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AMF Fonder

amf.se

08-696 31 00

Hur  
utvecklas  
fondernas  
avgifter?

AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur 
avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Vi strävar ständigt efter att ha bland de lägsta 
avgifterna i branschen. Syftet med denna rapport är 
att öka förståelsen för hur viktigt låga fondavgifter 
är vid långsiktigt sparande.

Vid frågor om rapporten:
Kontakta Mikael Lindh Hök, 
Information AMF, 0709-42 88 97
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Om rapporten

amf fonder gör för sjätte året i rad en rapport om avgifterna på den 
svenska fondmarknaden. Underlaget är framtaget av morningstar på 
uppdrag av amf fonder. den studerade tidsperioden sträcker sig från  
31 december 2005 till 31 december 2012.

rapporten omfattar 3 932 fonder. per den 31 december 2012 är antalet 
fonder 2 754 stycken, varav 1 800 aktiefonder, 473 räntefonder, 272 
blandfonder och 209 alternativa investeringar. alternativa investeringar 
omfattar hedgefonder, trygghets-/garantifonder, råvaror och konvertibler. 
inom kategorin blandfonder har vi även brutit ut underkategorin fond-i-
fonder.

i studien har främst måttet genomsnittliga förvaltningsavgifter  
använts historiskt för att beskriva avgiftsutvecklingen. måttet 
genomsnittliga förvaltningsavgifter är ett rakt medelvärde av samtliga 
undersökta fondavgifter och delas upp per fondkategori. kapitalviktade 
förvaltningsavgifter visar vilka fonder spararna faktiskt har valt. Hänsyn 
tas till hur stor förmögenheten i varje fond är jämfört med den totala 
fondförmögenheten för respektive fondkategori. 

Nya mått 2012 – Årlig avgift och Normanbelopp 
nytt för studien 2012 är att den åskådliggör måttet årlig avgift. måttet 
är ett nytt standardiserat mått på den europeiska fondmarknaden för 
att förtydliga kundens verkliga fondkostnader och för att det ska gå att 
jämföra kostnader för fonder i hela europa. reglerna om nya faktablad 
med årlig avgift trädde i kraft 1 augusti 2011. efter den 30 juni 2012 har 
alla fonder i eU faktablad. årlig avgift omfattar fler kostnader som kunden 
betalar än begreppet förvaltningsavgifter. måttet omfattar samtliga 
kostnader utom fondens courtagekostnader. 

nytt för i år är även måttet normanbelopp. det är ett räkneexempel som 
ger en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande 
på 1 000 kronor per månad i tio år. nyckeltalet 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 tio år. 
avgifterna baseras på fondernas genomsnittliga kostnader mätt som total 
expense ratio (ter). avkastningen antas vara 2 procent för en räntefond, 
4 procent för en blandfond och 6 procent för en aktiefond. 

Begränsningar

 rapporten tar inte hänsyn till de 
eventuella rabatter på fondavgifter 
som förekommer inom till exempel 
premiepensionssystemet. 

 rapporten omfattar inte svenska och 
utländska fonder med insättningskrav 
som överstiger 100 000 kronor. 

 Utfallen i prestationsbaserade avgifter 
som kan förekomma på fondmarkna-
den omfattas endast i begreppet årlig 
avgift för 2012 i rapporten. det innebär 
att för övriga år är det faktiska avgifts-
uttaget i fonder högre än vad rapporten 
visar. 
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Sammanfattning

 Fondavgifterna ligger på fortsatt höga nivåer.  
Aktiefonder i snitt 1,50 procent.

 Utländska fonder har generellt högre avgifter än  
svenska fonder.

 Det nya europeiska måttet Årlig avgift tydliggör att kundens 
avgiftsnivå är avsevärt högre än vad fondbolagen tidigare  
redovisat. Framförallt för utländska fonder.

 Spararna väljer aktiefonder med lägre avgifter.

 365 nya fonder under 2012. Fondutbudet har mer än fördubblats 
sedan 2005.

 Fondbolagen tar fram nya produkter med allt högre prislapp.  
Främst inom kategorierna blandfonder och räntefonder. 

amf fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgiftsstrukturen på den svenska 
fondmarknaden har utvecklats. Statistiken är framtagen av morningstar på uppdrag  
av amf fonder.

Utvecklingen av de genomsnittliga avgifterna för respektive fondkategori illustreras  
i tabell  1 på nästa sida. 

