 

som fondavgiften skall ligga på, vilket därmed är upp till fondförvaltaren själv att bestämma. 

(Finansinspektionen, 2011) 

De allra billigaste fonderna att köpa ur förvaltningsavgiftssynpunkt är korta räntefonder. 

Räntefonderna är överlag betydligt billigare än aktiefonder, detta skulle kunna förklaras med 

att det är mycket enklare och därav billigare att få tillgång till information om räntemarknaden 
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än för aktiemarknaden. De allra dyraste fonderna är de aktiefonder som har en inriktning på 

tillväxtmarknaderna, anledningen till detta hävdar fondbolagen beror på att det är dyrare att 

förvalta och äga aktier utomlands. Däremot kan man konstatera att det inte skiljer speciellt 

mycket i avgiftsstorlek mellan stora och små fonder, detta trots att det finns enorma 

stordriftsfördelar med att förvalta en fond med 100 miljarder jämfört med 10 miljoner. 

Prissättningen på fonder är överlag relativt komplex och det faktum att det inte finns några 

riktlinjer på vad fondbolagen ska ta ut gör inte processen enklare. Prissättningen skulle kunna 

jämföras med en typ av ”följa-John” syndrom där fonderna sätter förvaltningsavgiften i 

jämförelse med liknande fonder och gärna så högt som marknaden tål. (Lindmark, 2004. 

Aktiespararna, 2006) 

Andra avgifter som tas ut är som tidigare nämnt köp- och säljavgifter men dessa blir allt 

ovanligare och slopas av de flesta förvaltarna. Denna typ av avgifter tas främst ut för att täcka 

till exempel administrationskostnader som uppstår vid köp eller försäljning av värdepapperna 

i fonden. Avgiften är betydligt vanligare hos utländska fonder än svenska. (Aktiespararna, 

2006). 

2.3.1 TER och TKA 

Samtliga kostnader för fonder återspeglas vanligtvis inte i förvaltningsavgiften och köp- och 

säljavgiften. Det kan ligga både transaktionsavgifter, skatter och liknande kostnader som inte 

alltid redovisas tydligt och dessa kan skilja sig åt mellan länder.  För att utöka jämförbarheten 

mellan fonder har därför olika nyckeltal tagits fram, till exempel TER som anger samtliga 

kostnader bortsett från transaktionskostnader i relation till fondförmögenheten. Att inte 

transaktionskostnader ingår är då dessa kan inkludera courtage och skulle ge en skev bild av 

fondens kostnader. TER är ett vedertaget internationellt mått och fångar upp fondförvaltarnas 

samtliga legitima utgifter oavsett beräkningsgrund och kan därav ses som fondens totala 

driftskostnad. (Lindmark, 2010. & Fondbolagens Förening 2008) 

Ett annat mått på avgifter är TKA (totalkostnadsandel) som till skillnad från TER även 

inkluderar courtage och andra transaktionskostnader. Nyckeltalet återspeglar alla fondens 

avgifter per år och redovisas som en procentsats av den genomsnittliga fondförmögenheten. 

Om man studerar skillnaden mellan dessa två nyckeltal är oftast TKA något större än TER. 

TKA blir särskilt stort när fonderna är små, detta eftersom höga fasta kostnader och stor 

omsättningshastighet slår hårdare mot den totala förmögenheten när fonden är liten. TKA är 



10 
 

därmed missvisande på så vis att små fonder påverkas mer än stora fonder vid en ökad 

omsättningshastighet. (Lindmark, 2008)    

I denna uppsats representeras fondens avgift av TER med motiveringen att detta mått på ett 

mer tillförlitligt sätt speglar fondens totala driftkostnad, samt även är jämförbart mellan 

länder. Vid ett högt värde på TER antas fondförvaltningens aktivitet vara hög, därmed inte 

sagt att ett lågt TER uteslutande innebär en låg aktivitet. Hög försiktighet kommer i samband 

med detta antagande råda i slutsatser dragna till fondens aktivitet.  

2.3.2 Avgiftens betydelse över tid 

Nedanstående tabell visar hur mycket de olika avgiftsnivåerna minskar fondförmögenheten 

med för olika tidsperioder. Tabellen tar hänsyn till att avgiften dras varje dag.
 7

 

Tabell 1 – Avgiftens betydelse över tid 

Årlig avgiftsnivå 3 år 10 år 20 år 30 år 

0,50% -1,49% -4,88% -9,52% -13,93% 

1,00% -2,96% -9,52% -18,13% -25,92% 

1,50% -4,40% -13,93% -25,92% -36,24% 

3,00% -8,61% -25,92% -45,12% -59,34% 

 

Tabell 1 visar vad fondförmögenheten skulle ha minskat med för respektive period förutsatt 

en avkastning på 0 procent, vilket självklart inte är realistiskt. Mer intressant är dock att se 

vilka skillnader på lång sikt olika avgiftsnivåer leder till, det vill säga den negativa ränta-på-

ränta effekt avgifter kan liknas vid. Oavsett huruvida det stämmer eller inte borde dock en 

högre avgift även resultera i en högre avkastning, men skulle man anta att avkastningsnivån är 

lika stor över till exempel en 10-årsperiod för en fond med 0,5% respektive 1,5% avgift skulle 

den dyrare fonden minska fondförmögenhet med 8 procentenheter mer än den billigare 

fonden. På trettio år är den siffran uppe i ungefär 22,5 procentenheter vilket tydligt visar 

vilken skillnad en procentenhets differens i avgift får över tiden.  

2.4 Teorier inom finansiell ekonomi 

2.4.1 Portföljvalsteori 

Portföljvalsteorin är den grundläggande stommen i modern finansiell teori, och utgör 

stommen i fonders struktur. Att spara i fonder bygger generellt på att diversifiera sina 
                                                           
7
 Egen uträkning enligt formeln: (((Investerat belopp - (avgiften/365 dagar))^(365 dagar * antal år))-1) 
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tillgångar efter modern portföljvalsteori där målsättningen är att maximera sin avkastning 

samtidigt som man minimerar den risk man är exponerad emot. Risken minimeras genom att 

diversifiera sin portfölj i flertalet olika tillgångar samtidigt som de tillgångarna med högst 

förväntad avkastning bör väljas för att maximera den framtida avkastningen. (Berk, DeMarzo, 

2007. Sid 283f.) 

Grunden till portföljsvalsteorin lades såväl som utvecklas av Henry H. Markowits genom hans 

teori kring Mean-Variance, vilken innebär att en investerare kan uppnå högre avkastning per 

enhet risk genom att diversifiera sina investeringar i flertalet tillgångar. Målsättningen är just 

att en större nedgång i ett par av dessa tillgångar kommer kompenseras av en uppgång i 

övriga. (Berk, DeMarzo, 2007. Sid 323f.) 

Beroende på riskbenägenhet kombineras ofta tillgångar med olika risknivå tillsammans med 

riskfria placeringar. Den riskfria räntan tydliggör den avkastningen man skulle fått utan att 

exponera sig mot risk och utgörs vanligtvis av nivån på en 3-månaders statsskuldväxel som 

därmed speglar jämförelseräntan. (Avanza: Modulhjälp) 

2.4.2 Portföljens avkastning 

Den totala avkastningen för en portfölj beräknas genom att väga ihop de innevarande 

tillgångarnas förväntade avkastning med deras respektive vikter i portföljen. Den förväntade 

avkastningen för respektive tillgång beräknas genom att väga samman dess avkastning med 

sannolikheten för att den ska uppstå. Beräkningen av fonders avkastning görs utifrån den 

rapporterade andelskursen. Andelskurser i utländsk valuta omräknas var dag till svenska 

kronor efter den aktuella växelkursen. (Morningstar: Definitioner) Fonders avkastning består 

av dess utdelning samt värdeökning och beräknas enligt nedanstående. (Berk, DeMarzo, 2007. 

Sid 289f.)  

                                                                                                                        

                     
                     
                                 
                                 

För att utvärdera en fond över tiden används i regel det geometriska medelvärdet, detta främst 

för att det geometriska medelvärdet tar hänsyn till den kontinuerliga ränta-på-ränta effekt som 

får en stor betydelse över längre perioder. Det geometriska medelvärdet beräknas enligt 

följande.(Brigusgroup: Geometric mean) 
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Geometriska medelvärdet =                  
 

        

2.4.3 Portföljens risk 

För att kunna bedöma en portföljs risk används avkastningens standardavvikelse, vilken 

beräknas utifrån portföljens historiska avkastning under senaste 36 månaderna. Utifall den 

faktiska avkastningen inte tenderar att skilja sig nämnvärt från den historiska avkastningen  

anses portföljens ha låg risk. På motsatt vis innebär stora svängningar från den historiska 

avkastningen att portföljen har en hög risk då fondens värde varierar kraftigt. För att beräkna 

standardavvikelsen räknar man först fram portföljens varians vilket är ett kvadratiskt mått på 

hur mycket avkastningen i snitt avvikit från medelavkastningen. (Morningstar: Definitioner) 

   √
     ̅  

   
 

               

 ̅                                  

                        

2.4.4 Riskjusterad prestation – Sharpekvot 

Att enbart utvärdera en fond genom att se till dess avkastningen utan att ta hänsyn till 

exponerad risk skulle ge en snäv bild av fondens prestation. Därför har olika riskjusterade 

prestationsmått utvecklats för att kunna bedöma en fond med hänsyn till den risk fonden 

exponerar sig mot. Ett av de mest vedertagna riskjusterade måtten är Sharpekvoten vilket 

utvecklades av Nobelpristagaren William Sharpe. Sharpekvoten anger ett kvotvärde av hur 

mycket avkastning utöver den riskfria räntan per enhet risk som förvaltaren har åstadkommit. 

