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Sammanfattning

I denna uppsats behandlas den finansiella produkten fond-i-fond. Fond-i-fonder placerar i 

underliggande fonder av olika art såsom aktiefonder och räntefonder. Syftet med uppsatsen är 

att jämföra fond-i-fonder avseende variablerna avkastning, avgifter och risk samt att

undersöka om det finns ett samband mellan dessa variabler. I media har det förekommit 

artiklar om produkten vilka påstått att fond-i-fonder belastar investeraren kostnader i två led, 

för de underliggande fonderna och fonden i sig. Därmed är det relevant att fråga sig om en 

högre avgift motiveras av en högre avkastning?

Uppsatsens första del består av en kvantitativ undersökning av fond-i-fonder på den svenska 

marknaden. Då fond-i-fonder är en relativt ny produkt på den svenska marknaden är 

undersökningen begränsad till att studera historik av två verksamhetsår för fond-i-fonderna. 

Undersökningen har gjorts med hjälp av den statistiska metoden rangkorrelation. Det finns 

flertalet olika mått som används vid fondutvärdering, i denna uppsats används Sharpekvoten.

Variablerna avkastning och fondutvärderingsmåttet Sharpekvot har rangordnats för respektive 

fonder. Sedan har korrelationen av variablerna beräknats. Intuitivt kan en högre avgift 

tolereras hos en fond med högre avkastning. Slutsatsen av undersökningen är att en högre 

avgift inte motiveras med en högre avkastning. Undersökningen visar på ett negativt 

samband, ju högre avgift desto lägre avkastning, vilket är samma resultat som tidigare studier 

av aktiefonder visar.

En kvalitativ undersökning, i form av intervjuer med placeringsansvariga på två banker, har 

också företagits. Undersökningen har främst behandlat den finansiella marknadsföringen av 

fonderna men även kartlagt vilka kundgrupper som investerar i produkten. I intervjuerna

framgick att investerare i fond-i-fond varken har tid eller kunskap att på egen hand förvalta 

sitt kapital. Intressant i sammanhanget var att investerare i många fall inte var intresserade av 

fondavgifternas storlek. Slutsatsen av detta är att fondbolagen kan ta ut en hög avgift då de 

vet att placerarna som investerar i produkten fond-i-fond är ointresserade och har en allmän 

okunskap om avgifter och dess påverkan på avkastningen.



3

Innehållsförteckning

1 INLEDNING ....................................................................................................................................................... 4

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 4
1.2 PROBLEMDISKUSSION.................................................................................................................................... 5
1.3 SYFTE............................................................................................................................................................ 6
1.4 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................................... 6
1.5 DISPOSITION.................................................................................................................................................. 7

2 METOD............................................................................................................................................................... 8

2.1 METODDISKUSSION ....................................................................................................................................... 8
2.1.1 Kvantitativ undersökning...................................................................................................................... 8
2.1.2 Kvalitativ undersökning........................................................................................................................ 9

2.2 RELIABILITET ................................................................................................................................................ 9
2.3 VALIDITET................................................................................................................................................... 10

3 TEORI ............................................................................................................................................................... 11

3.1 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................. 11
3.1.1 Fees on fees in funds of funds ............................................................................................................. 11
3.1.2 An Analysis of Mutual Fund Trading Costs........................................................................................ 12
3.1.3 Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds ............................................................. 13

3.2 EFFEKTIVA KAPITALMARKNADER ............................................................................................................... 13
3.2 PORTFÖLJ- OCH DIVERSIFIERINGSTEORI ...................................................................................................... 14

3.2.1 Statistiska mått.................................................................................................................................... 14
3.3 UTVÄRDERINGSMÅTT.................................................................................................................................. 17

3.3.1 Sharpekvoten ...................................................................................................................................... 17
3.3.2 Jensens alfa ........................................................................................................................................ 18
3.3.3 Treynors index .................................................................................................................................... 19
3.3.4 Differential Return with Risk Measured by Standard Deviation ........................................................ 19

3.4 RANGKORRELATION.................................................................................................................................... 20
3.5 FINANSIELL MARKNADSFÖRING.................................................................................................................. 21

4 EMPIRISK UNDERSÖKNING ...................................................................................................................... 23

4.1 KVANTITATIV UNDERSÖKNING.................................................................................................................... 23
4.1.1 Beräkning av standardavvikelse och Sharpekvot ............................................................................... 27
4.1.2 Beräkning av rangkorrelation ............................................................................................................ 29

4.2 KVALITATIV UNDERSÖKNING...................................................................................................................... 30
4.2.1 Intervju med placeringsansvarig bank alfa ........................................................................................ 30
4.2.2 Intervju med placeringsrådgivare bank beta...................................................................................... 32

5 ANALYS ........................................................................................................................................................... 34

6 SLUTSATS ...................................................................................................................................................... 37

7 KRITISK GRANSKNING ............................................................................................................................... 39

7.1 EGEN KRITIK ............................................................................................................................................... 39
7.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING.............................................................................................................. 40

KÄLLFÖRTECKNING....................................................................................................................................... 42

LITTERATUR...................................................................................................................................................... 42
ARTIKLAR ......................................................................................................................................................... 42
INTERNET.......................................................................................................................................................... 43
INTERVJU .......................................................................................................................................................... 44

BILAGA 1 MÅNADSAVKASTNING FÖR FONDERNA .............................................................................. 45

BILAGA 2 RISKJUSTERAD AVKASTNING................................................................................................. 54

BILAGA 3 BERÄKNINGAR AV STANDARDAVVIKELSE......................................................................... 56

BILAGA 4 RANGKORRELATION .................................................................................................................. 58

BILAGA 5 FRÅGEFORMULÄR FÖR INTERVJUER .................................................................................. 59



4

1 Inledning

Inledningen ger läsaren en förståelse för det ämnesområde som behandlas i uppsatsen. 
Vidare presenteras syfte och avgränsningar för att klargöra vad uppsatsen undersöker. 
Slutligen ges en kort disposition över uppsatsen.  

1.1 Bakgrund

Fondandelsfond, även kallad fond-i-fond, är en typ av fond som placerar i andra fonder. I 

fortsättningen används begreppet fond-i-fond. Konceptet fond-i-fond kan exemplifieras enligt 

följande: Medan en aktiefond investerar i uppskattningsvis 100 olika aktier på en särskild 

marknad, investerar en fond-i-fond i 10 olika aktiefonder som tillsammans investerar i ca 

1000 olika företag över flera marknader.

Fond-i-fond är en relativt ny produkt på den svenska fondmarknaden vilket kan innebära att 

kunskapen om produkten och dess avgifter kan vara bristande. Detta tillsammans med det 

faktum att produkten har haft ett starkt genomslag på den svenska marknaden för finansiella 

produkter gör det intressant att studera fondslaget närmare. Cirka 30 procent av det totala 

fondflödet på den svenska marknaden under januari 2006 investerades i fond-i-fonder1. Under 

november 2005 var fond-i-fonder den populäraste sparformen bland de olika fondtyperna på 

den svenska marknaden2.

Motivet till att investera i fond-i-fond är att sprida risken och få ett mer diversifierat sparande. 

Ett annat argument, som ofta används i marknadsföringen av fonderna, är att investeraren får 

en aktiv förvaltning gjord av experter på området. Pia Nilsson, VD för Fondbolagens 

Förening anger följande anledningar till varför fond-i-fonder har blivit en populär sparform3:

"Fondspararna är mycket intresserade av fond-i-fonder dels för att det ger en större riskspridning 

dels för att det är möjligt för fondförvaltaren att byta fonder inom fond-i-fonden utan att det 

föranleder skattekonsekvenser."

Fond-i-fonder investerar oftast i både räntebärande fonder och aktiefonder. Andelen av 

respektive fondslag bestäms av fondens placeringsinriktning och risknivå. Det finns även de 
                                                
1 Dagens Industri, 2006-04-29
2 Fondbolagens Förening, 2006-04-12
3 Fondbolagens Förening, 2006-04-24
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som enbart investerar i underliggande aktiefonder, vilka då skulle kunna liknas vid en global 

aktiefond som också har en ansenlig riskspridning. En global aktiefond har dock generellt en 

lägre totalkostnad än motsvarande fondandelsfond. En av anledningarna till att avgifterna

oftast är högre för en fond-i-fond är att de till viss del tas ut i två led, både av fond-i-fonden 

och av de underliggande fonderna. Vad det är som gör att placerare ändå väljer att placera i 

fond-i-fond? På senare tid har kritiken mot fond-i-fonder varit omfattande i svenska medier4.

Det som främst ifrågasätts är avgifternas storlek och huruvida den så kallade ”dubbelavgiften” 

framgår för investeraren. 

Produkten fond-i-fond har sitt ursprung i fond-i-hedgefond. Då hedgefonder ofta har en hög 

minimiinvestering och dessutom ofta är stängda för nyinvesteringar uppkom en marknad för 

fond-i-fonder inriktade på hedgefonder vilket skulle underlätta för privata investerare.

1.2 Problemdiskussion

Fond-i-fond kan ha avgifter i två led; dels den avgift som tas ut av de underliggande fonderna,

dels den avgiften som tas ut av fonden i sig. Detta kan jämföras med om investeraren istället 

investerar direkt i de underliggande fonderna och därmed får samma investering men utan den 

extra avgift som tas ut av fond-i-fonden. Motivet till att investera i fond-i-fond kan vara att 

placeraren inte aktivt behöver se över sin fondportfölj utan låter en fondförvaltare ta hand om 

det. Ett annat motiv är att portföljrisken minskar vid placering i flera fonder. Kan en hög 

avgift motiveras av hög avkastning och stor riskspridning?

Det finns fond-i-fonder som väljer att enbart placera i fonder inom det egna fondbolaget vilket 

kanske inte sprider risken önskligt jämfört med de fonder som investerar i flera fondbolags 

fonder. Till detta kan det finnas olika motiv, det kan handla om att undvika en kapitalflykt till 

andra fondbolag eller att minska den s.k. ”dubbel-avgiften” som blivit hårt kritiserad. Fond-i-

fonder som investerar i sitt eget fondbolags fonder tar oftast inte ut någon extra avgift för 

detta. Den extra avgiften uppkommer först när fond-i-fonden väljer att investera i externa 

fonder. Fond-i-fonder som endast investerar i det egna fondbolagets fonder tappar dock en del 

av konceptet bakom fond-i-fonder. Då utbudet av placeringar kan vara väsentligt begränsat

                                                
4 Se t.ex. Dagens Industri, 2006-05-01
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jämfört med att kunna investera i hela fondmarknaden blir den ökade diversifieringen samt 

riskspridningen begränsad. 

Vidare är det intressant att belysa hur marknadsföringen av den här typen av fonder sker. 

Först och främst gäller detta huruvida ovannämnda avgifter presenteras i marknadsföringen.

Genom att studera investeringsunderlag samt intervjua fondbolag kan en uppfattning skapas 

om hur marknadsföringen sker av fond-i-fonder i nuläget.

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka avgifter, avkastning och risk i ett antal fond-i-fonder som 

vänder sig mot den svenska fondmarknaden. Vilka samband finns mellan dessa tre variabler? 

Förekommer det höga avgifter och är de i så fall motiverade i relation till dess avkastning och 

risk? Vidare undersöks även den finansiella marknadsföringen av fond-i-fonder, med fokus på 

ovan nämnda faktorer.

1.4 Avgränsningar

Denna uppsats har begränsat sig till att undersöka fond-i-fonder förvaltade av svenska 

fondbolag som i huvudsak riktar sig mot svenska privata samt institutionella placerare. För att 

skapa en representativ bild över fond-i-fondmarknaden undersöks både fond-i-fonder som 

enbart placerar i det egna fondbolagets fonder samt fond-i-fonder som även placerar i andra 

fondbolags fonder.

De fond-i-fonder som undersöks har funnits på den svenska marknaden i minst två år, denna 

avgränsning görs då det krävs två års historisk data för att göra en relevant kvantitativ 

undersökning. Vidare behandlar uppsatsen endast fond-i-fonder som i huvudsak investerar i 

räntefonder och aktiefonder, således utesluts fond-i-hedgefonder. Anledningen är att 

hedgefonder har väsentliga skillnader vad det gäller placeringsregler och syfte. Även de fond-

i-fonder som till viss del placerar i fonder och till viss del direkt i aktier har uteslutits.
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1.5 Disposition

Uppsatsen är indelad i sju kapitel och avslutas med källförteckning samt bilagor. Nedan 

presenteras kapitelindelning samt en kort redogörelse av respektive kapitels innehåll.

 Kapitel 1 – Inledning

I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet och en problemdiskussion förs. Syfte och 

avgränsningar ingår även i kapitlet.

 Kapitel 2 – Metod

I detta kapitel presenteras de olika metodansatser som används i uppsatsen samt dess 

validitet och reliabilitet. 

 Kapitel 3 – Teori

I kapitel tre presenteras den teori och tidigare forskning som efter genomförda 

litteraturstudier har ansetts vara relevanta för uppsatsen.

 Kapitel 4 – Empirisk undersökning

Kapitel fyra innehåller den kvantitativa och kvalitativa undersökningen samt dess 

respektive resultat.

 Kapitel 5 – Analys

Här redovisas analysen, som är baserad på den empiriska undersökningen samt 

bakomliggande teori.

 Kapitel 6 – Slutsats

I kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser.

 Kapitel 7 – Kritisk granskning

Kapitlet består av två delar, egen kritik, där brister i uppsatsen diskuteras samt förslag 

till vidare forskning.
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2 Metod

I metodkapitlet redogörs för de olika metodansatser som används för att besvara uppsatsens 

frågeställning. I slutet av kapitel diskuteras reliabilitet och validitet för valda metodansatser

2.1 Metoddiskussion

I detta avsnitt behandlas hur arbetet med uppsatsen och dess undersökning har strukturerats. I 

den första delen av uppsatsen genomförs en undersökning med hjälp av kvantitativa metoder. 

Därefter genomförs ett fåtal intervjuer, dvs. en kvalitativ undersökning. Uppsatsen kan 

därmed sägas bygga på en induktiv-deduktiv ansats5.

