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Sammanfattning 

Författare: Adam Bäcklin och Martin Heyerdahl-Simonsen 

Titel: Är avkastning allt? 

Fondsparandet i Sverige är ett av de viktigaste sätten att spara på. 74 procent 

av svenskarna fondsparar och 2008 fanns det en total fondförmögenhet på 

1 200 miljarder svenska kronor. Men bland alla dessa sparare tyder det på att 

det finns två olika segment. Ett sofistikerat som själv hittar de effektivaste 

fonderna och ett osofistikerat segment som inte är lika kunniga. På vilka sätt 

påverkar detta fondmarknaden i Sverige. 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan avkastningen 

och fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen i en fond. 

Ett delsyfte är att undersöka vad som kan vara uppkomsten till en negativ 

korrelation mellan avgift och avkastning för svenska fonder. 

Undersökningen bygger på sex utvalda fonder och omfattar först en 

jämförelse mellan de olika fonderna med avseende på fondens prestanda över 

en given tidsperiod för att se om vi kan finna ett negativt samband mellan 

fondens avgift och dess avkastning. Undersökningen fortsätter med att studera 

en fonds avkastning jämfört dess fondförmögenhet utöver påverkan av den 

årliga avkastningen. Undersökningen sista del omfattar intervjuer med 

fondförvaltare för att kunna förstå vårt resultat och dra slutsatser från vår 

empiriska data. 

Det finns ett negativt samband mellan våra utvalda fonders avgift och deras 

riskjusterade avkastning. Vad det kan bero på tror vi är att det finns effektivare 

förvaltare som, att de sofistikerade spararna har lämnat fonden och således 

finns inget incitament för fondförvaltarna att sänka avgiften och att sämre 

fonder behöver en högre avgift för att klara av att driva fonden. Vi kommer 

fram till i vår undersökning att det inte finns något samband mellan våra fem 

utvalda fonders avkastning och förändring av fondförmögenheten utöver 

påverkan av fondens årliga avkastning. Vi vet inte varför det är så men det vi 

tror påverkar mest är att det finns sofistikerade och osofistikerade sparare. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under 1950-talet startar den första aktiefonden i Sverige i samband med att 

Markowitz (1952) publicerade artikeln Portfolio Selection. 1978 kommer den 

första skattesparfond och 1980 kom den första räntefonden (Nilsson 2007).  

Svenskarnas sparande i fonder har blivit en vanlig investering och år 2008 

sparade 98 procent av svenska folket i någon typ av fond, 74 procent om man 

undantar Premiepensionsmyndigheten [PPM]. Aktiefonden som är den första 

typen av fond som startade i Sverige är också den vanligaste formen för 

fondsparande, 55 procent av svenska folket har investerat i en sådan. Det 

vanligaste sättet att spara i en fond är genom automatisk överföring av ett 

bestämt belopp varje månad. 66 procent av fondspararna sköter det på detta 

vis. (Fondbolagens Förening 2008). 

Svenskarnas anledning till att spara i fonder är i första hand för att dryga ut 

pensionen och i andra hand kommer viljan att skapa sig en buffert. Andra 

motiv till fondsparandet kan vara husprojekt eller nöjen såsom resor 

(Fondbolagens Förening 2008).  

Vad är då en fond? En fond är en samling av värdepapper, t.ex. aktier och 

räntebärande papper. Man äger sedan en viss andel i fonden, motsvarande den 

mängd man investerat i fonden. Den som sköter fonden kallas för 

fondförvaltare. Kostnaden för att få investera i en fond brukar vara en årlig 

avgift i form av en procentsats av fondens värde. Procentsatsen skiljer sig 

mellan fonder. 

1.2. Problemdiskussion  

Fondmarknaden i Sverige är mycket stor och år 2008 fanns 1 200 miljarder 

svenska kronor i fonder och således spelar fonderna en väldigt viktig roll i 

Sveriges sparande. (Fondbolagens Förening 2008). 
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Diagram 1:  

 

Fondbolagens Förening (2008) sid 7 

Dess extrema tillväxt kan bland annat beskrivas av att svenskarna finner 

fondsparandet enkelt och bekvämligt men framförallt ger det en god 

värdeutveckling och är ett tryggare sparsätt än att spara direkt i aktier. 

(Fondbolagens Förening 2009).  

Men som i nästan allt finns det människor som är lite mer insatta och mer 

intresserade än andra, och lika verkar det vara för fondmarknaden. Enligt Gil-

Bazo & Ruiz-Verdu (2009) finns det två olika segment i fondindustrin: 

sofistikerade sparare och osofistikerade sparare. Detta trots att när en sparare 

börjar spara i en fond borde det vara enkelt, spararen behöver bara bry sig om 

en variabel: förhållandet mellan risk och avkastning. Detta till skillnad mot till 

exempel ett bilköp där köparen ofta måste tänka på märke, storlek, motor och 

så vidare. Att börja spara i en fond borde alltså vara ett enkelt ”varuköp”. 

Således borde det vara enkelt att spara i en fond och det borde leda till den 

effektiva marknaden som leder till en effektiv kapitalallokering, där de företag 

som skapar en högre avkastning borde få mer pengar till sina investeringar och 

här hjälper fonderna till att allokera pengar till det effektivaste företaget. Det 

borde också vara så att den fondförvaltaren som har den bästa avkastningen i 

förhållande till risk borde belönas med det största förvaltningskapitalet. Men 

stämmer detta? Får den fondförvaltare mest förvaltningskapital som har den 
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bästa avkastningen? Finns det ett samband mellan avkastning och ökning av 

fondförmögenheten utöver påverkan av fondens avkastning. 

Om det nu skulle vara så att många inte vet vilken fond som är den fond som 

ger bäst avkastning, då kanske det inte finns något samband mellan avkastning 

och ökning av förvaltningskapitalet. Och om inte det osofistikerade segment 

väljer fond efter den som ger bäst avkastning i förhållande till risk, hur kan då 

fondbolagen ta del av de osofistikerade spararnas kapital? Görs det med en 

massiv reklamkampanj, exempelvis i tidningar eller på tv, eller satsar de på att 

uppmärksamma fonden hos tredjepartsförsäljare. 

Tidigare studier gjorda i USA visar att de fonder som har presterat ett dåligt 

resultat, genomför en reklamkampanj för att kunna ta del av de osofistikerade 

spararna, då de är mer mottagliga för reklam än de sofistikerade spararna. Och 

eftersom fonden då består av osofistikerade investerare kan fondbolagen ta ut 

en högre fondavgift, då de antagligen inte är särskilt känsliga gentemot 

avgiften. 

En annan studie gjord av Jain & Wu (2000) visar också att fonder får mer 

förvaltningskapital när de genomför en reklamkampanj. De upptäcker också 

att det ofta är fonder som har gått bra vilka gör reklam, fondbolagen vill påvisa 

att de är duktiga. Men Jain & Wu finner att det inte finns något samband 

mellan att ha presterat bra en period och att fonden då skulle prestera bra även 

nästa period.  

1.3. Problemformulering 

Finns det ett samband mellan ökad förvaltningskapital och framgång i de sex 

fonder vi valt? Stämmer det att det ett negativt samband mellan en fonds 

avgift och dess avkastning?  

1.4. Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan avkastningen 

och fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen i en fond. 

Ett delsyfte är att undersöka vad som kan vara uppkomsten till en negativ 

korrelation mellan avgift och avkastning för svenska fonder.  
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2. Metod 

2.1. Val av metod 

I vår undersökning behandlar vi både primärdata och sekundärdata. Vi 

kommer också att använda oss av både en deduktiv metod med en kvantitativ 

undersökning och en induktiv metod med en kvalitativ undersökning. Men för 

båda undersökningarna är målet att samla in empiri och oavsett vad det är för 

insamling man gör, bör den uppfylla två krav för att vara tillförlitlig: valid och 

reliabel. (Jacobsen 2002). 

2.1.1. Deduktiv ansats  

En del i vår undersökning är att vi skall göra en jämförelse av sex utvalda 

fonder för att se hur bra de fonderna har presterat mot varandra och mot ett 

index under en given tidsperiod. Denna del av undersökningen behandlar 

sekundärdata och vi har valt att använda en deduktiv metod för att angripa 

denna del. Det innebär att vi utgår från en existerande teori som vi använder 

och vi vet vad det är för slags data vi behöver för att göra jämförelsen. Därför 

är en deduktiv ansats adekvat. (Jacobsen 2002). 

2.1.2. Kvantitativ metod 

Vid en deduktiv ansats är det som regel en kvantitativ undersökning som 

passar bäst skriver Jacobsen (2002). Och för vår jämförelse av de sex utvalda 

fonderna var det en kvantitativ undersökning som passade bäst då vi hämtat 

sekundär data, vilken bestod av siffror från varje fonds årsrapport och från 

Morningstar. 

2.1.3. Induktiv ansats 

 För att kunna förstå och behandla vårt resultat av den empiriska data från 

undersökningens deduktiva del har vi valt att göra en induktiv undersökning, 

varvid vi har intervjuat tre stycken fondförvaltare. En induktiv ansats bygger 

på att forskaren inte skall ha några förväntningar på vad han kan finna i sin 

undersökning. Därför kan en induktiv ansats ses som en öppen undersökning 

(Jacobsen 2002). Men Jacobsen benämner att det är väldigt vanskligt att 

angripa en undersökning på ett öppet sätt utan förväntningar då det ligger i 

människans gener att man medvetet eller omedvetet har på förhand aningar 

om vad man ska undersöka.  
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2.1.4. Kvalitativ Metod 

Vid en induktiv ansats är en kvalitativ undersökning som passar bäst enligt 

Jacobsen (2002). I vårt fall där vi intervjuar tre fondförvaltare har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ undersökning då vi vill att respondenterna ska 

svara så fritt som möjligt för att ge oss deras syn på problemställningen. 