Spararna 
väljer fonder 

med lägre  
avgifter
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Fortsatt höga 

avgiftsnivåer

AktieFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AMFs  

avgifter 2012

Förvaltningsavgift, % 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,55 1,50 0,45

Årlig avgift, % 1,83 0,45

Normanbelopp, kr 13  154 12 754 3 987  

ränteFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AMFs  

avgifter 2012

Förvaltningsavgift, % 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0,81 0,87 0,20 

Årlig avgift, % 1,06 0,20

Normanbelopp, kr 5 429 5 817  1 372  

BlAnDFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AMFs  

avgifter 2012

Förvaltningsavgift, % 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,26 1,29  0,40  

Årlig avgift, % 1,58 0,40

Normanbelopp, kr 9 477 9 692 3 111 

AlternAtivA 
inveSteringAr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AMFs  
avgifter 2012

Förvaltningsavgift, % 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,34 1,31 

Årlig avgift, % 1,73

Normanbelopp, kr 10 048 9 834  

ToTalT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ToTalT aMf

Förvaltningsavgift, % 1,31 1,33 1,37 1,39 1,39 1,38 1,39 1,36 0,38 

Årlig avgift, % 1,67 0,38

Årlig avgift: 
årlig avgift är ett nytt standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra 
kostnader för fonder i hela europa. årlig avgift omfattar fler kostnader än begreppet 
förvaltningsavgifter. det omfattar samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader. 
(årlig avgift är en utveckling av begreppet total expense ratio, ter).

förvaltningsavgift: 
förvaltningsavgift är den avgift som fondbolaget redovisar för sin förvaltning, 
administration, information och marknadsföring.

Normanbelopp: 
normanbelopp är ett räkneexempel som ger en prognos för den sammanlagda kostnaden 
i fonden för ett sparande på 1 000 kronor per månad i tio år. nyckeltalet 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 tio år. avgifterna baseras på 
fondernas genomsnittliga kostnader mätt som total expense ratio (ter). avkastningen 
antas vara 2 procent för en räntefond, 4 procent för en blandfond och 6 procent för en 
aktiefond.

 tabell 1.  genomsnittliga avgifter per fondkategori, per 31 december respektive år

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

Läs mer om  
aktiefonder på  
sidorna 11–13

Läs mer om  
räntefonder på  
sidorna 14–16

Läs mer om  
blandfonder på  
sidorna 17–18

Läs mer om 
alternativa 
investeringar på 
sidorna 19–21
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graf 1. genomsnittliga Förvaltningsavgifter per 31 december respektive år och Årlig avgift 2012 (procent).
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* Årlig avgift redovisas för 2012, under perioden 2005-2011 redovisas TER (Total Expense Ratio).

måttet årlig avgift tydliggör kundens verkliga avgiftsnivå till skillnad från 
måttet förvaltningsavgift.

avgiftsutvecklingen – övergripande trender
den övergripande trenden är att förvaltningsavgifterna ligger på fortsatt höga 
nivåer. framförallt utländska fonder har högre avgifter än svenska fonder.

för aktiefonder ligger avgifterna stabilt kring 1,5 procent efter att ha sjunkit 
något 2012, minskningen beror på att avgifterna i snitt är lägre för nya aktiefonder 
än nedlagda fonder. 

Blandfonder och räntefonder uppvisar den tydligaste avgiftsökningen. kraftigast är 
ökningen för blandfonder som har olika typer av kapitalskydd. att avgifterna stiger inom  
vissa kategorier beror på att fondbolagen utvecklar nya produkter som de tar ut högre  
avgifter för, framförallt för blandfonder. alternativa investeringar har lägre fondavgifter i snitt. 

genom att jämföra det mer kompletta avgiftsmåttet årlig avgift med förvaltningsavgift 
synliggörs att det är högre dolda avgifter bland utländska än svenska fonder. Spararna 
väljer samtidigt aktivt aktiefonder med lägre avgifter, vilket syns i att kapitalviktade 
förvaltningsavgifterna är lägre än genomsnittsavgifterna.

Årlig  
avgift synlig-

gör dolda  
avgifter
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Utveckling av fondförmögenhet  
och nettosparande

kapitalet som förvaltats i fonderna har stigit det senaste decenniet. 
Utvecklingen på världens finansmarknader påverkar kapitalet. 
fondvolymerna sjunker de år då börserna har visat kraftiga nedgångar  
och när börserna har stigit har volymerna åter ökat (graf 2). 

vid utgången av 2012 uppgick den totala fondförmögenheten till 
1  996 miljarder kronor. det är en ökning med 220 miljarder under året, 
motsvarande 12 procent. 
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graf 2. Utveckling av fondförmögenheten t.o.m. 31 december 2012
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graf 3. nettosparandet i fonder (MSek) per kategori 2001–2012
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förutom värdeförändring har det förvaltade fondkapitalet det senaste decenniet vuxit med 
nya nettoinsättningar. det är framförallt övergången till premiebestämda pensionssystem, 
med möjligheter att välja fonder för både premiepension och tjänstepension, som har 
skapat större flöden till fonder i Sverige. 

det totala nysparandet i fonder uppgick till 74 miljarder kronor under året, jämfört med 
16 miljarder kronor 2011. Hushållens direktsparande i fonder ökade åter under 2012. 

