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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det har varit lönsammare att investera i Östeu-

ropafonder än Nordenfonder samt utvärdera vilken av de fyra svenska storbankerna (Handels-

banken, Nordea, SEB och Swedbank) som har lyckats bäst jämfört med index. 

Storbankernas Nordenfonder och Östeuropafonder valdes ut och jämförts med varandra under 

femårsperioden 2003-2007. Östeuropafonderna placerar i tillväxtaktier medan Nordenfonder-

na har en blandning av tillväxt- och värdeaktier. 

Fondernas risker studerades i förhållande till deras avkastning. Till detta har data från Mor-

ningstar använts och risk- och prestationsmåtten standardavvikelse, beta, CAPM, Sharpekvo-

ten, Jensen alfa samt Treynorkvoten har räknats ut. 

Resultatet visar att under den studerade perioden har bankernas Östeuropafonder varit lön-

sammare än Nordenfonderna. De har gett högre avkastning men haft högre standardavvikelse. 

Den högre risken har lönat sig. Vid jämförelser med index har alla bankers portföljer gått nå-

got bättre än index i genomsnitt under perioden men variationer förekom. 

Swedbank Robur är den bank som haft genomgående högst avkastning medan Nordea uppvi-

sar högsta prestationsmått. 

Intervjuerna med fondförvaltarna visar att samtliga banker har liknande förvaltningsstrategier 

och investeringsprocesser. Av jämförelsen av fondinnehav framgår bland annat att Östeuropa-

fonderna satsar stort på de tre största branscherna och att Nordeas fonder uppvisar betydligt 

färre och större innehav än de övriga bankerna.   
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1 Inledning och bakgrund 

Att investera sina tillgångar är oftast riskfyllt och kräver en hel del kunskap. Det finns dock 

olika riskfyllda placeringsmöjligheter. Aktier är en riskfylld investering som kräver mycket 

tid och kunskap. Då tid är en bristvara i dagens samhälle och kunskap kostsam att införskaffa, 

väljer många småsparare att spara i fonder istället. Dessa förvaltas av professionella fondför-

valtare och ägs gemensamt av andelsägarna.  

I Sverige sparar allt fler människor i fonder. Närmare 95 % av befolkningen sparar direkt eller 

indirekt i fonder. Det är en verksamhet som ständigt får ökad uppmärksamhet. Den samlade 

fondförmögenheten i Sverige har under de senaste åren vuxit från knappt 65 miljarder till 1 

600 miljarder kr och den förväntas växa ytterligare1. Den stora förändringen är emellertid 

strukturell. Fondsparandet har blivit en viktig del av svenskens privatekonomi. Det gäller inte 

minst den delen som numera är obligatorisk för alla förvärvsarbetande - premiepensionsspa-

randet. 5 570 000 svenskar är redan inne i detta system, och dryga 100 000 tillkommer fortfa-

rande varje år. Genom att spara i fonder ges möjligheten att få en del av avkastningen på ak-

tiemarknaden utan att behöva äga enskilda aktier. Fonder innebär möjlighet till högre avkast-

ning jämfört med sparkonton och större riskspridning än enskilda aktier.2  

Fondsparandet i Sverige har sina rötter från 1950-talet, när den första aktiefonden startade. 

Intresset för fondsparande var i början relativt blygsamt. Värdet uppgick på 1970-talet till 300 

mkr. Först i slutet av 70-talet fick fondsparandet sitt riktiga genombrott. Detta i samband med 

att man införde det skattemässigt förmånliga ”skattespar” år 1978. ”Skattesparandet generera-

de mycket pengar till börsen, vilket i sin tur bidrog till börsuppgången i början av 1980-talet. 