2.2. Insamlingen av empiri 

2.2.1. Urvalet av fonderna 

Vår problemformulering är om det finns något samband mellan prestandan på 

en fond mot dess fondförmögenhet. Vi har bestämt oss att välja sex fonder 

från sex olika fondbolag vilka vi sedan ska jämföra med varandra och se om vi 

kan finna några samband mellan dessa två variabler, prestanda och 

fondförmögenhet. Vi tyckte det var viktigt att rikta in oss på små fonder i 

mindre fondbolag eftersom vi tror att det kan uppstå fel med vår empiriska 

data om vi hade undersökt stora fondbolag som exempelvis Nordea. Eftersom 

de stora bankerna redan har en stor kundbas och när en kund frågar efter 

andra alternativ att spara på än det vanliga bankkontot tror vi att bankens 

rådgivare rekommenderar en fond förvaltad av Nordea. Därför vill vi 

undersöka de små fonderna i mindre fondbolagen som inte har en stor 

verksamhet med ett stort utbud av andra tjänster, då vi misstänker att det kan 

leda till synergieffekter. 

Vad är då ett mindre fondbolag? Vi har valt att karakterisera ett mindre 

fondbolag som har ett mindre utbud av fonder med huvudinriktning på 

fondbranschen. En liten fond karakteriserar vi som en fond med en 

fondförmögenhet under 3 miljarder svenska kronor. 

Vi har valt att hålla oss till fonder förvaltade av svenska bolag och att fonderna 

riktar in sig på den svenska marknaden. Det är den svenska marknaden som vi 

känner bäst till a priori. Det blir lättare att hitta relevant information om 

fonden och för att komma i kontakt med dem som förvaltar fonden för en 

eventuell intervju. 

För att kunna jämföra fonderna och mäta dess prestanda mot varandra så var 

det viktigt att vi fann fonder som kunde kategoriseras under en och samma 

kategori. För att lyckas med det använde vi oss av Morningstar, vilka har 

kategoriserat fonder. Kategorin som vi valde var rena svenska aktiefonder med 

investeringsfokus på små och medelstora bolag och för att göra en, enligt vår 
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bedömning, bra jämförelse behövde fonderna vara aktiva i minst sex år för att 

kunna se prestandan över en längre period.  

De sex fonder som vi valde blev Catella Trygghetsfond, Carlson 

Småbolagsfond, Cicero MÖ Sverige, GustaviaDavegårdh Sverige, Spiltan 

Aktiefond Sverige och Lannebo Sverige. De hör alla till kategorin, liten fond i 

ett mindre fondbolag och alla har varit aktiva i minst sex år. 

2.3. Intervjuerna 

Förutom den kvantitativa studien med sekundärdata ska vi göra en 

primärdataundersökning eftersom det är ny data vi söker och har valt att använda 

oss av att göra en intervju. Här kan man antingen välja att ha 

färdigstrukturerade frågor eller ostrukturerade frågor, den sistnämnda används 

ofta för tidningsintervjuer. (Dahmström 2005). Vi valde färdigstrukturerade 

frågor. Eftersom vi ska intervjua flera olika fonder tror vi att det blir bäst med 

färdiga frågor då det förhoppningsvis bättre kan åskådliggöra likheter och 

skillnader. Frågorna nedskrevs i ett Word-dokument som sedan mejlats till 

respondenterna (fondförvaltarna av utvald fond) vilka sedan svarade på 

frågorna i Word-dokumenten och mejlade tillbaka dem till oss.  

Jacobsen (2002) tar upp olika saker att tänka på vid intervjuer. Det finns en 

risk för att man får för mycket information på kort tid vilket gör att man inte 

klarar att hålla samman all fakta. Vidare berättar han om lagen om gradvis 

avtagande information vilken säger att desto fler intervjuer som genomförs 

minskar andelen ny information och viktiga poänger som framkommer. Till 

slut når man en punkt där fler intervjuer inte ger någon ny information alls. 

Men det är inte något vi tror att vi kommer att uppleva eftersom vi har ett litet 

urval och varje intervju kommer förhoppningsvis vara relativt unik. 

2.4. Utförandet av mätningarna 

I vår jämförelse har vi valt att mäta prestandan i varje fond med hänsyn på 

Sharpes kvot, Jensens Alfa och M2-måttet, alla måtten är beskrivna i 

teoridelen. Data är inhämtat från Morningstar. Vi har valt att använda oss av 

kvartalsdata för avkastningen för varje fond samt kvartalsdata för kategori och 

index. För vår kategori rena svenska aktiefonder med fokus på små och 

medelstora bolag har Morningstar använt sig av MSCI Sweden Small Cap som 

index. Vi tycker också att det är ett adekvat index och använder således MSCI 

Sweden Small Cap index också för våra beräkningar av Sharpes kvot, Jensens 
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Alfa och M2-måttet. Förutom indexet behöver vi också en riskfri ränta för att 

utföra beräkningarna. En riskfri ränta ska enligt Damodaran (2009) uppfylla 

tre kriterier för att kunna klassificeras för riskfri. Det ska inte vara någon 

varians från det förväntade värdet. Inte heller ska det finnas någon 

återinvesteringsrisk och det tredje kriteriet är det inte ska finnas någon risk för 

att lånet inte ska bli återbetalt. Därför har vi valt Riksgäldens åttaåriga fasta 

ränta – årlig ränteutbetalning. Den låg den 9 maj 2010 på 2,13 procent.  

Det behövs också ett beta för att kunna utföra beräkningarna och det är 

beräknat för varje fond genom att köra kvartalsdata för fonden mot 

kvartalsdata för vårt utvalda index MSCI Sweden Small Cap. Alla uträkningar 

och diagram är gjorda i Microsoft Excel. 

2.5. Negativt samband avgift/avkastning 

Utifrån de valda fonderna har vi räknat fram ett genomsnitt på varje fonds 

Sharpes kvot sedan 2004. Därefter har vi tagit information om fondens 

nuvarande avgift från Morningstar. Värdena har plottats ut i ett punktdiagram 

för att visuellt se om vi kan dra några slutsatser.  

2.6. Utförandet av diagram årlig avkastning/kunders påverkan av 

fondförmögenheten 

Vi vill undersöka om det finns något samband mellan hur en fond har 

presterat mot ändring i fondens fondförmögenhet. För att hitta ett eventuellt 

samband så har vi valt att skapa ett diagram i Excel var vid vi har en stapel för 

årlig avkastning och en stapel för ökning eller minskning av 

fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen i förhållande 

till föregående års fondförmögenhet. Den årliga avkastningen och den årliga 

fondförmögenheten har vi hämtat från varje enskilds fond årliga 

årsredovisning. För att beräkna en ändring av fondförmögenheten utöver 

påverkan från den årliga avkastningen som kan förklaras av kunders 

kapitaltillströmning, har vi tagit fondförmögenheten för det aktuella året minus 

den årliga avkastningen. Denna är beräknad utifrån ett snitt från den aktuella 

fondförmögenheten och föregående år minus föregående års 

fondförmögenhet. Vi fick dock inte tag på Ciceros MÖ då deras 

årsredovisningar inte fanns på internet. Vi beställde dem men de kom aldrig. 
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2.7. Tillförlitlighet 

Tyvärr fick vi bara tre intervjuer, trots löften om svar av alla sex fondbolagen. 

Vi skickade ut intervjuerna i samband med Greklands kris vilket vi tror kan ha 

gjort att svar uteblev och kanske påverkat tiden respondenterna lagt ner på att 

svara. Intervjuerna är sedan inlagda i vår empiri och resultatdel utan att vi har 

ändrat någonting för att visa exakt vad som har sagts utan att vi har påverkat 

svaren. 

Vår data kommer från Morningstar, en internetsida som presenterar 

fondinformation. Vi tog den eftersom vi tycker att det är en pålitlig fondsida 

med relevant information om fonder som finns i Sverige. Detta baseras på det 

de själva skriver på sin hemsida.  

Morningstar i Sverige publicerar sedan 17 mars 1999 objektiv, 

tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och 

internationella värdepappersfonder. Moderbolag är utvecklingsbolaget 

Citygate, som ägs av elva svenska mediebolag. 

Det amerikanska bolaget Morningstar Inc har huvudkontor i 

Chicago, är börsnoterat på Nasdaq och är världens största oberoende 

utgivare av fondinformation. Sedan april 2001 är Morningstar 

Sweden ett joint venture mellan Citygate och Morningstar Inc. 

(morningstar.se 2010-05-31) 

2.8.  Kritik 

Vi har endast sett på fem utvalda fonder i en speciell kategori när vi 

undersökte avkastning/fondförmögenhet. Det kan tänkas att sparare byter till 

andra fonder som har gått bättre inom andra kategorier än våra.  