Ett högre kvotvärde innebär sålunda att förvaltaren har lyckats åstadkomma en högre 

avkastning relativt den risk förvaltaren exponerat sig mot. Nyckeltalet beräknas enligt 

nedanstående. (Berk, DeMarzo, 2007. Sid 347f.) 
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Figur 1 – Sharpekvoten 

 
 

Figuren illustrerar sambandet mellan avkastningen, riskfria räntan samt standardavvikelsen 

som betecknar den tagna risken. En högre Sharpekvot illustreras av en brantare lutning på 

linjen och betyder att en högre avkastning utöver den riskfria räntan per riskenhet har 

åstadkommits, det vill säga desto bättre är den riskjusterade prestationen. Är Sharpekvoten 

negativ tyder detta på att den riskfria räntan under perioden i genomsnitt har varit högre än 

den faktiska avkastningen. Punkt A, B och C i figuren illustrerar sambandet. Punkt A har 

uppnått en lika hög avkastning som punkt C utan att ha exponerat sig mot lika stor risk, och 

har därför ett högre kvotvärde. Om man istället jämför punkt B med punkt C har bägge 

investeringar exponerat sig mot en lika stor risk, dock har punkt B haft en högre avkastning 

och därav högre kvotvärde. Punkt B har i jämförelse med punkt C därmed åstadkommit en 

högre avkastning per procentenhet risk. Valet mellan punkt A och punkt B beror på ens 

riskbenägenhet, dock är kvotvärdet detsamma och tydliggör portföljvalsteorin där man inte 

kan uppnå högre avkastning utan att exponera sig mot en högre risknivå. 

2.4.5 Lagen om icke-arbitrage och den effektiva marknadshypotesen 

Arbitrage är möjligheten till att göra riskfria vinster, vilket inom den finansiella teorin inte är 

möjligt på grund av den effektiva marknadshypotesen (EMH). Marknaden anses vara allt för 

effektiv för att det ska vara möjligt att göra vinster utan att exponera sig mot risk. Den 

riskjusterade prestationen speglar därmed detta samband då avkastningen måste sättas i 

relation till dess risk för att ge en relevant bild. (Berk, DeMarzo, 2007. Sid 61f.)  

Huruvida marknaden är informationseffektiv eller inte har varit ett omdebatterat ämne under 

åren, varav EMH brukas kategoriseras i tre olika former; svag, halvstark och stark form. I 

EMH’s svaga form har alla tillgång till historisk information vilket innebär att exempelvis 
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teknisk analys inte kan användas till att generera överavkastning över tid då alla besitter 

samma information. I dess halvstarka form utökas den svaga formen med bolagsinformation 

såsom årsredovisningar och delårsrapporter. I dess halvstarka form är det dock fortfarande 

möjligt att generera överavkastning med insiderinformation. I EMH’s starka form är 

marknaden så pass informationseffektiv att det inte ens är möjligt med insiderinformation att 

göra vinster. Att göra överavkastning kan därmed endast ske via ett högre risktagande, då 

samma risknivå ska resultera i samma avkastning. (Berk, DeMarzo, 2007. Sid 271f.) 

3. Metod 

För att undersöka sambandet mellan fondavgiftens nivå samt fondens avkastning kommer en 

kvantitativ dataanalys att genomföras med både korrelation- och regressionsanalys. Såväl 

korrelationsanalys som regressionsanalys är vedertagna statistiska verktyg där 

korrelationsanalysen mäter styrkan i ett samband mellan variabler medan regressionsanalysen 

skattar det exakta förhållandet mellan variablerna. (Andersson, Jorner, Ågren, 2009. Sid 89f.) 

Dataanalysen kommer att beräknas i Minitab Solutions. 

3.1 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalys används för att bedöma förhållandet och styrkan i sambandet mellan olika 

variabler. Ett positivt samband innebär att variablerna påverkar varandra, vilket framgår av 

korrelationskoefficienten(r) som mäter styrkan. Korrelationskoefficienten kan anta alla värden 

mellan -1 till 1 där dessa värden utgör ett perfekt negativt respektive positivt samband. Talet 0 

antyder att det inte föreligger något samband mellan variablerna. Korrelationsanalysen är en 

bra metod för att få en bild av hur variabler förhåller sig till varandra. (Gujarati, 2009. Sid 

77f) 

Styrkan i ett samband approximeras på följande sätt och gäller omvänt även för negativ 

korrelation. (Brännback, 2010) 

 Korrelationskoefficienten: 0,00 – 0,09: Inget direkt samband 

 Korrelationskoefficienten: 0,10 – 0,29: Svagt samband 

 Korrelationskoefficienten: 0,30 – 0,49: Halvstarkt samband 

 Korrelationskoefficienten: 0,50 – 1,00: Starkt samband 
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Figur 2 – Korrelationssamband 

 

Figur 2 illustrerar olika grader av positivt samband mellan två variabler. Samma resonemang 

gäller för negativa samband. Ju starkare samband desto mer tyder det på att variablerna 

påverkar varandra då de rör sig i samma riktning.  

3.2 Multipel regressionsanalys 

I uppsatsen kommer multipel regressionsanalys att tillämpas för att fånga upp sambandet 

mellan avgiftsnivån och avkastningen samt den riskjusterade prestationen. I modellerna 

kommer den beroende variabeln, y, relateras till de förklarande variablerna, xj, varav 

sambandet linjäriseras. (Andersson, Jorner, Ågren, 2009. Sid 83f.) 

3.2.1 Dummyvariabler 

För att kunna inkludera kvalitativa egenskaper kommer dummyvariabler att användas som 

förklarande variabler. Dummyvariablerna kommer anta olika värden beroende på vilken 

egenskap som gäller enligt nedanstående. (Andersson, Jorner, Ågren, 2009. Sid 106f.) 

   = 0 ifall egenskap x gäller 

   = 1 ifall egenskap y gäller 

 

Regressionsanalysen kommer därmed ge olika värden beroende på fondtyp samt fondkategori. 

Modellen kommer därmed inkludera en dummyvariabel utifall fonden är en aktie- eller 

räntefond, samt en dummyvariabel som besvarar ifall fonden är svensk eller utländskt. 

Den linjära modell som används kommer sålunda ta följande form: 

                      

där 
  = den beroende variabeln 
  = konstant 
   = förklarande variabel 
   = betakoefficienten 
   = koefficient för kvalitativ variabel 
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   = dummyvariabel för kvalitativ variabel 
  = slumpvariabel 
 

Den skattade betakoefficienten (    kommer att belysa graden av linjärt samband i modellen. 

Betakoefficienten utgör den procentuella förändringen av den beroende variabeln,  , vid en 

förändring av den förklarande variabeln,   , med en procentenhet, givet att övriga variabler 

hålls oförändrade. Dummykoefficienten (  ) anger skillnaden i procentuell påverkan mellan 

de kvalitativa variablerna på den beroende variabeln. När en viss egenskap gäller och 

dummyvariabeln antar värdet 1 tolkas dess koefficient, annars gäller den andra egenskapen 

som inte innefattar värdet på koefficienten. Samtliga koefficienter kan anta såväl positiva som 

negativa värden. Tolkningen av koefficienterna gäller enbart för studerade variablernas 

intervall, att till exempel förutspå en avgiftsnivå på 10% och skatta avkastningen utifrån detta 

kan inte göras då avgiftsnivåer på denna nivå inte existerar i det undersökta intervallet.
8
 

Konstanten alpha (α) utgör skärningspunkten på y-axeln (det vill säga när x-variabeln är noll) 

men är inte av intresse vid tolkningen av regressionens parametrar då vi endast ser till fonder 

vars avgift är skild från noll.  

3.3 Exkludering av extremvärden 

Vid multipel regressionsanalys finns en problematik med att analysen påverkas av 

extremvärden då alltför stor vikt kan läggas vid deras existens. Dessa extremvärden kan både 

ge ett samband som att eliminera ett eventuellt samband för övriga observationer. Utifall 

övriga observationer är fördelade intill varandra utan ett till synes linjärt samband kan ett par 

extremvärden som ligger långt från detta kluster ge ett positivt eller negativt samband för 

samtliga observationer. Sambandet kommer därmed också gälla för det området som ligger 

mellan klustret av observationer samt extremvärdena, vilket information egentligen saknas 

om. Därmed finns det incitament att exkludera extremvärden. 