Samspelet mellan fonder och aktier skapade ännu större intresse för dessa sparformer. 1984 

upphörde skattefondsparandet och ersattes av en ny skattesubventionerad form, allemansspa-

randet. Denna höll avkastningen helt skattefri fram till 1991 då förlorade allemansfonderna 

sin skattesubvention. Under en lång tid fanns det endast fonder inriktade på den svenska 

                                                                 
1 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 7 
2 www.fondbolagen.se, 2008-03-19 
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marknaden. I samband med valutaavregleringen 1989 blev det allt vanligare med placeringar i 

utlandet. Svenskarna fick på detta sätt möjlighet att placera sina tillgångar i utländska värde-

papper på ett betydligt enklare sätt än via direktinvesteringar i enskilda aktier.3 

1.1 Problemdiskussion 

Att investera i fonder är förknippat med olika stora risker och ger olika stor avkastning eller 

förlust beroende på val av placeringsinriktning och tidshorisont. Även fonder i samma fond-

kategori och med samma risknivå ger olika resultat beroende på val av fondförvaltare.  

Nya tillväxtmarknader lockar till sig fondsparare som hoppas på högre avkastning. En av till-

växtmarknaderna är Östeuropa, granne med den nordiska marknaden. Enligt aktiespararnas 

pejlingpanel från den 29 april 2008 tros den östeuropeiska marknaden växa mest under de 

närmaste 6 månaderna. Regionen fick 30 % av rösterna vilket är en uppgång med 7 procent-

enheter från föregående månad.4 Aktier som ingår i Östeuropafonderna är till stor del tillväxt-

aktier som är högt värderade och förväntningarna på avkastningen är därför höga.5  

Nordenfonderna innehåller en mix av tillväxtaktier och värdeaktier som förväntas ha en lång-

sammare men stabilare vinstutveckling.6 Detta visar att risken kan skilja sig mellan fonderna 

eftersom tillväxtfonder är känsligare för förändringar vilket i sin tur påverkar avkastningen. 

Förutsägbarheten gällande avkastningen är väsentlig för risknivån. Som regionalfonder har 

både Östeuropa och Nordenfonderna hög risk, men enligt beskrivningen ovan kan en placer-

ing i Östeuropafonderna innebära större risktagande.  

Eftersom fondmarknaden i Sverige präglas av de fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, 

SEB och Swedbank) är det relevant att studera deras förvaltning av dessa fonder. Storbanker-

nas sammanlagda marknadsandel har sjunkit avsevärt och i takt med den ökade konkurrensen 

har kritiken mot bankernas fondförvaltning ökat.7 Det som ofta ifrågasätts är deras resultat 

                                                                 
3 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx  
4 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Analyser/Pejlingpanelen-Halsovard-ar-ny-favorit/ 
5 www.morningstar.se - Ordlista 2008-05-06 
6 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Fondspecial-Varde--eller-tillvaxtfonder/ 
7 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 42 
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jämfört med index. Det påstås att de inte når upp till index trots sin aktiva förvaltning och 

höga avgifter.8 Är kritiken befogad? 

1.2 Problemformulering 

Med hänvisning till vår diskussion vill vi ta reda på om Östeuropafonderna har motsvarat för-

väntningarna och gett högre avkastning än Nordenfonderna. Det kommer att göras genom en 

jämförelse av storbankernas (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) Nordenfonder och 

Östeuropafonder, bankernas förvaltningsstrategier och fondernas innehav för att se vilken 

förvaltare och marknad som gett högst avkastning. Förvaltarnas resultat kommer även att jäm-

föras med index och riskerna studeras i förhållande till avkastning under en femårsperiod. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det har varit lönsammare att investera i Östeu-

ropafonder än Nordenfonder, om det finns betydande skillnader i bankernas förvaltningsstra-

tegier och fondinnehav samt att utvärdera vilken av de fyra svenska storbankerna som har 

lyckats bäst jämfört med index. 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till två regioner (Norden och Östeuropa) och till jämförbara fonder från de 

fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB, och Swedbank). Studien omfattar en fem-

årsperiod från år 2003 till 2007 och utgår från den svenska fondmarknaden. 

 

                                                                 
8 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=85207 , 2008-01-30 



 9

2 Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts. Kapitlet tar även upp urval, 

tillvägagångssätt och metodkritik. 

2.1 Vetenskaplig metod 

Inom vetenskaplig undersökning finns det två angreppssätt, deduktiv och induktiv metod. 