Gällande de regressionsanalyser vi gjorde har vi lite för få observationer för att 

kunna dra några statistiskt sanna slutsatser utifrån dem. Men vi tycker det är 

ett bra komplement till att vi bara tittar på diagrammen och försöker se 

samband. 
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3. Teori 

Här presenterar vi en sammanfattning av de artiklar och annan väsentlig 

litteratur vi har läst samt de olika måtten vi använder för att jämföra våra sex 

utvalda fonder. 

3.1. Varför fonder uppkommit 

Markowitz (1952) skriver att vid processen att välja en portfölj kan man dela 

upp besluten i två steg. Första steget startar med observationer och 

erfarenheter och slutar med framtida tilltro om olika värdepapper. Andra 

steget börjar med relevant tilltro om framtiden av värdepappers framtida 

prestationer och slutar med att man väljer en portfölj. Det finns också olika 

antaganden man gör om en investerare: att den ser förväntad avkastning som 

en önskvärd sak och varians från förväntad avkastning som en icke önskvärd 

sak.  

Innan Markowitz skrev sin artikel Portfolio Selection var tankegången att en 

investerare skulle hitta det värdepappret som diskonterat gav det största 

värdet. Enligt en uträkning var ingen diversifierad portfölj bättre än de icke-

diversifierade portföljerna. Det fanns en ”fantasi” om en portfölj vilken både 

gav maximerad förväntad avkastning och ett minimum av variansen.  

Men Markowitz kom med en hypotes kallad E-V och den visar att en icke-

diversifierad portfölj aldrig är bättre än en diversifierad, men det gäller också 

att diversifiera på rätt sätt. Att äga en portfölj med 40 gruvbolag är inte lika bra 

diversifierad som en portfölj med 40 blandade bolag som t.ex. flygbolag, 

klädföretag och IT-bolag.  Detta på grund av att det är troligare att ett företag 

inom samma industri går dåligt samtidigt än för firmor i andra industrier.  

Det var alltså i samband med Markowitz artikel som fonderna fick sitt stora 

genomslag. Nu fanns det ett värde att äga flera bolag, men eftersom det var så 

dyrt att handla med värdepapper på den tiden så hade den enskilda 

investeraren inte råd att diversifiera sig. Det fanns alltså incitament att gå ihop 

och göra ett större köp av andelar i olika bolag och på så sätt minska 

kostnaden för investeringen och möjliggöra Markowitz idé, diversifiering. Nu 

när det inte längre räckte att titta på några få aktier fanns det också ett behov 

av professionella fondförvaltare som jobbade med att hålla koll på många olika 

bolag och marknader.   
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Bodie et al. (2009) säger att fonder existerar bl.a. för att man ska diversifiera 

bort den osystematiska risken något som är för dyrt att göra för den enskilde 

investeraren. Således erbjuds en möjlighet att agera som en stor investerare 

fast individuellt innehas en liten del medan professionella investerare tar 

investeringsbesluten. 

3.2. Fondsparandet i Sverige  

Den första fonden startades 1958 i Sverige med inspiration från USA och de 

senaste 20 åren har fondförmögenheten ökat kraftigt förutom nedgången efter 

IT-bubblan och bolånekrisen 2008. Som man kan se på diagram 1 tog 

sparandet fart efter 1980-talet och 2008 fanns det över 4 000 olika fonder med 

en total fondförmögenhet på 1 200 miljarder kronor. Det är att jämföra med 

för ca 30 år sedan då det fanns 17 fonder med en fondförmögenhet på 1 

miljard svenska kronor. (Fondbolagens Förening 2008).  

Svenskarna gillar onekligen att spara i fonder och några anledningar till att de 

bedömer fonder vara ett sådant bra sätt att spara i, är för att det ger en god 

värdeutveckling, dess enkelhet och bekvämlighet samt att fonder är ett 

tryggare sätt att spara på än sparande direkt i aktier. Anledningen till att de 

sparar är för att öka sin pension och skapa sig en buffert.  (Fondbolagens 

Förening 2009). 

Det finns olika typer av fonder att spara i och den vanligaste är det vi valt att 

rikta in oss på, aktiefonder. En intressant sak är att både män och kvinnor 

väljer att sedan spara mest i svenska aktiefonder, men det är en väsentlig 

skillnad. 28 procent av kvinnorna sparar i dessa jämfört med 38 procent av 

männen. Det beror på att det är mer risk i aktiefonder Sverige och enligt 

Fondbolagens Förening (2009) tycker 51 procent av kvinnorna att låg risk är 

viktig mot männen på 34 procent. Är man däremot beredd att ta på sig mer 

risk med möjlighet till en högre avkastning är bara 37 procent av kvinnorna 

intresserade av det, medan 55 procent av männen kan tänka sig en högre risk.  
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Tabell 1: Nedan visas en tabell från Fondbolagens Förening (2009) över bakgrunden till 

varför kvinnor och män väljer en fond. 

Fondbolagens Förening (2009) sid 7 

3.3. Segment i fondindustrin 

Det finns alltså en möjlighet att den effektivaste fonden inte får flest 

investerare, och att investerare inte är sofistikerade investerare utan att de litar 

på andras omdömen och sedan investerar på deras kommando. Det finns 

också fakta som tyder på att det finns en negativ korrelation mellan fondens 

avgifter och fondens resultat. Med andra ord, desto högre avgift en fond har 

desto sämre avkastning har fonden. Gil-Bazo & Ruiz-Verdu (2009) har 

undersökt detta och vilken förklaring det kan ha.  

Först menar de att fonder som är högpresterande fonder tävlar om de 

sofistikerade investerarna genom att sänka sina avgifter till dess att de 

lågpresterande fonderna drivs ut ur marknaden och istället får rikta in sig på en 

ny marknad. Ett segment med mindre sofistikerade investerare, vilka de kan ta 

ut en högre avgift av. 

Men för att få dessa mindre sofistikerade investerare intresserade måste man 

väcka deras uppmärksamhet. Det gör de genom dyra marknadsförings-

kampanjer. Prestationen talar inte för sig själv utan det behövs något mer. 

Eftersom reklam är väldigt dyrt så driver det alltså upp avgiften på fonden.  

En orsak till att fonder med bra avkastning kan erbjuda en låg avgift är att de 

kan dra nytta av stordriftsfördelar och att deras kanske ”bättre” förvaltare 

leder till en mer effektiv förvaltning. (Gil-Bazo & Ruiz-Verdu 2009). 

Andra anledningar till en negativ korrelation och påvisandet av olika segment i 

fondindustrin kommer från en studie av gjord av Christoffersen & Musto 

(2002)  som refereras i Gil-Bazo & Ruiz-Verdu (2009), där de påvisar att 
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fonder med ett historiskt dåligt resultat har ett klientel som inte är särskilt 

resultatkänsliga (mindre sofistikerade) eftersom de resultatkänsliga redan har 

lämnat fonden på grund av det dåliga resultatet. Fonder med mindre 

resultatkänsliga investerare kommer ta ut en högre avgift eftersom det inte 

finns något incitament för dem att sänka avgifterna eftersom de 

resultatkänsliga redan lämnat fonden. 

Gil-Bazo & Ruiz-Verdu (2009) ger en annan strategisk modell för den negativa 

relationen, ett asymmetriskt informationsproblem. De säger att fonderna 

skiljer sig åt gällande det förväntade resultatet och att investerarna skiljer sig åt 

gällande resultatkänslighet. Pengarna från de resultatkänsliga investerarna leder 

till jämvikt för fonderna som förväntar sig högre avkastning och de sänker sina 

avgifter till den punkten då de effektivt prissatta fonderna, de som förväntar 

sig en lägre avkastning, konkurreras ut ur det resultatkänsliga 

investerarsegmentet.   

Bergstresser et al. (2009) refererad i Gil-Bazo & Ruiz-Verdu (2009) säger att de 

lågpresterande fonderna kommer att rikta sig till osofistikerade investerare för 

att de är mer mottagliga för reklam och det ger dessa fonder en högre 

marginalavkastning på reklam. Därför kommer de satsa mer pengar på reklam. 

3.4. Reklamens påverkan 

Finns det något samband mellan reklam och en ökande fondförmögenhet? 

Många studier har sedan Jensen (1968), visat att många fonder underpresterar 

mot benchmarkingsportföljer med lika risk. Dock finns det fortfarande en 

möjlighet för utvalda fonder att lyckas bättre än index. Jain & Wu (2000) 

undersöker fondförvaltares skicklighet och fonders marknadsföring genom att 

undersöka olika fonders prestation och dess penningtillströmning av fonder 

som gör reklam. Deras första mål är att se om fonder som satsar på reklam 

kommer att visa ett bättre resultat än index, perioden innan reklamen 

annonserats. Om fonden påvisar ett bättre resultat än index i perioden innan 

reklamen, kan man dra slutsatsen att det finns fondförvaltare som är bättre än 

index och att de då vill göra reklam för att signalera denna kunnighet hos 

förvaltaren. Det andra målet är att undersöka om fonder använder sig av 

reklam för att få nytt förvaltningskapital till fonden.  

I studien undersöker de 294 fonder som gör reklam. Reklamen för förväntad 

avkastning för nästa år är alltid högre än benchmarkingportföljerna de använde 

i studien. De lovar alltså en högre avkastning i reklamen än vad man kan se 
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utifrån benchmarkingen. Men egentligen så har snittet på de 294 fonderna 

underpresterat i jämförelse till S&P 500. För de fonder som har visat ett bättre 

resultat finns inget samband med att de skulle visa ett bättre resultat än index 

nästa år. De konfirmerar att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.  