Källa: Fondbolagens förening
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Antalet fonder 

fondutbudet har ökat kraftigt sedan år 2005. antalet fonder tillgängliga 
för svenska privatsparare uppgick till 2 754 vid årsskiftet 2012, enbart 
under året tillkom netto 365 nya fonder. Sedan 2005 har fondutbudet mer 
än fördubblats genom en ökning med 1 481 fonder. antalet aktiefonder har 
ökat med 911 stycken från 889 stycken år 2005 till 1 800 stycken år 2012. 
antalet räntefonder har stigit från 221 till 473 stycken, blandfonder från  
112 till 272 stycken och kategorin alternativa investeringar från 51 till  
209 stycken. 

graf 4. Utveckling av antalet fonder per kategori 2005–2012
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Utvecklingen av fondavgifterna 
per kategori

aktiefonder
aktiefonder är alltjämt den största fondkategorin, både sett till antalet fonder och 
fondförmögenhet. Under 2012 har förvaltningsavgifterna sjunkit något. Sett till hela 
den undersökta perioden 2005–2012 ligger avgifterna konsekvent inom spannet 1,5 
till 1,55 procent (graf 5). avgiftsintervallet är brett, från noll procent för den billigaste 
indexfonden till 3,2 procent för de dyraste aktivt förvaltade fonderna med inriktning mot 
tillväxtmarknader. 
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graf 5. Utveckling av genomsnittliga avgifter för aktiefonder under perioden 2005–2012
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Sverigeregistrerade aktiefonder
vi har särskilt undersökt hur spararna har placerat sitt kapital. det som framkom var att de 
kapitalviktade förvaltningsavgifterna (tabell 3) på Sverigeregistrerade aktiefonder är lägre 
än de oviktade avgifterna. detta tyder på att billigare fonder har valts. Bara inom svenska 
aktieindexfonder är de kapitalviktade förvaltningsavgifterna i fonderna något högre än 
de genomsnittliga förvaltningsavgifterna. Störst är skillnaden inom kategorin utländska 
aktiefonder registrerade i Sverige. genomsnittliga förvaltningsavgiften för dessa fonder är 
1,46 procent jämfört med kapitalviktade förvaltningsavgiften på 1,11 procent.  

Sverigeregistrerade aktiefonder

genomsnittlig  
Förvaltningsavgift 

genomsnittlig  
Förvaltningsavgift 

kapitalviktad  
Förvaltningsavgift

Aktiefonder 1,50 1,33 1,09

Aktiefonder svenska 1,17 1,13 1,06

Svenska aktieindexfonder 0,44 0,40 0,42

Aktiefonder utländska 1,54 1,46 1,11

tabell 3. genomsnittliga och kapitalviktade Förvaltningsavgifter (%) aktiefonder per 31 december 2012

tabell 2. genomsnittliga avgifter aktiefonder (%) per 31 december respektive år samt Årlig avgift och antal fonder 2012

genomsnittlig årlig avgift uppgick under 2012 till 1,83 procent vilket är 0,32 procentenheter 
högre än genomsnittliga förvaltningsavgiften. differensen är avsevärt högre bland de 
utländska fonderna jämfört med svenska fonder (tabell 2).

SvenSkA  
AktieFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings-
avgift, % 1,27 1,26 1,28 1,28 1,27 1,28 1,22 1,17 155

Årlig avgift, % 1,21 +0,05

varav svenska 
aktieindex-
fonder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings-
avgift, % 0,46 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 0,44 21

Årlig avgift, % 0,46 +0,02

UtlänDSkA 
AktieFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings-
avgift, % 1,57 1,58 1,59 1,59 1,58 1,58 1,59 1,54 1 645

Årlig avgift, % 1,89 +0,35

ToTalT 
akTiefoNder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings
avgift, % 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,55 1,50 1 800