Deduktivt angreppssätt innebär att man utgår från teori och tillämpar det på empirin, man gör 

en avledning från det allmänna till det konkreta och testar teorin med empirisk data. Induktivt 

angreppssätt innebär att man utgår från empiri för att skapa en teori. Detta innebär att man 

använder den empiri som samlats in för att skapa teorin. Man drar slutsatser från det säregna 

till det mer allmänna.9 I denna uppsats används ett deduktivt angreppssätt då vi utgår från be-

fintliga teorier för att sedan tillämpa dem vid jämförelse av storbankernas fonder och deras 

utveckling mot index.  

Det finns även två olika ansatser när det gäller undersökning, explorativ och deskriptiv, bero-

ende på temats natur. Ansatsen är explorativ när det finns ett hål i kunskapen om ämnet och 

bygger på att man ska samla in så mycket information som möjligt om ämnet. Den informa-

tion som samlats in blir grunden för fortsatt vidare forskning om ämnet. Den andra ansatsen är 

den deskriptiva ansatsen som används då det redan finns en viss lärdom om ämnet. Ansatsen 

avser att beskriva, dvs. att ge förklaringar, skapa förståelse och ge möjligheter att förutsäga.10 

Vi kommer att göra en deskriptiv undersökning då befintlig historisk data användes och ut-

värderas. 

 

                                                                 
9 Johannessen och Tufte, Introduktion till Samhällvetenskaplig metod, 2003, s. 35 
10 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s. 11 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

I en vetenskaplig undersökning finns det två metoder för att undersöka och klarlägga sina 

insamlade data, dessa metoder är antingen kvantitativa eller kvalitativa metoder. Kvalitativa 

metoder har ett syfte att gå in djupare på det analyserande underlaget vilket också är mindre. 

Inom denna metod är det vanligt att använda sig av intervjuer då forskaren försöker förstå 

prestationen utifrån individens upplevelser. Detta innebär att man arbetar med mjuk data.11 

Kvantitativa metoder är hård data då man använder sig av befintlig data och statistisk forsk-

ning som till exempel siffror eller också enkäter som skickas ut. Denna metod syftar till att 

bevisa en företeelse genom en stor mängd data men även att kunna dra allmänna slutsatser 

med det insamlade materialet.12  

Då vi kommer att använda oss av data som redan finns och använda beräkningar för att jämfö-

ra fondernas utveckling kommer den kvantitativa metoden användas. För att få en djupare 

kunskap om bankernas arbetssätt och strategier kommer även en kvalitativ undersökning att 

genomföras i form av intervjuer per e-mail med fondförvaltarna.  

2.3 Morningstar 

Morningstar Sweden är tillsammans med Morningstar Inc. världens största oberoende utgiva-

re av information, analys och rating av fonder. Man publicerar objektiv, tillförlitlig och jäm-

förbar information om mer än 4 500 svenska och internationella aktie- och räntefonder. Publi-

ceringen sker både via internet men även via de stora svenska dagstidningarna. Morningstars 

ratingsystem tar hänsyn till avkastning, risk och kostnader under de senaste tre till tio åren och 

gör jämförelser. Ratingen bygger på en matematisk modell och därmed exkluderas subjektiva 

värderingar av vare sig fonden eller förvaltaren. Företaget rangordnar dessa fonder enligt ett 

betyg som representeras av stjärnor, där högsta betyg är fem stjärnor och lägsta en stjärna.  

Nyckelfaktorer vid en jämförelse av fonder är Morningstar kategorier, samtliga avgifter och 

riskjusterad avkastning de senaste tre till tio åren. Morningstar delar in fonderna som har lik-

nande placeringsinriktning i olika kategorier grundat på fondernas faktiska innehav av värde-
                                                                 
11 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 1997, s. 13-15 
12 Ibid.  
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papper. Vid beräkning av andelskurserna är alla de dolda och synliga avgifter som tas ur fon-

den redan avdragna, därför ingår de redan när man räknar fondens avkastning. Beräkningarna 

görs en gång i månaden. 13 

2.4 Urval 

Fonder från de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har valts ut. 14  

Denna undersökning innefattar kategorierna Norden och Östeuropa. När sökningen gjordes på 

Morningstar valdes jämförbara fonder med samma placeringsinriktning gällande region och 

strategier. Som hjälpmedel användes Morningstars "Style box" som visar genomsnittlig stor-

lek och tillväxt på bolag som ingår i fonden. Vi valde Nordenfonder med inriktning på stora 

bolag och med en mix av värde- och tillväxtaktier. Östeuropafonderna placerar också i stora 

bolag, men övervägande i tillväxtaktier. Fonder inriktade på småbolag uteslöts ur studien då 

dessa inte fanns representerade hos alla banker. Även specialfonder och fonder registrerade 

utanför Sverige uteslöts i undersökningen. Vi ville även att fonderna i fråga skulle vara inar-

betade med start senast år 2000.  