Vad de också upptäcker är att fonderna som gör reklam erhåller mer 

förvaltningskapital än fonder som inte gör reklam men har liknande 

investeringar.  Det verkar alltså som om huvudsyftet med reklam är att locka 

till sig nytt kapital.  

De upptäcker att många av fonderna som gör reklam har ett bättre resultat än 

index före reklamen. Vi tänker oss att här upplever fondförvaltarna ett 

självförtroende efter att ha presterat bättre än index och vill således signalera 

sin skicklighet och även profitera på det. Men det man vill undersöka är om 

resultatet efter reklamen också är bättre än index. Skulle det finnas 

fondförvaltare som år efter år klarar av att prestera bättre än index är det 

väldigt intressant för den vanlige spararen. Varför en fond skulle gå bättre än 

index år efter år kan bero på två saker, tur eller skicklighet.  

Det Jain & Wu (2000) kommer fram till i sin undersökning är att resultatet i 

fonderna perioden efter reklamen är i genomsnitt sämre än index. Det 

förkastar hypotesen om att fondens bättre resultat skulle vara på grund av 

fondförvaltarens skicklighet. Resultaten visar också att de fonder som 

marknadsfört sig med reklam lyckats få en större penningtillströmning från 

investerare, närmare bestämt ungefär 20 procent mer än fonder med liknande 

karakteristika som inte gjort reklam. Fonderna som marknadsför sig mer 

frekvent får också mer nytt förvaltningskapital. 

Förutom axiomet att reklam ger en fler intressenter så nämner Sirri & Tufano 

(1998) refererad i Jain & Wu (2000) att reklamen kan leda till mer pengar för 

en fond på grund av en minskad kostnad för investeraren när han letar efter 

fonder. 

Vid reklam av en fond läggs vikt vid dess tidigare framgångsrika avkastning. 

Det kan ifrågasättas varför man belyser det när det enligt studien visar att det 

inte finns något samband mellan tidigare års avkastningar och framtida. Jain 

och Wu avslutar artikeln med intressant frågeställning: kan det vara så att 

fondförvaltarna vet om att tidigare avkastningar kanske inte har något med 

deras skicklighet att göra men ändå väljer att marknadsföra sig med det? 
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3.5. Jämförelser mellan fonder och olika mått 

3.5.1. Benchmarking 

Benchmarking är att jämföra likartade portföljer för att se vilken som har gått 

bäst under en given tidsperiod. I fonders fall är det inte så enkelt som att bara 

studera den fond som ger bäst avkastning. Grundtanken är att man ska få 

betalt för att man tar på sig en viss mängd risk. Utifrån detta har några 

metoder utarbetats för att beräkna om en fond får betalt för den risk den 

utsätter sig för. På så sätt kan man jämföra olika fonder för att se vilken som 

presterat bäst. (Bodie et al. 2009). 

3.5.2. CAPM 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en av grundstenarna i modern 

finansiell ekonomi. Den visar sambandet mellan risken av en tillgång och dess 

förväntade avkastning. Vid bruk av CAPM gör man ett antal antaganden.  

 Det utgår från att alla människor är så lika som möjligt med undantaget att 

personer har olika rikedomar och riskaversion. 

  Det finns många investerare med en liten del av den totala rikedomen och deras 

handel påverkar inte en tillgångs pris. 

 Alla investerare planerar att hålla tillgången identisk period och ignorerar allt som 

kan hända efter den perioden.  

 Investeringar är limiterade till allmänna finansiella instrument som aktier och 

obligationer och har rätt att låna eller låna ut till en riskfri ränta.  

 Investerarna betalar ingen skatt eller courtageavgift för handeln med de 

finansiella instrumenten.  

 Alla investerare är rationella och följer Markowitz Portfolio Selection Model. (Bodie 

et al. 2009).  

 
 

                        

    = Förväntad avkastning 

    = Riskfria räntan 

   = 
          

  
 

 

      = Förväntad avkastning 

 

Osystematisk risk är den risken som är specifik för endast en tillgång. Till 

exempel om du bara har investerat pengar i ett bolag som tillverkar glass. Då 

är du exponerad mot all risk ett bolag som tillverkar glass möter. Risker det 
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kan möta är exempelvis att det kan bli en dålig sommar med lite sol och 

mycket regn. Då kommer det sannolikt bli sålt mindre glass än jämfört med en 

sommar med mycket sol och lite regn. Troligen kommer dina aktier att sjunka 

i värde men hade du också investerat i ett bolag vilka tillverkar paraplyer 

kommer det bolagets aktier troligen öka i värde. Genom att investera i flera 

olika branscher så diversifierar du bort den osystematiska risken. (Bodie et al. 

2009). 

Vid en lyckad diversifiering har du då bara kvar den systematiska risken, det är 

marknadens risk och finns för alla bolag. Ett exempel på en sådan risk är en 

finanskris som påverkar hela den globala marknaden och samtliga aktier 

kommer antagligen sjunka i värde. CAPM tar endast hänsyn till den 

systematiska risken och det är endast den risken man får betalt för när du 

köper en tillgång. (Bodie et al. 2009). 

Kontentan är att äger du ett fåtal aktier tar du på dig risk vilken du inte får 

betalt för, men som tidigare nämnts kan det vara dyrt att diversifiera sig med 

courtageavgifter och pengarna kanske inte räcker till för att köpa hela 

börsposter. Då kan det vara lämpligt att köpa fonder istället, för att lyckas med 

en diversifiering. 

3.5.3. Sharpes kvot 

Enligt Sharpe (1966) så är nyckeln till en lyckad portföljanalys att tonvikten 

läggs vid förväntad avkastning och risk. Selektionen av kombinationer mellan 

förväntad avkastning och risk måste i den slutgiltiga analysen bero på den 

enskilda förvaltarens preferenser och inte enbart på ”teknikern”. Men 

”teknikern” ska försöka hitta den med bäst förväntad avkastning mot given 

risk.  

Sedan är det investerarens tur att välja den effektivaste portföljen med den risk 

han/hon är villig att ta på sig.  

               

 

    = Förväntad avkastning 

   = Riskfria räntan 

   = Standardavvikelsen 

   = Sharpes Kvot 

Då tas alltså medelavkastningen subtraherat med den riskfria räntan och det 

dividerat med standardavvikelsen (risken). Det innebär att när man tar på sig 

mer risk måste man få bättre avkastning för att nå samma kvot som en som 
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har lägre risk och lägre avkastning. Portföljen med den högsta kvoten är den 

bästa. Ett lätt och bra sätt att jämföra olika portföljer.  

3.5.4. Jensens Alfa 

Michael Jensen (1968) menar att ibland har en portföljförvaltare överlägsen 

information om framtiden för några företag. Han kommer därför välja de 

företag som genererar högre avkastning än den normala riskpremium för 

mängden risk.  

                          

   = Jensens Alfa 
    = Förväntad avkastning 

   = Riskfria räntan 

   = Systematisk risk 

      = Marknadsportföljens förväntade avkastning 

Den förväntade avkastningen subtraherat med CAPM ger oss Jensens Alfa. 

Skulle α > 0 innebär det ett positivt alfa och visar att portföljförvaltaren har 

gjort det bättre än förväntat. Om α < 0 är det ett negativt alfa och visar att 

portföljen har presterat sämre än vad som är förväntat. 

3.5.5. M2-måttet 

Sharpes kvot användes alltså till att placera fonder i en rangordning så att det 

ska bli enkelt att se vilken fond som har gått bäst där den med högst värde är 

bäst. Men det kan vara svårt att mäta den ekonomiska betydelsen skillnaden 

mellan en fond med lägre värde mot en fond med högre värde 

Det var här Leah Modigliani och hennes farfar nobelpristagaren Franco 

Modigliani publicerade M2- måttet som är en likvärdig metod till Sharpes kvot. 

M2-måttet ser på risk som total volatilitet precis som Sharpes med skillnaden 

att man kan tolka skillnaden på avkastningen relativt till benchmarking index. 

(Bodie et al. 2009). 

       
        

  
            

  = M2-måttet 

   = Riskfria räntan 

    = Förväntad avkastning 

   = Portföljens standardavvikelse 

   = Marknadens standardavvikelse  

      = Marknadsportföljens förväntade avkastning 
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3.5.6. Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket värdena i en population avviker 

från medelvärdet.  

                 

  = Standardavvikelsen 

  = Observationsvärde 

   = Medelvärde av observationerna 

  = Antal observationer 

Desto större värde på standardavvikelsen, desto större spridning på data. 

(Agresti & Franklin 2007) 

3.5.7. Regressionsanalys 

Linjär regressionsanalys är en teknik som används för att undersöka det linjära 

sambandet mellan två variabler. Ett exempel är på en sådan är sambandet 

mellan konsumtion och inkomst. Överlag påverkar inkomsten konsumtionen 

och därför sätter vi inkomst som den oberoende variabeln och konsumtion 

som beroende variabeln. När man gör regressionsanalysen får man ett 

korrelationskoefficientvärde och det kommer att ligga mellan intervallet -1 till 

1. Är värdet nära 1 har man ett positivt linjärt samband, är värdet nära 0 finns 

inget linjärt samband och är värdet nära -1 finns ett negativt linjärt samband. 

