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Investeringsforeninger i Danmark 

Sonnie Karlsson og Casper Ristorp-Thomsen, Handelsafdelingen 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Omtrent hver sjette dansker investerer i dag gennem danske investe-
ringsforeninger. Foreningernes samlede formue under forvaltning var 
ved udgangen af 2007 mere end 10-doblet over en 10-årig periode til 
godt 900 mia.kr. Investeringsforeningerne har således en central rolle 
både i forhold til den enkelte opsparer og for samfundet som helhed.  

Der er mange argumenter for at investere gennem en investeringsfor-
ening. Det er nemt, det giver mulighed for at sprede risici, og der er 
potentiale for, at stordriftsfordele fører til lavere omkostninger. Den 
enkelte investor skal dog være opmærksom på en række særegne ken-
detegn ved det danske marked, der har betydning for disse fordele. Der 
er tale om et relativt beskyttet og koncentreret marked med begrænset 
konkurrence udefra. Den altovervejende del af foreningernes formue er 
aktivt forvaltet (96 pct.) – mens indekseret, passiv forvaltning er mere 
udbredt uden for Danmarks grænser, hvor fx børshandlede indeksfonde 
(Exchange Traded Funds) de senere år har været på kraftig fremmarch. 
De aktive afdelinger leverer i gennemsnit et afkast, som er lavere end 
markedsafkastet, som følge af højere omkostninger. De få afdelinger, 
der eventuelt formår at slå benchmark, er meget svære at identificere 
på forhånd. Det, der kan identificeres på forhånd, er omkostningsni-
veauet, som typisk er højere for de aktive afdelinger. Endelig viser det 
sig, at overraskende mange aktivt forvaltede afdelinger reelt er tæt på 
at følge en passiv investeringsstrategi.  

Denne artikel søger at kaste lys over markedet for investeringsforenin-
ger i Danmark. Det konkluderes, at manglende information, økonomi-
ske incitamenter og skattemæssige barrierer kan være nogle af forkla-
ringerne på, at indeksbaserede alternativer udgør en relativt lille andel 
af det danske marked for investeringsforeninger. 

 
DET DANSKE MARKED FOR INVESTERINGSFORENINGER: LOKALT, 
KONCENTRERET OG DOMINERET AF AKTIVE AFDELINGER 

En investeringsforening er en forening, som modtager penge fra en 
kreds af investorer og herefter investerer pengene i forskellige værdipa-
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pirer1. Til forskel fra de fleste udenlandske fonde (mutual funds) er inve-
steringsforeninger i Danmark ejet af deres medlemmer, afdelingerne er 
typisk børsnoterede, og de handles tæt på indre værdi. 

Der har eksisteret investeringsforeninger i Danmark siden 1956 med 
rødder helt tilbage til 1928. Det er dog først i det seneste årti, at væk-
sten for alvor er taget til. I perioden 1997-2007 blev den samlede formue 
under forvaltning i danske investeringsforeninger således 10-doblet, jf. 
figur 1. Faldet i 2008 skyldes primært faldende aktiekurser, der har redu-
ceret værdien af formuen. 

Af den samlede formue under forvaltning ultimo 2007 var 43 pct. pla-
ceret i aktiebaserede afdelinger, 42 pct. i obligationsafdelinger, 14 pct. i 
blandede afdelinger og 1 pct. i andre afdelinger. I forhold til den globa-
le fordeling, hvor obligationsfonde udgør ca. 16 pct.2, har Danmark en 
relativt høj andel af obligationsafdelinger.  

Det danske marked er endvidere domineret af danske deltagere. Be-
skatningen i Danmark ved investering gennem investeringsforeninger 
har en afgørende betydning for markedets struktur og konkurrencen, jf. 
appendiks. Endelig er markedet koncentreret. De 4 største forenings-
grupper forvalter ca. 74 pct. af markedet.  