2.5 Tillvägagångssätt 

En jämförbar fond per bank och kategori har valts ut enligt Morningstars kategorisystem.  

Grundläggande information om fonderna presenteras i tabellform: startår, fondförmögenhet, 

avgifter och Morningstars rating. Intervjuer genomförs med fondförvaltarna för att få en tyd-

ligare bild av deras förvaltningsstrategier. Fondernas innehav jämförs mellan bankerna och 

regionerna. 

Från Morningstar har sekundärdata hämtats i form av fondernas årsavkastning i procent som 

våra beräkningar baseras på. Genomsnittlig årsavkastning under fem års tid har beräknats för 

varje fond. Fondernas avkastning har jämförts med varandra och med representativt index.  

                                                                 
13 www.morningstar.se, 2008-05-14 
14 Se Sökresultat i bilaga 2 
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Vidare beräknas riskmåtten varians, standardavvikelse, beta, CAPM, Sharpekvoten, Jensens 

alfa samt Treynorkvoten för att jämföra risknivån. För beräkningarna används riskfri ränta på 

4,55 % som gällde för statsobligationen SO 1037 utauktionerad 2002-10-02 med förfalloda-

gen 2007-08-15.15 Denna statsobligations löptid är ungefär samstämmig med den femåriga 

fondperiod som utvärderas. Fondplaceringen bör ge högre avkastning än statsobligationen för 

att vara en lyckad affär. 

Avslutningsvis räknas genomsnitt ut för ovannämnda mått per kategori och bank. Vi slår sam-

man varje banks fonder i en portfölj och avläser vilken som lyckats bäst. 

2.6 Metodkritik 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när det handlar om studier av denna sort. Då 

metoderna oftast är valda med avsikt att besvara syftet kan dessa lätt bli subjektiva och det 

kan förstöra hela studiens trovärdighet. Det är därför viktigt att ständigt försöka bevara objek-

tiviteten i hela processen så att resultatet blir sannenligt och att det inte influeras av personliga 

värderingar och synsätt.  

Validitet antyder hur pass riktiga, exakta och träffsäkra forskningsdata och metoderna för in-

samlingen av dessa är, dvs. om forskningsdata är relevant för undersökningen. Reliabilitet 

innebär att datainsamlingen ska ha skett på rätt sätt. Med andra ord måste exempelvis urvalet i 

en statistik undersökning vara representativt. Om inte betraktas resultatet som otillförlitligt.16 

Vi anser att denna undersökning har relativt hög validitet och reliabilitet. Uppgifterna tagna 

från Morningstar bedöms vara tillförlitliga då det är världens största oberoende utgivare av 

fondinformation17. När det gäller det valda tidsintervallet på fem år är vi medvetna om att ett 

längre intervall skulle fånga upp flera svängningar i fondutvecklingen och minska risken för 

slumpmässighet. De valda fem åren har ändå varit turbulenta och därmed representativa för 

vårt syfte.  

 
                                                                 
15 https://www.riksgalden.se/templates/Secure/AuctionResultsPage.aspx?id=16131&type=SOB&year=2002 
16 Denscombe, Forskningshandboken, 2000, s 283 
17 http://www.morningstar.se/ - Om oss,  2008-05-21 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer den bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå begreppet 

fondsparande att redogöras. Vidare presenteras de modeller som användes för att utvärdera 

fonderna. Tidigare forskning samt teorikritik tas upp. 