2.1.1 Kvantitativ undersökning

Den kvantitativa metoden innebär att problemen behandlas med en positivistisk 

vetenskapssyn. Grundantagandet för denna syn är att det som studeras ska kunna gå att 

iakttaga och mäta. Vidare åtskiljs fakta och värderingar, utgångspunkten är att forskaren är 

neutral och att forskningen skall reflektera verkligheten så objektivt som möjligt.6

Jämförelsen mellan avkastning och avgifter genomförs med hjälp av statistiska metoder. Först 

sker insamling av data från fonderna, dessa data behandlas sedan med hjälp av den statistiska 

metoden rangkorrelation.

Den risk som en fond har beräknas med hjälp av standardavvikelse. Definitionen av detta mått 

presenteras i kapitel 3.2 Portfölj- och diversifieringsteori. De flesta fondbolag och 

ratingföretag använder detta mått för sin riskklassificering men med olika tidsintervall. Då 

fond-i-fonder inte har funnits speciellt länge på den svenska marknaden kommer 

tidsintervallet 24 månader att användas.

                                                
5 Eriksson & Wiedersheim, 2001
6 Eriksson & Wiedersheim, 2001
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Data för fondernas avkastning är s.k. sekundär data och har erhållits från ratingföretaget 

Morningstar samt respektive fondbolags årsrapporter. Efter insamling och bearbetning av data 

för avkastning och risk kan Sharpekvoten beräknas för de olika fonderna. Sharpekvoten 

redovisas i kapitel 3.3.1 Sharpekvoten.

2.1.2 Kvalitativ undersökning

I uppsatsens andra del genomförs intervjuer med placeringsrådgivare (säljare av fonder) på 

två banker. Intervjuerna används främst som underlag för diskussionen om finansiell 

marknadsföring av fonderna. Genom detta kan en bredare bild av produkten fond-i-fond, vilka 

som investerar i den och hur den marknadsförs skapas. Liksom i den kvantitativa 

undersökningen görs intervjuerna med fokus på avkastning, avgifter och risk.

Intervjuerna är delvis strukturerade. Inför intervjuerna utarbetas ett frågeformulär med för 

ämnet relevanta frågor, vilket återfinns i bilaga 5 Frågeformulär för intervjuer. Formuläret 

används som grund för intervjuerna, samtidigt som möjligheten finns, för både intervjuarna 

och respondenterna, att samtala utanför formulärets ramar. På detta sätt blir det lättare att 

komma åt intervjupersonernas syn på produkten fond-i-fond vilket möjliggör att intressant 

fakta om finansiell marknadsföring kan framkomma, som eventuellt inte hade framkommit 

vid en helt strukturerad intervju7. Efter intervjuerna sammanfattas och redovisas den 

information som anses vara relevant för uppsatsen i kapitel 4.2 Kvalitativ undersökning. För 

att få en bredare bild av marknadsföringen av fond-i-fonderna kompletteras intervjuerna med 

studier av produktblad och respektive banks hemsidor. 

2.2 Reliabilitet

För den kvantitativa delen av uppsatsen och beräkningar av rangkorrelation respektive 

Sharpekvot kan det förutsättas att reliabiliteten är hög. De data som inhämtas från 

fondbolagen anses ha en hög tillförlitlighet då dessa företag lyder under regler från 

Finansinspektionen. Om samma data används i ett upprepat försök bör resultatet bli 

detsamma. 

                                                
7 Merriam, 1994
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Den kvalitativa undersökningen är mer svårdefinierbar i termer av reliabilitet. Detta p.g.a. att 

tolkningar av en intervju är subjektiva och kan uppfattas olika av olika personer. Det kan dock 

anses att de personer som har intervjuats är väl insatta i situationen och kan ge tillförlitliga 

svar. Vidare är det en fördel att författarna har genomfört intervjuerna tillsammans och kunnat 

diskutera olika tolkningar av svaren sinsemellan.

2.3 Validitet

Extern eller yttre validitet handlar om huruvida resultaten är tillämpliga i andra situationer.8

Applicerat på uppsatsen skulle det vara om resultaten går att använda på t.ex. aktiefonder. En 

extern validitet för uppsatsen skulle då vara att resultaten är generella. Det kan uppstå 

problem med generaliseringar, för att kunna generalisera bör undersökningen slumpmässigt 

välja fonder ur olika segment9. Då uppsatsen inriktar sig på fond-i-fond är det svårt att säga 

att resultaten pekar på att det ska vara likadant för exempelvis aktiefonder. För att kunna 

generalisera bör fler variabler än avkastning, risk och avgifter tas med i undersökningen. 

Således har inte uppsatsen en hög extern validitet.

Intern validitet handlar om hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten och om det 

som undersöks verkligen är det som skall undersökas10. Uppsatsen har en del avgränsningar i 

urvalet av fonder, dessa avgränsningar har varit relevanta för att kunna genomföra en objektiv 

och rättvis undersökning. I och med att urvalet av fonder ur gruppen fond-i-fonder inte har 

varit slumpmässigt kan det tolkas som att resultatet inte har en hög inre validitet. Dock är det 

viktigt att tillägga att det inte gör uppsatsens resultat mindre viktigt för att det saknar en hög 

inre validitet. Avgränsningen till att fondens startdatum ska vara tidigare än 2004 är att det 

inte går att räkna ut en hållbar standardavvikelse om fondens historiska data understiger 2 år. 

Samtidigt kan det för den inre validiteten vara negativt om antalet begränsningar påverkar 

urvalet till att bli för litet. 

                                                
8 Merriam, 1994
9 Merriam, 1994
10 Merriam, 1994
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3 Teori

De teorier som ligger till grund för fonder och däribland fond-i-fond är diversifierings- och 

portföljvalsteori. Fond-i-fonderna kan analyseras med hänsyn till dessa teorier för att utvisa 

om de är optimalt sammansätta. Följaktligen kan marknadsföringen av fonderna analyseras 

med hjälp av teorier inom finansiell marknadsföring. I kapitlet presenteras också relevant 

tidigare forskning inom området.

3.1 Tidigare forskning

Tidigare forskning inom placeringsformen fond-i-fond är begränsad, en av anledningarna kan 

vara att produkten är relativt ny. Kvantitativa undersökningar kräver en viss tidshistorisk 

analysdata för att kunna genomföras. Detta innebär att inga kvantitativa undersökningar om 

fond-i-fonder har genomförts. De artiklar av relevans som finns om fond-i-fonder behandlar 

främst fond-i-hedgefond på den amerikanska marknaden. Däremot har det skrivits mycket om 

samband mellan avkastning, avgifter och risk för vanliga aktiefonder.

3.1.1 Fees on fees in funds of funds11

Artikeln ”Fees on fees in funds of funds” behandlar de extraavgifter som tas ut av fond-i-

fonderna. Författarna diskuterar främst fond-i-hedgefond och hävdar att konceptet passar

relativt väl på hedgefonder då dessa kräver enskilt stora investeringar vilka kan exkludera 

mindre investerare. Författarna menar att en av fördelarna med fond-i-fond är att 

diversifieringen är stor. Vidare hävdar de att ju mer diversifierad en fond är desto större risk 

löper investeraren att utsättas för en högre avgift då kurtage och förvaltningsavgifter ökar. 

Författarna undersöker huruvida de extra avgifterna är motiverade med hänsyn till en ökad 

diversifiering och åtkomst till en ”stängd” marknad. I artikeln jämförs avkastningen justerat 

för avgifter i ett antal fond-i-hedgefonder med individuella hedgefonder och slutsatsen är att 

de individuella hedgefonderna har en högre avkastning, d.v.s. den ökade diversifieringen kan 

inte rättfärdiga den höga avgiften. 

                                                
11 Brown, Goetzmann och Liang, 2003
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Hedgefonder har inte bara en förvaltningsavgift utan kan även ha en prestationsbaserad avgift, 

lyckas fonden få en avkastning utöver den förväntade ökar därmed förvaltningsavgiften. Ett 

problem som kan uppstå då fond-i-hedgefonden investerar i fler och fler hedgefonder i syfte 

att diversifiera är att sannolikheten att någon av de underliggande fonderna utvecklas positivt 

ökar och därmed framkallar prestationsavgift. Trots en negativ värdeutveckling för fond-i-

fonden som helhet kan alltså investeraren tvingas att betala prestationsavgift för någon av de 

underliggande hedgefonderna. Detta kan även uppkomma om investeraren väljer att investera 

direkt i de underliggande fonderna och är därför ingen kritik mot fond-i-fondkonceptet. 

Författarna hävdar att det verkliga problemet är den informationsbrist om prestationsavgiften 

som uppstår för investeraren och att denne då inte kan ”hedga” sig mot densamma. Det 

uppstår därmed en dödviktskostnad som enligt författarna kan vara anledningen till att dessa 

fond-i-hedgefonder har en relativt dålig historisk utveckling jämfört med de hedgefonder som 

investeras i. Denna dödviktskostnad blir ett faktum då prestationsavgiften drabbar 

investeraren och inte fond-i-hedgefondförvaltaren som står för investeringsbesluten. 

Författarna lanserar en teori som bygger på att fond-i-hedgefonden betalar prestationsavgiften 

till den underliggande hedgefonden men samtidigt tar ut en prestationsavgift av investeraren. 

Detta skulle då innebära att förvaltaren ges incitament till att skapa en högre avkastning och 

problemet med dödviktskostnad försvinner. 

3.1.2 An Analysis of Mutual Fund Trading Costs12

I artikeln ”An Analysis of Mutual Fund Trading Costs” visar författarna att aktiefonders 

avkastning har ett negativt samband med dess kostnader. Detta är enligt författarna ett 

etablerat faktum och har visats av flera olika undersökningar. Denna artikel handlar i första 

hand om hur fondernas transaktionskostnader korrelerar med avkastningen. Med 

transaktionskostnader avses främst de kurtageavgifter som uppstår då fonden köper och säljer 

tillgångar samt spread-kostnader. Undersökningen, som görs med hjälp av ett urval av 

aktiefonder på den amerikanska marknaden mellan 1984 och 1991, utmynnar i en 

regressionsanalys som visar att högre transaktionskostnader inte leder till högre avkastning.

                                                
12 Chalmers, Edelen och Kadlec, 1999
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3.1.3 Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds13

Författarna har utfört en studie om fonder på den svenska marknaden. De har utvärderat 

svenska fonder under perioden 1993-1997 genom en regressionsanalys med avseende på 

avkastningen i förhållande till ett antal andra mått. Även här kommer författarna till slutsatsen 

att fonderna har ett negativt samband med kostnader, d.v.s. fonder med höga avgifter 

underpresterar relativt mot fonder med låga avgifter. Enligt författarna är detta i linje med vad 

som framkommit även i studier av den amerikanska marknaden (Elton, Gruber, Das, och 

Hlavka (1993) och Carhart (1997))

Vidare kommer författarna fram till att aktivt förvaltade fonder presterar bättre än fonder som 

är passivt förvaltade. Författarnas slutsats av dessa två resultat är att fonder med hög avgift 

kan prestera bra, men inte tillräckligt bra för att motivera de högre avgifterna. Författarna 

kommer också fram till att små aktiefonder presterar bättre än stora aktiefonder.

3.2 Effektiva kapitalmarknader

En effektiv kapitalmarknad karakteriseras av att aktiepriset reflekterar all tillgänglig 

information. I en effektiv marknad är det omöjligt för en investerare att erhålla en abnormal 

avkastning då all information redan är inkluderad i priset. Denna teori utgår ifrån att alla 

investerare är rationella samt att de har homogena förväntningar. I verkligheten kan dock inte 

marknaden absorbera all information direkt, därför har tre kategorier av effektiva marknader 

definierats:14

En kapitalmarknad definieras som svagt effektiv om den till fullo reflekterar informationen om 

historiska aktiekurser. Denna marknadsform tar endast hänsyn till historisk prisinformation, 

som alla har tillgång till, och inte information om prognoser, vinster och liknande vilket 

innebär att en investerare inte kan basera sina placeringar på historiska data. Vidare definieras 

en kapitalmarknad som semistark om priset reflekterar all publik information, som t.ex. 

historisk data, data om försäljning, vinster etc. En investerare på den här marknaden skulle 

alltså behöva ha mer kunskaper än att kunna leta fram historisk prisinformation. Denne måste 

                                                
13 Dahlquist, Engström & Söderlind, 2000
14 Ross, Westerfield & Jaffe, 2005
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också ha kännedom om företagsspecifika faktorer. En marknad är starkt effektiv om priset 

reflekterar all tillgänglig information, publik som privat. Den semistarka respektive starka 

formen av marknadseffektivitet innebär att en investerare inte kan göra bättre investeringar än 

någon annan, i längden, så länge denne inte har tillgång till insiderinformation. Om denna 

teori håller skulle alltså en professionell förvaltare inte vara bättre än någon annan på att 

förvalta t.ex. en fond. Genomförda undersökningar stöder denna tes, vilket skulle innebära att 

i verkligheten så är marknaden minst semistarkt effektiv15.

3.2 Portfölj- och diversifieringsteori

Konceptet med fonder bygger på att sprida risken och att öka diversifieringen. Genom att 

investera i flera aktier är det möjligt att minska risken jämfört med att endast investera i 

enstaka aktier. Då investering i aktier kräver ett förhållandevis stort kapital är det svårt för den 

enskilde investeraren att sprida risken då transaktionskostnaderna blir stora i förhållande till 

investeringen. Vid aktiehandel tar mäklaren ett arvode (kurtage) vid både köp och försäljning. 

Vid mindre investeringar kan en betydande del av investeringen utgöras av detta arvode, 

vilket innebär att aktievärdet måste öka mer än vid en större investering för att kunna realisera 

en vinst. Syftet med fonder är att med ett mindre nominellt kapital kunna uppnå riskspridning. 

En fond samlar flera investerare som tillsammans delar på transaktionskostnaderna och 

samtidigt får ett tillräckligt stort gemensamt kapital för att kunna uppnå en tillfredsställande 

riskspridning. Risken i en fond mäts ofta med standardavvikelse, som förklaras mer utförligt

nedan.