Godt 100 udenlandske investeringsinstitutter har Finanstilsynets god-
kendelse til at markedsføre i alt næsten 6.000 udenlandske fonde i Dan-
mark. De udenlandske fonde er primært henvendt til selskaber og pen-
sionsopsparere. Private investorers andele i udenlandske fonde beskattes 
som udgangspunkt som kapitalindkomst og dermed hårdere end de 
danske udloddende foreninger. De udenlandske institutter har mulig-
hed for at blive underlagt de samme skatteregler som danske udlod-
dende foreninger. Men det kræver, at de etablerer et indberetningssy-
stem, så skatten for de danske skatteydere kan opgøres korrekt, og at 
de tilpasser deres portefølje til de placeringsregler, der gælder for ud-
loddende foreninger. I praksis ser indberetningssystem og placeringsreg-
ler ud til at være en større hindring end som så, idet ingen udenlandske 
fonde har valgt at gennemgå de nødvendige procedurer for at blive 
skattemæssigt ligestillet med de danske. Almindelige privatbeskattede 
investorer er dermed reelt begrænsede til at placere deres midler i de 
danske investeringsforeninger.  

Størstedelen af de danske investeringsforeninger er opstået på initia-
tiv fra et dansk pengeinstitut, og de fleste har deres distributionsnet 
gennem disse. Foreningens daglige drift håndteres af et investeringsfor-
valtningsselskab, mens tjenester som distribution, handel, depot og råd-

 1
 Definitionen på en investeringsforening er givet i lov om investeringsforeninger og specialforeninger 

samt andre kollektive investeringsordninger mv.  
2
 European Fund and Asset Management Association, EFAMA, ultimo 2007. 
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givning om porteføljesammensætning mv. ofte købes fra "moderban-
ken". Distributøren af investeringsbeviserne aflønnes med tegningspro-
vision, som er en procentdel af nytegnede beviser, og yderligere modta-
ger banken en fast årlig procentdel af formuen for kundekontakt og 
rådgivning.1,2 Uanset omfanget af denne kundekontakt og rådgivning 
overføres der altså en fast andel til banken. En ydelse, som ikke åbenlyst 
kommer ejerne af beviserne til gode. Der findes dog investeringsforenin-
ger i Danmark, som ikke betaler pengeinstitutterne for kundekontakt 
og rådgivning. 

 
NEMHED, DIVERSIFIKATION OG STORDRIFTSFORDELE – 
INVESTERINGSFORENINGERS BERETTIGELSE 

Hvorfor investere i en investeringsforening? I forhold til selv at sammen-
sætte en portefølje af værdipapirer er det ofte fremført, at det er nemt 
og bekvemt, man opnår diversifikation (selv ved små beløb), samt at 
stordriftsfordele vil føre til lavere omkostninger, end hvis man selv skulle 
sammensætte en portefølje. 

Nemt og bekvemt er et godt argument for at vælge en investerings-
forening frem for selv at sammensætte en portefølje af enkeltpapirer. 

 
1 Normalt beregnet på basis af kursværdien af kundens opsparing i depotet. 
2
 Beckman og Rangvid (2006), Henriksen (2008). 

INVESTERINGSFORENINGER – FORMUE UNDER FORVALTNING OG ANTAL 
AFDELINGER, 1990-2008 Figur 1 
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Kilde: 

Tal for 2008 er pr. august 2008. 
InvesteringsForeningsRådet. 
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Mange investorer ønsker at slippe for den specifikke udvælgelse af vær-
dipapirer og overlader det gerne til professionelle gennem placering i 
investeringsforeninger. Investeringsforeningerne giver også nem ad-
gang til markeder, der ellers kan være svært tilgængelige, fx i udvik-
lingslandene, og de håndterer alt det praktiske omkring reinvestering af 
renter og dividender mv. 

Diversifikation betyder ganske enkelt at sprede sine investeringer på 
flere aktiver. Når prisen på aktiver ikke påvirkes af præcis samme sæt af 
risici, kan man ved at kombinere forskellige aktiver opnå risikospred-
ning. Ejer man en aktie, hvis værdi påvirkes negativt af en olieprisstig-
ning, fx et flyselskab, kan man kombinere dette aktiv med en energi-
aktie for at nedbringe "olierisikoen". Risikospredning er et stærkt argu-
ment for at vælge investeringsforeninger – i hvert fald ved aktieinveste-
ringer for relativt små beløb. Som privat investor kan man naturligvis 
selv konstruere en diversificeret portefølje. Det kræver dog ofte, at man 
investerer betydeligt større beløb, end hvad der kræves for at investere i 
en forening. Figur 2 illustrerer diversifikationsgevinsten, hvor risikoen 
falder med antallet af aktiver. Effekten af diversifikation er således initi-
alt stærk, derefter aftagende, og konvergerer mod en nedre grænse, 
når antallet af aktiver øges.  