3.1 Fonder 

En fond är ett antal värdepapper exempelvis aktier eller obligationer som man innehar till-

sammans med alla andra som sparar i fonden.  Lagen om investeringsfonder från 2004 delar 

in fonder i värdepappersfonder och specialfonder.18  

Värdepappersfonder måste följa EU:s direktiv, godkännas av tillsynsmyndigheten i hemlandet 

och får då säljas i alla andra EES-länder (EU samt Island, Liechtenstein och Norge). Värde-

pappersfonden måste ha en omfattande riskspridning. Högst 10 % av förmögenheten får pla-

ceras i onoterade värdepapper. Som huvudregel får inte mer än 5 % placeras i en och samma 

tillgång. Dock får högst fyra innehav uppgå till 10 % vardera. Fonden måste alltså ha minst 

sexton olika innehav. Vissa undantag finns för till exempel fond-i-fonder och indexfonder.19 

Specialfonder kan ha avvikande regler efter godkännande av Finansinspektionen. Dessa får 

inte säljas fritt utanför landets gränser utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Kraven på risk-

spridning är inte regelstyrda utan bedöms av Finansinspektionen från fall till fall.20 

Fondmarknaden har vuxit sig allt större och i dagsläget finns det fler fonder att välja på än det 

finns vanliga aktier. Det är därför viktigt att lära sig navigera bland dessa för att inte göra för-

lust. 

                                                                 
18 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 32 
19 Ibid. 
20 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 33 
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3.1.1 Olika typer av fonder 

Det finns ett flertal olika fonder att välja bland. Det som 

bör styra valet av fond är målet med sparandet. Det vill 

säga hur pass långsiktig man är med sparandet och hur 

stor risk man är villig att ta.  

Övergripande brukar fonder indelas i räntefonder, aktie-

fonder och blandfonder. Risken varierar bland dessa och 

är högst i en aktiefond och lägst i en räntefond. Se figur 

3.1 

 Figur 3.1Riskindikator21 

En räntefond är en fond som placerar i räntebärande värdepapper som exempelvis obligatio-

ner och stadsskuldväxlar. Det finns både korta respektive långa räntefonder. De långa placerar 

i värdepapper som löper över ett år och benämns som obligationsfond. Den korta placerar 

istället i värdepapper som löper under högst ett år och kallas för penningmarknadsfond eller 

likviditetsfond. 

En aktiefond är en fond som placerar minst 75 % av fondkapitalet i aktier. Inriktningen på 

dessa aktiefonder varierar mycket. Det kan handla om ett specifikt geografiskt område, hela 

världen eller en enskild bransch. Beroende på var eller inom vilket område man placerar i 

förändras risken avsevärt. Högst risk har branschfonderna. Ett exempel på detta är IT-

branschen. Land- och regionalfonderna har lägre risk då investeringarna är spridda över flerta-

let branscher inom ett och samma land respektive region. Lägst risk bland aktiefonderna har 

de globala fonderna som sprider risken över många områden och branscher. Enligt grundre-

geln ska en aktiefond placera i minst 16 olika aktier.22  

Blandfonden placerar enligt namnet i både räntebärande värdepapper och aktier.  

Fonder kan ha olika placeringsinriktning och är förvaltade på olika sätt. Detta har betydelse 

för fondens utveckling. 

                                                                 
21 www.fondspara.se - Val av fonder, 2008-05-02 
22 www.fondspara.se - Olika typer av fonder, 2008-05-02 
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Tillväxtfonder investerar i tillväxtbolag som man tror kommer att växa snabbare än medelbo-

laget. Förväntningarna höjer priset på tillväxtaktien och ger högre känslighet vid svängningar 

i tillväxttakten. Värdefonder investerar i värdeaktier vilka har en stabilare och långsammare 

vinsttillväxt än medelaktier. Svängningarna i avkastningen är mindre. Fonden placerar i bolag 

som är under press men som man tror kommer att återhämta sig. Målet för både tillväxt- och 

värdestrategierna är att generera en högre avkastning än jämförelseindex. Den enas framgång 

sker på bekostnad av den andra.23 

Hedgefonder är specialfonder vars mål är att ge avkastning även när marknaden går neråt ge-

nom att låna och placera i optioner. Ordet "hedge" innebär skydd och detta kostar lite extra. 