3.2.1 Statistiska mått

Avkastningen på en portfölj med ett antal innehållande tillgångar är lika med de individuella 

tillgångarnas avkastning multiplicerat med tillgångens relativa vikt (uttryckt i inköpskostnad) 

i portföljen enligt (3.1).16

R  wiRi

i1

n

 (3.1)

                                                
15 Ross, Westerfield & Jaffe, 2005
16 Luenberger, 1998
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där R =  totala avkastningen för portföljen 

Ri = avkastningen för den individuella tillgången

wi = vikten för den individuella tillgången

En tillgång som t.ex. en aktie har ett okänt framtida värde, teoretiskt kan aktiens värde placera 

sig i ett oändligt intervall som dock inte kan anta ett negativt värde. En del värden är mer 

sannolika än andra, summeras sannolikheten multiplicerat med respektive värde ges ett 

förväntat värde (E(x)) för den enskilda tillgången. Vidare kan avvikelsen från detta förväntade 

värde beskrivas med hjälp av variansen. Variansen definieras som:17

var(x)  E x  E(x) 2  2 (3.2)

För att beräkna variansen på en portfölj används kovariansen som visar hur två enskilda 

tillgångar samvarierar. Matematiskt definieras kovariansen enligt (3.3)18. Ekvation (3.4) 

uttrycker korrelationskoefficienten.

cov x1,x2  E x1  E(x1)  x2  E(x2)  12 (3.3)

12 
12

1 2

(3.4)

Om kovariansen mellan tillgångarna är positiv innebär det att de enskilda tillgångarna 

samvarierar positivt, dvs. om den ena tillgången ökar i värde är det sannolikt att även den 

andra gör det. Korrelationskoefficienten (ρ) säger hur starkt sambandet är och ligger i 

intervallet (-1, +1). Om (ρ) antar värdet 1 innebär detta att de två tillgångarna är perfekt 

korrelerade.

Analogt med de teorier som är beskrivna ovan går det att räkna ut förväntat värde och varians 

för en portfölj. Genom att använda (3.1) kan den förväntade avkastningen för en portfölj 

beräknas:19

E(R)  w1E(R1)  w2E(R2)  ... wn E(Rn ) (3.5)

                                                
17 Luenberger, 1998
18 Luenberger, 1998
19 Luenberger, 1998
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Vidare definieras variansen på avkastningen av en portfölj enligt nedan:20

 2  E (R  E(R))2  wiw j ij

i, j1

n

 (3.6)

Variansen av en portföljs avkastning beror på kovariansen mellan tillgångarnas avkastning 

samt dess vikter i portföljen. Genom att ta kvadratroten ur variansen fås standardavvikelsen, 

vilket är det mått som används för att bedöma en fonds risk. Som nämndes tidigare i kapitlet 

ämnar en fond att sprida risken genom diversifiering. I allmänhet kan en diversifiering leda 

till minskad portföljvarians. Diversifiering begränsar sig då det inte är möjligt att diversifiera 

bort hela risken för en enskild tillgång. Variansen för en enskild tillgång (3.7) kan delas upp i 

två termer där den första termen (i
2M

2 ) beskriver den systematiska risken.  Systematisk risk 

är associerad med marknaden i helhet och kan därmed inte diversifieras bort. Den andra 

termen ( var(i)) benämns som den icke-systematiska risken och den kan reduceras med 

diversifiering. Den icke-systematiska risken för en aktie kan liknas vid den företagsspecifika 

risken. 

 i
2  i

2M
2  var(i) (3.7)

I enlighet med (3.2) kan standardavvikelsen beräknas enligt (3.8)21. I uppsatsen används en 

skattning för beräkning av standardavvikelsen, då det inte är möjligt att beräkna den absoluta 

standardavvikelsen.

   
12*

1
1

22








n

xEx
n

i
i

 (3.8)

Då månadsdata används för att beräkna standardavvikelsen i formeln multipliceras 

standardavvikelsen med 12 , vilket ger den skattade standardavvikelsen uppräknad i årstakt. 

                                                
20 Luenberger, 1998
21 Körner & Wahlgren, 2000
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I uppsatsen skattas  med hjälp av 24 månadsobservationer, ju mindre stickprov desto 

osäkrare blir denna skattning. Skillnaden blir dock liten när stickprovet är stort22. 

3.3 Utvärderingsmått

I detta avsnitt presenteras ett antal olika mått som används för utvärdering av fonder. De mått 

som presenteras nedan och som är av intresse för denna uppsats tar alla hänsyn till en fonds 

risk. Förfarandet med fondutvärderingen grundar sig i den fundamentala jämförelsen mellan 

olika fonder. Det är därför viktigt att fonderna har samma förutsättningar. Dess 

placeringsstrategi bör inte skilja åt om ett rättvist och tillfredsställande resultat skall uppnås. 

En fond med kriterium att inte investera i obligationer med lägre rating än AA bör således inte 

jämföras med en fond som investerar i obligationer med lägre rating. Där blir 

utvärderingsmått av intresse. Dock kan modeller skapas som gör det möjligt att jämföra 

fonder med olika strategier. Genom användning av utvärderingsmått går det att jämföra 

fonder som har olika risk.23

Med ett riskjusterat mått såsom Sharpekvoten, blir jämförelsen mer relevant. Anledningen till 

att Sharpekvoten används i denna uppsats istället för t.ex. Jensens alfa eller Treynors index är 

att Sharpekvoten tar hänsyn till både marknadsrisken och den unika risken, vilket är en fördel 

vid utvärdering av fonder24. Sharpekvoten är ett av de vanligaste fondutvärderingsmåtten, det 

används av både fondbolag och olika ratingföretag.

3.3.1 Sharpekvoten25

Sharpekvoten är ett mått som beskriver avkastning i förhållande till risk. Det är ett mått som 

ofta används för att utvärdera fonder. Sharpekvoten definieras enligt följande26:

i

fi RR
S




 (3.9)

                                                
22 Körner & Wahlgren, 2000
23 Elton & Gruber, 1991
24 Farrar & Treynor, 1968
25 Sharpe,1994
26 Sharpe,1994
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där Ri = avkastningen för fond i

Rf = den riskfria räntan

i = standardavvikelsen för fond i 

Avkastningen justerat för den riskfria räntan divideras med standardavvikelsen för att erhålla 

Sharpekvoten. Måttet anger hur mycket avkastning som erhålls per riskenhet. Detta innebär 

alltså att ju högre Sharpekvoten blir desto högre avkastning i förhållande till risk har fonden.

För att beräkna fondernas Sharpekvot används månadsdata för avkastningen och 

standardavvikelsen, för att erhålla Sharpekvoten i årstakt multipliceras kvoten med √12:

S 
R jmånad

månad

* 12 (3.10)

där R jmånad 
Rin  Rfn 

n
(3.11)

Rin = avkastningen för fond i under månad n

Rfn = den riskfria räntan under månad n

n = antalet månader

månad 
Rin  Rfn  R jmånad 2

n 1
(3.12)

I (3.11) beräknas den genomsnittliga avkastningen justerat mot den riskfria räntan. I (3.12)

beräknas standardavvikelsen i beaktande till dels den riskfria räntan och dels den 

genomsnittliga månadsavkastningen.

3.3.2 Jensens alfa27

Jensens alfa är ett mått som mäter avkastningen för en fond eller en enskild aktie under en 

viss tidsperiod. Måttet tar hänsyn till den systematiska risken (icke-diversifierbar risk).

                                                
27 Jensen, 1968
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Ji Ui  rf  Um  rf i  (3.13)

där Ji  = jensens alfa

Ui = avkastning på fond i

rf  = den riskfria räntan

Um  = avkastning på marknadsportföljen

i  = betavärdet för fond i

Visar måttet ett positivt resultat har fonden överträffat marknaden i förhållande till risken.  

Jensens alfa är direkt härlett från CAPM.

3.3.3 Treynors index28

Treynors index mäter en fonds avkastning i förhållande till den systematiska risken 

(marknadsrisken). Måttet är härlett från CAPM. 

T  Rf 



(3.14)

där Rf  = den riskfria räntan

   = Jensens alfa

   = systematiska risken

Modellen ger inget givande resultat då fondens avkastning är lägre än den riskfria räntan. I 

Treynors index ingår Jensens alfa och dessa två portföljutvärderingsmått är relativt lika.

3.3.4 Differential Return with Risk Measured by Standard Deviation29

Differensavkastningsmåttet mäter hur mycket fondens avkastning skiljer mot 

marknadsavkastningen med hänsyn tagen till både marknadsrisken och portföljrisken 

(fondens unika risk).

                                                
28 Farrar & Treynor, 1968
29 Elton & Gruber, 1991  
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Ri  Rf 
RM  Rf

M









 i (3.15)

där Ri  = avkastning för fonden

Rf  = den riskfria räntan

RM  = avkastningen på marknadsportföljen

M  = standardavvikelsen för marknadsportföljen

 i = standardavvikelsen för fonden

I ett diagram med avkastning på Y-axeln och risk på X-axeln kan det grafiskt åskådliggöras 

om fonden presterat bättre eller sämre än marknadsportföljen till samma risk.

3.4 Rangkorrelation

Spearmans rangkorrelation är ett mått för att mäta korrelation mellan två variabler. Skälet till 

att uppsatsen använder denna rangkorrelation istället för t.ex. ”Pearson r correlation” är att 

den inte är beroende av urvalsstorleken. I rangkorrelationen rangordnas variablerna inbördes. 

Därefter subtraheras värdena för de olika rangordningarna vilket ger en serie av differenser.

För att erhålla rangkorrelationskoefficienten används formel (3.16). 30

r* 1 6
d( i)

2

N(N 2 1)i1

N

 (3.16)

där r* = Rangkorrelationskoefficienten

d( i)
2  = Differensen mellan variablernas rangordning

N = Urvalets storlek i undersökningen

Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan (-1, +1).

Vidare görs en hypotesprövning, där en nollhypotes (H0) samt en mothypotes (H1) formuleras. 

En hypotesprövning skall leda till att nollhypotesen accepteras eller förkastas. 

                                                
30 Lhabitant, 2004
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Hypotesprövning görs för att bedöma trovärdigheten i ett antagande, i samband med denna

utförs även test av signifikansnivån på korrelationen. 31

Då antalet par i rangkorrelationen understiger 30 används r* för att testa signifikansnivån. 

Som testvariabel används absolutbeloppet av rangkorrelationskoefficienten r*, vilken jämförs 

med det kritiska värdet som erhålls ur tabeller för hypotesprövning.32

3.5 Finansiell Marknadsföring

Teorier om finansiella marknader utgår ifrån att information är en fri vara och aktörerna 

förväntas vara uppmärksamma på den information som delges. En stor del av forskningen 

koncentreras kring marknadseffektivitet medan en mindre del ägnas åt hur informationen 

delges marknaden33. Investor relations definieras som kommunikation mellan företaget och 

aktieägare. Investor relations är ett redskap företagen använder för att konkurrera på 

kapitalmarknaden34.

Utbudet på de finansiella marknaderna har ökat kraftigt under senare år och det finns allt fler 

finansiella produkter att välja mellan. Den ökade konkurrensen, både mellan aktörer och 

produkter, har bidragit till att det blivit alltmer viktigt att marknadsföra sina produkter. Det 

finns fyra grundläggande element för den finansiella marknadsföringen.35

 Know your market – Marknadsföraren bör ha en fullständig bild över vem som är den 

optimala investeraren, vad de vill veta och vilken typ av investeringen de efterfrågar. 

Det är viktigt att vara flexibel då marknaden och investerarnas behov ständigt är under 

förändring. En enskild produkt attraherar inte investerare från en och samma 

målgrupp. Exempelvis kan två olika investerare i Volvo ha väsentligt skilda mål och 

strategier med sin investering.

                                                
31 Körner & Wahlgren, 2000
32 Körner, 2000
33 Hägg & Preiholt, 2001
34 Hägg & Preiholt, 2004
35 Marcus & Wallace, 1997
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 Know your product – Säljaren måste ha en fullständig överblick av hur produkten 

fungerar och vad den kan erbjuda investeraren. För en lyckad marknadsföring måste 

informationen vara skräddarsydd och presenteras på en nivå som lämpar sig för

målgruppen.

 Know your tools – Marknadsföraren måste känna till vilka metoder som kan användas 

för att nå ut till kunden. De vanligaste metoderna är årsrapporter, affärsmedia samt 

kommunikation mellan säljare och köpare. 

 Manage your tools – vilket innebär att behärska de olika marknadsföringsmetoderna 

på ett optimalt sätt.  Det är viktigt att sätta upp mål för vad som skall uppnås med 

marknadsföringen samt att positionera sig mot målgruppen

Finansiell marknadsföring kännetecknas som företagets kommunikation med inblandade 

aktörer i den finansiella sektorn, såsom kreditinstitut, staten, tillsynsmyndigheter, allmänheten 

och andra finansinstitut. Motivet till att utveckla sin finansiella marknadsföring kan ofta vara 

det fundamentala målet, att öka företagsvärdet. Utifrån det påståendet kan det sammanfattas 

som att det företag som har positiv information främjas av att informera marknaden om det. 

Även företag som befinner sig i finansiell kris kan främjas av finansiell marknadsföring då 

deras information ofta är bättre än det som sprids av t.ex. kreditinstitut36.

                                                
36 Hägg & Preiholt, 2001
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4 Empirisk Undersökning

I detta kapitel redovisas hur den empiriska undersökningen är upplagd samt dess resultat. 

Först presenteras den kvantitativa undersökningen och därefter sammanfattas de intervjuer 

som ligger till grund för den kvalitativa undersökningen.

4.1 Kvantitativ undersökning

För att erhålla ett relevant urval av fond-i-fonder har Morningstars och Avanzas utbud 

analyserats. Morningstars utbud används då de är en oberoende utgivare av fondinformation 

som publicerar information om mer än 2500 svenska och internationella fonder. För att 

säkerställa att Morningstars utbud är tillförlitligt har även Avanzas fondutbud undersökts. 