Å andra sidan finns det också nackdelar med att exkludera extremvärden, framförallt då 

studien kommer jämföra olika regressionsmodeller med varandra. Att exkludera till exempel 

30 extremvärden från modell 1 som speglar den 3-åriga avkastningen medan man enbart 

exkluderar 15 extremvärden från modell 2 som speglar den 10-åriga avkastningen leder till att 

jämförelser dem emellan blir problematiska. Dessutom kommer dataprogrammet vid ett så 

pass stort urval som denna uppsats använder sig av att flagga för nya extremvärden för varje 

                                                           
8
 Se Tabell 2 på sid 24. 
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ny regression man gör. Frågan skulle därmed också uppstå var man drar gränsen för ett 

exkluderande. 

Efter korrespondens med personal
9
 vid den Statistiska institutionen, Uppsala Universitet, 

anses det säkrast vid denna typ av studie att inte exkludera extremvärden. Studiens giltighet 

blir begränsad ifall man exkluderar extremvärden, och ett exkluderande måste kunna 

motiveras väl där man snarare borde byta modell än att exkludera extremvärden. Därmed 

kommer extremvärdena inte att exkluderas i denna uppsats då studien vill ge en så pass rättvis 

bild av hela fondmarknaden som möjligt.
10

  

3.4 Statistiska test 

Då de statistiska modellerna enbart kommer ge en skattad approximation av verkligheten 

kommer olika statistiska test att genomföras för att kunna bedöma studiens reliabilitet. 

3.4.1 Hypotestest 

För att testa den skattade regressionsmodellens relevans utförs två stycken hypotestest, F-test 

samt ett t-test. Hypotestesten är utformade för att bedöma ifall resultaten är statistiskt 

signifikanta eller endast beror på slumpen, då variablerna antas vara normalfördelade. Testen 

utgår från en nollhypotes (H0) vilken innebär att de skattade betakoefficienterna inte har 

någon påverkan på den beroende variabeln (H0:    =    = … =    = 0). Denna ställs mot en 

mothypotes (H1) vilken säger att minst en av betakoefficienterna är skild från noll. (H1:    = 

   = … =    ≠ 0). Hypotestestet bestämmer därmed ifall man på vald signifikansnivå kan 

förkasta nollhypotesen till förmån för mothypotesen. Behåller man nollhypotesen innebär 

detta ett icke-signifikant resultat och att det inte går att fastställa utifall eventuella resultat inte 

beror på slumpen. I denna uppsats kommer bägge hypotestesten att genomföras, där F-testet 

utförs för att bedöma ifall hela modellen är signifikant eller inte medan t-testet ska bedöma 

huruvida de enskilda koefficienterna är signifikanta eller inte (Newbold, P, 2009 sid 369f). 

Vid hypotestestning används p-värdet som bedömer sannolikheten att observera ett mer 

extremt värde än det vi observerat given sann nollhypotes. P-värdet används för att bedöma 

ifall nollhypotesen ska förkastas eller inte, då p-värdet jämförs med signifikansnivån. Utifall 

p-värdet är mindre än signifikansnivån förkastas nollhypotesen och vi antar då att 

mothypotesen är sann, det vill säga att det finns ett eventuellt samband. I fortsättningen 

                                                           
9
 Ronnie Pingel, Rolf Larsson, Anders Ågren. 

10
 Ifall studiens observationer skulle innefatta ett flertal extremvärden som påverkar modellen i betydande grad 

kan detta leda till autokorrelation i modellen. 
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kommer en signifikansnivå på 5% tillämpas i denna uppsats. Utifall p-värdet är mindre än 5% 

antas mothypotesen gälla och vårt resultat är statistiskt signifikant på 95%-nivån, det vill säga 

kan man med 95% säkerhet konstatera ett samband. (Andersson, Jorner, Ågren, 2009, sid 

112f.) 

3.4.2 Determinationskoefficienten, R2 

Determinationskoefficienten (i fortsättningen förklaringsgraden, R2) bedömer hur stor del av 

variationen i den beroende variabeln som förklaras av de förklarande variablerna. 

Förklaringsgraden anges inom intervallet 0 till 1, där ett högre värde innebär att modellen 

förklarar en större del av den beroende variabelns variation. En högre förklaringsgrad innebär 

sålunda statistiskt sett en bättre modell. (Andersson, Jorner, Ågren, 2009, sid 89f.) 

3.4.3 Multikollinearitet 

Även om man eftersträvar en så pass hög förklaringsgrad som möjligt föreligger det en risk att 

missvisande slutsatser dras då man tror att modellen förklarar mer än vad den gör. 

Anledningen till detta är att modellens förklarande variabler kan vara högt korrelerade med 

varandra vilket medför att modellen får en orättvist hög förklaringsgrad. Därmed utförs ett 

test av multikollinearitet vilket mäter korrelationen mellan de förklarande variablerna, detta 

heter VIF-test (Variance Inflation Factor). Approximativt innebär ett värde på som är högre 

än tio (VIF > 10) att det föreligger en hög av multikollinearitet mellan variablerna. 

(Andersson, Jorner, Ågren, 2009. Sid 119f)  

3.4.4 Autokorrelation 

Vid uppskattning av samband föreligger det även en risk att variablerna är korrelerade med 

varandra över tiden, vilket inte är ett faktum i denna uppsats då vi använder oss av redan 

framräknade medelvärden. Dock mer väsentligt till denna uppsats är att en annan potentiell 

orsak till autokorrelation uppkommer ifall man inte exkluderar extremvärden. Det vedertagna 

testet för att undersöka ifall variablerna är korrelerade över tiden är ett Durbin-Watson test. 

Testresultatet anges inom intervallet 1 till 4 där ett värde av 2 approximativt innebär att det 

inte föreligger någon autokorrelation mellan variablerna. Ett värde under 1 (DW < 1) samt 

över 3 (DW > 3) innebär å andra sidan att det föreligger positiv kontra negativ 

autokorrelation. (Andersson, Jorner, Ågren, 2009. Sid 183f) 
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3.5 Metodkritik 

3.5.1 Statistisk metod 

Att använda sig av statistik dataanalys kräver att resultaten tolkas på ett tillförlitligt sätt. 

Korrelations- och regressionsmodeller skattar enbart verkligheten utifrån givna observationer 

och speglar enbart ett förhållande inom det intervall som observationerna täcker. Det går inte 

att dra slutsatser utanför detta intervall. Att tolka resultat måste göras med tillförsikt, då 

tillexempel extremvärden kan påverka resultatet. Det kan även förekomma nonsenssamband, 

då variablerna inte har ett samband till varandra. Resultat som visar ett samband mellan 

variabler behöver heller inte utgöra ett kausalt samband. Det vill säga behöver inte den ena 

variabeln vara anledningen till en förändring av den andra variabeln, även om resultatet tyder 

på ett samband. 

Även om tillförsikt bör brukas vid analysering och slutsatser baserade utifrån korrelations- 

och regressionsmodeller, är metoderna vedertagna vilket borde öka uppsatsens giltighet då 

såväl forskare som studenter använder sig av dessa. Metoderna är tämligen lättförståeliga 

vilket har ett värde i sig varför mer komplicerade modeller inte alltid bör brukas, även om 

dessa ofta kan resultera i ett starkare resultat. Dock anses valda metoder vara relevanta för 

studien då de är tillräckligt avancerade för att besvara syftet på ett tillfredställande sätt.  

3.5.2 Sharpekvoten 

Att använda sig av Sharpekvoten som mått för den riskjusterade prestationen är inte heller 

helt oproblematiskt. Ett negativt värde på Sharpekvoten är till exempel svårtolkat, då ett högt 

negativt värde (Sharpe = -1) inte behöver vara sämre än ett lågt negativt värde (Sharpe = -

0,1). Framförallt inte när man bedömer avkastningen för varje enhet risk. För på motsvarande 

vis som en högre standardavvikelse ger en lägre positiv kvot, ger också en högre 

standardavvikelse en lägre negativ kvot. Vid jämförelse av två fonder som bägge har en 

avkastning på 2% medan den riskfria räntan är 3%, ger en standardavvikelse på 1 en 

Sharpekvot på -1 medan en standardavvikelse på 10 ger en Sharpekvot på -0.1. Eventuella 

negativa värden på Sharpekvoten kommer därmed tolkas med försiktighet. (Affärsvärlden: 

Problem med Sharpe) 

Dessutom anses man inte kunna jämföra fondförvaltare utifrån Sharpekvoten om dessa 

investerar på olika marknader eller har olika investeringsstrategier vilket båda påverkar 

risknivån. Till exempel kan man därmed inte jämföra fondförvaltare rakt av ifall de investerar 

i Sverige eller utomlands. Dock anses inte detta utgöra ett problem för uppsatsen då 
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uppsatsens fokus är från investeras synvinkel. Även om en investerare kan ha olika 

preferenser, anses den genomsnittlige investeraren vara mer mån om avkastningen samt 

riskexponeringen än var fonden investerar. En investerare skulle enligt detta resonemang 

därmed prioritera en fond med en hög riskjusterad prestation framför en fond med en låg 

riskjusterad prestation, oavsett var fonden investerar. Därmed är Sharpekvoten högst relevant 

för uppsatsen. (Affärsvärlden: Problem med Sharpe) 

4. Data 

Studien kommer att grundas på data från både Pensionsmyndigheten samt från Morningstar 

för att få tillgång till ett bredare datamaterial.
11

  

4.1 Dataurval 

Datamaterialet kommer endast utgöras av de premiepensionsfonder som varit aktiva i minst 

tio år. Att endast använda fonder som varit aktiva i tio år är för att kunna undersöka 

sambandet över tid, varför man dels kan undersöka effekten under en kortare period (3 år) och 

dels en längre period (10 år).  Att gå tillbaka längre bak i tiden hade varit önskvärt men hade 

inneburit ett betydligt mindre fondurval varför tio år utgör gränsen. Morningstar redovisar 

även standardavvikelserna för dessa perioder vilket gör det möjligt att räkna ut de 

riskjusterade prestationerna för samtliga perioder, vilket inte hade varit möjligt med data 

enbart från pensionsmyndigheten. Urvalet utgick efter dessa begränsningar till 461 stycken 

fonder. 