Det är vanligt med minimiinsättningar och avkastningsrelaterade avgifter.24 

Indexfonder följer marknadens rörelser genom att vara knutna till ett visst index. Fonden har 

samma fördelning av aktierna som det index den följer. Indexfonder har låga avgifter efter-

som förvaltningen sker automatiskt.25   

Fond-i-fond är en relativt ny fondplaceringsmöjlighet. Denna fond placerar direkt i andra fon-

der vilket medför att byten av fonder sker utan att det utlöser skatt på kapitalvinst. Detta med-

för i sin tur att avgifterna kan bli högre då förvaltningsavgifter kan förekomma i fond-i-

fonden samt de i de underliggande fonderna.26  

En ideell fond är en fond som ger bidrag till organisationer som engagerar sig i välgörande 

ändamål. Fonden skänker en del av avkastningen, utdelningen eller förmögenheten till organi-

sationer som arbetar med välgörande ändamål inom bland annat miljö, forskning och bi-

ståndsarbete. En ideell fond är inte detsamma som en etisk fond, men den kan samtidigt ha en 

etisk placeringsinriktning. Ideella fonder är inte tillåtna inom premiepensionssystemet.27 

En etisk fond placerar sina tillgångar efter särskilda etiska kriterier. Fonden kan exempelvis 

välja att placera i företag som arbetar för en bättre miljö eller ökad jämställdhet. Etiska fonder 

väljer ofta att inte placera inom vapen, tobak och alkohol. Det är svårt att dra en given gräns 
                                                                 
23 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Fondspecial-Varde--eller-tillvaxtfonder/, 2008-05-13 
24 www.fondspara.se - Olika typer av fonder, 2008-05-02 
25 Ibid. 
26 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 41 
27 Ibid. 
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för vad som bör kallas etiskt eller inte. Men alla fonder är skyldiga att agera etiskt och följa de 

föreskrifter som antagits av Fondbolagens Förening.28 

De fonder vi kommer att undersöka i denna uppsats är regionsbaserade aktiefonder som place-

rar i regionerna Norden och Östeuropa. Östeuropafonderna placerar i tillväxtaktier medan 

Nordenfonderna har en mix av tillväxt- och värdebolag. 

3.1.2 Index 

För att fondsparandet ska bli lyckosamt är det viktigt att utvärdera fonderna, både inför valet 

av fonder och även när man sparat ett tag och vill se hur det har gått.  

Det finns två typer av index, fondindex och marknadsindex. Fondindex är ett mått som under-

lättar utvärderingen och är en sammanställning av fonder med samma placeringsinriktning 

och risk. Index visar hur den genomsnittliga utvecklingen varit bland dessa fonder. Marknads-

index är en annan form som beräknar den genomsnittliga utvecklingen av värdepapper som 

finns på marknaden där fonden investerar. På så sätt mäter den utvecklingen på förvaltarens 

handlingsalternativ. Historiskt sett har det varit vedertaget att utvärdera fonderna mot mark-

nadsindex men detta har förändrats och numera görs jämförelserna främst med fondindex.29 

Ett fondindex kan vara viktat eller oviktat. Om index är oviktat betyder det att varje fond vä-

ger lika tungt oberoende av fondens förmögenhet. Man summerar avkastningen för fonderna i 

kategorin och dividerar med antalet fonder. Hälften av fonderna överträffar genomsnittet me-

dan den andra hälften ger lägre avkastning än index. Vid jämförelse av fonderna i ett oviktat 

index får man reda på hur fonden stått sig i förhållande till andra fonder.30  

I ett viktat index är fondens vikt i index beroende av fondens storlek. En stor fonds avkastning 

väger tyngre än en mindre fonds. Viktat index kan alltså visa högre avkastning än oviktat om 

fondspararna valt fonder med hög avkastning i stor utsträckning. Morningstars index är ovik-

tat. Vid val av fonder som ska ingå i ett index är det viktigt att kategorin är tillräckligt bred 

                                                                 
28 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 41 
29 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_index_version_070308.pdf 
30 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 62 
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och samtidigt smal nog. Det ska ingå tillräckligt många fonder och de måste vara jämförba-

ra.31  

Nedan följer några viktiga marknadsindex:32 

OMX30 Index speglar den genomsnittliga utvecklingen på de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. 