Figuren illustrerer for det første, at diversifikation er et relativt begreb 
– en portefølje kan være "mere eller mindre" diversificeret. En regional 
portefølje opnår således mindre risikoreduktion end en global portefølje. 

 

EFFEKTEN AF DIVERSIFIKATION PÅ PORTEFØLJERISIKO Figur 2 
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Risikoen er målt ved porteføljens standardafvigelse og er estimeret på historiske afkastdata. 
Malkiel (1999). 
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For det andet konvergerer risikoen mod en nedre grænse, hvilket be-
tyder, at ikke alle risici kan diversificeres bort. Dette skyldes, at de un-
derliggende aktiver udviser positiv samvariation. Det vil sige, at de har 
en tendens til at reagere ens på udviklingen i en fælles faktor, fx vil en 
ændring i BNP-væksten påvirke både it-aktier og bilindustriaktier i 
samme retning. Den risiko, som består, når alle diversifikationsmulig-
heder er udtømte, betegnes den systematiske risiko. Endelig illustrerer 
figur 2, at man som investor ikke opnår yderligere diversifikationsge-
vinster ved at tilføje flere fonde til en ellers veldiversificeret global 
portefølje. 

I tilfælde af investeringer i stats- og realkreditobligationer er diversifi-
kationsargumentet ofte svagere. Statsobligationer har lavere risiko og 
høj samvariation. Muligheden for risikospredning er dermed mindre, og 
risikoen, der skal spredes, er også lavere.  

Umiddelbart vil man forvente, at transaktionsomkostningerne for en 
investeringsforening var lavere, end hvis man selv skulle sammensætte 
og pleje en tilsvarende portefølje. Investeringsforeninger har lavere fa-
ste omkostninger pr. handel, og de har mulighed for at handle til lavere 
marginale omkostninger. Men de samlede transaktionsomkostninger 
udgøres af antallet af handler gange omkostningen pr. handel og af-
hænger derfor også af handelsomfanget. I øvrigt har de senere års ud-
vikling med webbaseret aktiehandel og øget konkurrence på prispara-
metre som kurtage og depotomkostninger klart nedsat den private inve-
stors omkostninger i forbindelse med aktiehandel.  

Foreningerne afholder desuden en række omkostninger i forbindelse 
med driften, herunder lønninger, husleje, revision og udgifter til offent-
lige myndigheder, og flertallet af foreningerne honorerer distributions-
nettet for at rådgive og vejlede kunderne om køb og salg. Denne post – 
formidlingshonoraret – udgjorde i 2007 næsten halvdelen af omkostnin-
gerne, jf. figur 3. Den næststørste udgiftspost var formuepleje, som 

 

OMKOSTNINGSFORDELING OG SAMMENHÆNG MELLEM FORMUE OG 
OMKOSTNINGSNIVEAU, 2007 Figur 3 
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dækker køb af investeringsrådgivning fra specialister inden for de enkel-
te områder.  

En af tankerne bag investeringsforeninger er, at mange investorer 
går sammen om at investere, hvormed der er flere til at dele de faste 
omkostninger. Gennem udnyttelse af stordriftsfordele burde omkost-
ningerne således falde med størrelsen af foreningen. Det er dog ikke 
tilfældet, jf. figur 3, og hænger muligvis sammen med, at en stor del af 
foreningernes omkostninger betales som en fast procentdel af formu-
en til bankerne. 

En sammenligning med investeringsforeninger i andre europæiske lan-
de viser, at omkostningsniveauet i de danske afdelinger er i den lavere 
ende.1 Meget tyder dog på, at det kan gøres endnu billigere. Omkost-
ningsniveauet for en af verdens største amerikanske indeksfonde (Van-
guard 500) er fx helt nede på 15 basispoint, og de store ETFere har om-
kostninger omkring 10-30 basispoint. Ifølge InvesteringsForeningsRådets 
omkostningsanalyse fra juni 2008 ligger omkostningerne i de danske 
aktieafdelinger i gennemsnit i omegnen af 75 basispoint for de passive 
og knap 150 basispoint for de aktive.  