Då studien enbart kommer att fokusera på skillnaderna mellan aktiefonder och räntefonder har 

samtliga blandfonder (24st) och generationsfonder (21st) exkluderats vilket gav ett urval på 

416 fonder. Därefter har fonder som av olika anledningar saknar viss information alternativt 

besitter egenskaper som kan påverka analysen tagits bort (43st). Till exempel har samtliga 

fonder med resultatbaserade avgifter tagits bort. Detta gör att urvalet fastställdes till 373 

fonder. Vid uppdelning för fondtyp utgörs 311 av dessa av aktiefonder medan 62 är 

räntefonder. Vad gäller fondkategori är 144 stycken av totala antalet fonder svenska medan 

197 är utländska. 

                                                           
11

 Morningstar är en oberoende utgivare av fondinformation och har varit verksam i Sverige sedan 1999. 
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4.2 Motivering av vald tidsperiod 

En anledning till att analysera både en kortare och en längre period är för att fånga upp hur 

olika konjunkturnivåer påverkat fondernas prestation. Att jämföra resultaten för de olika 

tidsperioderna kan skapa en bra bild av konjunkturens inverkan för fondsparandet.
 12

 

4.2.1 3-årig konjunkturutveckling 

Går man tre år tillbaka i tiden (2008-01-01 till 2010-12-31) får man med större delen av 

nedgången efter finanskrisen men också den ordentliga uppgången som följde. På detta sätt 

bör man kunna se hur fonderna har klarat sig under dels väldigt skakiga tider men också hur 

de fonderna har klarat att ta sig ur krisen under en ordentlig uppgång. Som investerare vill 

man tro att om man betalar en högre avgift så borde man kunna förvänta sig en högre aktivitet 

i fonden och att detta leder till ett bättre resultat i såväl hög- som lågkonjunktur. Då perioden 

präglas av en djup nedgång samt en stark uppgång är det intressant att få en bild av avgiftens 

betydelse under denna period av kraftiga konjunktursvängningar. Är det så att man har tjänat 

på att betala mer i avgifter under dessa volatila tider?  

Figur 3 – 3-årig konjunkturutveckling 

 

4.2.2 10-årig konjunkturutveckling 

Ser man till 10-årsperioden (2001-01-01 till 2010-12-3) enligt Figur 4 framgår flera olika 

nivåer i konjunkturen. Dels fångar man upp slutskedet av IT-kraschen under början av 

årtiondet och den långa och volatila uppgången till högkonjunkturen i mitten på 2007. 

Dessutom får man med den kraftigaste och mest drastiska konjunktursvängningen under detta 

                                                           
12

 Även om konjunkturbarometern kan verka med viss fördröjning efter till exempel OMXS30, så anses det vara 

mer relevant att se till denna vid val av tidsperiod då den även innefattar räntemarknaden. Det får heller inte 

glömmas att figurerna endast speglar den svenska konjunkturen. 
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decennium med den starka uppgång som följde. En annan anledning att gå tillbaka så pass 

långt i tiden är att man får se hur fonderna klarat sig över tiden. Många använder fonder som 

ett långsiktigt sparande då är det av värde att undersöka avgiftens betydelse för en längre 

period med många ekonomiska upp och nedgångar. 

Figur 4 – 10-årig konjunkturutveckling 

 

4.3 Datavariabler samt bearbetning av data 

Studien kommer att byggas utifrån fyra olika regressionsmodeller. Modellerna kommer skilja 

sig åt på så vis att den beroende variabeln kommer vara olika i modellerna medan de 

förklarande variablerna kommer vara samma. Den beroende variabeln kommer i respektive 

modell utgöras av 3-årig avkastning (y1), 10-årig avkastning (y2), 3-årig Sharpekvot (y3) samt 

10-årig Sharpekvot (y4).  

4.3.1  3-årig (y1) respektive 10-årig avkastning (y2) 

Datamaterialet gällande den 3-åriga samt 10-åriga avkastningen är hämtat från Morningstar 

och speglar den årliga avkastningen för respektive period. Den årliga avkastningen är 

beräknad med hjälp av det geometriska medelvärdet. (Morningstar: Definitioner) 

4.3.2 3-årig (y3) respektive 10-årig Sharpekvot (y4) 

Sharpekvoten är manuellt uträknad baserat på uppgifter om den årliga avkastningen, 

standardavvikelsen samt den riskfria räntan.
13

 Medan uppgifter om avkastningen och 

standardavvikelsen för respektive fond är hämtade från Morningstar har den riskfria räntan 

baserats på uppgifter om en 3-månaders statsskuldväxeln från Riksbankens hemsida. Den 

                                                           
13

 För att dubbelkolla den manuella uträkningen har den framräknade 10-åriga Sharpekvoten för respektive fond 

jämförts med motsvarande siffror för den 10-åriga Sharpekvoten som finns redovisat på Morningstar.  
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riskfria räntan antas därmed vara 1,62% för 3-års perioden samt 2,55% för 10-års perioden.
14

 

Skillnaden i räntenivån under perioderna belyser de sista årens relativt svaga räntemarknad.  

4.3.3 Förklarande variabler 

Uppgifter om TER (x1) är hämtade från Morningstar och utgörs av nivån 2009, anledningen 

till att inte år 2010 används är för att uppgifter om TER 2010 ännu inte är redovisat för. Ett 

snitt för hela perioden är inte heller möjligt på grund av begräsningar i tillgänglig data även 

om detta varit mer önskvärt. I modellen används också dummyvariabler för att kunna 

kvantifiera annars kvalitativa variabler. Dummy 1 (  ) svarar på om fonden är en aktiefond 

eller räntefond där variabeln tar värdet 0 vid en räntefond (   = 0) och värdet 1 vid en 

aktiefond (   = 1). Vidare används ytterligare en dummyvariabel, dummy 2 (  ) vilket 

speglar om fonden är svensk (   = 0) eller utländsk (  = 1). Uppgifterna om de kvalitativa 

variablerna är hämtade från Pensionsmyndigheten.  

4.4 Deskriptiv statistik över datamaterialet 

Nedanstående tabell redovisar deskriptiv data som är aktuell för uppsatsen. Eftersom både 

fondtyp och fondkategori är av relevans för studien redovisas dessa separat. I sista kolumnen 

anges värdena för samtliga fonder som beskriver hela materialet, dessa värden diskuteras inte 

närmare men skapar en bild över hela datamaterialet. För fondtypen anges aktie- och 

räntefonder där ingen hänsyn tages till om dessa är svenska eller utländska. På motsvarande 

sätt tar fondkategorin ingen hänsyn till vilken fondtyp de svenska och utländska fonderna 

tillhör. För avkastning, standardavvikelse samt Sharpekvot anges den årliga förändringen för 

respektive period medan TER gäller för år 2009. Data illustreras även i Appendix del A) och 

B). 
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 Se Appendix E). 
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Tabell 2 – Deskriptiv data 

  Fondtyp Fondkategori   

  Aktie- Ränte- Svenska  Utländska Totalt antal 

  fonder fonder fonder fonder fonder 

Antal 311 62 176 197 373 

3-årig avkastning -2,09 (-2,40) % 3,66 (4,10) % 0,37 (1,30) % -2,49 (-2,55) % -1,13 (-1,10) % 

10-årig avkastning 2,59 (0,60) % 3,46 (3,65) % 2,85 (3,20) % 2,64 (0,90) % 2,74 (2,40) % 

3-årig Standardavvikelse 22,1 (21,4) % 6,6 (4,7) % 18,7 (20,4) % 20,2 (19,8) % 19,5 (20,4) % 

10-årig Standardavvikelse 19,9 (19,7) % 4,8 (3,7) % 16,9 (18,2) % 17,9 (17,6) % 17,4 (18,0) % 

3-årig Sharpekvot  -0,19 (-0,19) 0,56 (0,56) 0,07 (-0,37) -0,18 (-0,20) -0,06 (-0,14) 

10-årig Sharpekvot -0,04 (-0,11) 0,26 (0,26) 0,54 (0,07) -0,02 (0,11) 0,01 (-0,02) 

TER (år 2009) 1,60 (1,60) % 0,74 (0,60) % 1,16 (1,40) % 1,73 (1,82) % 1,46 (1,52) % 

TER-intervall: Min- och maxvärde 0,2% : 3,3% 0,1% : 2,8% 0,1% : 2,68% 0,28% : 3,3% 0,1% : 3,3% 

Tabellen anger medelvärdet samt medianvärdet inom parentes. 