AFGX General Index (Affärsvärldens index) visar den genomsnittliga utvecklingen för alla 

aktier på Stockholmsbörsen. 

SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen 

inklusive utdelningar. 

SIX Portfolio Index (SIXPIX) speglar marknadsutvecklingen för bolag på Stockholmsbör-

sen, med en limit till att inget bolag får ha en stor betydelse som mer än 10 % enligt placer-

ingsreglerna gällande fonder. 

SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stock-

holmsbörsen, detta index räknar även med återinvesterade utdelningar. 

MSCI Nordic Countries Ndtr_D speglar utvecklingen för den nordiska aktiemarknaden. 

MSCI EM Eastern Europe NDTR_D visar utvecklingen på den östeuropeiska marknaden. 

MSCI index används av Morningstar vid jämförelser av fonder och det är dessa som används 

i studien. 

3.1.3 Rating 

Rating är ett annat sätt att utvärdera fonder. Betygen bygger på historisk avkastning och risk. 

Ibland väger man även in faktorer som påverkar förutsättningarna för framtida utveckling. 

Dock kan inte ratingen ge några säkra förutsägelser om framtida avkastning. Om en fond 

genomgående har fått höga betyg i flera ratingsystem tyder det på att fonden hittills har gått 

                                                                 
31 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_index_version_070308.pdf 
32 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 63, 64 
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bra utifrån gällande placeringsinriktning och risk. 33 Detta kan vara värdefull information vid 

val av fond. Rating är en relativt ny metod när det gäller utvärdering av fonder.34 

3.1.4 Fondbolag och avgifter 

Fonden förvaltas av ett fondbolag. Bolaget är en separat juridisk person som oftast ägs av en 

bank, försäkringsbolag eller värdepappersbolag. Det är fondbolaget som representerar fonden 

på andelsägarnas uppdrag. Fondförvaltaren tar ut en förvaltningsavgift för att täcka kostna-

derna för analyser, placering och administration av fonden. Avgifterna varierar mellan fonder 

och fondbolag. Mera aktivt förvaltade fonder är oftast dyrare än till exempel räntefonder och 

indexfonder. 35 Förvaltningsavgifterna är oftast fasta avgifter angivna i procent av fondförmö-

genheten. Det förekommer också avkastningsrelaterade avgifter som exempelvis för hedge-

fonder.36 

3.1.5 Avkastning 

Avkastningen är skillnaden mellan det ursprungliga investerade värdet och det nya värdet som 

oftast anges i procent. Avkastningen kan bestå av två delar, värdestegring och utdelning. Vär-

destegringen är kursvinsten medan utdelningen som delas ut till andelsägare kallas för direkt-

avkastning och återinvesteras för det mesta i nya fondandelar.37  

När avkastningen och andelskursen redovisas ska fondavgifterna dras av. Detta innebär att två 

fonder som redovisar lika avkastning trots olika avgifter är lika bra eftersom fonden med hög-

re avgift måste kompensera den med en bättre prestation för att uppnå samma nettoavkast-

ning.38 

                                                                 
33 www.fondspara.se - Utvärdera fonder, 2008-05-05 
34 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 65 
35 www.fondspara.se - Avgifter, 2008-05-02 
36 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 56 
37 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/, 2008-05-05 
38 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 54 
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3.1.6 Lagar och tillsyn 

Trots att andelsägarna tillsammans äger 100 % av fonden har dom inget inflytande över fon-

dens förvaltning. Det är fondbolaget som bestämmer om placeringar och avgifter. Det finns 

därmed risk för intressekonflikter mellan andelsägare och fondförvaltare. Därför står alla 

fondbolag under Finansinspektionens tillsyn. Förutom Fondlagen måste alltså fondbolagen 

följa även Finansinspektionens regler och föreskrifter. Fondlagen sätter andelsägarna först och 

förelägger att fondbolagen ska handla i andelsägarnas gemensamma intresse.39 

Finansinspektionen kräver att fondbolagen ska redovisa sina innehav varje kvartal. Man till-