Investering gennem en investeringsforening giver i teorien god me-
ning. Investeringsforeningerne tilbyder nemhed, risikospredning samt 
potentiale for omkostningsreduktion. Men i praksis ser det ikke ud til, at 
foreningerne udnytter stordriftsfordele til at nedbringe deres omkost-
ninger. Investering i investeringsbeviser indebærer heller ikke pr. auto-
matik en tilpas risikospredning. Især for mange obligationsforeninger er 
diversifikationsgevinsten begrænset. 

 
AKTIVT FORVALTEDE FONDE VERSUS INDEKS 

Det danske marked for investeringsforeninger domineres af såkaldte ak-
tivt forvaltede afdelinger. Ultimo 2007 udgjorde de aktive afdelingers for-
mue ca. 96 pct. af markedet. Disse afdelingers forvaltningsstrategi er at 
skabe et merafkast i forhold til et benchmark (typisk et markedsindeks). 

Et alternativ til aktivt forvaltede afdelinger er såkaldte indeksafdelin-
ger2. I modsætning til de aktive tilnærmer indeksafdelinger sig en passiv 
strategi, hvor hovedmålet er at replicere et indeks. 

I USA, hvor man har en betydeligt længere tradition for at investere 
gennem fonde, er forholdet dog et andet. Her udgør de passive indeks-
fonde en større andel af markedet med 15 pct.3, og de passives andel er 
stigende. I USA og en række andre lande findes der desuden andre pas-

 1
 Beckman og Rangvid (2006a). 

2
 Danske Indeksforeninger er analyseret af Felstedt og Rangvid (2007).  

3
 Investment Company Factbook, Investment Company Institute, 2008. 
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sive alternativer til investeringsforeninger. Et af de alternativer, som er 
på kraftig fremmarch internationalt, er såkaldte børshandlede fonde 
(Exchange Traded Funds, ETF), jf. boks 2. De børshandlede fonde minder 
en del om danske indeksafdelinger, der jo også er børshandlede, men 
ETFerne har ofte lavere omkostninger.  

Ved aktiv forvaltning indsamles og analyseres information med hen-
blik på at skabe et positivt merafkast i forhold til benchmark. Dette in-
debærer naturligvis omkostninger (indsamling og analyse af informa-
tion, handelsomkostninger, lønninger mv.), som det eventuelle meraf-
kast skal dække. Omkostningerne ved investering i en indeksafdeling er 

BØRSHANDLEDE FONDE  Boks 2  

Et investeringsprodukt, der er vokset stærkt i popularitet de senere år, er såkaldte 

børshandlede fonde, Exchange Traded Funds (ETF). En ETF er som regel en indeks-

fond, dvs. en fond der replicerer et forudbestemt indeks med meget lave omkostnin-

ger og handles som en almindelig aktie. De store børshandlede fonde ligger med om-

kostningsniveauer omkring 10-30 basispoint. De indeksbaserede ETFere minder en del 

om de danske indeksforeninger, hvis investeringsbeviser typisk også handles på en 

børs. 

Børshandlede fonde udvikledes af amerikanske fondsforvaltere i begyndelsen af 

1990'erne. I Europa har børshandlede fonde eksisteret siden 2000. De anvendes af så-

vel private som professionelle investorer og er i dag et af de stærkest voksende finan-

sielle produkter, jf. figur 4.  

 

UDVIKLING I SALG AF ETF I USA OG EUROPA Figur 4 
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     Anm.: Tal for USA er til og med september 2008 og for Europa juli 2008. 
     Kilde: USA: Investment Company Institute; Europa: ETF Network og Bloomberg.  