 

Av tabellen tydliggörs skillnaderna mellan observationernas fondtyp samt fondkategori. För 

fondtypen framgår på sina håll betydande skillnader mellan aktie- och räntefonder. För bägge 

perioder har den genomsnittliga avkastningen för räntefonder varit högre än för aktiefonder, 

där aktiefonder resulterat i en negativ avkastning på -2,09% på 3-års sikt och en positiv 

avkastning på 2,59% på 10-års sikt i jämförelse med räntefonder vars motsvarande avkastning 

är 3,66% och 3,46%.
15

 Därtill föreligger stor skillnad för standardavvikelsen mellan 

fondtyperna, där aktiefonder klart och tydligt exponerat sig mot en betydligt högre risk än vad 

räntefonder har gjort. Detta resulterar i att den riskjusterade prestationen mätt med 

Sharpekvoten är negativ för aktiefonder men positiv för räntefonder under bägge perioder. 

När Sharpekvoten är negativ innebär det att den riskfria räntan varit högre än den avkastning 

som fonden exponerat sig mot. Vad gäller TER har aktiefonderna i genomsnitt tagit ut cirka 

en procentenhet högre avgift under 2009, vars intervall också är bredare. 

Det framgår även stora skillnader mellan fondkategorierna då svenska fonder haft en 

avkastning på 0,37% och 2,85% under perioderna i jämförelse med utländska fonder vars 

genomsnittliga årliga avkastning har varit -2,49% respektive 2,64%. Samtidigt har de 

utländska fonderna exponerat sig mot en högre risknivå under perioden. Avkastningsnivån 

och standardavvikelsen leder därför till att den riskjusterade prestationen för svenska fonder 

                                                           
15

 Vilket tydliggörs i Appendix A) har en hel del av aktiefonderna resulterat i en hög avkastning under perioden, 

att medelvärdet ändå blir så lågt är en konsekvens att ännu fler aktiefonder har gått dåligt. Detta belyser 

svårigheten med aktiv förvaltning där möjligheten finns till stora vinster men att det är väldigt svårt för förvaltare 

att pricka rätt över tid. 



25 
 

är positiv medan den är negativ för utländska fonder. Det har därmed under bägge perioder 

varit mer fördelaktigt med svenska fonder oavsett om hänsyn tas till riskexponeringen eller 

inte. Även vad gäller fondkategori har de fonder som presterat sämre även tagit ut en högre 

avgift, då utländska fonder tagit ut cirka en halv procentenhets högre avgift under 2009 än 

svenska fonder.  

Intressant är även att se till medianvärdet inom parentes. Medianvärdet anger det mittersta 

värdet av observationerna och är ett användbart mått utifall observationerna har en sned 

fördelning med såväl flertalet höga som låga värden. Är medelvärdet högre än medianvärdet 

innebär detta att det föreligger en positivt sned fördelning bland observationerna samt vice 

versa (SCB: Medelvärde). Som framgår av tabellen ovan föreligger det en sned fördelning för 

ett par av variablerna. Främst för den 10-åriga avkastningen för dels aktiefonder och dels för 

utländska fonder. Med andra ord har en minoritet av fonderna genererat en förhållandevis hög 

avkastning medan majoriteten av fonderna har haft en betydligt lägre avkastning. 

Slutligen visar min- samt maxvärdet inom vilket intervall TER ligger. Skattningar av 

avkastningen och den riskjusterade prestationen gäller enbart inom detta intervall. Ju närmre 

TER är medianvärdet desto säkrare prognos för den beroende variabeln.
16

 

4.5 Datakritik 

4.5.1 Användandet av olika databaser 

Det kan alltid finnas begränsningar med att använda sig av sekundärdata från olika databaser, 

detta då det kan vara skillnader i definitioner och redovisningsmetoder mellan databaserna. 

All kvantifierbar data kommer dock användas från Morningstar för att minimera risken för 

olika räkne- och redovisningsmetoder mellan databaserna. Däremot kommer all kvalitativ 

data hämtas från Pensionsmyndigheten, det vill säga uppgifter om fondtypen samt 

fondkategorin. Att använda sig av bägge databaser istället för bara en skapar ett bredare 

datamaterial vilket stärker studien. Därtill har all individuell databearbetning skett enligt 

vedertagna metoder vilket är positivt för studiens reliabilitet. 

                                                           
16

 Det har funnits funderingar kring att enbart inkludera de fonder med den lägsta respektive högsta avgiftsnivån 

för att kunna maximera skillnaden mellan olika avgiftsnivåer. Detta har i viss mån testats för men resultaten 

anses inte skilja sig nämnvärt från den fullständiga studiens resultat, varför detta inte är inkluderat. Då uppsatsen 

även syftar till att ge en överskådlig bild över hela fondmarknaden anses detta inte heller vara motiverat (på 

samma sätt som att en exkludering av extremvärden skulle leda till en missvisande bild av fondmarknaden). 
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4.5.2 TER år 2009 

En begränsning med studien är att TER år 2009 används, då det varit mer fördelaktigt att 

använda sig av ett genomsnitt av TER för respektive perioder då det är möjligt att värdet av 

TER har ändrats under den längre perioden. Detta har dock inte varit möjligt på basis av 

befintlig data då endast två års data av TER finns redovisat för samtliga observationer. För 

vissa observationer har det varit möjligt att gå tillbaka flera år i tiden medan det för andra ett 

par år enbart. Att använda sig av år 2009 för samtliga variabler har dock ansetts bäst och mest 

jämförbart mellan fonderna. Dock har korrelationstest genomförts mellan TER 2009 och 

genomsnittet av TER för samtliga perioder där TER är angivet där en väldigt hög korrelation 

har framgått (0,99), vilket antyder att små ändringar har skett under perioden för de fonder där 

det finns data redovisat.
17

 Detta behöver ju inte betyda något för förändringen av TER för de 

fonder där TER inte är redovisat för hela 10-årsperioden men det ger ändå en bild av 

utvecklingen. 

4.5.3 Vald tidsperiod 

Vilket framgick i stycke 4.2 föreligger det en risk att konjunktursvängningar kan prägla 

resultatet i betydande grad. Att ändra tidsperioderna med ett år bakåt eller framåt i tiden hade 

kunnat få helt annorlunda resultat vilket det är viktigt att vara medveten om. Helst hade man 

därför undersökt effekten över en längre tidsperiod, vilket dock inte har varit möjligt på basis 

av befintlig data. Det man dock kan konstatera om konjunktursvängningar är att dessa aldrig 

helt kan undvikas och att de dessutom utgör en betydande roll vilket måste räknas med vid 

placering av kapital. Konjunktursvängningar kommer och går vars effekt på fondsparande 

aldrig kan undvikas. Slutligen kan konstateras är att konjunkturbarometern ligger på en högre 

nivå i slutet än i början av de studerade perioderna vilket uppvisar en total uppgång i 

konjunkturen.
18

  

 

 

                                                           
17

 Se Appendix del D) om korrelation. 
18

 Författarna är medvetna om att valet av tidsperiod är helt avgörande för kommande resultat, och att resultaten 

kan ändras anmärkningsvärt vid en annan studerad period. 
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5. Empiriska resultat 

Nedan redovisas resultaten från den empiriska studien. Tolkning sker efter respektive 

modell.
19

 

5.1 Korrelationsanalys 

Tabell 3 – Korrelation med TER 

Korrelation med TER Aktiefonder (p-värde) Räntefonder (p-värde) 

3-årig avkastning -0,160 (0,005) 0,201 (0,117) 

10-årig avkastning 0,254 (0,000) -0,131 (0,309) 

3-årig Sharpekvot -0,082 (0,148) -0,316 (0,012) 

10-årig Sharpekvot 0,228 (0,000) -0,262 (0,040) 

 

Korrelationsanalysen visar skillnader mellan aktiefonder och räntefonder. För aktiefonder är 

sambandet svagt negativt för den 3-åriga avkastningen och Sharpekvoten (ej signifikant).  

Den 10-åriga avkastningen och Sharpekvoten är däremot positiv men visar ett relativt svagt 

samband. För räntefonder föreligger en positiv korrelation för den 3-åriga avkastningen (ej 

signifikant) men negativ för övriga variabler. Överlag ger korrelationsanalysen enbart svaga 

och på sina håll medelstarka samband (se stycke 3.1).  

5.2 Modell 1: 3-årig avkastning (y1) 

Tabell 4 – Resultat för 3-årig avkastning 

Variabel Koefficient Standardavvikelse T-stat P-värde VIF 

Konstant 4,938 0,762 6,480 0,000 

 TER (x1) -0,074 0,571 -0,130 0,897 1,783 

Räntefond = 0, Aktiefond = 1 (d1) -5,505 0,863 -6,380 0,000 1,420 

Svensk f. = 0, Utländsk f. = 1 (d2) -2,615 0,623 -4,200 0,000 1,330 

Modellen           

R2 19,10% 

    F-test (p-värde) 29,04 (0,000) 

    Durbin-Watson 1,928 

     

Resultatet i modell 1 tyder på ett negativt samband mellan TER och den 3-åriga avkastningen. 