Avanza är en av Sveriges största aktörer inom aktie- och fondhandel och har ett fondutbud på 

över 600 olika fonder37. Majoriteten av de fonder som återfinns i Avanzas utbud finns även 

med i Morningstars utbud. Alla fond-i-fonder som uppfyller följande kriterier har inkluderats 

i undersökningen.

 Fond-i-fondens startdatum är tidigare än 2004-01-01, ty annars finns ingen möjlighet 

att beräkna risk (standardavvikelse).

 Fond-i-fonder som investerar i hedge-fonder har uteslutits, då de anses ha en 

placeringsstrategi som skiljer sig väsentligt från andra fonder.

 Fond-i-fonder som delvis investerar direkt i aktier har uteslutits.

Med hänsyn till dessa kriterier har 18 olika fond-i-fonder identifierats, vilka presenteras 

nedan:

FOND PLACERINGSINRIKTNING

 Aktie-Ansvar Fond 
Select

Placerar i huvudsak i aktiefonder men kan även ha en viss del av 
sina placeringar i räntefonder.

 Carnegie Funds of 
Funds

Fonden är en fond-i-fond som placerar i Carnegies 
värdepappersfonder.

                                                
37 Avanza, 2006-04-17
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 Coeli Fonder Ekvator Placerar ca 85 % i aktiefonder och 15 % i räntefonder.

 Danske Fonder 
Balanserad

Placerar ca 50 % i räntefonder och 50 % i aktiefonder.

 Danske Fonder 
Försiktig

Placerar ca 70 % i räntefonder och 30% fonder.

 Danske Fonder 
Offensiv

Placerar 100 % i aktiefonder, varav 50 % i globala fonder och 50 % i 
svenska aktiefonder.

 Länsförsäkringar 
Fond-i-Fond 
Försiktig

Placerar ca  50% i räntefonder och 50 % i aktiefonder.

 Länsförsäkringar 
Fond-i-Fond Normal

Placerar ca 25% i räntefonder och 75 % i aktiefonder.

 Länsförsäkringar 
Fond-i-Fond Offensiv Placerar 100 % i aktiefonder.

 Nordea Private 
Banking 
Internationella 
Portfölj

Placerar ca 75 % i aktiefonder och 25 % i räntefonder.

 Nordea Stratega 10 Placerar ca 10 % i aktiefonder och 90 % i räntefonder.

 Nordea Stratega 50 Placerar ca 50 % i aktiefonder och 50 % i räntefonder.

 Nordea Stratega 70 Placerar ca 70 % i aktiefonder och 30 % i räntefonder.

 Robur Access 100 Fonden placerar 100 % av fondförmögenheten i aktiefonder.

 Robur Access 50 Fonden placerar normalt 50 % i aktiefonder och 50 % i räntefonder

 Robur Access 75 Fonden placerar normalt 75 % i aktiefonder och 25 % i räntefonder.

 SEB Fond-i-Fond 
Balanserad

Fonden placerar 50 % i aktiefonder och 50 % i räntefonder.

 SEB Fond-i-Fond 
Global

Fonden placerar 100 % i globala aktiefonder.

Tabell 4.1 Presentation av de olika fonderna samt deras respektive placeringsinriktning

Karakteristiskt för de fondförvaltare som har fler än en fond-i-fond i sitt utbud är att 

respektive fond-i-fond investerar olika andelar i räntefonder och aktiefonder. T.ex. placerar 

SEB:s Fond-i-Fond Balanserad ca 50 % i aktiefonder och 50 % i räntefonder medan SEB:s 
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Fond-i-Fond Global placerar 100 % i aktiefonder. I de fall det endast förekommer en fond-i-

fond från ett fondbolag så har denna majoriteten av sina placeringar i aktiefonder. Vidare 

placerar Nordeas fond-i-fonder, Danske Fonder samt Carnegie Fund of Funds endast i det 

egna bolagets fonder. Övriga fond-i-fonder placerar även i andra än det egna bolagets fonder. 

Alla fond-i-fonder som ingår i undersökningen har en global placeringshorisont.

Det finns ett antal olika mått som redovisar de olika avgifterna som finns för en fond-i-fond. 

Den avgift som används i denna undersökning är TKA. TKA står för Totalkostnadsandel och 

är ett totalkostnadsmått som samtliga svenska fondbolag måste redovisa i sina årsrapporter38. 

Samtliga kostnader för en fond skall ingå i TKA d.v.s. förvaltningsavgift, administration, 

redovisning, värdepappersförvar, kurtage, skatter och andra transaktionskostnader39.

Anledningen till att måttet används är att det inkluderar alla kostnader som uppkommer i en 

fond-i-fond och därmed kan en relevant jämförelse mellan olika fond-i-fonder genomföras. I 

fortsättningen av uppsatsen används begreppen kostnad och avgift för en fond-i-fond, med 

dessa avses TKA.

Efter genomgång av de fond-i-fonder som ingår i undersökningen kan det konstateras att i de 

flesta fond-i-fonderna inkluderas den extra avgiften i TKA. Det är endast i Coeli Fonders 

Ekvator som de underliggande förvaltningskostnaderna tillkommer till den angivna TKA:n.

För Coeli Fonders fond-i-fond Ekvator utgår även insättnings- och uttagsavgifter som inte är 

medräknade i TKA: Vissa fondförvaltare kompenserar fond-i-fonden med de underliggande 

fondernas förvaltningsavgifter och undgår på detta vis den ”dubbla” avgiften medan vissa tar 

ut förvaltningsavgift antingen för fond-i-fonden eller för de underliggande fonderna. Nedan 

följer en sammanställning över de olika fondernas TKA och avgiftsstruktur:

FOND AVGIFTSSTRUKTUR

INVESTERAR 

ENDAST I DET 

EGNA BOLAGETS 

FONDER

 Aktie-Ansvar 
Fond Select

Fondens TKA är 0,75 %. De avgifter, courtage samt 
förvaltningsarvoden, som de underliggande fonderna tar 
ut ingår i denna siffra.

Nej

 Carnegie Funds 
of Funds

Avgift utgår endast i de underliggande fonderna. TKA har 
beräknats genom att summera de olika underliggande 
fondernas TKA relativt deras vikt per 30 december 2005. 
För de ingående fonder som är utlandsregistrerade (5 st) 
har TER (Total Expense Ratio) använts. TKA är 1,70%

Ja

                                                
38 Fondbolagens Förening, 2006-04-12
39 Fondbolagens Förening, 2006-04-12



26

 Coeli Fonder 
Ekvator

Fondens TKA är 1,96 %. Till denna tillkommer kostnader 
för de underliggande fonderna. Utöver detta tillkommer 
inträdesavgift (2,0 %) samt utträdesavgift (1,0 %).

Nej

 Danske Fonder 
Balanserad

Avgift utgår endast i de underliggande fonderna. En 
syntetisk TKA redovisas till 1,19 %.

Ja

 Danske Fonder 
Försiktig

Avgift utgår endast i de underliggande fonderna. En 
syntetisk TKA redovisas till 0,96 %.

Ja

 Danske Fonder 
Offensiv

Avgift utgår endast i de underliggande fonderna. En 
syntetisk TKA redovisas till 1,60 %.

Ja

 Länsförsäkringar 
Fond-i-Fond 
Försiktig

Fondens TKA är 1,62 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

 Länsförsäkringar 
Fond-i-Fond 
Normal

Fondens TKA är 1,91 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

 Länsförsäkringar 
Fond-i-Fond 
Offensiv

Fondens TKA är 2,21 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

 Nordea Private 
Banking 
Internationella 
Portfölj

Fonden belastas inga kostnader utöver de underliggande 
fondernas kostnader. TKA för dessa är 1,41 %.

Ja

 Nordea Stratega 
10

Fondens TKA är 0,95 %. Fonden erlägger inga avgifter 
till de underliggande fonderna.

Ja

 Nordea Stratega 
50

Fondens TKA är 1,55 %. Fonden erlägger inga avgifter 
till de underliggande fonderna.

Ja

 Nordea Stratega 
70

Fondens TKA är 1,55 %. Fonden erlägger inga avgifter 
till de underliggande fonderna.

Ja

 Robur Access 
100

Fondens TKA är 1,93 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

 Robur Access 50
Fondens TKA är 1,91 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

 Robur Access 75
Fondens TKA är 1,92 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

 SEB Fond-i-Fond 
Balanserad

Fondens TKA är 2,00 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

 SEB Fond-i-Fond 
Global

Fondens TKA är 2,20 %. Kostnaderna för de 
underliggande fonderna ingår i denna siffra.

Nej

Tabell 4.2 Beskrivning av fondernas avgiftsstruktur

Signifikativt är att de fond-i-fonder som endast investerar i det egna fondbolagets fonder 

generellt sett har en lägre avgift än övriga fond-i-fonder. Detta framgår av diagram 4.1 

Beskrivning av fondernas avgiftsstruktur. Det bör nämnas att de fond-i-fonder vars 

placeringsinriktning till störst del är inriktad på räntefonder generellt sett har en lägre avgift.
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Diagram 4.1 Beskrivning av fondernas avgiftsstruktur. De fond-i-fonder i diagrammet som är 
markerade med lila färg är de fond-i-fonder som även investerar i externa fondbolags fonder. 
De fond-i-fonder markerade med turkos färg investerar endast i det egna fondbolagets 
fonder.

4.1.1 Beräkning av standardavvikelse och Sharpekvot

Fondbolagen redovisar i regel årsavkastning uppdelat för respektive verksamhetsår sedan 

fondens startår. De flesta ratinginstitut beräknar standardavvikelse baserat på data för tre år. 

Fondbolagens förening har som riktlinje för fondbolagen att standardavvikelsen skall baseras 

på minst 24 månader40. Formel (3.12) används för att beräkna standardavvikelsen. Då många 

av fonderna har en tämligen kort verksamhetsperiod bakom sig beräknas standardavvikelsen 

för verksamhetsåren 2004-2005. Skälet till detta är att urvalet av fonder skulle bli ringa om 

kravet på tre avklarade verksamhetsår skulle antas.

Anledningen till att de standardavvikelser som respektive fondbolag presenterar i sina 

årsrapporter inte används är att tillförlitligheten inte kan garanteras. Med detta menas att det 

kan skilja sig i beräkningarna av standardavvikelsen och för att få ett rättvisande resultat i 

                                                
40 Fredrik Petterson, 2006-04-26
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uppsatsen är det viktigt att vara konsekvent med beräkningarna. Då siffrorna är viktiga för 

uppsatsens resultat var det angeläget att härleda dem på egen hand.

För att kunna beräkna fondens standardavvikelse behövs variabeln avkastning. För att få ett 

säkert och tillförlitligt resultat av beräkningarna används månadsavkastningarna för 

respektive fond. Statistik för månadsavkastningarna finns inte att tillgå på Internet men efter 

kontakt med Morningstar har dessa erhållits41. Dessa data återfinns i Bilaga 1 

Månadsavkastning för fonderna. Vidare används en riskjusterad avkastning för beräkningar 

av standardavvikelse respektive Sharpekvot. Denna beräknas genom att subtrahera respektive 

månadsavkastning med den riskfria räntan för den aktuella månaden. Dessa beräkningar 

bifogas i Bilaga 2 Riskjusterad avkastning.

Den riskfria ränta som används i beräkningarna av Sharpekvoten är den svenska 

statsskuldväxelräntan med 1 månads löptid. Data för månadsvis statsskuldväxelränta är 

hämtad från Riksbanken42. Anledningen till att statsskuldväxelräntan för en månad används är 

att Sharpekvoten beräknas med hjälp av månadsdata. 

Resultatet av beräkningarna för Sharpekvoten presenteras nedan samt i Bilaga 3 Beräkningar 

av standardavvikelse och Bilaga 4 Rangkorrelation.

FOND SHARPEKVOT

Aktie-Ansvar Fond Select 2,170

Carnegie Fund of Funds 1,923

Coeli Fonder Ekvator 2,350

Danske Fonder Balanserad 1,983

Danske Fonder Försiktig 2,130

Danske Fonder Offensiv 2,107

Länsförsäkringar Försiktig 1,612

Länsförsäkringar Normal 1,508

Länsförsäkringar Offensiv 1,562
Nordea Private Banking Internationella 
Portfölj 1,593

Nordea Stratega 10 2,014

Nordea Stratega 50 1,742

Nordea Stratega 70 1,694

                                                
41 Annica Lundqvist, 2006-04-26
42 Riksbanken, 2006-04-26
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Robur Access 100 1,792

Robur Access 50 1,942

Robur Access 75 1,883

SEB Fond-i-Fond Balanserad 1,565

SEB Fond-i-Fond Global 1,434

Tabell 4.3 Sharpekvot

4.1.2 Beräkning av rangkorrelation

Som nämnts i kapitel 3.4 Rangkorrelation används Spearmans rangkorrelation för att erhålla 

ett mått på korrelationen mellan fondernas avkastning och avgift. Genom att använda

Sharpekvoten istället för direktavkastning vid beräkningar av rangkorrelation blir fonder med 

olika risk jämförbara.

För att testa signifikansnivån på korrelationskoefficienten används hypotesprövning, vilken är 

uppställd enligt nedan:

H0: ρs = 0 

H1: ρs ≠ 0

Nollhypotesen har formulerats till noll vilket innebär att inget samband uppvisas mellan de 

olika fondernas Sharpekvot och TKA. Mothypotesen innebärs således att det finns ett 

samband, vilket kan vara antingen positivt eller negativt.  Teoretiskt sett borde det rimligtvis 

vara motiverat för en fond med högre Sharpekvot att ha en högre avgift, dvs. en positiv 

korrelation. Anledningen till att nollhypotesen har formulerats enligt ovan är att tidigare 

forskning om förhållanden mellan olika fonders avkastning och avgift har visat både att det 

finns en positiv korrelation samt att det finns en negativ korrelation mellan avkastning och 

avgifter (jämför kapitel 3.1 Tidigare forskning). 

Spearmans rangkorrelationskoefficient, r* mellan fond-i-fondernas Sharpekvot och TKA blir 

-0,52. Data för beräkningarna redovisas i Bilaga 4 Rangkorrelation. En negativ 

rangkorrelationskoefficient innebär att en hög avgift har en negativ påverkan på avkastning. 