Vid fallet av en regressionsanalys gjord på konsumtion mot inkomst kan man 

tänka sig att man får ett värde nära 1 vilket skulle säga oss att desto större 

inkomst, desto mer konsumeras. (Dahmström 2005). 

Ett R2-värde erhålls också som kallas determinationskoefficienten och ligger 

mellan 0-1. Det värdet berättar hur stor andel av variationen i beroende 

variabeln som förklaras av den oberoende variabeln. Desto närmare värdet 

ligger 1 desto mer är det som kan förklaras av den oberoende variabeln. I fallet 

med inkomst och konsumtion kan det tänkas att vi får ett högt R2-värde. 

Regressionslinjens funktion: (Dahsmtröm 2005). 

        

   = Beroende variabeln 

  =        

  = 
    

 
              

        
     

 

  = Oberoende variabeln 
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4. Empiri och resultat 

Nedan kommer information om de olika fonderna vi har undersökt och deras 

förvaltare vilka vi har intervjuat. Tyvärr har bara tre av sex fondförvaltare 

svarat trots muntliga löften från alla om svar. Resultaten från vår egen 

benchmarking, sambandet mellan fondernas förvaltningskapital och 

avkastning och sambandet mellan avgift och avkastning kommer också det 

presenteras. 

4.1. Presentation av fonderna 

4.1.1. GustaviaDavegårdh 

Tabell 2. Information om GustaviaDavegårdh Sverige 

 

 

 

 

 

 

GustaviaDavegårdh Fondbolag AB har ett totalt utbud på åtta fonder varav 

två av fonderna är specialinriktade på sol, vind, vatten och ny energi eller 

andra energibesparande lösningar. GustaviaDavegårdh Sverige startade den 3 

oktober. Fonden är en aktivt förvaltad fond och satsar på att gå bättre än 

index genom att välja aktier de verkligen tror kommer att ha en god 

utveckling. (GustaviaDavegårdh). 

4.1.2. Catella 

Tabell 3. Information om Catella Trygghet 

Catella Trygghet  

Fondförmögenhet  823,65 miljoner kronor 

Minsta startinsättning 200 kronor 

Minsta månadsinsättning 200 kronor 

Avgift 1,5 % 

Catella fondbolag grundades år 1997. Tanken bakom Catella fondbolag är att 

erbjuda kunderna en bättre och mer personlig service än vad de traditionella 

bankerna erbjuder. Catellas affärsidé är att ”Catella skall vara den ledande 

oberoende kapitalförvaltaren i Norden”. Citerat från deras hemsida 2010-06-

01. Fondbolaget har ett utbud på totalt 18 fonder varvid de har delat upp 

GustaviaDavegårdh Sverige  

Fondförmögenhet 2009-12-31 210,01 miljoner kronor 

Minsta startinsättning 200 kronor 

Minsta månadsinsättning 200 kronor 

Avgift 1,5 % 



23 

 

fonderna i tre huvudtyper: absolutinriktade fonder, relativförvaltade fonder 

och allokeringsfonder. 

Catella Trygghetsfon tillhör huvudtypen relativförvaltade fonder. Strategin 

bakom fonder är att ha en stor riskspridning. Normalt placeras 75 procent av 

fondens tillgångar i aktier. Fonden har en aktiv förvaltarstil. (Catella). 

4.1.3. Spiltan Fonder AB 

Tabell 4. Information om Spiltan Aktiefond Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

Spiltan Fonder AB blev grundat den 6 augusti 2001 och erbjuder fyra 

aktiefonder samt en räntefond. Spiltans investeringsfilosofi är att bortse från 

indexvikten i bolagen de vill investera i.  

Fonden Spiltan Aktiefond startade den 2 december 2002. Fonden har som mål 

att generera en högre avkastning än Stockholmsbörsens OMXS-index. 90 

procent av fondens tillgångar placeras på den svenska aktiemarknaden. 

(Spiltan). 

4.1.4. Lannebo 

Tabell 5. Information om Lannebo Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

Lannebo delar upp sina fonder i två huvudkategorier: värdepappersfonder och 

specialfonder. Innanför värdepappersfonderna har de fyra aktiefonder, en 

blandfond och en räntefond. I specialfondgruppen har de tre selectfonder och 

två hedgefonder.  

Lannebo har som filosofi att inte titta på index och bortse från indexvikten i 

bolagen de väljer att investera i. Lannebo har som mål att erbjuda kunden en 

jämn och hög avkastning över en längre period. Investeringsfilosofin är att ha 

Spiltan Aktiefond Sverige  

Fondförmögenhet  187,36 miljoner kronor 

Minsta startinsättning 100 kronor 

Minsta månadsinsättning 100 kronor 

Avgift 1,5 % 

Lannebo Sverige  

Fondförmögenhet  2 619,67 miljoner kronor 

Minsta startinsättning 5000 kronor 

Minsta månadsinsättning 500 kronor 

Avgift 1,6 % 
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en aktiv förvaltning som stöds av en långsiktig fundamental analys av de 

företag de väljer att investera i.   

Lannebo Sverige: Fonden startade den 4 augusti 2000. Målet med fonden är 

att investera i bolag som blir karaktäriserade som intressanta och kan förväntas 

ge en bra avkastning över en längre tid. (Lannebo). 

4.1.5. Cicero MÖ 

Tabell 6. Information om Cicero MÖ Sverige 

Cicero MÖ Sverige  

Fondförmögenhet  13,98 miljoner kronor 

Minsta startinsättning 1000 kronor 

Minsta månadsinsättning 200 kronor 

Avgift 1,7 % 

 

Cicero har som affärsidé att vara ett svenskt, oberoende, analysdrivet 

fondbolag med ett litet urval av fonder som huvudsakligen riktat in sig på den 

nordiska marknaden. Bolaget jobbar med att erbjuda en personlig, oberoende 

resultatorienterad förvaltning där kundernas intresse och förtroende står i 

fokus. Cicero erbjuder elva fonder som de aktivt förvaltar.  

Cicero MÖ Sverigefond har som investeringsprofil att uppnå den högsta 

möjliga avkastningen på lång sikt till låg risk. Fonden startade den 10 

november 2000. (Cicero MÖ). 

4.1.6. Carlson  

Tabell 7. Information om Carlson Småbolagsfond 

Carlson Småbolagsfond Sverige  

Fondförmögenhet  1 505,90 miljoner kronor 

Minsta startinsättning 10 000 kronor 

Minsta månadsinsättning 200 kronor 

Avgift 1,5 % 

Carlsons filosofi är att alltid ha en stark analys som grund inför sina 

investeringsbeslut. De själva tycker att de är extra starka på att analysera små 

och medelstora bolag. (Carlsons hemsida 2010-06-01). 

Carlson Småbolagsfond har en aktiv förvaltningsstil. Fonden har som uppsatt 

mål att ha en långsiktig god tillväxt. Speciellt för fonden är den har etiska 

placeringsbegränsningar med avseende på alkohol, krigsmaterial, social och 

miljömässig hänsyn samt god affärsetik. (Carlson). 
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4.2. Prestation av fonderna sedan 1999 eller när de startade och sedan 
2004 

 
Tabell 8. Jämförelse av fonderna sedan 1999 eller var fonds start. 

 Sharpes 
kvot 

M^2 Jensens Alfa 

Index 1999 0,264     

Catella Trygghetsfond 1999 0,223 -0,550 0,021 

Carlson Småbolagsfond 1999 0,176 -1,195 -0,762 

Index 2000 Kv.1 0,220     

Cicero MÖ Sverige 2000 Kv.1 0,029 -2,683 -1,870 

Index 2000 Kv.3 0,229     

Lannebo Sverigefond 2000 kv.3 0,170 -0,845 -0,476 

Index 2003 0,345     

Spiltan AktieFond Sverige 2003 0,347 0,020 0,413 

Index 2004 0,306     

GustaviaDavegårdh Sverige 
2004 

0,319 0,168 0,562 

Vid beräknandet av Sharpes kvot, M2-måttet och Jensens alfa för fonderna 

sedan starten eller 1999 för våra sex utvalda fonder är det bara Catella 

Trygghetsfond och Carlson Småbolagsfond som varit aktiva under 1999. De 

båda fonderna har underpresterat mot index MSCI Sweden Small Cap. Cicero 

MÖ Sverige har varit aktiv sedan år 2000 och Lannebo Sverigefond sedan 

tredje kvartalet 2000 och de båda har också underpresterat jämfört mot index. 

Det är endast Spiltan Aktiefond Sverige som har varit aktiv sedan 2003 och 

GustaviaDavegårdh som varit aktiv sedan 2004 som har gjort det bättre än 

index. Det vill säga att alla fonderna som varit aktiva tidigare än 2003 har 

underpresterat och de som varit aktiva efter 2003 har överpresterat jämfört 

index. 
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Tabell 9. Benchmarking av fonderna mellan perioden 2004 till första kvartalet 2010. 