Ökar TER med en procentenhet kommer den 3-åriga avkastningen minska med 0,07 

procentenheter. Resultatet är dock inte signifikant då p-värdet är högt, varför sambandet inte 

                                                           
19

 Tolkningen av regressionsmodellerna sker enligt följande: Koefficienten för TER visar effekten för samtliga 

observationer. Dummyvariablerna tolkas oberoende av varandra och visar skillnaden mellan de olika 

egenskaperna.  
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kan tolkas på annat sätt än en indikation. Däremot är dummyvariablerna signifikanta, där det 

föreligger relativt stora skillnader beroende på fondtyp och fondkategori. En aktiefond har 

enligt resultaten haft en 5,5 procentenheter lägre avkastning än en räntefond. Vidare har 

utländska fonder haft en 2,61 procentenheter lägre årlig avkastningen än svenska fonder under 

perioden. 

5.3 Modell 2: 10-årig avkastning (y2) 

Tabell 5 – Resultat för 10-årig avkastning 

Variabel Koefficient Standardavvikelse T-stat P-värde VIF 

Konstant 1,683 0,937 1,800 0,073 

 TER (x1) 3,776 0,702 5,370 0,000 1,783 

Räntefond = 0, Aktiefond = 1 (d1) -3,950 1,061 -3,720 0,000 1,420 

Svensk f. = 0, Utländsk f. = 1 (d2) -2,218 0,765 -2,900 0,004 1,330 

Modellen           

R2 7,50% 

    F-test (p-värde) 9,97(0,000) 

    Durbin-Watson 1,679 

     

Modell 2 anger ett positivt samband mellan TER och den 10-åriga avkastningen. En ökning 

av TER med en procentenhet har under perioden ökat avkastningen med 3,77 procentenheter. 

Tar man hänsyn till de kvalitativa variablerna har dock en aktiefond gått 3,95 procentenheter 

sämre än räntefonder per år under perioden. Skillnaden mellan svenska och utländska fonder 

är i denna modell 2,21 procentenheter, det vill säga har utländska fonder gått 2,21 

procentenheter sämre än svenska fonder under perioden. Samtliga förklarande variabler är 

signifikanta. 

5.4 Modell 3: 3-årig Sharpekvot (y3) 

Tabell 6 – Resultat för 3-årig Sharpekvot 

Variabel Koefficient Standardavvikelse T-stat P-värde VIF 

Konstant 0,662 0,045 14,540 0,000 

 TER (x1) 0,024 0,034 0,730 0,466 1,783 

Räntefond = 0, Aktiefond = 1 (d1) -0,761 0,051 -14,760 0,000 1,420 

Svensk f. = 0, Utländsk f. = 1 (d2) -0,245 0,037 -6,580 0,000 1,330 

Modellen           

R2 49,20% 

    F-test (p-värde) 119,23(0,000) 

    Durbin-Watson 1,845 
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Modell 3 visar den 3-åriga riskjusterade prestationen där det föreligger ett svagt positivt 

samband med TER, dock inte signifikant. Däremot är de kvalitativa variablerna signifikanta. 

Ser man till de olika fondtyperna uppvisar aktiefonderna en riskjusterad prestation som är 

0,76 procentenheter lägre per procentenhet risk än för räntefonderna. Utländska fonder visar å 

andra sidan i denna modell en riskjusterad prestation som är 0,24 procentenheter lägre per 

procentenhet risk än för svenska fonder. 

5.5 Modell 4: 10-årig Sharpekvot (y4) 

Tabell 7 – Resultat för 10-årig Sharpekvot 

Variabel Koefficient Standardavvikelse T-stat P-värde VIF 

Konstant 0,218 0,048 4,510 0,000 

 TER (x1) 0,156 0,036 4,320 0,000 1,783 

Räntefond = 0, Aktiefond = 1 (d1) -0,425 0,054 -7,760 0,000 1,420 

Svensk f. = 0, Utländsk f. = 1 (d2) -0,154 0,039 -3,900 0,000 1,330 

Modellen           

R2 15,10% 

    F-test (p-värde) 21,92 (0,000) 

    Durbin-Watson 1,738 

     

Resultaten från modell 4 uppvisar en positiv korrelation mellan TER och den 10-åriga 

avkastningen på 0,15 procentenheter, det vill säga leder en procentenhets ökning av TER till 

att den riskjusterade prestationen ökat med 0,15. Däremot har aktiefonder även i denna modell 

gått sämre än räntefonder, 0,42 procentenheter. Utländska fonder uppvisar i denna modell 

0,15 procentenheter lägre riskjusterad prestation per procentenhet risk än svenska fonder.  

5.6 Statistisk bedömning av modellerna 

Genomgående uppvisar modellerna tämligen starka resultat då F-testet är signifikant för 

samtliga modeller. Förklaringsgraden varierar något mellan modellerna med står sig generellt 

högre för modell 3 och 4 i jämförelse med motsvarande tidsperioder i modell 1 och 2, TER 

förklarar därmed mer av variationen i den riskjusterade prestationen än den vanliga 

avkastningen. Den starkaste förklaringsgraden uppvisas i modell 3 på 49,2% vilket innebär att 

modellen förklarar drygt hälften av variationen i den 3-åriga riskjusterade prestationen. 

Emellertid bör här tilläggas av koefficienten för TER inte är signifikant på 3-års sikt. För den 

10-åriga avkastningen samt riskjusterade prestationen är förklaringsgraden tämligen låg, 

varför tolkningen av TER bör ske med försiktighet då TER endast förklarar en liten del av 
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variationen i avkastningen. Däremot kan man fortsatt dra slutsatser om dummyvariablerna 

vilka tydliggör skillnaderna mellan olika fondtyper och fondkategorier. 

Samtliga variabler uppvisar relativt låga värden på VIF som testar graden av 

multikollinearitet. Med andra ord förekommer det approximativt en begränsad del av 

multikollinearitet mellan de förklarande variablerna vilket är ett bra resultat. Vidare ligger 

resultatet av Durbin-Watson under 2 men tillräckligt nära 2 vilket antyder att det inte 

föreligger någon nämnvärd grad av autokorrelation i modellen. Testet visar därmed att studien 

inte påverkas nämnvärt negativt av att inte exkludera extremvärden. 

6. Analys 

6.1 Avgiftens samband med avkastningen 

Ser man till den 3-åriga avkastningen kan man se en antydan till att en högre avgiftsnivå var 

förknippat med en lägre avkastning. Koefficienten är emellertid inte signifikant varför ingen 

vidare slutsats kan dras kring avgiftens innebörd. Något som å andra sidan är anmärkningsvärt 

är att aktiefonderna inte lyckats slå räntefonderna under denna 3-års period. Detta trots 

kraftiga svängningar i konjunkturen, många goda investeringsmöjligheter på aktiemarknaden 

och med en nästan obefintlig räntemarknad framförallt de senaste två åren. Vidare kan man se 

att om man behållit sina investeringar i Sverige har man överlag haft en högre avkastning än 

om man investerat i utländska fonder.  

På 10-års sikt framgår ett positivt samband mellan avgiftsnivån och avkastningen. Dock har 

aktiefonderna även under den längre perioden här presterat sämre än räntefonderna, något 

som är intressant med tanke på aktiefondernas högre avgift. Ser man till fondkategorin har det 

även för den längre perioden varit mer fördelaktigt att ha investerat i svenska fonder än i 

utländska fonder. Resultaten i denna undersökning är dessutom signifikanta på 95%-nivån. 

Enligt korrelationsanalysen antyds också att det föreligger ett svagt negativt samband mellan 

TER och 3-årig avkastning samt ett positivt för den 10-åriga avkastningen för aktiefonder. För 

räntefonder är sambanden de motsatta, dock är dessa resultat inte signifikanta. 

Ser man till den tidigare forskningen på området pekar resultaten delvis åt samma håll men 

också åt motsatt. Den negativa korrelation som infunnit sig på 5-års sikt i såväl Nilsson & 

Niclasen (2002) som Dahl, Dahlberg och Wallmark (2004) rapporter på ämnet torde även 

finnas på tre års sikt. Detta då aktiefondsplaceringar sällan ska göras på kortare än just 5-års 

sikt. På 10-års sikt tyder dock resultaten på att det föreligger ett positivt samband mellan 
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avgiften och avkastningen, vilket inte har framgått i den tidigare forskningen. Dock måste 

tilläggas att den tidigare forskningen har främst riktat in sig på aktiefonder varför det inte är 

helt jämförbart då denna studie även inkluderar räntefonder som har gått förhållandevis bra 

under perioden. Att våra resultat pekar på de stora skillnaderna mellan aktie- och räntefonder 

skulle dels kunna stödja detta resonemang, varför avgiftens effekt lär ha varit ännu lägre om 

studien enbart hade inkluderat aktiefonder. 

Då aktiviteten i förvaltningen i studien antas speglas av värdet på avgiften, går resultaten 

delvis åt olika håll. Avgiften får till synes en positiv effekt på avkastningen på 10-års sikt, å 

andra sidan har de billigare räntefonderna gått betydligt bättre än de dyrare aktiefonderna. 