Årlig avgift, % 1,83 +0,32
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Under 2012 ökade utbudet av aktiefonder med 416 nya fonder. Samtidigt rensade 
fondbolagen i sina utbud och lade ner 235 aktiefonder. nedan visas avgifterna på nya 
respektive nedlagda fonder. ingen tydlig avgiftstrend kan urskiljas totalt under hela 
mätperioden. Under 2012 var nya fonder billigare än nedlagda varvid den genomsnittliga 
förvaltningsavgiften sjönk. nya fonders genomsnittliga förvaltningsavgift uppgick till  
1,44 procent och nedlagda fonder till 1,53 procent (graf 6). 
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graf 6. Avgiftsutveckling nya och nedlagda aktiefonder (%) under perioden 2005–2012
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räntefonder
år 2012 steg de genomsnittliga avgifterna för räntefonder från 0,81 (2011) till 0,87 
procent. årlig avgift har stigit från 1,01 till 1,06 procent. Utvecklingen är liknande för 
hela tidsperioden (graf 8). en orsak är att det tillkommer fler utländska räntefonder med 
högre avgiftsnivåer. avgifterna på räntefonderna i rapporten varierar från noll procent för 
svenska penningmarknadsfonder till 3,5 procent för vissa utländska räntefonder. 

graf 7. Utveckling av avgifter för räntefonder under perioden 2005–2012
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avgifterna stiger på utländska räntefonder och på svenska övriga räntefonder (tabell 4). 
för svenska övriga räntefonder var ökningen störst mellan år 2008 och 2009, vilket var en 
effekt av finanskrisen då allt fler bolag lanserade nya produkter till ett högre pris. Här tillkom 
ett antal så kallade high yield-fonder med höga avgifter. 

den relativt höga avgiftsnivån och de stigande avgifterna beror på den stora andelen 
utländska räntefonder, 337 stycken av totalt 473, vilka i genomsnitt är dyrare än de svenska. 
genomsnittlig årlig avgift uppgick under 2012 till 1,06 procent vilket är 0,19 procentenheter 
högre än genomsnittliga förvaltningsavgiften. differensen är avsevärt högre bland de 
utländska fonderna jämfört med svenska räntefonder.



AMF Fonder avgifterna på fondmarknaden 2012

     sid 15        

tabell 4. genomsnittliga avgifter räntefonder (%) per 31 december respektive år samt  
Årlig avgift och antal fonder 2012

SvenSkA ränte FonDer, 
penningmarknad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,50 0,49 0,48 0,45 0,43 0,44 0,37 0,37 40

Årlig avgift, % 0,40 +0,03

SvenSkA ränteFonDer, 
medellånga 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,72 0,72 0,64 0,64 0,59 0,59 0,57 0,56 17

Årlig avgift, % 0,62 +0,06

SvenSkA ränteFonDer, 
långa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,57 0,60 0,62 0,63 0,62 0,64 0,60 0,60 61

Årlig avgift, % 0,67 +0,07

SvenSkA ränteFonDer, 
övriga (real HY) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,60 0,60 0,60 0,62 0,76 0,74 0,75 0,82  18

Årlig avgift, % 0,95 +0,13

UtlänDSkA  
ränteFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,80 0,83 0,82 0,89 0,89 0,90 0,95 0,99  337

Årlig avgift, % 1,24 +0,25

ToTalT räNTefoNder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Differens mot  

Förvaltningsavgift
Antal  

fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0,81 0,87 473

Årlig avgift, % 1,06 +0,19
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Under året startades 155 nya räntefonder och 56 lades ned. fonder som startades år 2012 
är i genomsnitt dyrare än nedlagda fonder, 0,91 jämfört med 0,6 procent (graf 8). priserna 
går upp som en effekt av att bolagen tar fram nya dyrare fonder.  

graf 8. Förvaltningsavgiftsutveckling nya och nedlagda räntefonder (%) under perioden 2005–2012
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Blandfonder
för blandfonder är trenden tydlig, de genomsnittliga avgifterna har ökat under mätperioden 
från 1,09 procent till 1,29 procent. Under samma period har antalet fonder i kategorin ökat 
med 143 procent, från 112 till 272 stycken. de billigaste ”traditionella” blandfonderna kostar 
noll procent och de dyraste 3,2 procent.  

graf 9. Utveckling av avgifter för blandfonder under perioden 2005–2012
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tabell 5 visar att de så kallade fond-i-fonderna blir allt dyrare. inom denna kategori sker 
omfattande produktutveckling, till exempel skapas fonder med mer aktiv allokering. 
avgifterna på fond-i-fonder är i verkligheten högre än vad som framkommer i rapporten 
eftersom avgifter på de underliggande fonderna tillkommer.