 Sharpes kvot M^2
 Jensens Alfa 

Index 0,306   

Cicero MÖ Sverige 0,245 -0,806 -0,362 

Lannebo 
Sverigefond 

0,271 -0,470 -0,096 

Spiltan AktieFond 
Sverige 

0,219 -1,151 -0,767 

Catella 
Trygghetsfond 

0,383 1,021 0,719 

GustaviaDavegårdh 
Sverige 

0,319 0,168 0,562 

Carlson 
Småbolagsfond 

0,333 0,362 0,494 

Sharpes kvot mäter vilken fond som har fått bäst betalt för den risken 

förvaltaren tagit på sig. Vi ser att det är tre fonder som har gjort det bättre än 

index, nämligen Catella Trygghetsfond, Carlson Småbolagsfond och 

GustaviaDavegårdh Sverige. Catella Trygghetsfond har det högsta värdet och 

är därför den fond som har fått bäst betalt för den risken de har tagit på sig. 

De andra tre fonderna har presterat sämre än index och Spiltan Aktiefond har 

fått sämst betalt för den risk de tagit på sig.  

Utifrån M2-måttet kan vi se om fonden har presterat över eller under index. 

Rangordningen blir här densamma som i Sharpes kvot där vi har Catella 

Trygghetsfond i topp och Spiltans Aktiefond i botten. 

Jensens alfa visar om fonden har gjort det bättre eller sämre än förväntat. De 

fonderna med positivt värde har gjort det bättre än förväntat och de med ett 

negativt värde har gjort det sämre än förväntat. Också här är det samma 

ranking med Catella Trygghetsfond i topp och Spiltan Aktiefond i botten. 

4.3. Avgift/Avkastning och riskjusterade mått 

Enligt artikeln av Gil-Bazo & Ruiz-Verdu (2009) finns det ett negativt 

samband mellan en fonds avgift och dess avkastning. Vi har undersökt om det 

också stämmer för våra sex utvalda fonder. Men vi har också valt att testa 

avgiften mot Sharpes kvot, Jensens alfa och M2-måttet. Nedan visar vi våra 

resultat i form av punktdiagram. Det är sex fonder, en fond med 1.7 procent, 

en med 1,6 procent och de resterande fyra fonderna har 1,5 procent i avgift 

och talen är genomsnitt sedan 2004. 
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4.3.1. Avgift/Avkastning 

Diagram 2 – avgift/avkastning 

 

 
 

Fyra av fonderna ligger relativt nära varandra i avkastning medans två av 

fonderna med 1,5 procent i avgift har en markant högre avkastning.  Vi tycker 

inte det går att se något negativt samband mellan avgiften och avkastningen 

trots att två av fonderna med den lägsta avgiften har högst avkastning men 

eftersom två fonder med 1,5 procent också har den lägre avkastningen 

försvinner sambandet. 

4.3.2.  Avgift/Sharpes kvot 

Diagram 3 – avgift/Sharpes kvot 
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Däremot skönjer vi ett negativt samband mellan Sharpes kvot och en fonds 

avgift. Tre av fonderna med lägst avgift ligger högre än de båda fonderna med 

1,6 och 1,7 procents avgift. Det är bara en fond som ligger bakom de båda. De 

fonder som får bäst avkastning i förhållande till den risk fonden tagit på sig 

erbjuder här alltså en lägre avgift än för dem fonder som inte fått lika bra 

avkastning i förhållande till den risk de tagit på sig 

4.4. Avgift/Jensens alfa 

Diagram 4 – avgift/Jensens alfa 

 

 

Även här tycker vi oss finna ett negativt samband, men denna gång mellan 

avgiften och Jensens Alfa. Det trots att en fond med lägre avgift inte följer 

sambandet.  
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4.4.1. M2-måttet 

Diagram 5 – avgift/M
2
-måttet 

 

 

Avgift mot M2-måttet visar också på ett negativt samband mellan de båda 

förutom en fond som också här avviker.  

 

4.4.2. Sammanfattning 

I alla fall utom avgift jämfört med ren avkastning ser vi ett negativt samband 

mellan avgift och avkastning. 

4.5. Avgift mot ökning/minskning av fondförmögenheten 

Här presenterar vi våra resultat över fondernas årliga avkastningar och 

förändring i fondens fondförmögenhet utöver påverkan av den årliga 

avkastningen.  

  

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

-1,5000 -1,0000 -0,5000 0,0000 0,5000 1,0000 1,5000

M2

M2



30 

 

4.5.1. GustaviaDavegårdh 

Diagram 6 – GustaviaDavegårdh Sverigefond, avkastning och ökning/minskning av 

fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen. 

 

På GustaviaDavegårdh Sverigefond har vi valt att välja bort de två första åren 

(2003 och 2004) som fonden har varit aktiv. På grund av att fonden hade en 

ökning i fondförmögenheten över avkastning som var exceptionellt mycket 

högre än de senare åren. Då borde de två första åren kunna karaktäriseras som 

outliers och bör därför inte tas med. Utifrån diagrammet kan vi se att fonden 

hade en kraftig ökning av fondförmögenheten år 2005. När vi jämför med de 

andra fonderna så är det GustaviaDavegårdh Sverige som har haft den högsta 

avkastningen år 2005. 

Vi har gjort en regressionsanalys i Excel mellan diagrammets båda variabler 

och fick ett R2-värde på 0,37. Det säger oss att det inte finns något stöd för ett 

samband mellan fondens avkastning och en eventuell ökning eller minskning 

av fondförmögenheten utöver avkastningens påverkan på den. 
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4.5.2. Lannebo 

Diagram 7 – Lannebo Sverigefond, avkastning och ökning/minskning av fondförmögenheten 

utöver påverkan av den årliga avkastningen. 

 

Lannebo Sverigefond hade en kraftig ökning av fondförmögenheten utöver 

den årliga avkastningen år 2003. Dock var Lannebo Sverige inte den fond som 

hade haft bäst avkastning av våra undersökta fonder år 2003. Vi kan också se 

att fonden har presterat positiv avkastning från år 2004 till år 2006 men trots 

det har fonden likväl haft en minskning i fondförmögenheten. År 2004 har 

fondens avkastning presterat på linje med de andra fonderna men 2005 och 

2006 har avkastningen på fonden varit lite under de andra fonderna. 2008 hade 

fonden en negativ avkastning men en ökning av fondförmögenheten utöver 

påverkan av avkastningen. Det var det ingen annan av våra undersökta fonder 

som hade 2008. 2009 hade fonden den bästa avkastningen jämfört mot de 

andra undersökt fonderna, men det är Lannebo Sverigefond som har haft den 

största ökningen av sin fondförmögenhet utöver påverkan av den årliga 

avkastningen.  

Regressionsanalysen vi utförde i Excel på årlig avkastning mot ökning eller 

minskning av fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen 

gav ett R2-värde på 0,16. Detta tolkar vi som att inget samband föreligger. 
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4.5.3. Spiltan 

Diagram 8 – Spiltan Aktiefond, avkastning och ökning/minskning av fondförmögenheten 

utöver påverkan av den årliga avkastningen. 

 

Spiltan Aktiefond hade en positiv avkastning 2005 som var något lägre än de 

andra fonderna och hade en minskning av fondförmögenheten utöver 

påverkan av den årliga avkastningen. Detta är i likhet med de andra fonderna 

bortsett från GustaviaDavegårdh. 2006 är det endast Spiltan Aktiefond Sverige 

av våra undersökta fonder som har klarat att ha en ökning av 

fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen, trots att de 

inte har haft den högsta avkastningen under 2006. Något som också är 

märkvärdigt är att Spiltan Aktiefond Sverige har haft en positiv årlig 

avkastning som placerats sig i mitten av våra jämförda fonder 2009, men har 

ändå haft en fortsatt minskning av fondförmögenheten utöver påverkan av 

årlig avkastning.  

I regressionsanalysen har vi jämfört årlig avkastning mot årlig ändring i 

fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen. Och fått ett 

R2-värde på 0,11, vilket inte tyder på något samband alls. 
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4.5.4. Carlson 

Diagram 9 – Carlson Småbolagsfond, avkastning och ökning/minskning av 

fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen. 

 

Carlson Småbolagsfond har under år 1999 haft en positiv avkastning men ändå 

har de haft en minskning i fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga 

avkastningen. Detsamma skedde mellan 2004 och 2006. År 2002 hade de en 

negativ avkastning med det var också detta år de hade den största ökningen av 

fondförmögenheten utöver påverkan från den årliga avkastningen. Detta är 

något att lägga märke till.  

Utifrån regressionsanalysen som vi gjort på fonden har vi fått ett R2-värde på 

0,29. Det är något högre än de andra fonderna vi undersökt, men är alltför 

svagt värde att för att vi ska kunna säga att det är något samband mellan den 

årliga avkastningen på fonden jämfört med en ökning eller minskning av 

fondförmögenheten utöver påverkan från den årliga avkastningen. 
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4.5.5. Catella 

Diagram 10 – Catella Trygghetsfond, avkastning och ökning/minskning av 

fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen. 

 
 

Vi kan se att Catella Trygghetsfond har haft en minskning av 

fondförmögenheten utöver påverkan från den årliga avkastningen. Detta är 

något märkvärdigt sedan de har haft år då de presterat positiva avkastningar. 

Det är dock bara år 2003 de har presterat näst bäst avkastning, alla de andra 

åren har de presterat bland de sämsta avkastningar av våra utvalda fonder. 

Regressionen visar på ett R2-värde på 0,02 som visar att det inte är något 

samband. 

