
A till Ö bland fondbegreppen   

På våra fondsidor finns en rad olika ord och begrepp som kan hjälpa dig att förstå vad som 
karaktäriserar olika fonder. Vi har sammanställt en ordlista som beskriver många av dessa begrepp 
närmre. 

Ordlista

 
Aktiefond 

En fond klassas som en aktiefond i Sverige om den 
investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i 
aktier eller aktierelaterade instrument. 
 
Alfa 

Avkastning i en fond som inte beror på 
marknadens utveckling utan som skapas 
genom förvaltarens egen strategi. 
 
Alternativa investeringar 

Investeringar som inte är knutna till 
aktie- eller räntemarknader. Exempel är 
hedgefonder och fastigheter. 
 
Beta 

Ett mått på fondens känslighet för svängningar på 
marknaden som fonden placerar i. Ett beta-värde 
större än 1 indikerar att fonden i snitt stiger mer än 
sitt jämförelseindex när index stiger, och vice versa 
när index faller. 
  
Blandfond  

En fond som investerar i både aktier och 
räntebärande värdepapper. Fördelningen av aktier 
respektive räntepapper skiljer sig åt mellan 
blandfonderna och deras placeringar styrs av 
fondens strategi. 
 
Branschfond 

En fond som enbart placerar i en viss bransch, 
exempelvis läkemedel, IT eller skogsindustri. 
 
Diversifiering 

Att minska risken i en placeringsportfölj 
genom att sprida placeringarna på många 
olika värdepapper, olika typer av tillgångar 
och/eller med en stor geografisk spridning. 
 
Duration 

Ett tidsmått som visar den genomsnittliga löptiden i 
en räntefond. 
 
Fondförsäkring 

Ett försäkringssparande där sparandet 
placeras i fonder. Spararen kan utan 
skattekonsekvenser flytta sina pengar mellan 
de olika fonder som finns i försäkringsbolagets 
sortiment. 
 
Fond-i-fond 

Fond som placerar i andra fonder. 
 
 
 
 

 
Förvaltningsavgift 

Den avgift som fondbolag tar för förvaltning, 
administration och förvaring av fonder. 
Förvaltningsavgiften ska bland annat täcka 
fondbolagets kostnader för att administrera 
sparandet, informera andelsägare, göra analyser av 
marknader och företag, placera pengarna samt för 
förvaring och för tillsyn. 
 
Hedgefond 

En fond som försöker ge avkastning oavsett 
marknadsläge. Hedge betyder skydda och i 
finansiella sammanhang innebär det att minska 
risktagandet i fonden genom att använda flera  
olika finansiella instrument. Hedgefonder kan ha 
både hög och låg riskprofil. 
 
High Yield 

Investeringar i företagsobligationer med låg 
kreditvärdighet. 
 
Hållbarhetsprofil 

Beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av 
ansvarsfulla investeringar. Syftet är att tillgodose 
sparares och allmänhetens behov av att på ett 
enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar 
hållbarhetskriterier i sin förvaltning. 
 
Informationskvot 

Ett mått på hur effektiv den aktiva förvaltningen är, 
det vill säga hur bra fonden går jämfört med sitt 
jämförelseindex efter att man tagit hänsyn 
till fondens risknivå. En hög informationskvot 
innebär generellt sett att fonden avkastar bättre än 
sitt jämförelseindex utan att ta alltför hög risk. 
 
Investeringssparkonto, ISK 

ISK är en form av skattegynnat sparande. 
Sparformen ger stor frihet i valet av placeringar 
i fonder, aktier eller på konto. Du 
kan köpa och sälja fonder utan att betala 
reavinstskatt. Istället betalar du en schablonskatt 
på sparandet varje år. 
 
Investment Grade 

Investeringar i företagsobligationer med 
hög kreditvärdighet ( AAA till BBB- ). 
 
Indexfond 

En fond med placeringar som följer index. 
 
Individuellt pensionssparande, IPS 

IPS är en form av pensionssparande med 
skattemässigt avdragsgilla insättningar. Sparformen 
ger stor frihet i valet av placeringar 
i fonder, aktier eller på sparkonto. 



Jämförelseindex 

Används för att jämföra en fonds utveckling med 
den generella utvecklingen i den bransch eller 
marknad som fonden investerar i. Aktivt förvaltade 
fonder har generellt som mål att generera en bättre 
avkastning än sitt jämförelseindex. 
  