Eftersom avgiften i resultaten dock är baserat utifrån både aktie- och räntefonder, är det inte 

helt okomplicerat att analysera detta rakt av. Vidare är det intressant att tolka 

korrelationsanalysen på 10-års sikt då aktiefonder har haft ett svagt positivt medan 

räntefonder ett svagt negativt samband (ej signifikant). Även om sambanden är svaga talar 

detta för att avgiften har viss betydelse för aktiefonder. 

Eftersom det föreligger så pass stora skillnader mellan fondtyperna från regressionsanalyserna 

antas de dyrare aktiefonderna överlag inte ha kunnat generera en avkastning i paritet till 

avgiften. Kopplar man detta till det teoretiska ramverket ger resultatet belägg för att den 

effektiva marknadshypotesen håller, åtminstone under kort sikt. På längre sikt finns det 

indikationer på att en högre avgift och därmed aktivitet i förvaltningen genererar en högre 

avkastning, ifall denna kompenserar för avgiftsnivån är å andra sidan en annan fråga.  

6.2 Avgiftens samband med den riskjusterade prestationen 

Intressant blir det även vid analyserandet av resultaten för den riskjusterade prestationen. Ju 

högre risk förvaltarna tar desto större är sannolikheten att fonden tappar mycket i värde, 

varför ett högre risktagande enligt teorin ska kompenseras av en högre avkastning. Resultaten 

pekar inte åt detta håll då det fortsatt föreligger stora skillnader mellan aktiefonder och 

räntefonder. Resultaten motsäger därigenom det teoretiska ramverket då aktiefonder som 

exponerar mot sig mot en betydligt högre risknivå enligt Tabell 2 ändå inte lyckas att ge en 

högre avkastning än räntefonder vare sig på 3 år eller på 10 år.  

Vidare är sambandet mellan avgiftsnivån och den riskjusterande avkastningen väldigt svagt 

positivt, vilket går emot den tidigare forskningen. En viss inverkan verkar därmed avgiften ha 

för den riskjusterade prestationen, däremot står sig fortfarande relativt stora skillnader mellan 

aktie- och räntefonder. Detta motsäger i sig portföljvalsteorin, och kan i sig tolkas som att 
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under de studerande perioderna har fondförvaltarna för aktiefonder tagit ut en högre avgift, 

exponerat sig mot en större risk men ändå inte lyckats prestera bättre än de betydligt säkrare 

och billigare räntefonderna. Detta gäller för båda perioderna. Dock minskar skillnaderna 

mellan aktiefonder och räntefonder när man ser till tio år. Även när man ser till den 

riskjusterade prestationen har utländska fonder presterat sämre än svenska dito.  

Problematiken vid tolkning av aktivitet i förvaltningen framgår med andra ord även när det 

gäller den riskjusterade prestationen. Enligt korrelationsanalysen är det ett svagt negativt 

samband för både aktiefonder och räntefonder mellan avgiften och den 3-åriga avkastningen. 

Under 10-årsperioden är det däremot ett svagt positivt samband för aktiefonder medan det 

negativa sambandet står sig för räntefonder. Detta antyder att avgiftsnivån har viss positiv 

inverkan för aktiefonder på längre sikt. Att korrelationen är negativ för räntefonder antas bero 

på att avgiften har mindre betydelse för räntefonders prestation. 

7. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan en fonds avgiftsnivå och dess 

avkastning ur en rad olika aspekter. Även om resultaten på sina håll inte är statistiskt 

säkerställda ger studien en indikation på att det finns anledning att hålla sig till de generellt 

sett betydligt billigare räntefonderna (eller borta från de dyrare aktiefonderna) om man vill åt 

ett säkrare långsiktigt alternativ (möjligheten till tidvis stora vinster blir dock begränsad). 

Enligt resultaten har avgiften på kort sikt haft en negativ effekt på avkastningen vilket 

överensstämmer med litteraturen inom området. På längre sikt föreligger dock ett positivt 

samband mellan avgiften och avkastningen vilket inte har framgått i tidigare forskning. Detta 

skulle kunna bero på att olika tidsperioder har studerats, att hänsyn i denna studie även tagits 

till räntefonder eller att urvalet i denna studie är betydligt större och bredare än framförallt 

inom tidigare svensk forskning.  

Även resultaten för den riskjusterade prestationen konstaterar att räntefonder under bägge 

tidsperioder presterat bättre än aktiefonder. Räntefonderna lyckas därmed åstadkomma en 

högre avkastning per procentenhet risk än vad aktiefonderna åstadkommit. Även om avgiften 

har en viss positiv effekt för den riskjusterade prestationen anses rimligen den merkostnad 

man som konsument betalar för en högre aktivitet i förvaltningen inte ha lönat sig under de 

studerade perioderna oavsett om man inkluderar riskexponeringen eller inte.  
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Fondtypen har därmed haft stor betydelse för sambandet mellan avgift och avkastning, vilket 

även gäller för den undersökta fondkategorin då svenska fonder genomgående har presterat 

bättre än utländska fonder. Detta trots att fondavgiften generellt sett är betydligt högre för 

utlandsplacerande fonder än de fonder som placerar i Sverige. Resultaten står sig även för den 

riskjusterade prestationen. Därtill kan man se en stor skillnad mellan utländska fonders medel- 

och medianvärde för avkastningen. Detta betyder alltså att det finns fonder som faktiskt 

presterar väldigt bra (10-årig avkastning) medan majoriteten å andra sidan gått dåligt, detta 

drar då upp och ”missvisar” medelvärdet. På samma sätt finns det fonder som gått särdeles 

dåligt och på så vis drar ner medelvärdet (3-årig avkastning).  

Då resultaten tyder på att avgiften har viss positiv effekt på lång sikt för samtliga fonder 

samtidigt som aktiefonder gått så pass mycket sämre än räntefonder ger studien dubbla 

budskap om aktivitetens betydelse för förvaltningen. Vilket antingen skulle kunna bero på till 

exempel begränsningar i vald metod eller antagna definitioner, lika gärna som att resultaten 

belyser fondmarknadens komplexitet. Slutsatserna om aktivitet i förvaltningen lämnas därmed 

därhän vid konstaterandet att avgiften haft en viss positiv effekt för avkastningen på längre 

sikt, samtidigt har de billigare räntefonderna gått betydligt bättre än de dyrare aktiefonderna. 

Det är inte heller helt okomplicerat att bedöma förvaltningens aktivitet utifrån studiens 

tillvägagångssätt, dock borde man kunna anta att aktiviteten i förvaltningen är förknippat med 

avgiften. Att räntefonder är passivt förvaltade sägs inget om, dock anses dessa vara mindre 

aktivt förvaltade än aktiefonder. 

Studiens resultat utgör dock endast en indikation på förhållandet mellan avgift och avkastning 

och säger inget om ett eventuellt kausalt samband eller hur framtiden ter sig. Vald tidsperiod 

kan också vara helt avgörande för resultaten och slutsatserna antas bara representera vald 

tidsperiod. Något som uppsatsen däremot klarlägger är fondavgiftens relevans för ens 

framtida fondförmögenhet över olika tidsperioder (se stycke 2.3.2). Ofta när man som 

småsparare ska investera i fonder är det lätt att stirra sig blind på fina broschyrer med kraftigt 

ökande utvecklingskurvor som visas upp. Liten vikt läggs generellt vid att belysa avgiftens 

betydelse i det långa loppet vilket är etiskt diskuterbart med tanke på avgiftsnivåns innebörd 

för ens framtida fondförmögenhet. Som nämnts är fonder för många det alternativ som gäller 

för att spara sina pensionspengar på och man räknar då med att få en ordentlig avkastning, i 

alla fall som motsvarar det man betalar för. Men som denna uppsats indikerar på är detta alltså 

många gånger inte fallet varför ett ifrågasättande av höga fondavgifter är berättigat och belägg 

ges åt följande fråga: ”Vad rättfärdigar egentligen fonder med höga avgifter?”. 
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Slutligen skulle en rimlig gissning vara att avgiften med tiden kommer få en betydligt 

viktigare roll i konkurrensen om småsparare och att marknadsföringen av fonder därav i allt 

större utsträckning kommer påvisa avgiftens negativa effekter än diverse historiska 

avkastningskurvor. Att inte en avgiftsfri fond som Avanza Zero marknadsför sig mer genom 

att belysa vilka negativa konsekvenser avgifter leder till är en stor gåta, då detta antagligen 

skulle öka Avanzas popularitet. Vid framtida val av fonder rekommenderas att istället för att 

fokusera på avkastningskurvor bygga valet kring avgiftsnivå samt den riskjusterade 

prestationen. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

En punkt som vore av intresse för vidare forskning är om man går in djupare inom området 

med hjälp av utförligare statistik där man tar hänsyn till fler variabler som kan påverka 

analysen. En sådan variabel skulle kunna vara storleken på fond, alltså hur mycket förmyndat 

kapital spelar in för fondens avkastning.  