 

4.5.6. Sammanfattning 

Utifrån diagrammen och regressionsanalysen för våra utvalda fonder kan vi se 

att det inte finns något samband mellan en fonds årliga avkastning och 

förändring i fondförmögenheten utöver påverkan från den årliga avkastningen 

för varje särskild fond. Det verkar inte heller finnas något samband mellan den 

fond som har presterat den högsta avkastningen för ett särskilt år och 

kundernas påverkan i fondförmögenheten för det året. Det är endast år 2005 

som det stämmer att den fond som har presterat den bästa avkastningen har 
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haft den största ökningen i fondförmögenheten som är grundat på spararnas 

kapitaltillströmning. De andra åren finns inget sådant samband. 

 

4.6. Intervjuer 

För att ge oss stöd i vår slutsats och hjälpa oss förklara vår empiriska data har 

vi genomfört intervjuer som vi kommer att presentera här. Svaren är direkt 

kopierade från deras svarsark. 

Tycker Ni det är viktigt att ha mycket marknadsföring för en fond i Er 

storlek? 

Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

Catella Trygghetsfond & Catella som helhet får mycket av sina flöden från 3:e 

parts distributörer. Därför lägger vi mycket energi på att ha en nära relation 

med dem och är noga med att förse våra distributörer och externa 

rådgivarkontakter med kontinuerlig information om våra fonder i form av 

månadsbrev, föreläsningar och kundträffar m.m. 

Vi har inte jobbat särskilt mycket med renodlad marknadsföring i form av 

annonsering i branschtidningar och via hemsidor etc. Marknadsföring är viktig 

men man måste vara mycket selektiv till vilken typ av marknadsföring man 

väljer.  

GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring: 

Svårt att svara på, vad menas med mycket marknadsföring och vad får det 

kosta? 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson: 

Nej, faktiskt inte. Det har visat sig att ex en annons i Dagens Industri ger 

mycket marginell påverkan vad gäller nya kunder. Kostnaden är annonsen är 

dessutom för stor ställt till de eventuella intäkter som nya kunder genererar. 

Vad gör Ni för att få fler investerare/fondförmögenhet? Satsar Ni 

mycket på marknadsföring eller låter Ni kunderna komma till Er efter 

att fonden visar bra avkastning? Vad lägger Ni vikten på? Eller är det en 

noga avvägd kombination? Vad är er marknadsstrategi? 
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Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

Vår Strategi är att stark långsiktig performance belönas och ökar således 

intresset för de stora distributörerna att sätta upp fler av våra fonder på sina 

plattformar. Marknaden är såpass transparent idag att det lönar sig inte att 

marknadsföra en fond som är omodern i sin strategi eller har ett svagt 

trackrecord. 

GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring: 

Performance är det absolut viktigaste, vi gick ifrån 3 miljoner till 900 miljoner i 

fonden 2004-2006 då fonden var bäst i Sverige två år i streck. Marknadsföring 

i form av annonser med mera är svårt att värdera och är sannolikt inte värd sitt 

pris. Vi jobbar mer med direkta möten och egna aktiviteter. 

Reklam är överskattat i denna bransch. Det tror jag alla håller med om. 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson: 

Strategin är i 2 steg 1) Bra avkastning 2) bearbeta distributionskanaler som kan 

sälja våra fonder. 

Om Ni har satsat mer på marknadsföring har Ni då märkt någon 

ökning av investerare?  

Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

Ja, det finns en tydlig korrelation. Speciellt då man ges möjlighet att nå ut till 

rådgivarkollektivet på ett effektivt sätt. 

GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring:  

Ja 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson: 

Nej 
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När märker Ni en ökad kundtillströmning? Exempelvis när fonden går 

bra eller efter en aktiv marknadsföringskampanj? 

Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

Det finns en tydlig korrelation med att fonden går bra och inflöden i fonden. 

Men det är en kombination, generellt marknadsför fondbolagen endast de 

fonder som har bra rating och starkt trackrecord så det är omöjligt att hänföra 

vad som ger mest av kampanjen eller fonden utveckling. 

GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring: 

Ja 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson: 

Framförallt när fonderna går bra. 

När tycker Ni det är bäst att köra en marknadsföringskampanj, när 

fonden går dåligt eller bra? 

Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

 

När fonden går bra. 

GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring: 

Bra, utan tvekan. 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson: 

Givet att vi skulle göra en marknadsföringskampanj så skulle det vara bäst när 

fonderna går bra. 

Har Ni märkt att kunder skulle bry sig om något annat än bara 

avkastning? T.ex. att de vill att Ni investerar i ”etiska” bolag eller bolag 

som riktar sig mot deras intressen?  

Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

Intresset för etiska fonder bland retailkunder upplever jag som begränsat, man 

prioriterar avkastning före god etik. Däremot institutionellt kapital söker oftast 

någon typ av etisk screening. 
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GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring:  

Ha ha, bra fråga som ni kan få ett rakt svar på so(m) är NEJ!! 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson:  

Vi har två st. regionala fonder (AF Småland och AF Dalarna). Vi märker ett 

stort intresse för dessa regionala fonder, dock är avkastning alltid prio ett. 

Har Ni några särskilt uppsatta mål för fonden internt, såsom en viss 

ökad kundtillströmning per år? 

Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

 
Nej, inte per enskild fond. Trygghetsfonden är aktivt förvaltad och har som 
mål att långsiktigt överträffa sitt benchmark. 

GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring: 

Ja 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson:  

Nej 

Vetenskapliga studier visar att det finns sofistikerade investerare, de 

som undersöker olika fonder och väljer den bästa för deras riskpreferens 

och så finns det osofistikerade investerare, som bara vill ha en fond och 

kan ta den första bästa de hittar. Är det något ni upplever hos era 

kunder och när ni försöker få fler investerare? 

Catella, Fondförvalatare Tomas Henriks:  

Jag upplever att man i branschen ofta överskattar retailkunders kunskap om 

fonder och kapitalförvaltning. Det är viktigt att tala ett väldigt tydligt och 

enkelt språk i sin marknadsföring. Catella är en liten oberoende aktiv förvaltare 

som inte lägger enorma resurser på marknadsföring så om man som 

investerare väljer våra fonder så skulle jag gissa att man tillhör den mer 

sofistikerade delen av marknaden. Bilden som ni beskriver med sofistikerade 

resp. osofistikerade kunder tycker jag stämmer överens med hur marknaden 

ser ut. 

 

 



39 

 

GustaviaDavegårdh, Fondförvaltare Ola Gilstring:  

Ja, de osofistikerade är antagligen cirka 90% av stocken men frågan är lite 

felställd, det viktigaste är kortsiktig performance och inte att välja första bästa 

fond. Cirka 10% kollar riskmått med mera. 

Spiltan, Fondförvaltare Pär Andersson: 

Institutionella kunder har en mer sofistikerad investeringsplan vad gäller 

riskpreferens jämfört med privatkunder. 
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5. Analys 

Här presenterar vi vår analys av de olika delarna 

5.1. Om avgift/avkastning 

I alla fall där vi använder de riskjusterade måtten finner vi alltså ett negativt 

samband mellan avgift och det valda måttet men vid undersökning av avgift 

mot avkastning ser vi inget. Vad kan det då bero på? I teorin skrev vi om Gil-

Bazo och Ruiz-Verdu (2009) och vad de hade funnit för möjlighet till denna 

negativa korrelation. En möjlighet kunde vara att de fonder som gått bra 

konkurrerade om de sofistikerade investerarna vilket pressade avgifterna nedåt 

och de fonder som presterade dåligt pressades ut ur det sofistikerade 

segmentet. Då får de sämre presterande fonderna söka sig till det 

osofistikerade segmentet av sparare och för att värva dem läggs stora pengar 

på reklam. Men enligt fondförvaltaren Ola Gilstring på GustaviaDavegårdh, är 

reklam inget det spenderas stora resurser på då han menar att det inte fungerar 

så bra. Detta instämmer också Tomas Henriks i, förvaltare av Catella 

Trygghetsfond. Det ses också i Fondbolagens Förening (2009) diagram varför 

en person köper en fond. Där är det bara 3 procent kvinnor och 8 procent 

män i Sverige som köper en fond för att de sett något om en fond i en tidning. 

Fonderna lägger nog inte så mycket pengar på reklam i Sverige och det kanske 

är därför vi ser en sådan liten skillnad i procent mellan avgifterna i de olika 

fonderna. Mer troligt tycker vi att det är på grund av det andra som Gil-Bazo 

och Ruiz-Verdu (2009) nämner att en fond som går bra har bättre förvaltare 

och således kan dra nytta av en effektivare förvaltning. Men troligt är också det 

Christoffersen och Musto (2002) undersökt, att de fonder som har presterat 

sämre har ett osofistikerat klientel eftersom de sparare som är resultatkänsliga 

lämnar fonden. Om då fondförvaltarna är medvetna om detta finns det ingen 

anledning för dem att sänka fondens avgifter då deras sparare ändå inte 

kommer att lämna fonden trots att det finns andra fonder som går bättre med 

lägre avgift.  

En annan anledning vi tror kan spela in är att de fonder som presterar sämre 

behöver en högre avgift för att få in det kapital som behövs för att driva 

fonden. Vi kan tänka oss ett förenklat exempel: 

Vi har två fonder, båda med en fondförmögenhet på 100 000 kr när året 

startar. Fond A går upp 20 procent till en fondförmögenhet på 120 000 kr och 
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fond B går upp 5 procent till 105 000 kr. Båda behöver 1 200 kr för att kunna 

betala löner och andra avgifter.  