Sambandet är av låg grad men det styrker att något positivt samband inte går att påvisa.
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I hypotesprövningen används signifikansnivån 5 %. För denna signifikansnivå och n = 18, 

tvåsidigt test P = 2,5 %, fås det kritiska värdet (ur tabell för hypotesprövning) till 0,4843. 

Således är absolutbeloppet av r* (0,52) större än det kritiska värdet och därmed förkastas 

nollhypotesen.

4.2 Kvalitativ undersökning

I detta kapitel sammanställs de intervjuer som har genomförts med placeringsrådgivare 

respektive placeringsansvarig på två banker. Namn på vare sig bank eller anställd kommer 

inte att publiceras. Detta för att det kan påverka säljarens svar på frågor som kan vara känsliga 

för banken, som t.ex. affärshemligheter. Som nämnts i kapitel 2 Metod är syftet med 

intervjuerna att skapa en bredare bild av produkten fond-i-fond, vilka som investerar i den och 

hur den marknadsförs. Intervjuunderlaget återfinns i bilaga 5 Frågeformulär för intervjuer.

4.2.1 Intervju med placeringsansvarig bank alfa44

I detta kapitel sammanfattas intervjun med en placeringsansvarig på ett kontor inom bank 

alfa. Den placeringsansvarige har sålt fond-i-fonder sedan början av 2000-talet och 

uppskattningsvis är 50 % av de fonder som han säljer fond-i-fonder. Den kundgrupp som 

främst väljer att investera i fond-i-fond är en kategori investerare som inte har tid eller intresse 

att aktivt förvalta och placera sitt kapital. Den placeringsansvariges uppfattning är att den 

svenske placeraren är aktiv i sitt fondsparande men mindre aktiv i att göra omplaceringar av 

investerat kapital. 

Vidare är det intressant att ta reda på huruvida investerarens placeringsval sker på eget bevåg. 

Många gånger vill kunden inte själv bestämma hur kapitalet ska investeras utan söker att den 

placeringsansvarige ska bestämma. Detta är något som den placeringsansvarige försöker 

motverka, då densamme är noga med att poängtera vikten av att få med kunden i

investeringsbeslutet. Den placeringsansvarige menar att ett fåtal fond-i-fondinvesterare känner

till produkten innan investeringsbeslutet. Då majoriteten av dem som investerar i fond-i-

fonder är ointresserade av placeringar i allmänhet har de således heller ingen kännedom om 
                                                
43 Körner, 2000
44 Placeringsansvarig, 2006-04-28
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fond-i-fonder innan investeringsbeslutet. Vidare framkom att det är svårt att generalisera hur 

fond-i-fond brukar kombineras med andra tillgångar men en placeringshorisont på minst tre 

till fem år för fond-i-fond anses vara optimalt. 

Anmärkningsvärt är att den enskilde investeraren generellt sett inte är intresserad av storleken 

på avgifterna för produkten. Den placeringsansvarige upplyser dock kunderna om avgifterna 

innan investeringsbeslutet. Kunderna är överhuvudtaget okänsliga för avgifter och upplever 

att banken har en sund avgiftskultur.

Den finansiella marknadsföringen utgörs till störst del av det personliga mötet mellan kunden 

och den placeringsansvarige. Banken använder sig också av direktmarknadsföring samt 

telemarketing, främst till befintliga kunder. Även hemsidan är ett viktigt komplement där 

kunden själv kan läsa om fond-i-fonderna.

De argumenten som främst används för att marknadsföra produkten fond-i-fond är att 

investeraren får ett aktivt förvaltande utan att behöva intressera eller engagera sig samt att det 

inte utgår beskattning då fondförvaltaren köper och säljer underliggande fondandelar.

Intressant för den kvalitativa delen av uppsatsen är hur processen kring valet av 

underliggande fonder går till, speciellt då bank alfas fond-i-fonder endast investerar i det egna 

fondbolagets fonder. Den placeringsansvariges svar var att det finns en oberoende kommitté 

som beslutar vilka fonder som skall ingå i fond-i-fonden. Det har tidigare i uppsatsen nämnts

att en bred riskspridning uppnås inte bara genom att investera i olika branscher utan också att

investeringarna sker i olika fondbolag. Enligt den placeringsansvarige anser fondbolaget sina 

fonder vara bäst på marknaden samtidigt som det egna bolaget har ett brett utbud av fonder. 

Därmed finns det i dagsläget inte något motiv till att investera i utomstående fondbolag.

Samtidigt påpekar han att det inte finns något motiv om att behålla kapitalet inom det egna 

fondbolaget, utan det är till stor del en kostnadsfråga. Att investera i fonder i utomstående 

bolag kräver ett större fondteam som analyserar de olika fonderna på marknaden.

Intervjun behandlar även framtidsutsikterna för fond-i-fond vilka anses goda med nuvarande 

lagstiftning. Den placeringsansvarige tror också att mer renodlade räntefond-i-fonder kommer 

att introduceras. Särskilt talar han om bostadsrättsomvandlingarna som skett, där kapital läggs 

i fonder och sedan inaktivt förvaltas. Vidare finns det flertalet investerare som har sitt kapital 
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inlåst i fonder, inlåst ur den synvinkeln att vinsten är så stor att en försäljning skulle 

framtvinga en hög reavinstskatt. Ett politiskt beslut om uppskjutning av reavinstskatt för 

omplacering av fondkapital väntas enligt den placeringsansvarige. 

4.2.2 Intervju med placeringsrådgivare bank beta45

I detta kapitel sammanfattas intervjun med en placeringsrådgivare på ett kontor inom bank 

beta. Placeringsrådgivaren har sålt fond-i-fonder sedan banken introducerade produkten för ca 

3 år sedan. Liksom den placeringsansvarige på bank alfa uppskattar placeringsrådgivaren att 

ca 50 % av de fonder hon säljer är fond-i-fonder. Hon upplever att intresset har ökat markant 

under det senaste året. Kundgruppen för fond-i-fonder karakteriseras främst av att placeraren 

inte är intresserad av placeringar men denne vill gärna ha en värdeökning av sitt kapital, 

utöver bankkontoräntan.

I likhet med föregående intervju framkom det att kunden oftast inte känner till produkten 

fond-i-fond innan placeringsrådgivaren presenterar den. Det är således det personliga mötet 

som är den absolut viktigaste marknadsföringskanalen för bankens fond-i-fonder. Under detta 

möte genomförs en riskundersökning för att stämma av med kunden vilken sorts produkter 

denne kan vara intresserad av med utgångspunkt i vilken risknivå kunden kan tänka sig. 

Placeringsrådgivaren presenterar även de avgifter som finns för fond-i-fonderna. 

Jämfört med bankens övriga fonder är avgiften hög i fond-i-fonderna. Detta motiveras bland 

annat med att banken, till skillnad från bank alfa, även investerar i externa fondbolags fonder. 

Anledningen till att bank betas fond-i-fonder även investerar i externa fonder är den ökade 

riskspridningen som uppnås då det egna fondbolagets fonder inte täcker alla marknader samt 

att det finns externa fonder som presterat bättre jämfört med de egna. Investeringar i externa 

fonder efterfrågas även av vissa kunder. Ett annat argument för de höga avgifterna är att fond-

i-fonden aktivt utför omallokeringar, dels av olika aktie- och räntefonder dels av den totala 

andelen av aktie- respektive räntefonder i portföljen.

Placeringsrådgivarens uppfattning är att den genomsnittlige kunden är relativt ointresserad av 

avgifter men en tilltagen uppmärksamhet i media angående avgifter har bidragit till en ökad 

                                                
45 Placeringsrådgivare, 2006-05-24
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kännedom om avgifter hos kunderna. Kunden anser dock fortfarande att fördelarna med fond-

i-fond överväger de höga avgifterna. Placeringsrådgivaren menar också att den enskilde 

investeraren har ett förtroende för banken och en uppfattning om att banken har en sund 

avgiftskultur. Då merparten av dem som investerar i fond-i-fonder är ointresserade av 

placeringar har de heller inte motivation att jämföra bankens fond-i-fonder med andra bankers 

fond-i-fonder med avseende på avkastning och avgifter.

De argument som placeringsrådgivaren använder för att marknadsföra produkten fond-i-fond 

är främst att den som investerar i produkten får en aktiv förvaltning av sitt kapital. Vidare 

framhävs den ökade riskspridningen, som uppnås genom en kombination av aktie- och 

räntefonder på olika marknader, som en fördel.

I samtal om framtidsutsikter för nya fond-i-fonder framkom att intresset för fonder med etiska 

placeringskrav har ökat de senaste åren. Detta kan vidareutvecklas till en fond-i-fondlösning. 
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5 Analys 

I analyskapitlet sammankopplas resultaten av den empiriska undersökningen med den 

teoretiska referensramen. Kapitlet belyser resultaten utifrån författarnas egna resonemang.

Resultatet av den kvantitativa undersökningen är ett rangkorrelationsmått på -0,52. 

Undersökningen visar således på ett negativt samband mellan de undersökta fond-i-fondernas 

Sharpekvot och deras respektive TKA. En hypotesprövning har även utförts för att testa 

signifikansnivån på resultatet av undersökningen. Testet visade på signifikans och därmed 

förkastas nollhypotesen, att inget samband finns mellan fondernas Sharpekvot och TKA.

Undersökningen visar således att fonder med en hög avgift underpresterar jämfört med fonder 

med lägre avgift, vilket är i enlighet med tidigare forskning (jämför kapitel 3.1 Tidigare 

forskning). Rimligtvis borde en fond-i-fond med hög avgift ha en högre riskjusterad 

avkastning än en fond med lägre avgift, ty annars finns inget incitament till att investera i 

fonden med hög avgift. Undersökningen visar dock att fond-i-fonderna med hög avgift inte 

ger en tillräckligt hög riskjusterad avkastning för att rättfärdiga den högre avgiften. Den 

kvantitativa undersökningen innebär således att en rationell investerare bör placera i fond-i-

fonder med låg avgift, vilket också har påvisats i tidigare undersökningar av aktiefonders 

avkastning, risk och avgift.

En av förklaringarna till resultatet av den kvantitativa undersökningen kan vara att 

undersökningen är gjord med data för åren 2004 och 2005, då börserna gick upp på bred front. 

Det är rimligt att anta att det är lättare att få en bra avkastning vid en allmän börsuppgång än 

vid t.ex. en nedgång. En undersökning gjord över en längre tidsperiod, med både upp och 

nedgångar, hade förmodligen givit ett resultat av större relevans. Detta har dock inte varit 

praktiskt genomförbart då data för de undersökta fond-i-fonderna inte sträcker sig längre än ca 

tre år tillbaka. Vidare framgår det av intervjun med placeringsrådgivaren på bank beta att en 

anledning till deras höga avgifter är stora kostnader för allokeringar. Nyttan av allokeringar 

kan antas vara större i en marknad som går både upp och ner än i en marknad som 

karakteriseras av en jämn och bred uppgång. Diskussionen om huruvida allokeringar generellt 

sett är lönsamma eller inte går utanför ramen för denna uppsats och behandlas således ej.



35

I den kvalitativa undersökningen konstateras det att produkten fond-i-fond främst riktar sig 

mot den inaktive och ointresserade placeraren. Intervjuerna visar också att den genomsnittlige 

fond-i-fondplaceraren är ointresserad och okänslig för fondens avgifter. En jämförelse av de 

olika fondbolagens fond-i-fonder med avseende på avkastning, avgifter och risk skulle leda 

till ett bättre beslutsunderlag för placeraren samt en ökad medvetenhet om avgifternas

påverkan på avkastningen. Som ett exempel på detta kan nämnas att i intervjun med 

placeringsrådgivaren på bank beta framkommer det att den ökade uppmärksamheten om 

fonders avgifter i svensk media på senare tid har bidragit till att placerarna har större intresse 

och medvetenhet om avgifter.

Ett av huvudsyftena med intervjuerna är att skapa en bredare bild av hur marknadsföringen av 

fonderna sker och vilka som investerar i fond-i-fond. Karakteristiskt för de som placerar i 

fond-i-fond är att de inte har någon kännedom om produkten innan det personliga mötet med 

placeringsrådgivaren, och som nämnts innan att de i allmänhet är ointresserade av placeringar. 

Detta leder till att det personliga mötet är den absolut viktigaste kanalen för marknadsföring 

av fond-i-fonderna. I denna diskussion om investeringar nämns respektive fond-i-fonds 

avgifter och dess betydelse för avkastningen. Avgifterna betonas mer vid längre placeringar, 

såsom pensionssparande, där de också har en större påverkan på värdeutvecklingen. 

Förutom det personliga mötet marknadsförs fond-i-fonderna med produkt- och faktablad, 

främst via Internet. Vid studier av produktblad samt det informationsmaterial som finns 

tillgängligt på respektive hemsida för bank alfa och beta kan konstateras att endast 

förvaltningsavgiften redovisas i de lite enklare produkt- och faktabladen om fond-i-fonderna. 

TKA nämns först i fondernas årsrapporter, som kan upplevas svårtillgängliga och komplexa. 

Detta har visat sig vara generellt för de fond-i-fonder som ingår i den kvantitativa 

undersökningen.

Av de 18 fond-i-fonder som ingår i uppsatsen placerar åtta endast i det egna fondbolagets 

fonder. Bank alfas fond-i-fonder investerar endast i det egna fondbolagets fonder medan bank 

betas fond-i-fonder även placerar i externa fondbolags fonder. Som nämnts tidigare i 

uppsatsen kan det antas att fond-i-fonder som även investerar i externa fondbolags fonder har 

en möjlighet till större riskspridning och diversifiering än fond-i-fonder som enbart investerar 

i det egna fondbolagets fonder. En ytterligare fördel är att en fond-i-fond som investerar i 
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externa fondbolags fonder möjliggör investering i fonder som en del investerare inte annars 

kan investera i p.g.a. hög minimiinsättning. Det finns även fonder som kan vara 

svårtillgängliga för den enskilde investeraren att placera i då de inte finns tillgängliga på den 

svenska marknaden. Den placerare som söker en ökad riskspridning torde därmed föredra att 

investera i en fond-i-fond som även investerar i externa fonder.