Korta räntor 

Räntorna på räntebärande värdepapper med 
kortare löptid än ett år. Finns normalt i en Kort 
Räntefond. 
 
Köpavgift 

Den maximala avgift som tas ut när en fondsparare 
köper andelar i en fond. 
 
Långa räntor 

Räntorna på räntebärande värdepapper med längre 
löptider än ett år. Sådana värdepapper brukar kallas 
obligationer. Finns i en Lång Räntefond. 
   
Morningstar Rating 

Ett fondbetyg som baseras på en fonds historiska 
avkastning och hur stor risk som varit förknippat 
med att spara i fonden. Morningstar beräknar 
betyget och delar sedan upp fonderna i olika 
kategorier för att de ska vara jämförbara med 
varandra. Inom varje kategori rangordnas sedan 
fonderna efter prestation och får betyg beroende på 
hur väl de presterat jämfört med andra fonder i 
samma kategori. Betyget går från 1 till 5, där 5 är 
det bästa betyget. 
  
NAV-kurs 

Värdet på en andel i en fond, vilket bestäms genom 
att det sammanlagda värdet på allt som fonden äger 
delas med det totala antalet andelar i fonden. En 
fonds avkastning beräknas genom att se till 
utvecklingen av NAV-kursen. 
  
Normanbelopp 

En prognos för den sammanlagda kostnaden i 
fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 
10 år. Normanbeloppet beräknas som skillnaden 
mellan det resultat som skulle kunna uppnås om 
sparandet fick växa helt utan avgifter och det 
faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år. 
 
Premiepension (PPM) 

En del av den allmänna pensionen.  
Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra 
skattepliktiga ersättningar till denna del av 
pensionen. 
 
Resultatbaserad avgift 

Utöver förvaltningsavgiften kan vissa förvaltare ta ut 
en avgift på en del av avkastningen, detta kallas för 
resultatbaserad avgift. 
  
Räntefond 

En räntefond placerar hela fondförmögenheten i 
räntebärande värdepapper, det vill säga i 
obligationer och statsskuldväxlar.   
 

Sektorfördelning 

Anger hur stor andel av fondens  
akiteförmögenhet som består av tillgångar i olika 
sektorer som finans, teknik, fastigheter, med mera. 
  
Sharpekvot 

Ett mått på hur bra fonden går jämfört med en riskfri 
investering (tre månaders statsskuldsväxel) efter att 
man tagit hänsyn till fondens risknivå.  
 
Standardavvikelse 

Mått på en fonds risk. Speglar volatiliteten, det vill 
säga svängningar i avkastningen. Ju högre 
standardavvikelse desto högre risk. 
 
Statsskuldväxel 

Ett räntebärande värdepapper med en löptid på upp 
till ett år som ges ut av staten. 
  
Style Box 

Belyser en aktiefonds investeringsmål och strategi. 
Style Box anger om fonden investerar främst i små, 
medelstora, eller stora företag, samt om företagen 
karaktäriseras som värdebolag, tillväxtbolag eller en 
mix av de två. 
 
Säljavgift 

Den avgift som fondbolaget tar ut när en 
fondsparare löser in sina fondandelar. 
  
Tillgångsfördelning 

Anger hur stor andel av fondens förmögenhet som 
består av aktier, långa räntor, korta räntor, och 
övriga tillgångar. 
  
Tracking error 

Även kallat ”aktiv risk”. Ett riskmått som beskriver 
hur en aktiefonds utveckling följer utvecklingen av 
dess jämförelseindex. Det beräknas som 
standardavvikelsen för skillnaden mellan fondens 
avkastning och dess jämförelseindex. Ju högre 
tracking error desto mer varierar avkastningen i 
fonden jämfört med indexet. 
 
Volatilitet/Risk 

Ett mått på hur avkastningen 
varierar över tiden. Hög volatilitet 
innebär en högre risk, men samtidigt är 
möjligheten till hög avkastning ofta större 
än för alternativ med lägre risk. 
 
Årlig avgift 

Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar 
fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. 
Courtage ingår inte i förvaltningsavgiften eller den 
årliga avgiften. 
  
Årseffektiv avkastning 

En fonds avkastning under ett antal år omräknat till 
hur mycket den motsvarar i avkastning per år. 
  
Över- eller undervikta 

När förvaltaren väljer att ha mer eller mindre av till 
exempel en aktie eller ett land i fonden än vad 
fonden normalt sett har.

 

 