Fond A     
    

      
 

                           

Fond B   
    

      
 

          

Fond 1 behöver således bara 1 procent i avgift för att klara sig medan fond två 

behöver 1,14 procent för att klara sina utgifter.  

5.2. Om Avkastning/Fondförmögenhet 

I teorin tar vi upp att det finns två kundsegment i fondbranschen: ett 

sofistikerat segment, som vet hur de kan skilja mellan bra och dåliga fonder 

och ett osofistikerat segment, som inte har en lika bra kunskap som de 

sofistikerade spararna utan låter sig bli guidade av vad rådgivare berättar för 

dem. Alla tre fondförvaltarna vi har intervjuat instämmer med att det finns två 

olika kundsegment på Sveriges fondmarknad. Ola Gilstring, fondförvaltare i 

GustaviaDavegårdh säger även i vår intervju att hans uppfattning är att 90 % 

av fondspararna tillhör det osofistikerade segmentet. Utifrån våra diagram kan 

vi tycka oss finna stöd i det han säger eftersom det året en fond har haft störst 

positiv förändring eller minst negativ förändring i fondförmögenheten på 

grund av kapitaltillströmning från sparare, är det sällan den fonden som har 

presterat bäst eller sämst under det året. En anledning till denna observation 

kunde ha varit att de fonder som har haft en hög positiv förändring i 

fondförmögenheten som förorsakats av kunders tillströmning av nytt kapital 

har valt att investera i tillgångar som är etiska tillgångar. Men detta är något 

som inte är särskilt troligt då alla våra intervjuade fondförvaltare har en tydlig 

uppfattning om att spararna inte lägger någon vikt vid valet av fondsparande 

om fonden har en mer etisk investeringsprofil än andra fonder. 

En annan anledning vi kom att fundera på är att om en fond har gått bra 

kanske vissa sparare nöjer sig och säljer sitt innehav i fonden. De sex fonder vi 

har undersökt har en väldigt hög volatilitet och ibland har en fond gått upp 50 

procent på ett år. Det är en väldigt hög ökning och vi tror att många skulle 

nöja sig med en sådan uppgång. Detta skulle kunna förklara en del varför vi 
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inte finner något samband mellan avkastningen och förändringen av 

förvaltningskapitalet utöver påverkan av fondens avkastning. 

Tomas Henriks, fondförvaltare på Catella säger i vår intervju att de inte satsar 

på någon aktiv marknadsföring såsom i tidningar och liknande ut mot 

slutkunden utan riktar mer av sin marknadsföring mot tredjepartsförsäljare. 

Tomas säger vidare att Catella inte har något stort fokus på att promota Catella 

Trygghetsfond och att det mer är en udda fågel i fonderna de erbjuder. Han 

antar därför att sparare som väljer att placera sina pengar i Catella 

Trygghetsfond antagligen är från det sofistikerade segmentet av fondsparare. I 

vår egengjorda benchmark av fonderna var det Catella Trygghet som 

presterade bäst resultat från 2004 och till första kvartalet 2010. Då borde de 

sofistikerade spararna ha valt denna fond att spara i. I diagram 10 ser vi att 

Catella aldrig har haft någon positiv ändring i fondförmögenheten påverkat av 

kunders tillförda kapital, men de har och andra sidan inte haft några stora 

minskningar i fondförmögenheten påverkat av kunders kapitaltillströmning. 

Detta kan vara en signal om att det finns en andel av sofistikerade sparare som 

har investerat i Catella Trygghetsfond. De vill inte byta fond eftersom de ser 

att Catella är en fond som får bra betalt för den risk de tar på sig och är en 

fond som har presterat över MSCI Small Cap Sweden index.  

Alla tre intervjuade fondförvaltare säger i sin intervju att de kan se ett samband 

mellan när fonden går bra mot en ökad kundbas. Vi nämner i teorin att det 

kan vara en kombination av lyckad marknadsföring och att fonden presterat 

bra som gör att fonden får en ökad kundbas, men fondförvaltare Pär 

Andersson i Spiltan säger i sin intervju att de har sett att en annons i 

ekonomitidning som Dagens Industri inte ger någon särskild påverkan på nya 

sparare till fonden. Ola Gilstring, fondförvaltare på GustaviaDavegårdh, 

instämmer i detta genom att berätta för oss att vanlig reklam är överskattad i 

fondmarknaden. Tomas Henriks säger däremot i intervjun att de kan se ett 

tydligt samband med att ha en aktiv kontakt med tredjepartsförsäljarna för att 

främja sina fonder som har gått bra mot en ökning i fondförmögenheten, 

något som styrks av Fondbolagens Förenings (2009) tabell 1 där en sparare 

lägger främsta vikten vid att lyssna på rekommendationer av 

fond/bankpersonal. Vi kan då dra slutsatsen att för att få en ökad 

fondförmögenhet utöver påverkan av den årliga avkastningen är det viktigt att 

ha en aktiv kontakt med tredjepartsförsäljaren och med slutkunden. Detta är 

något som också blivit bevisat i Jain & Wu:s undersökning där två fonder som 

har presterat likvärdigt kommer den fond som marknadsför sin fond kunna se 
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cirka en 20 procent högre penningtillström från sparare än den fonden som 

marknadsfört sig. Det räcker alltså inte med att ha en fond som presterar bra 

över en längre tid för att få nytt förvaltningskapital. 
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6. Slutsats 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan avkastningen 

och fondförmögenheten utöver påverkan av den årliga avkastningen i en fond. 

Ett delsyfte är att undersöka vad som kan vara uppkomsten till en negativ 

korrelation mellan avgift och avkastning för svenska fonder. 

Vi har kommit fram till att det finns en negativ korrelation mellan avgift och 

riskjusterad avkastning mellan de sex fonder vi undersökt. Vi tror det kan bero 

på att de fonder som ger en bättre avkastning har effektivare förvaltare och 

således kan hålla ner kostnaderna. Det kan också bero på att om fonden har 

gått mindre bra har de resultatkänsliga spararna lämnat fonden och de mindre 

resultatkänsliga spararna är kvar och då finns det ingen anledning för 

fondförvaltarna att sänka avgiften. En tredje sak vi också tror kan spela in är 

att fonder som går dåligt behöver ha en högre avgift för att få in tillräckligt 

med pengar för att kunna driva fonden. 

Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att det inte finns något 

samband mellan fondens avkastning och ökad fondförmögenhet bland de fem 

fonder vi undersökt. Vi kan inte säga varför det är så, men vi tror att teorin om 

två olika kundsegment i fondmarknaden uppdelade på sofistikerade och 

osofistikerade kunder kan vara en av förklaringarna till varför vi ej fann något 

samband. En annan sak som kan förklara en liten del av att det inte finns 

något, tror vi kan vara att när en sparare har haft en hög avkastning på sin 

valda fond, väljer han att sälja för att säkra sin vinst. 

Vi tror i likhet med de tre fondförvaltarna att den viktigaste funktionen för att 

få en ökad fondförmögenhet är att promota sin fond via en tredjeparts-

försäljare, vilka har störst inflytande på de osofistikerade spararna. 
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7. Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna vara att titta på hela den svenska 

fondmarknaden och inte endast en utvald kategori och inte bara några selektivt 

utvalda fonder gällande sambandet mellan avkastning och förändring av 

fondförmögenheten utöver påverkan av fondens årliga avkastning. Samt 

undersöka om det finns ett negativt samband mellan avgift och avkastning för 

hela den svenska fondmarknaden. För att klara av att undersöka hela 

marknaden skulle det genomföras med hjälp av välgenomförda statistiska 

undersökningar. 
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Bilaga 1 – Frågor till intervjuerna 

 

Hej NN! 

Här nedan följer våra frågor: 

Tycker Ni det är viktigt att ha mycket marknadsföring för en fond i Er storlek? 

Svar: 

 

Vad gör Ni för att få fler investerare/fondförmögenhet? Satsar Ni mycket på 

marknadsföring eller låter Ni kunderna komma till Er efter att fonden visar 

bra avkastning? Vad lägger Ni vikten på? Eller är det en noga avvägd 

kombination? Vad är er marknadsstrategi? 

Svar: 

 

Om Ni har satsat mer på marknadsföring har Ni då märkt någon ökning av 

investerare? 

Svar: 

 

När märker Ni en ökad kundtillströmning? Exempelvis när fonden går bra 

eller efter en aktiv marknadsföringskampanj? 

Svar: 

 

När tycker Ni det är bäst att köra en marknadsföringskampanj, när fonden går 

dåligt eller bra? 

Svar: 
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Har Ni märkt att kunder skulle bry sig om något annat än bara avkastning? 

T.ex. att de vill att Ni investerar i ”etiska” bolag eller bolag som riktar sig mot 

deras intressen? 

Svar:  

 

Har Ni några särskilt uppsatta mål för fonden internt, såsom en viss ökad 

kundtillströmning per år? 

Svar: 

 

 

Vetenskapliga studier visar att det finns sofistikerade investerare, de som 

undersöker olika fonder och väljer den bästa för deras riskpreferens och så 

finns det osofistikerade investerare, som bara vill ha en fond och kan ta den 

första bästa de hittar. Är det något ni upplever hos era kunder och när ni 

försöker få fler investerare? 

Svar:  

 

Om det är något mer Ni skulle vilja nämna är ni välkomna att skriva det här: 

Svar: 
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