I intervjuerna framkommer det motsägande uppgifter om huruvida kostnaderna är betydande 

för fondbolagets beslut att även investera i externa fonder. Placeringsrådgivaren i bank alfa 

anser att det skulle bli betydligt högre kostnader för fond-i-fonderna att investera i externa 

fonder medan placeringsrådgivaren i bank beta anser att de stora kostnaderna, för deras fond-

i-fonder, beror på allokeringskostnader. De fond-i-fonder i den kvantitativa undersökningen 

som endast investerar i det egna fondbolagets fonder har en genomgående lägre kostnad än de 

övriga fond-i-fonderna (se Diagram 4.1 Beskrivning av fondernas avgiftsstruktur). Som 

nämnts i kapitel 4.1 Kvantitativ undersökning har de fond-i-fonder med störst andel 

placeringar i räntefonder generellt sett lägst avgifter. Detta påverkar dock inte det faktum att 

de fond-i-fonder som endast investerar i det egna fondbolagets fonder har lägre avgifter, 

oavsett om de har majoriteten av sina placeringar i aktie- eller räntefonder.
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6 Slutsats

I kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser, vilka är baserade på analyskapitlet och syftar till 

att svara på uppsatsens frågeställning.

Slutsatsen av rangkorrelationsundersökningen är att en högre avgift inte resulterar i en högre 

avkastning. En negativ rangkorrelationskoefficient (-0,52) visar istället att det finns ett 

negativt samband mellan avkastning och avgifter för de undersökta fond-i-fonderna. Således 

kan inte höga avgifter motiveras i de fond-i-fonder som ingår i undersökningen.

I intervjuerna framkom medias betydelse för placerarnas kännedom om avgifter. Media spelar 

en viktig roll för konkurrensen mellan fond-i-fonderna och kostnadsminimering av avgifterna. 

En slutsats från detta är att en del av placerarnas ointresse för en fond-i-fonds avgifter beror 

på okunskap om avgifterna samt dess påverkan på avkastningen. En ökad fokusering på 

avgifter innebär således ökade kunskaper om avgifterna, vilket skulle bidra till en efterfrågan 

på fond-i-fonder med lägre avgifter i framtiden. En ökad genomlysning av avgifter leder 

förhoppningsvis till lägre avgifter men också till att avgifterna presenteras tydligt och 

enhetligt över de olika fondbolagen.

En genomgående trend för fond-i-fonderna som endast investerar i det egna fondbolagets 

fonder är att avgiften jämförelsevis är lägre. Detta är generellt för alla fond-i-fonder, oavsett 

vilken placeringsinriktning de har. I den kvalitativa undersökningen framgår att det råder en 

oenighet mellan bank alfa och beta huruvida de ökade kostnaderna för att investera i externa 

fonder kan motiveras av större riskspridning och diversifiering. Slutsatsen är att det är upp till 

placeraren att bedöma huruvida en ökad riskspridning och diversifiering i fond-i-fonder som 

även investerar i externa fondbolags fonder kompenserar den högre avgiften. 

När fond-i-fonder marknadsförs, presenteras också avgifter för fond-i-fonden. Oftast är det 

förvaltningsavgiften som framgår medan TKA är svårare att finna. Om placeraren vill jämföra 

olika fond-i-fonders avgifter är det mer relevant att jämföra TKA då detta mått tar hänsyn till 

fond-i-fondens alla kostnader. Det framgår i intervjuerna att placeraren generellt sett är 

ointresserad av avgifternas storlek och att placeraren litar på banken och att de har en sund 

avgiftsstruktur. Om placeraren hade varit mer aktiv och försökt jämföra olika fondbolags 
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fond-i-fonder vid investeringsbeslutet, bland annat med fokus på avgifter, hade förmodligen 

fondbolagen tvingats presentera avgifterna tydligare. Slutsatsen blir således att fondbolagen 

kan ta ut en hög avgift då de vet att placerarna som investerar i produkten fond-i-fond är 

ointresserade och har en allmän okunskap om avgifter och dess påverkan på avkastningen.
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7 Kritisk granskning

I detta kapitel diskuteras kritik och nackdelar med uppsatsen och dess metod. Vidare ges 

förslag till fortsatt arbete inom området.

7.1 Egen kritik

En nackdel med att den kvantitativa undersökningen bygger på data från åren 2004 och 2005 

är att de två åren karakteriseras av en bred uppgång på världens börser. Förmodligen hade 

resultatet blivit än mer intressant om det hade varit möjligt att ta med data från en längre 

tidsperiod, som även innefattar en lågkonjunktur. Vidare hade det varit önskvärt med ett 

större urval av fond-i-fonder i den kvantitativa undersökningen. 

Det bör nämnas att det generellt sett har varit svårt att få fram en rättvis kostnadsjämförelse 

mellan de olika fond-i-fonderna, då de olika fondbolagen presenterar avgifter och kostnader 

på olika sätt. I uppskattningen av TKA för Carnegie Fund of Funds har TER (Total Expense 

Ratio) använts för de underliggande fonder som är utlandsbaserade. Anledningen är att det 

utomlands inte finns några krav på att redovisa TKA. Till skillnad från TKA innehåller TER 

inte transaktionskostnader och skatter. Det kan alltså antas att Carnegie Fund of Funds TKA i 

verkligheten är större. Vidare ingår inte de underliggande fondernas förvaltningskostnader i 

den angivna TKA.n för Coeli Fonders fond-i-fond Ekvator. Vid kontakt med fondbolaget 

nämns att de inte ens själva har räknat ut den egentliga TKA:n46. Även i detta fall kan det 

antas att TKA egentligen är något högre än den siffra som används i undersökningen. Detta 

påverkar främst signifikansnivån på undersökningen. I och med att rangkorrelationen blir 

starkt negativ är det inte troligt att en justering av dessa två fonders TKA skulle ha en 

väsentlig betydelse för rangkorrelationens utfall.

 I uppsatsen generaliseras en genomsnittlig investerare i fond-i-fond utifrån de intervjuer som 

görs på två olika bankkontor. Det bör nämnas att uppsatsen därmed inte tar hänsyn till de 

investerare som använder sig av Internettjänster, t.ex. Avanza. Dock kan det anses att dessa 

                                                
46 Lukas Lindkvist, 2006-04-21
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totalt sett har en liten del av den svenska sparmarknaden. Exempelvis har Avanza en procent 

av det totala sparandet i Sverige47.

7.2 Förslag till vidare forskning

Som nämnts i kapitel 7.1 Egen kritik är den kvantitativa undersökningen i denna uppsats 

baserad på två års historisk avkastning. Även urvalet av fonder är relativt begränsat. Därav är 

det fortsatt intressant att utföra liknande undersökningar i framtiden, mer historisk data skulle 

förmodligen leda till mer statistiskt säkerställda resultat. Vidare skulle undersökningar med ett 

större urval av fonder vara av intresse. 

I nuläget har alla fond-i-fonder på den svenska marknaden en viss sammansättning av aktie-

respektive räntefonder alternativt hedgefonder. Det har vid intervjuerna med 

placeringsansvarig på respektive bankkontor framkommit att det eventuellt kan komma nya 

varianter av fond-i-fonder. Ett exempel är fond-i-fonder som enbart investerar i räntefonder, 

vilka skulle kunna tänkas vara särskilt intressant för t.ex. bostadsrättsföreningar. 

I arbetet med denna uppsats har mycket tid åtgått till att erhålla relevanta uppgifter för de 

olika fondernas avgifter. TKA är en avgift som fondbolagen måste redovisa i sina 

årsrapporter. Trots detta har det varit svårt att hitta avgiften för alla fondbolag (vissa 

avgiftsmått har erhållits först efter upprepad kontakt med fondbolagen), vidare har de olika 

fondbolagen i vissa fall inte varit helt konsekventa med definitionen av de ingående 

kostnaderna i måttet TKA. Vidare forskning av fondbolagens årsrapporter med betoning på 

avgifter, hur de presenteras samt vad som ingår i de olika kostnadsmåtten är av intresse samt 

om de regler som finns verkligen efterföljs.

Under arbetet med denna uppsats har det framkommit att en av de stora fördelarna med fond-

i-fonder, enligt de intervjuer som gjorts, är den möjlighet fondförvaltaren har att omplacera 

innehaven. Detta är dels fördelaktigt då ingen skatt utlöses för investeraren när 

fondförvaltaren omplacerar dels att investeraren får en aktiv förvaltning från professionella 

                                                
47 Nicklas Storåkers, 2006-05-30
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placerare. Ett förslag till vidare forskning är en jämförelse mellan aktiv och passiv förvaltning 

och huruvida den aktiva förvaltningen verkligen är lönsam för den enskilde placeraren.
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Bilaga 1 Månadsavkastning för fonderna

Fondnamn Datum SEK

Aktieansvar FondSelect Inc 2005-12-31 2,36%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-11-30 5,63%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-10-31 -1,84%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-09-30 4,94%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-08-31 -0,03%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-07-31 3,52%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-06-30 6,10%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-05-31 5,12%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-04-30 -2,11%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-03-31 0,98%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-02-28 2,96%
Aktieansvar FondSelect Inc 2005-01-31 3,31%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-12-31 1,77%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-11-30 1,94%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-10-31 0,57%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-09-30 1,22%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-08-31 -1,31%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-07-31 -1,21%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-06-30 1,94%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-05-31 -1,88%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-04-30 -0,52%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-03-31 0,76%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-02-29 2,41%
Aktieansvar FondSelect Inc 2004-01-31 4,67%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-12-31 2,53%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-11-30 3,46%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-10-31 -1,22%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-09-30 5,46%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-08-31 -0,50%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-07-31 4,30%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-06-30 6,23%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-05-31 7,04%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-04-30 -1,25%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-03-31 -0,66%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-02-28 3,79%

Carnegie Fund of Funds Inc 2005-01-31 2,25%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-12-31 3,07%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-11-30 3,98%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-10-31 0,37%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-09-30 2,24%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-08-31 -1,78%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-07-31 -2,91%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-06-30 2,28%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-05-31 -2,54%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-04-30 -0,73%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-03-31 -0,41%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-02-29 1,86%

Carnegie Fund of Funds Inc 2004-01-31 5,33%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-12-31 3,75%
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Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-11-30 4,20%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-10-31 -1,10%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-09-30 5,13%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-08-31 -0,40%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-07-31 2,28%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-06-30 4,77%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-05-31 3,88%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-04-30 -1,53%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-03-31 -0,35%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-02-28 3,14%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2005-01-31 4,32%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-12-31 1,05%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-11-30 3,26%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-10-31 1,42%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-09-30 1,68%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-08-31 -0,16%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-07-31 -0,71%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-06-30 1,69%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-05-31 -1,98%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-04-30 -1,25%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-03-31 0,23%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-02-29 3,07%

Coeli Fonder Ekvator Inc 2004-01-31 4,29%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-12-31 2,34%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-11-30 3,03%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-10-31 -1,60%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-09-30 4,02%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-08-31 -0,66%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-07-31 2,11%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-06-30 3,89%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-05-31 3,51%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-04-30 -1,76%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-03-31 -0,19%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-02-28 2,76%

Danske Fonder Balanserad Inc 2005-01-31 1,11%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-12-31 1,70%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-11-30 2,11%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-10-31 0,07%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-09-30 0,84%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-08-31 -0,53%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-07-31 -0,41%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-06-30 2,05%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-05-31 -1,53%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-04-30 -0,51%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-03-31 0,67%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-02-29 2,38%

Danske Fonder Balanserad Inc 2004-01-31 3,65%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-12-31 1,49%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-11-30 1,79%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-10-31 -0,99%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-09-30 2,29%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-08-31 -0,48%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-07-31 1,20%
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Danske Fonder Försiktig Inc 2005-06-30 2,47%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-05-31 2,37%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-04-30 -0,03%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-03-31 0,11%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-02-28 1,30%

Danske Fonder Försiktig Inc 2005-01-31 1,00%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-12-31 1,24%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-11-30 1,30%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-10-31 0,13%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-09-30 0,56%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-08-31 -0,25%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-07-31 -0,07%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-06-30 1,26%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-05-31 -0,96%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-04-30 -0,63%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-03-31 0,60%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-02-29 1,69%

Danske Fonder Försiktig Inc 2004-01-31 2,26%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-12-31 4,13%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-11-30 5,41%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-10-31 -2,23%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-09-30 7,40%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-08-31 -0,56%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-07-31 3,55%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-06-30 6,61%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-05-31 5,65%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-04-30 -2,35%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-03-31 -0,82%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-02-28 4,94%

Danske Fonder Offensiv Inc 2005-01-31 1,37%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-12-31 2,50%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-11-30 3,67%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-10-31 0,03%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-09-30 1,34%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-08-31 -1,14%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-07-31 -0,99%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-06-30 3,45%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-05-31 -2,48%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-04-30 -0,53%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-03-31 0,50%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-02-29 3,35%

Danske Fonder Offensiv Inc 2004-01-31 5,81%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-12-31 1,51%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-11-30 2,81%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-10-31 -1,02%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-09-30 3,11%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-08-31 0,22%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-07-31 2,17%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-06-30 3,55%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-05-31 3,13%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-04-30 -0,38%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-03-31 0,26%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-02-28 1,31%
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Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2005-01-31 1,91%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-12-31 1,18%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-11-30 0,36%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-10-31 -0,62%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-09-30 -0,51%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-08-31 -0,23%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-07-31 -1,51%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-06-30 1,18%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-05-31 -1,60%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-04-30 -1,78%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-03-31 2,27%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-02-29 2,00%

Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig Inc 2004-01-31 2,89%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-12-31 2,24%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-11-30 4,56%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-10-31 -1,58%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-09-30 5,24%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-08-31 -0,41%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-07-31 3,46%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-06-30 5,03%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-05-31 4,46%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-04-30 -1,04%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-03-31 -0,47%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-02-28 2,63%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2005-01-31 2,62%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-12-31 1,47%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-11-30 -0,10%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-10-31 -1,11%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-09-30 -0,76%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-08-31 -0,30%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-07-31 -2,22%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-06-30 1,44%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-05-31 -2,24%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-04-30 -2,07%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-03-31 1,88%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-02-29 2,58%