 

ETFere kan købes i de fleste lande – her i Norden bl.a. i Sverige. I Danmark minder de 

danske indeksforeninger herom, men der er ikke etableret egentlige ETFere på det 

danske marked, og de udenlandske opfylder indtil videre ikke de danske skatteregler 

for udbyttebetalende foreninger. Det betyder, at private bliver kapitalindkomstbe-

skattet af alle gevinster og tab. Indtil videre er ETFere derfor mest interessant for pen-

sionsopsparere i Danmark.  
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generelt lavere end ved investering i en aktivt forvaltet afdeling.1 En 
passiv strategi indebærer typisk færre handler (handler sker primært, 
når indekset ændrer sammensætning) og lavere omkostninger til ind-
samling og analyse af markedsinformation. 

Eksistensen af de to forskellige strategier afspejler i bund og grund to 
forskellige syn på, hvor informationsefficiente de finansielle markeder 
er. I et efficient marked kan aktiv forvaltning ikke "betale sig", jf. boks 
3. Det logiske strategivalg er i givet fald at investere i en portefølje, som 
reducerer diversificerbar risiko og samtidig holder omkostningerne nede 
på et minimum. Dette kan relativt nemt opnås ved at replicere et større 
markedsindeks. 

Kan aktiv forvaltning så betale sig? Dette spørgsmål har haft stor be-
vågenhed inden for den akademiske forskning. Konklusionen fra disse 
studier er oftest, at gennemsnittet af de aktive fonde giver mindre af-
kast end en passiv, markedsreplicerende fond.2    

Det er ikke overraskende, at den gennemsnitlige aktive forvalter op-
når lavere afkast end en passiv, markedsreplicerende fond, idet mar-
kedsafkastet er et vægtet gennemsnit af alle aktivers afkast. Eftersom 
de aktive porteføljer har højere gennemsnitlige omkostninger end de 
passive, medfører dette i sin natur, at det gennemsnitlige nettoafkast på 
aktive porteføljer, dvs. afkast efter omkostninger, må være lavere end 
nettoafkastet på indeksporteføljer.3   

Dette betyder dog ikke, at aktiv forvaltning aldrig kan betale sig. Det 
er således interessant at undersøge, hvorvidt der findes foreninger, der 
vedvarende slår markedet. En række studier har adresseret denne pro-
blemstilling.4 Studierne udelukker ikke, at der er foreninger, der mere 
vedvarende kan slå markedet, men samlet er billedet:  
• at det er meget svært ud fra historiske data at identificere foreninger, 

der systematisk giver merafkast i forhold til et indeks.  
• at en stor andel af foreningernes afkast kan forklares med ekspone-

ring over for systematisk risiko. Kun en lille andel af foreningernes af-
kast kan forklares af den aktive strategi, som jo motiverer de højere 
omkostninger.  

 
Disse resultater indebærer, at det bliver meget svært for den enkelte 
investor at vælge en forening, der giver et højere afkast end en passiv 

 1
 De gennemsnitlige årlige omkostninger for de aktivt forvaltede aktieafdelinger er i Danmark 1,33 

pct., Europa 1,34 pct., Japan 1,56 pct., Nordamerika 1,29 pct., Global 1,37 pct. (2007). De billigste 
danske aktieindeksafdelinger, som dækker disse markeder, har alle en årlig omkostningsprocent på 
50 basispoint. En af verdens største indeksfonde, amerikanske Vanguard 500 Index Fund, har en årlig 
omkostning på 15 basispoint (31. december 2007). 

2
 En af de mest kendte er Gruber (1996). 

3
 William Sharpe kalder dette for "The arithmetic of active management", Sharpe (1991). 

4
 Se fx Anderson og Ahmen (2005) og Fama og French (2008). 
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indeksafdeling. Der er større sandsynlighed for at vælge en, der leverer 
et lavere afkast. 

Faktum er, at det ikke kun er svært at slå en veldiversificeret indeks-
fond. Mange foreninger har også svært ved at slå egne benchmarks. 
Figur 5 viser danske investeringsforeningers omkostningsjusterede af-

EFFICIENTE MARKEDER Boks 3  

I et informationsefficient marked justeres priserne på finansielle aktiver uden forsin-

kelse, når der kommer ny relevant information. Således afspejler priserne al relevant 

information. De finansielle markeder overvåges hvert sekund af et stort antal investo-

rer. Opstår en nyhed, fx at et selskabs profitabilitet vil stige, vil markedsprisen tilpasse 

sig et nyt højere niveau, som afspejler højere profitabilitet. Selv om en enkelt investor 

naturligvis kan fejlkalkulere værdien af den nye information, taler markedets konkur-

renceprægede natur for, at det samlede resultat af mange aktørers beslutninger gør 

markederne efficiente. Hvis markederne er efficiente, er det umuligt konsekvent at 

"slå markedet" gennem at finde undervurderede aktiver. En relativt lav pris afspejler 

ikke fejlprisning, men højere risiko.  