genomsnittlig årlig avgift uppgick under 2012 till 1,58 procent vilket är 0,29 procent-
enheter högre än genomsnittliga förvaltningsavgiften.

tabell 5. genomsnittliga avgifter blandfonder (%) per 31 december respektive år samt  
Årlig avgift och antal fonder 2012

FonDiFonD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Differens mot  

Förvaltningsavgift
Antal  

fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 1,39 1,35 1,22 1,23 1,31 1,30 1,28 1,37 64

Årlig avgift, % 1,75 +0,38

ÖvrigA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Differens mot  

Förvaltningsavgift
Antal  

fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 1,05 1,05 1,11 1,12 1,15 1,16 1,26 1,27 208

Årlig avgift, % 1,53 +0,26

ToTalT  
BlaNdfoNder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,26 1,29 272

Årlig avgift, % 1,58 +0,29
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Under året startade 94 nya blandfonder och 39 lades ned. fonder som startade år 2012  
har markant högre avgifter än nedlagda fonder i kategorin, 1,31 jämfört med 1,19 procent 
(graf 10). 

graf 10. Avgiftsutveckling nya och nedlagda blandfonder (%) under perioden 2005–2012
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alternativa investeringar
totalt omfattas 209 fonder i denna kategori, vilket är mer än tre gånger så många som 
år 2005 (51 stycken). alternativa investeringar omfattar fonder såsom hedgefonder, 
trygghets-/garantifonder, råvaror och konvertibler. inom kategorin alternativa investeringar 
har den tydliga avgiftsökningen avtagit under 2012 och etablerat sig på en hög nivå, från 
0,95 procent vid första mätpunkten till 1,31 procent år 2012. genomsnittlig årlig avgift 
uppgick under 2012 till 1,73 procent vilket är 0,43 procentenheter högre än genomsnittliga 
förvaltningsavgiften.

förvaltningsavgifterna inom kategorin varierar kraftigt, de billigaste fonderna kostar noll 
procent och de dyraste 3,5 procent (beroende på fondtyp). Utöver fast förvaltningsavgift 
använder sig hedgefonder av prestationsbaserade avgifter, exempelvis 20 procent av 
uppnådd överavkastning i förhållande till sitt jämförelseindex. prestationsbaserade avgifter 
omfattas inte i rapporten.

graf 11. Utveckling av avgifter för alternativa investeringar under perioden 2005–2012

avgiftsökningen under hela mätperioden har varit kraftigast på trygghets-/garantifonder 
(24 stycken) där avgifterna ökat från 0,72 till 1,66 procent. Även hedgefonder (162 stycken) 
och konvertibler (10 stycken) har blivit markant dyrare. år 2008 tillkom underkategorin 
råvarufonder, vilket var ett resultat av finanskrisen samma år.
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HeDgeFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Differens mot  

Förvaltningsavgift
Antal  

fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,96 1,01 1,04 1,11 1,25 1,27 1,27 1,24 162

Årlig avgift, % 1,70 +0,46

trYggHetS/
gArAntiFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,72 0,72 1,15 1,18 1,32 1,36 1,70 1,66  24

Årlig avgift, % 1,99 +0,33

rÅvArUFonDer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Differens mot  

Förvaltningsavgift
Antal  

fonder 2012

Förvaltnings avgift, %      -      -      - 1,42 1,42 1,40 1,48 1,41  13

Årlig avgift, % 1,71 +0,30

konvertiBler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Differens mot  

Förvaltningsavgift
Antal  

fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 1,09 1,09 1,09 1,40 1,41 1,41 1,39 1,41  10

Årlig avgift, % 1,62 +0,21

alTerNaTiva 
iNveSTeriNgar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differens mot  
Förvaltningsavgift

Antal  
fonder 2012

Förvaltnings avgift, % 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,34 1,31  209

Årlig avgift, % 1,73 +0,43

tabell 6. genomsnittliga avgifter alternativa investeringar (%) per 31 december respektive år  
samt Årlig avgift och antal fonder 2012
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Under 2012 startades 89 nya fonder och 60 lades ned. avgifterna på nystartade 
alternativa investeringar sjönk under 2012 efter att genomgående ha ökat tidigare under 
den undersökta tidsperioden. fonder som startade år 2012 hade något lägre avgifter än 
nedlagda fonder i kategorin, 1,31 jämfört med 1,38 procent (graf 12).
 

graf 12. Avgiftsutveckling nya och nedlagda alternativa investeringar (%) under perioden 2005–2012
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