Länsförsäkringar Fond-i-fond normal Inc 2004-01-31 4,50%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-12-31 3,03%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-11-30 6,01%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-10-31 -1,82%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-09-30 6,87%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-08-31 -0,14%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-07-31 4,21%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-06-30 6,18%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-05-31 5,35%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-04-30 -1,56%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-03-31 -0,83%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-02-28 3,77%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2005-01-31 3,32%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-12-31 1,76%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-11-30 -0,22%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-10-31 -1,36%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-09-30 -0,96%



49

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-08-31 -0,44%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-07-31 -2,83%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-06-30 1,95%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-05-31 -2,93%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-04-30 -2,40%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-03-31 2,40%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-02-29 2,89%

Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv Inc 2004-01-31 5,52%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-12-31 1,04%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-11-30 4,74%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-10-31 -0,97%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-09-30 3,60%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-08-31 -1,65%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-07-31 2,09%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-06-30 5,53%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-05-31 5,86%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-04-30 -1,18%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-03-31 0,75%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-02-28 0,73%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2005-01-31 2,70%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-12-31 1,59%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-11-30 0,46%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-10-31 0,14%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-09-30 0,06%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-08-31 -0,86%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-07-31 -1,33%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-06-30 2,72%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-05-31 -2,50%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-04-30 -1,35%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-03-31 1,54%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-02-29 2,06%
Nordea Private Banking Internationella Portfölj 
Inc 2004-01-31 3,73%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-12-31 0,34%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-11-30 0,58%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-10-31 -0,58%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-09-30 0,58%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-08-31 -0,10%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-07-31 0,37%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-06-30 1,68%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-05-31 1,36%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-04-30 0,63%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-03-31 0,15%

Nordea Stratega 10 Inc 2005-02-28 0,22%
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Nordea Stratega 10 Inc 2005-01-31 0,94%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-12-31 0,72%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-11-30 0,75%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-10-31 0,38%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-09-30 0,55%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-08-31 0,46%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-07-31 0,29%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-06-30 0,56%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-05-31 -0,14%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-04-30 -1,05%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-03-31 1,35%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-02-29 1,22%

Nordea Stratega 10 Inc 2004-01-31 0,98%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-12-31 0,87%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-11-30 2,95%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-10-31 -1,02%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-09-30 2,47%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-08-31 -1,11%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-07-31 1,48%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-06-30 3,90%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-05-31 3,88%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-04-30 -0,59%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-03-31 0,45%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-02-28 0,70%

Nordea Stratega 50 Inc 2005-01-31 1,94%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-12-31 1,34%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-11-30 1,08%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-10-31 0,19%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-09-30 0,38%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-08-31 -0,42%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-07-31 -0,91%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-06-30 1,82%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-05-31 -1,49%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-04-30 -1,17%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-03-31 1,61%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-02-29 1,94%

Nordea Stratega 50 Inc 2004-01-31 2,57%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-12-31 1,13%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-11-30 4,12%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-10-31 -1,23%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-09-30 3,48%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-08-31 -1,53%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-07-31 2,13%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-06-30 4,91%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-05-31 4,94%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-04-30 -1,06%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-03-31 0,69%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-02-28 0,88%

Nordea Stratega 70 Inc 2005-01-31 2,46%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-12-31 1,51%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-11-30 1,33%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-10-31 0,11%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-09-30 0,29%
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Nordea Stratega 70 Inc 2004-08-31 -0,86%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-07-31 -1,53%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-06-30 2,54%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-05-31 -2,14%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-04-30 -1,19%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-03-31 1,85%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-02-29 2,28%

Nordea Stratega 70 Inc 2004-01-31 3,39%

Robur Access 100 Inc 2005-12-31 2,69%

Robur Access 100 Inc 2005-11-30 5,05%

Robur Access 100 Inc 2005-10-31 -0,42%

Robur Access 100 Inc 2005-09-30 5,30%

Robur Access 100 Inc 2005-08-31 -1,91%

Robur Access 100 Inc 2005-07-31 3,49%

Robur Access 100 Inc 2005-06-30 6,50%

Robur Access 100 Inc 2005-05-31 6,05%

Robur Access 100 Inc 2005-04-30 -0,39%

Robur Access 100 Inc 2005-03-31 -0,71%

Robur Access 100 Inc 2005-02-28 2,74%

Robur Access 100 Inc 2005-01-31 3,17%

Robur Access 100 Inc 2004-12-31 1,66%

Robur Access 100 Inc 2004-11-30 1,60%

Robur Access 100 Inc 2004-10-31 -0,52%

Robur Access 100 Inc 2004-09-30 -0,15%

Robur Access 100 Inc 2004-08-31 -1,22%

Robur Access 100 Inc 2004-07-31 -2,28%

Robur Access 100 Inc 2004-06-30 2,99%

Robur Access 100 Inc 2004-05-31 -2,74%

Robur Access 100 Inc 2004-04-30 -0,94%

Robur Access 100 Inc 2004-03-31 0,68%

Robur Access 100 Inc 2004-02-29 2,41%

Robur Access 100 Inc 2004-01-31 4,98%

Robur Access 50 Inc 2005-12-31 1,26%

Robur Access 50 Inc 2005-11-30 2,50%

Robur Access 50 Inc 2005-10-31 -0,52%

Robur Access 50 Inc 2005-09-30 2,57%

Robur Access 50 Inc 2005-08-31 -0,85%

Robur Access 50 Inc 2005-07-31 2,09%

Robur Access 50 Inc 2005-06-30 4,14%

Robur Access 50 Inc 2005-05-31 3,86%

Robur Access 50 Inc 2005-04-30 0,20%

Robur Access 50 Inc 2005-03-31 -0,25%

Robur Access 50 Inc 2005-02-28 1,82%

Robur Access 50 Inc 2005-01-31 2,17%

Robur Access 50 Inc 2004-12-31 1,14%

Robur Access 50 Inc 2004-11-30 0,72%

Robur Access 50 Inc 2004-10-31 -0,04%

Robur Access 50 Inc 2004-09-30 -0,04%

Robur Access 50 Inc 2004-08-31 -0,27%

Robur Access 50 Inc 2004-07-31 -0,81%

Robur Access 50 Inc 2004-06-30 1,20%

Robur Access 50 Inc 2004-05-31 -1,10%

Robur Access 50 Inc 2004-04-30 -0,85%
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Robur Access 50 Inc 2004-03-31 0,83%

Robur Access 50 Inc 2004-02-29 1,58%

Robur Access 50 Inc 2004-01-31 2,90%

Robur Access 75 Inc 2005-12-31 1,96%

Robur Access 75 Inc 2005-11-30 3,92%

Robur Access 75 Inc 2005-10-31 -0,50%

Robur Access 75 Inc 2005-09-30 3,95%

Robur Access 75 Inc 2005-08-31 -1,34%

Robur Access 75 Inc 2005-07-31 2,81%

Robur Access 75 Inc 2005-06-30 5,49%

Robur Access 75 Inc 2005-05-31 5,22%

Robur Access 75 Inc 2005-04-30 -0,17%

Robur Access 75 Inc 2005-03-31 -0,45%

Robur Access 75 Inc 2005-02-28 2,39%

Robur Access 75 Inc 2005-01-31 2,86%

Robur Access 75 Inc 2004-12-31 1,51%

Robur Access 75 Inc 2004-11-30 1,00%

Robur Access 75 Inc 2004-10-31 -0,26%

Robur Access 75 Inc 2004-09-30 -0,23%

Robur Access 75 Inc 2004-08-31 -0,70%

Robur Access 75 Inc 2004-07-31 -1,48%

Robur Access 75 Inc 2004-06-30 1,96%

Robur Access 75 Inc 2004-05-31 -1,78%

Robur Access 75 Inc 2004-04-30 -0,90%

Robur Access 75 Inc 2004-03-31 0,82%

Robur Access 75 Inc 2004-02-29 2,04%

Robur Access 75 Inc 2004-01-31 4,04%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-12-31 0,29%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-11-30 3,42%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-10-31 -0,59%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-09-30 2,82%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-08-31 -0,81%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-07-31 1,44%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-06-30 4,31%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-05-31 3,75%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-04-30 -0,86%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-03-31 0,20%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-02-28 1,06%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2005-01-31 1,55%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-12-31 1,15%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-11-30 0,61%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-10-31 -0,44%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-09-30 -0,19%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-08-31 -0,43%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-07-31 -0,65%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-06-30 1,40%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-05-31 -1,51%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-04-30 -0,60%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-03-31 1,12%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-02-29 1,47%

SEB Fond i Fond - Balanserad Inc 2004-01-31 2,65%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-12-31 0,87%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-11-30 6,70%
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SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-10-31 -1,01%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-09-30 5,39%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-08-31 -1,72%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-07-31 2,85%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-06-30 7,65%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-05-31 6,86%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-04-30 -1,74%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-03-31 0,07%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-02-28 1,94%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2005-01-31 2,65%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-12-31 1,85%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-11-30 0,31%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-10-31 -1,38%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-09-30 -0,78%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-08-31 -1,53%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-07-31 -1,82%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-06-30 2,56%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-05-31 -2,83%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-04-30 -0,56%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-03-31 0,87%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-02-29 2,56%

SEB Fond i Fond - Global Inc 2004-01-31 4,01%
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Bilaga 2 Riskjusterad avkastning

Rj=Ri-Rf

Period SSVX 1M SSVX/månad
Aktie-

Ansvar 
FondSelect

Carnegie 
Fund of 
Funds

Coeli 
Fonder 
Ekvator

Danske 
Fonder 

Balanserad

Danske 
Fonder 

Försiktig

Danske 
Fonder 

Offensiv

Länsförsäkringar 
Försiktig

2005 December      1,48310    0,1236% 2,23% 2,41% 3,62% 2,21% 1,37% 4,01% 1,38%
2005 November     1,477000    0,1231% 5,51% 3,34% 4,07% 2,91% 1,67% 5,28% 2,69%
2005 Oktober     1,466200    0,1222% -1,96% -1,34% -1,22% -1,73% -1,12% -2,35% -1,14%

2005 September     1,465900    0,1222% 4,82% 5,34% 5,01% 3,90% 2,17% 7,27% 2,99%
2005 Augusti     1,476700    0,1231% -0,15% -0,63% -0,52% -0,78% -0,61% -0,68% 0,10%

2005 Juli     1,493100    0,1244% 3,39% 4,18% 2,16% 1,99% 1,07% 3,42% 2,05%
2005 Juni     1,696500    0,1414% 5,96% 6,09% 4,63% 3,75% 2,33% 6,47% 3,41%
2005 Maj     1,996000    0,1663% 4,95% 6,87% 3,71% 3,34% 2,20% 5,48% 2,97%
2005 April     1,988800    0,1657% -2,28% -1,42% -1,69% -1,93% -0,20% -2,52% -0,54%
2005 Mars     1,978600    0,1649% 0,81% -0,82% -0,51% -0,36% -0,06% -0,99% 0,09%

2005 Februari     1,993500    0,1661% 2,79% 3,62% 2,97% 2,59% 1,13% 4,78% 1,15%
2005 Januari     1,999000    0,1666% 3,15% 2,08% 4,15% 0,95% 0,84% 1,20% 1,74%

2004 December     1,976000    0,1647% 1,61% 2,91% 0,89% 1,54% 1,08% 2,34% 1,02%
2004 November     1,997700    0,1665% 1,77% 3,81% 3,09% 1,94% 1,14% 3,50% 0,19%
2004 Oktober     1,991000    0,1659% 0,40% 0,21% 1,25% -0,10% -0,03% -0,13% -0,78%

2004 September     1,996400    0,1664% 1,06% 2,07% 1,51% 0,67% 0,39% 1,17% -0,67%
2004 Augusti     1,994100    0,1662% -1,48% -1,95% -0,33% -0,70% -0,41% -1,31% -0,40%

2004 Juli     1,981100    0,1651% -1,37% -3,07% -0,88% -0,57% -0,23% -1,16% -1,68%
2004 Juni     1,988100    0,1657% 1,77% 2,11% 1,53% 1,88% 1,09% 3,28% 1,02%
2004 Maj     2,016800    0,1681% -2,04% -2,70% -2,15% -1,70% -1,13% -2,64% -1,77%
2004 April     2,022800    0,1686% -0,69% -0,90% -1,42% -0,68% -0,80% -0,70% -1,95%
2004 Mars     2,356300    0,1964% 0,57% -0,60% 0,04% 0,48% 0,41% 0,30% 2,07%

2004 Februari     2,502500    0,2085% 2,20% 1,65% 2,86% 2,17% 1,48% 3,14% 1,79%
2004 Januari     2,704000    0,2253% 4,44% 5,10% 4,07% 3,42% 2,03% 5,58% 2,66%
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Rj=Ri-Rf