Der findes naturligvis argumenter imod ideen om efficiente markeder. Det væsent-

lige i denne sammenhæng er dog, hvorvidt markederne er tilstrækkeligt efficiente til 

at gøre aktiv forvaltning systematisk ulønsom. Der er meget, som taler herfor. Fx viser 

Malkiel (2005), at 90 pct. af de aktive fonde på det amerikanske marked over en 20-

årig periode klarer sig dårligere end et bredt markedsindeks. 

 

 
DANSKE AKTIVE AFDELINGERS AFKAST I FORHOLD TIL BENCHMARK,  
2002 TIL MEDIO 2008 Figur 5 
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Kilde: 

Benchmarkporteføljen er omkostningsjusteret med en årlig omkostningsprocent på 50 basispoint. Afdelingernes
afkast er omkostningsjusteret med deres årlige omkostningsprocent og ekskluderer således emissions- og indløs-
ningsomkostninger. Datasættet består af de ca. 150 afdelinger, som har en komplet afkastserie over perioden,
både for afdelingen selv og for dens benchmark.  
InvesteringsForeningsRådet, Morningstar, Bloomberg, Danske Invest, Nordea Analytics. 
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kast i forhold til deres eget benchmark, der er justeret for omkostninger 
på 50 basispoint.1 Det fremgår, at størstedelen af afdelingerne giver 
mindre afkast, end hvis man passivt kunne investere i benchmark over 
en periode på godt fem år. 

For at få et indblik i, hvor stor en del af merafkastet der kan tilskrives 
"ren" aktiv performance, må merafkastene justeres for risiko. Man bør 
således forholde sig skeptisk til markedsføringen af en forening, der ale-
ne baserer sig på historisk afkast uden at angive risikoeksponeringen. Fx 
bruger mange obligationsafdelinger statsobligationer som benchmark, 
mens deres aktiver i stort omfang består af realkreditobligationer med 
en anderledes systematisk risikoprofil.  

Det forhold, at de aktive foreninger ofte giver lavere afkast end et in-
deks, skyldes til dels de højere omkostninger ved aktiv forvaltning. Jo 
længere tid pengene placeres, desto mere dominerer effekten af om-
kostningen, på grund af renters rente-effekten. Dette kan illustreres 
med et regneeksempel med en initial investering/formue på 10.000 kr., 
et gennemsnitligt afkast på 8 pct. om året og omkostninger til investe-
ringsforeningen på henholdsvis 1,5 og 0,5 pct. Holdes investeringen i 25 
år, er omtrent en tredjedel af den samlede formue betalt i omkostninger 
til foreningen ved årlige omkostninger på 1,5 pct., jf. figur 6. Ved årlige 
omkostninger på 0,5 pct. går 12 pct. til omkostninger. 

Beckmann og Rangvid (2006b) viser i et studie af det danske marked 
over perioden 1994-2003, hvordan en afdelings omkostningsniveau fun-
gerer som indikator for fremtidigt markedsjusteret afkast; jo højere om-
kostninger desto lavere afkast. 

Såvel i Danmark som internationalt har aktive investeringsafdelinger 
svært ved at levere et positivt merafkast. De få afdelinger, der eventuelt 
formår at slå benchmark i fremtiden, er meget svære at identificere. 
Omkostningsniveauet kan til gengæld identificeres på forhånd, og det 
har en signifikant effekt på investors endelige afkast. 

 
HVORFOR SÅ FÅ PASSIVE ALTERNATIVER? 

