
Testa vad du kan om fonder 

Fråga 1: Vilket påstående om fonder och risk är sant? 

1) Med risk menas hur mycket fondens värde svänger. Ju större svängningar desto högre 

risk. 

2) Med risk menas sannolikheten att du förlorar dina insatta pengar.  

3) Det finns inget samband mellan risk och avkastning. 

 

Fråga 2: Vilka av dessa fonder har generellt sett högst risk? 

1) Blandfonder 

2) Aktiefonder 

3) Räntefonder 

 

Fråga 3: Vilken typ av fond passar bäst för ditt kortsiktiga sparande, det vill säga pengar du 

behöver snart? 

1) En kort räntefond 

2) En lång räntefond 

3) En blandfond 

 

Fråga 4: Min branschfond går dåligt, kan inte förvaltaren investera i någon annan bransch? 

1) Nej, fondbestämmelserna reglerar vad fonden får investera i 

2) Ja, om tillräckligt många fondandelsägare hör av sig går det bra 

3) Nej, Finansinspektionen har bestämt placeringsinriktningen 

 

 



Fråga 5: Fondens avkastning, hur fonden presterat, är viktig. Vilket av nedanstående 

påståenden om avkastningen är sant? 

1) Två fonder med samma avkastning har varit precis lika bra för dig som sparare, oavsett 

avgift. 

2) Avkastningen visas alltid efter att avgiften är bortdragen. 

3) Båda påståenden är sanna. 

 

Fråga 6: På Fondkollen.se kan du använda dig av Fondindex för att utvärdera dina fonder. Men 

vad är ett fondindex? 

1) Det visar hur din fond har gått jämfört med likartade fonder, t ex hur din Sverigefond har 

avkastat i jämförelse med andra Sverigefonder. 

2) Ett index som visar den genomsnittliga avkastningen för olika börser i världen. 

3) Det rankar fonderna efter fondbetyg. 

 

Fråga 7: Premiepension har du säkert hört talas om, men vad är det för något egentligen? 

1) Det är en mindre del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att välja i 

vilka fonder den ska placeras. 

2) Det är pengar du kan vinna om du köper en premieobligation. 

3) Den del av ditt pensionssparande som din arbetsgivare avsätter pengar till. 

 