Man skulle även kunna titta på det hela ur ett mer etiskt perspektiv. Hur man från 

fondbolagens sida motiverar alla dessa enorma utdelningar och höga lönenivåer när fonderna 

inte presterar bättre än de gör, trots att dyra avgifter tas ut. Hur fondförvaltarna motiverar att 

en högre avgift med en aktivare förvaltning och möjlighet till högre avkastning, när så inte 

blir fallet. Det vill säga vad betalar man avgiften för, och hur kan avgiftsnivåer fortsätta ligga 

på en så pass hög nivå för samtliga fonder när majoriteten går dåligt? 

Man kanske rent utav kunde titta på hur relationen mellan avkastning och utdelning hos 

fondbolagen. Rent krasst borde det ju vara så att de fondbolag som betalar ut mest utdelning 

till sina anställda har presterat bäst och vice versa. Har fondbolagen haft mycket stora 

utdelningar vill man ju som investerare att ens fonder ska ha gått mycket bra, annars borde ju 

fondens förmögenhet stanna i fonden. 

Denna uppsats ger en indikation på att det under längre tid skulle kunna löna sig med en högre 

avgiftsnivå, det vore därför intressant att gå ännu längre tillbaka i tiden, kanske uppåt 20 år, 

för att se avgiftens inverkan på avkastningen. En annan tanke vore att rikta in sig på de kanske 

40 billigaste respektive dyraste fonderna för att tydligare kunna belysa olika avgiftsnivåer. 
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Appendix 

A) Plottar över sambandet med TER 

Plot 1 – 3-årig avkastning och TER med fondtyp som dummy 

 

Plot 2 – 10-årig avkastning och TER med fondtyp som dummy 
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Plot 3 – 3-årig Sharpekvot och TER med fondtyp som dummy 

 

Plot 4 – 10-årig Sharpekvot och TER med fondtyp som dummy 

 

Plot 5 – 3-årig avkastning och TER med fondkategori som dummy 
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Plot 6 – 10-årig avkastning och TER med fondkategori som dummy 

 

Plot 7 – 3-årig Sharpekvot och TER med fondkategori som dummy 

 

Plot 8 – 10-årig Sharpekvot och TER med fondkategori som dummy 
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B) Deskriptiv data 

Deskriptiv data 1 – 3-årig avkastning 

 

Deskriptiv data 2 – 10-årig avkastning 
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Deskriptiv data 3 – 3-årig Sharpekvot 

 

Deskriptiv data 4 – 10-årig Sharpekvot 
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Deskriptiv data 5 – TER 

 

 

C) Data 

På grund av det omfattande datamaterialet redovisas inte datan för samtliga fonder. Nedan 

följer exempel ur materialet. Vid intresse av datamaterialet eller vidare redogörelse för dess 

bearbetning, maila någon av författarna. Källa: Pensionsmyndigheten och Morningstar 

Oskar Behrens: oskar.behrens@bredband.net 

Christoffer Nordenlöw: christoffer:_nordenlow@hotmail.com 

Gustaf Påhlman: gustaf.pahlman@gmail.com 
 

Fondnamn ISIN 

PPM-

kod 

3-årig 

avkastning 

10-årig 

avkastning 

3-årig 

Sharpekvot 

10-årig 

Sharpekvot 

TER 

år 

2009 Svensk/utländsk Aktie/ränte 

Cicero Sverige SRI SE0000731135 739458 2,5 5,9 0,036 0,157 1,33 Svensk Aktiefonder 

Capinordic Funds SICAV Europa Topp 50 LU0105895253 844464 -12 -3,2 -0,72 -0,356 0,8 Utländsk Aktiefonder 

Cicero Biotech & Healthcare SE0000727778 631960 1,3 -2,7 -0,02 -0,346 1,53 Svensk Aktiefonder 

First State Global Growth Fund A Acc GB0006124381 211094 -6,7 -3 -0,53 -0,368 1,94 Utländsk Aktiefonder 

Aktie-Ansvar Europa SE0000735797 273078 -5,6 0,6 -0,34 -0,126 1,4 Svensk Aktiefonder 

Öhman Varumärkesfond SE0000533945 964767 -2,8 -1,8 -0,27 -0,28 1,8 Svensk Aktiefonder 

Carlson Europe LU0090660126 515320 -8,2 -2,4 -0,47 -0,297 1,32 Utländsk Aktiefonder 

HQ Gorillafond A LU0108265355 914358 -2,4 -3,8 -0,2 -0,256 1,46 Utländsk Aktiefonder 

Ashburton Dollar International Equity Fund GB0004263058 733378 -7,3 -1,7 -0,57 -0,307 1,91 Utländsk Aktiefonder 

Länsförsäkringar Penningmarknadsfond SE0000837247 420646 2,6 2,9 1,101 0,562 0,21 Svensk Räntefonder 

Swedbank Robur Penningmarknadsfond SE0000543043 717611 2,5 2,7 1,273 0,275 0,51 Svensk Räntefonder 

SEB Penningmarknadsfond SEK SE0000984080 843284 1,7 2,5 0,101 -0,104 0,5 Svensk Räntefonder 

Handelsbanken Lux Korträntefond LU0092798577 718205 1,5 2,3 -0,22 -0,657 0,6 Utländsk Räntefonder 

 

D) Korrelationstest av TER 

Korrelationstestet är till för att testa hur TER har förändrats under åren. För samtliga 373 

fonder finns TER redovisat för två år bakåt i tiden. Därefter är redovisningen väldigt 

bristfällig på sina håll. Tabellen ska dock ge en bild av ifall TER har ändrats i väsentlig grad 

vilket skulle kunna påverka analysen negativt. Snittet speglar dels de sista två åren och dels de 

mailto:oskar.behrens@bredband.net
http://www.christoffer:_nordenlow@hotmail.com/
mailto:gustaf.pahlman@gmail.com


43 
 

sista åtta åren. Ifall TER enbart är redovisat fyra år bakåt så tar snittet för åtta år enbart hänsyn 

till dessa fyra år. Det framgår dock höga korrelationer mellan snittet för två år och åtta år med 

TER år 2009 som används i uppsatsen. Det kan självklart ha förekommit stora skillnader av 

TER de åren det ej finns data redovisat, en begränsning vi är varse om.  

Även här redovisas enbart en viss del av datan. Maila författarna ifall vid intresse av 

datamaterialet. Källa: Morningstar 

Fondnamn ISIN 

PPM-

kod 

TER 

2002 

TER 

2003 

TER 

2004 

TER 

2005 

 TER 

2006 

TER 

2007 

TER 

2008 

TER 

2009 

Snitt 

sista 

2 år 

Snitt 

sista 

8 år 

Fondita 2000+ B Acc FI0008802897 202002            2,05  2,05  2,05  2,05  2,05 

Aktia Medica B Acc FI0008804828 231753            1,87  1,87  1,87  1,87  1,87 

FIM Mondo FI0008812607 989491            1,80  1,80  1,81  1,81  1,80 

Ashburton Sterling International Equity Fund  GB0000492743 769208  1,93  1,87  1,88  1,88  1,13  1,88  1,13  1,89  1,51  1,68 

Ashburton Sterling Managed Income Fund Inc GB0000492859 840868  1,42  1,37  1,36  1,24  1,96  1,14  1,96  1,10  1,53  1,45 

Ashburton Dollar International Equity Fund GB0004263058 733378  1,95  1,87  1,90  1,87  1,88  1,88  1,88  1,91  1,90  1,89 

First State Global Growth Fund A Acc GB0006124381 211094        1,87  1,75  1,76  1,82  1,94  1,88  1,84 

First State Global Opportunities Fund A Acc GB0030978612 175265        1,89  1,63  1,62  1,62  1,65  1,64  1,67 

PineBridge American Equity Y IE0000018873 304659          1,12  1,13  1,16  1,18  1,17  1,15 

PineBridge Global Bond Y IE0000268916 483800          0,78  0,60  0,82  0,83  0,83  0,77 

Baring Eastern Europe Fund USD Inc IE0000805634 983593        2,06    2,05  2,18  2,01  2,10  2,08 

Baring Latin America Fund USD Inc IE0000828933 235291        1,75  1,80  1,80  1,74  1,70  1,72  1,75 

Baring Europa Fund USD Inc IE0000829121 155259        1,82      1,75  1,79  1,77  1,78 

Korrelation mellan snittet sista två åren (2008-2009) med TER 2009 = 0,9975 

Korrelation mellan snittet sista åtta åren (2002-2009) med TER 2009 = 0,9933 

 

E) Statsskuldväxlar – riskfria räntan 

Den riskfria räntan antas vara ekvivalent med 3-månaders statsskuldväxlar. Källa: Riksbanken 

Statsskuldväxlar 

3 månader       

Period Medel Min Max 

2001 3,9995 3,53 4,35 

2002 4,0704 3,57 4,345 

2003 3,0274 2,65 3,68 

2004 2,109 1,96 2,65 

2005 1,7118 1,45 2 

2006 2,3337 1,7 3,103 

2007 3,5482 3,108 4,195 

2008 3,9239 1,315 4,566 

2009 0,39 0,11 1,512 

2010 0,5122 0,18 1,35 

Snitt sista 3 åren = 1,6087 

Snitt sista 10 åren = 2,5621 

 

 