Länsförsäkringar 
Normal

Länsförsäkringar 
Offensiv

Nordea 
Private 

Banking 
Internationella 

Portfölj

Nordea 
Stratega 

10

Nordea 
Stratega 

50

Nordea 
Stratega 

70

Robur 
Access 

100

Robur 
Access 

50

Robur 
Access 

75

SEB 
Balanserad

SEB 
Global

2,12% 2,91% 0,91% 0,21% 0,75% 1,01% 2,57% 1,14% 1,83% 0,16% 0,74%
4,44% 5,89% 4,62% 0,45% 2,83% 4,00% 4,93% 2,38% 3,80% 3,30% 6,58%
-1,70% -1,94% -1,09% -0,70% -1,15% -1,35% -0,54% -0,64% -0,62% -0,71% -1,13%
5,12% 6,75% 3,48% 0,46% 2,35% 3,36% 5,18% 2,44% 3,83% 2,70% 5,27%
-0,53% -0,26% -1,77% -0,22% -1,23% -1,66% -2,04% -0,97% -1,46% -0,94% -1,85%
3,33% 4,09% 1,97% 0,24% 1,36% 2,01% 3,37% 1,97% 2,69% 1,31% 2,72%
4,89% 6,04% 5,39% 1,54% 3,76% 4,76% 6,36% 4,00% 5,34% 4,17% 7,51%
4,29% 5,18% 5,69% 1,19% 3,71% 4,77% 5,88% 3,69% 5,06% 3,59% 6,70%
-1,21% -1,72% -1,34% 0,47% -0,75% -1,23% -0,56% 0,03% -0,33% -1,02% -1,90%
-0,63% -0,99% 0,58% -0,02% 0,28% 0,52% -0,88% -0,42% -0,62% 0,03% -0,09%
2,46% 3,60% 0,56% 0,06% 0,53% 0,71% 2,57% 1,65% 2,22% 0,90% 1,77%
2,46% 3,16% 2,53% 0,77% 1,77% 2,29% 3,01% 2,01% 2,69% 1,38% 2,49%
1,30% 1,60% 1,42% 0,55% 1,18% 1,35% 1,50% 0,98% 1,35% 0,99% 1,68%
-0,26% -0,39% 0,29% 0,58% 0,91% 1,16% 1,43% 0,56% 0,84% 0,45% 0,15%
-1,28% -1,53% -0,03% 0,21% 0,03% -0,05% -0,68% -0,20% -0,43% -0,60% -1,55%
-0,93% -1,13% -0,10% 0,38% 0,21% 0,12% -0,31% -0,20% -0,40% -0,35% -0,95%
-0,47% -0,60% -1,03% 0,30% -0,59% -1,03% -1,39% -0,44% -0,87% -0,60% -1,70%
-2,38% -2,99% -1,49% 0,12% -1,07% -1,69% -2,44% -0,97% -1,65% -0,82% -1,98%
1,28% 1,79% 2,56% 0,40% 1,66% 2,37% 2,82% 1,03% 1,79% 1,24% 2,39%
-2,41% -3,10% -2,67% -0,30% -1,66% -2,30% -2,91% -1,27% -1,95% -1,68% -3,00%
-2,24% -2,57% -1,52% -1,22% -1,34% -1,36% -1,11% -1,02% -1,06% -0,77% -0,73%
1,68% 2,20% 1,34% 1,15% 1,41% 1,65% 0,49% 0,63% 0,62% 0,92% 0,67%
2,37% 2,68% 1,85% 1,01% 1,74% 2,08% 2,21% 1,37% 1,83% 1,27% 2,36%
4,27% 5,30% 3,51% 0,76% 2,35% 3,17% 4,76% 2,68% 3,81% 2,42% 3,79%
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Bilaga 3 Beräkningar av standardavvikelse

(Rin-Rfn-Rj)^2

Period
SSVX 

1M
SSVX/månad

Aktie-
Ansvar 

FondSelect

Carnegie 
Fund of 
Funds

Coeli 
Fonder 
Ekvator

Danske 
Fonder 

Balanserad

Danske 
Fonder 

Försiktig

Danske 
Fonder 

Offensiv

Länsförsäkringar 
Försiktig

Länsförsäkringar 
Normal

2005 December 1,483% 0,124% 0,005% 0,007% 0,044% 0,014% 0,005% 0,046% 0,004% 0,011%
2005 November 1,477% 0,123% 0,156% 0,030% 0,064% 0,035% 0,010% 0,117% 0,037% 0,113%
2005 Oktober 1,466% 0,122% 0,124% 0,086% 0,076% 0,077% 0,031% 0,178% 0,036% 0,077%
2005 September 1,466% 0,122% 0,106% 0,140% 0,121% 0,081% 0,023% 0,293% 0,050% 0,163%
2005 Augusti 1,477% 0,123% 0,029% 0,049% 0,042% 0,034% 0,016% 0,065% 0,004% 0,026%
2005 Juli 1,493% 0,124% 0,034% 0,067% 0,004% 0,009% 0,002% 0,024% 0,016% 0,051%
2005 Juni 1,697% 0,141% 0,193% 0,202% 0,096% 0,073% 0,028% 0,212% 0,070% 0,145%
2005 Maj 1,996% 0,166% 0,115% 0,278% 0,047% 0,053% 0,024% 0,131% 0,048% 0,103%
2005 April 1,989% 0,166% 0,147% 0,091% 0,104% 0,089% 0,007% 0,192% 0,017% 0,053%
2005 Mars 1,979% 0,165% 0,006% 0,059% 0,042% 0,020% 0,005% 0,081% 0,005% 0,029%
2005 Februari 1,994% 0,166% 0,015% 0,041% 0,021% 0,024% 0,002% 0,085% 0,001% 0,019%
2005 Januari 1,999% 0,167% 0,025% 0,002% 0,068% 0,000% 0,000% 0,004% 0,009% 0,019%
2004 December 1,976% 0,165% 0,000% 0,017% 0,004% 0,002% 0,002% 0,002% 0,001% 0,000%
2004 November 1,998% 0,166% 0,000% 0,049% 0,024% 0,008% 0,002% 0,027% 0,003% 0,018%
2004 Oktober 1,991% 0,166% 0,013% 0,019% 0,001% 0,013% 0,005% 0,040% 0,024% 0,056%
2004 September 1,996% 0,166% 0,003% 0,002% 0,000% 0,001% 0,001% 0,005% 0,021% 0,040%
2004 Augusti 1,994% 0,166% 0,092% 0,126% 0,035% 0,031% 0,012% 0,101% 0,014% 0,024%
2004 Juli 1,981% 0,165% 0,086% 0,218% 0,058% 0,026% 0,008% 0,091% 0,060% 0,120%
2004 Juni 1,988% 0,166% 0,000% 0,003% 0,000% 0,007% 0,002% 0,020% 0,001% 0,000%
2004 Maj 2,017% 0,168% 0,130% 0,185% 0,136% 0,076% 0,032% 0,203% 0,064% 0,122%
2004 April 2,023% 0,169% 0,051% 0,063% 0,087% 0,030% 0,021% 0,066% 0,074% 0,110%
2004 Mars 2,356% 0,196% 0,010% 0,048% 0,022% 0,003% 0,001% 0,024% 0,017% 0,004%
2004 Februari 2,503% 0,209% 0,004% 0,000% 0,017% 0,013% 0,007% 0,016% 0,011% 0,017%
2004 Januari 2,704% 0,225% 0,083% 0,123% 0,064% 0,056% 0,019% 0,138% 0,036% 0,102%
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(Rin-Rfn-Rj)^2

Länsförsäkringar 
Offensiv

Nordea 
Private 

Banking 
Internationella 

Portfölj

Nordea 
Stratega 

10

Nordea 
Stratega 

50

Nordea 
Stratega 

70

Robur 
Access 

100

Robur 
Access 

50

Robur 
Access 

75

SEB 
Balanserad

SEB 
Global

0,022% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,013% 0,001% 0,004% 0,003% 0,003%

0,200% 0,126% 0,000% 0,041% 0,088% 0,123% 0,023% 0,069% 0,066% 0,284%

0,113% 0,047% 0,011% 0,038% 0,057% 0,039% 0,022% 0,032% 0,021% 0,057%

0,285% 0,058% 0,000% 0,024% 0,054% 0,141% 0,025% 0,070% 0,039% 0,162%

0,028% 0,081% 0,003% 0,041% 0,072% 0,120% 0,033% 0,070% 0,028% 0,096%

0,071% 0,008% 0,000% 0,003% 0,010% 0,038% 0,012% 0,023% 0,004% 0,022%

0,214% 0,187% 0,014% 0,088% 0,140% 0,244% 0,099% 0,173% 0,119% 0,392%

0,142% 0,214% 0,007% 0,085% 0,140% 0,198% 0,081% 0,150% 0,082% 0,297%

0,099% 0,058% 0,000% 0,024% 0,051% 0,039% 0,007% 0,023% 0,030% 0,099%

0,058% 0,002% 0,001% 0,003% 0,003% 0,053% 0,016% 0,032% 0,005% 0,018%

0,048% 0,003% 0,001% 0,001% 0,001% 0,013% 0,006% 0,011% 0,000% 0,003%

0,030% 0,021% 0,002% 0,010% 0,016% 0,025% 0,013% 0,023% 0,004% 0,015%

0,000% 0,001% 0,000% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,002%

0,032% 0,006% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,012%

0,087% 0,012% 0,000% 0,006% 0,012% 0,044% 0,011% 0,026% 0,018% 0,078%

0,065% 0,014% 0,000% 0,003% 0,008% 0,030% 0,011% 0,025% 0,012% 0,048%

0,041% 0,044% 0,000% 0,019% 0,042% 0,079% 0,017% 0,042% 0,017% 0,087%

0,194% 0,065% 0,001% 0,035% 0,074% 0,150% 0,033% 0,080% 0,024% 0,104%

0,001% 0,022% 0,000% 0,007% 0,018% 0,020% 0,000% 0,004% 0,003% 0,013%

0,204% 0,140% 0,004% 0,060% 0,111% 0,188% 0,045% 0,098% 0,058% 0,181%

0,159% 0,067% 0,025% 0,045% 0,057% 0,064% 0,035% 0,050% 0,022% 0,039%

0,006% 0,001% 0,006% 0,004% 0,004% 0,009% 0,000% 0,003% 0,000% 0,003%

0,016% 0,006% 0,004% 0,009% 0,011% 0,006% 0,003% 0,004% 0,003% 0,012%
0,151% 0,059% 0,002% 0,024% 0,046% 0,111% 0,033% 0,069% 0,029% 0,064%
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Bilaga 4 Rangkorrelation

Fond Standardavvikelse Rj

∑(Rin-
Rfn-
Rj)^2

σmånad Sharpekvot TKA
Rank 

Sharpe
Rank 

TKA just.
Correlation

Aktie-Ansvar Fond Select 8,71% 1,56% 0,014 0,025 2,170 0,75% 2 18 -0,519
Carnegie Fund of Funds 9,96% 1,60% 0,019 0,029 1,923 1,70% 8 9
Coeli Fonder Ekvator 7,835% 1,54% 0,012 0,023 2,350 1,96% 1 4
Danske Fonder Balanserad 6,35% 1,05% 0,008 0,018 1,983 1,19% 6 15
Danske Fonder Försiktig 3,72% 0,66% 0,003 0,011 2,130 0,96% 3 16
Danske Fonder Offensiv 10,61% 1,87% 0,022 0,031 2,107 1,60% 4 11
Länsförsäkringar Försiktig 5,70% 0,77% 0,006 0,016 1,612 1,62% 13 10
Länsförsäkringar Normal 8,61% 1,08% 0,014 0,025 1,508 1,91% 17 7,5
Länsförsäkringar Offensiv 10,86% 1,42% 0,023 0,031 1,562 2,21% 16 1
Nordea Private Banking Internationella 
Portfölj 8,05% 1,07% 0,012 0,023 1,593 1,41% 14 14
Nordea Stratega 10 2,11% 0,35% 0,001 0,006 2,014 0,95% 5 17
Nordea Stratega 50 5,47% 0,79% 0,006 0,016 1,742 1,55% 11 12,5
Nordea Stratega 70 7,28% 1,03% 0,010 0,021 1,694 1,55% 12 12,5
Robur Access 100 9,54% 1,43% 0,017 0,028 1,792 1,93% 10 5
Robur Access 50 5,26% 0,85% 0,005 0,015 1,942 1,91% 7 7,5
Robur Access 75 7,51% 1,18% 0,011 0,022 1,883 1,92% 9 6
SEB Fond-i-Fond Balanserad 5,54% 0,72% 0,006 0,016 1,565 2,00% 15 3
SEB Fond-i-Fond Global 10,43% 1,25% 0,021 0,030 1,434 2,20% 18 2
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Bilaga 5 Frågeformulär för intervjuer

 Hur länge har du sålt fond-i-fond?

 Ungefärligt hur stor andel av de fondprodukterna du säljer består av fond-i-fond?

Kundidentifikation

 Är det någon särskild kundgrupp som väljer att investera i fond-i-fond?

 Vilken sparhorisont har de? – skiljer det sig för de fonder ni säljer?

 Är det någon särskild egenskap hos investerarens motiv som gör att du bestämmer dig 

för att rekommendera fond-i-fond?

Produktpresentation

 När du presenterar fond-i-fond för en investerare, hur lägger du upp presentationen?

 Hur argumenterar du för fond-i-fond, vilka är fördelarna? Vilka metoder används? Är 

historiska data viktiga, fonden har funnits relativt kort tid därmed är det väl svårt att 

använda historiska data. Nämns fondförvaltaren och dennes tidigare prestationer?

Nämner du Sharpekvoten i presentationen?

 Mötet med kunden, är det där som kunden beslutar sig för att investera i fond-i-fond?

Genom vilka andra kanaler får kunden information?

Produktsammansättning

 Investerar era fond-i-fonder i utomstående fondbolags fonder eller enbart i det egna 

fondbolagets fonder? Varför? Om argumentet för att investera i fond-i-fonden är att 

sprida riskerna så borde ni väl investera i fler bolags fonder?

 Hur går urvalsprocessen för de underliggande fonderna till, hur bestäms viktningen?

Fondbolagets motiv

 Är det vanligtvis en produkt som investeraren är insatt i eller är det något som du 

föreslår?
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 Vi inser att du som rådgivare har två roller, 1 rådgivare 2 säljare. Finns det incitament 

till att sälja fond-i-fonder framför andra fonder från bankens sida?

Avgifter

 Hur presenteras avgifterna?

 Hur höga är avgifterna för fond-i-fond i relation till de övriga fonderna?

 Tillkommer avgifter utöver de avgifter som tas ut av de underliggande fonderna?

Produktutveckling och framtidsutsikter

 Efterfrågan på fond-i-fond verkar vara uppåtgående. På marknaden är de flesta fond-i-

fonder inriktade på globala marknaden. Är fond-i-fond begränsade till att investera 

som de gör i dagsläget? 

 Finns det planer på att i framtiden lansera bransch-fond-i-fond, t.ex. verkstads-fond-i-

fond?