Studier omkring foreningers forvaltningsevner har en lang historik2, og 
det bør være velkendt inden for branchen, at aktive fonde, der kan slå 
et passivt alternativ, er få og svære at finde. I den forstand er det et 
mysterium, at der i så stor udstrækning investeres i aktivt forvaltede 
fonde. Selv i USA, hvor passivt forvaltede fonde har en langt større ud-
bredelse, anses den samlede størrelse af de aktivt forvaltede foreninger 
for at være forbløffende stor.3 

 1
 Det benchmarkforeningerne i 2007 har oplyst til InvesteringsForeningsRådet for hver afdeling. 

2
 Den akademiske litteratur har siden 1960'erne analyseret investeringsforeninger og deres forvalt-

ningsresultater.  
3
 Se fx Gruber (1996). 
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På efterspørgselssiden er mange kunder muligvis ikke vidende om, hvor 
fordelagtig den passive strategi har været historisk. De fleste køber inve-
steringsbeviser gennem den bank, de ellers er kunder i. Har bankerne ikke 
et incitament til at reklamere for indeksprodukterne, kommer denne in-
formation ikke kunderne i hænde. Der findes sandsynligvis også et psyko-
logisk aspekt i valget af foreninger. Ord som "passiv" og "gennem-
snitsafkast" kan i mange ører have en negativ klang. Mens ord som "spe-
cialist", "aktiv" og "slå benchmark" har en meget mere positiv klang. En 
del af forklaringen ligger måske også i, at den enkelte investor mener at 
kunne udvælge den vindende forening – muligvis ud fra historisk afkast.  

På udbudssiden spiller distributionsnettet gennem bankerne en betyde-
lig rolle. Bankerne har et økonomisk incitament til at anbefale de aktive 
fonde, der typisk genererer højere indtjening til banken i form af han-
delsgebyrer, depotgebyrer og porteføljerådgivning. Ved indeksafdelinger 
kan det være svært at argumentere for, at én indeksafdeling er bedre til 
at replicere et benchmark end en anden. Det bedste argument for at væl-
ge én indeksafdeling frem for en anden, er omkostningsforskelle. Udby-
derne har således et incitament til at differentiere deres produkter.  

Dette billede forstærkes af, at mange af de afdelinger, der markedsfø-
res som aktive afdelinger, i realiteten lægger sig tæt op af benchmark, 
jf. figur 7. Tracking error måler standardafvigelsen af forskellen mellem 
afkast på porteføljen og afkast på benchmark. Det er et mål for, hvor 
tæt en portefølje følger det indeks, den refererer til.  

FORDELING AF FORMUE VED FORSKELLIGE OMKOSTNINGSNIVEAUER Figur 6 
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Det giver sig selv, at passive afdelinger bør have lav tracking error, idet 
det er deres strategi at replicere benchmark. Aktive afdelinger, som har 
en udtalt strategi om, og som tager sig betalt for at "slå" deres bench-
mark, må forventes at have en noget større tracking error end de passi-
ve. De fleste danske indeksafdelinger har tracking error i intervallet 1-4 
pct. pr. år. I det samme interval ligger også størstedelen af de aktive 
afdelinger, dog gennemgående med højere omkostninger. 

 Hvis tracking error er lav, afviger afdelingen ikke meget fra bench-
mark og må derfor forventes at have tilsvarende lavere omkostninger. 
Figur 7 bekræfter den positive relation mellem omkostninger og aktivi-
tetsniveau, men indikerer samtidig en betydelig spredning. Der findes 
således meget aktive afdelinger med lavere omkostninger end dem, der 
ligger tæt på benchmark. Ligesom der også findes aktive afdelinger med 
lav tracking error og omkostninger på linje med de passive.1 Indeksfor-
eningerne har generelt lavere omkostninger i forhold til aktivitetsni-
veau, men som det fremgår, kan der også findes indeksafdelinger med 
relativt høje omkostninger. Det afgørende i denne sammenhæng er 
altså ikke, om betegnelsen er aktiv eller passiv, men om omkostningerne 
er lave i forhold til den aktivitet, foreningen leverer. 

I et studie baseret på amerikanske data kritiserer Cremers og Petajisto 
(2007) en række amerikanske aktive fonde for at være "skabs-indeks-

 1
 Primært såkaldte engrosafdelinger, der overvejende henvender sig til institutionelle investorer. 

TRACKING ERROR OG OMKOSTNINGER Figur 7 
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fonde" med høje omkostninger. I USA ligger den gennemsnitlige track-
ing error højere end i Danmark, men relationen mellem omkostninger 
og tracking error er meget lig den danske. Også i USA findes der mange 
foreninger, der markedsføres og prises som aktive, men som i realiteten 
følger et indeks tæt.  

En passiv afdeling er ikke nødvendigvis billig. Den vil typisk have lave-
re handelsomkostninger i forhold til en tilsvarende aktiv afdeling, men 
markedsføring og distribution udgør en stor del af investeringsforenin-
gernes omkostninger. Et pres for at nedbringe disse omkostninger kræ-
ver sandsynligvis en markedssituation, hvor der er let tilgængelig infor-
mation og større konkurrence, ikke bare for de aktive fonde, men også 
for de passive. De gældende skatteregler, som modvirker private inve-
storers adgang til udenlandske fonde – bl.a. ETFere – i kombination med 
de nuværende distributionskanaler og økonomiske incitamenter frem-
mer ikke en sådan udvikling.  

 
 OPSUMMERING OG KONKLUSION 

I Danmark er aktivt forvaltede investeringsforeninger dominerende. 
Mange aktive afdelinger har svært ved at levere et afkast, der er højere 
end en passiv strategi på grund af de højere omkostninger. Endelig viser 
det sig, at overraskende mange aktivt forvaltede afdelinger reelt er tæt 
på at følge en passiv investeringsstrategi. Manglende information, øko-
nomiske incitamentsstrukturer og skattemæssige barrierer kan være 
nogle af forklaringerne på, at indeksbaserede alternativer med lave 
omkostninger udgør en relativt lille andel i det danske marked for inve-
steringsforeninger. 
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APPENDIKS: BESKATNINGSREGLER FOR INVESTERINGSFORENINGER 

I skattelovgivningen skelnes i hovedtræk mellem, hvem der investerer 
(privatpersoner, selskaber, pensionsmidler mv.), hvad afdelingen investe-
rer i (aktier eller obligationer), og om den er udloddende eller akkumu-
lerende.  
• Private (frie midler): Realiserede gevinster på investeringer i udlod-

dende aktieafdelinger beskattes som aktieindkomst (28-45 pct.). Tab 
kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier mv. For 
obligationsafdelinger beskattes gevinster som kapitalindkomst (33-59 
pct.), men kun kurstab på beviser i afdelinger med udenlandske obli-
gationer kan fradrages i kapitalindkomsten. Udbytter fra obligations-
foreninger, der udlodder gevinst på såkaldt blåstemplede obligatio-
ner, er skattefri indkomst. Ved investering i akkumulerende investe-
ringsforeninger (de såkaldte investeringsselskaber) beskattes både rea-
liserede og urealiserede gevinster og tab som kapitalindkomst. Andele 
i udenlandske foreninger (normalt omtalt som "investeringsinstitut-
ter") beskattes som udgangspunkt efter de regler, som gælder for ak-
kumulerende investeringsforeninger (investeringsselskaber), dvs. som 
kapitalindkomst (op til 59 pct. afhængigt af øvrige indkomster). For at 
investorerne i udenlandske investeringsinstitutter kan blive beskattet 
på lige fod med de danske udloddende foreninger, skal de være regi-
streret ved SKAT i Danmark og de skal løbende rapportere udlod-
ningsopgørelser over beløb til beskatning. Endelig skal de overholde 
særlige danske placeringsregler på linje med de danske udloddende 
foreninger. 

• Pensionsmidler: Såvel realiserede som urealiserede gevinster beskattes 
med 15 pct., mens nettotab fremføres til året efter. 

• Selskaber: Realiserede gevinster og tab beskattes i selskabsindkomsten 
for de udloddende afdelinger. Dog anvendes 3-års-reglen for aktier 
ved gevinst og tab på beviser i aktieafdelinger. For de akkumulerende 
afdelinger (investeringsselskaber) beskattes såvel realiserede som urea-
liserede gevinster og tab som selskabsindkomst. 
 

For en udførlig beskrivelse af skattereglerne henvises til SKAT.  
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