sätter en revisor som granskar varje fond och dess förvaltare. Missköter fondbolaget sitt arbe-

te kan Finansinspektionen dra in deras tillstånd.40  

Enligt EG-direktiv från 2004 ska det finnas ett faktablad med information om fonden som ska 

vara uppställd på ett enhetligt sätt för att underlätta jämförelser mellan fonderna. "Risken ska 

också beskrivas i ord."41 Bland annat ska det framgå "att historisk avkastning inte är en garanti 

om framtida avkastning"42 

3.1.7 Fondmarknaden i Sverige 

Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick 2007-01-01 till ca 1600 mdkr. Marknaden 

präglas av de fyra storbankerna då de varit med från början när allemansfonderna lanserades. 

En stor del av fonderna distribuerades via bankkontoren. Deras sammanlagda andel som vid 

millenniumskiftet uppgick till 85 % har sedan dess minskat till 65 % vid årsskiftet 2006/2007. 

Minskningen beror på ökad konkurrens från nya fondförvaltare, både inhemska och utländska, 

och märks främst i nysparandet där bankerna 2006 stod för knappt 50 %. Antal fonder har 

ökat från 1400 år 2000 till omkring 3000 idag. Av dessa är en tredjedel svenska fonder, ret-

sten utländska. 

                                                                 
39 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Fondskola/Del-1-Fonder--Sveriges-vanligaste-sparform2/, 

2008-05-05 
40 Ibid. 
41 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 71 
42 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 72 
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Handelsbanken grundades år 1871. Den bakomliggande orsaken till bildningen av banken var 

en personkonflikt inom Stockholms Enskilda Bank.43 Handelsbanken är den tredje största ak-

tören på fondmarknaden och förvaltade 213,5 mdkr den 2007-01-01. Marknadsandelen upp-

gick till 14,0 %.44  

Nordea fick sitt namn i december 2001 och är en sammanslagning av de fyra nordiska ban-

kerna Merita Bank, Nordbanken, Unibank och Christiania Bank og Kreditkasse. Banken är 

idag nordens största finansiella koncern och den ledande kapitalförvaltaren på den nordiska 

marknaden. Fondförvaltningen i Sverige sköts av Nordea Fonder AB.45 Nordea hade 2007-01-

01 en marknadsandel på 12,9 % av fondmarknaden i Sverige och det förvaltade värdet upp-

gick till 213,5 mdkr.46 

SEB bildades 1972 genom en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandina-

viska Banken.47 Banken är idag Sveriges näst största fondbolag och förvaltade 253,8 mdkr den 

2007-01-01 samt hade en marknadsandel på 16,6 %.48 

Swedbanks historia sträcker sig tillbaka till 1820-talet då den första sparbanken bildades i 

Göteborg. År 1997 går Föreningsbanken och Sparbanken ihop och får namnet Föreningsspar-

banken för att år 2006 ändra namn till Swedbank. Swedbanks fondbolag Robur bildades 1967 

och är därmed Sveriges äldsta bankanknutna fondbolag.49 Robur är den största aktören på den 

svenska fondmarknaden med en andel på 25,6 % den 2007-01-01 och en fondförmögenhet på 

390,8 mdkr.50 

3.1.8 Fondsparare 

Uppmärksamheten för fondsparande har stadigt ökat sedan slutet på 1970-talet. I Sverige står 

hushållen för ca 80 % av den totala fondförmögenheten, vilket är unikt. Sparandet är fördelat 

                                                                 
43 www.handelsbanken.se, 2008-05-04 
44 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 43 
45 www.nordea.se, 2008-05-04 
46 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 43 
47 www.seb.se, 2008-05-04 
48 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 43 
49 www.swedbank.se, 2008-05-04 
50 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 43 
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på vanligt direktsparande i fonder, individuellt pensionssparande (IPS), fondförsäkring och 

premiepension (PPM). Resterande 20 % utgörs av företag och organisationer. 51  

Att investera i fonder är ett enkelt och bekvämt sätt att få en varierad portfölj. Insatsen sprids 

över många olika innehav och på så sätt blir fonden inte beroende av enbart ett framgångsrikt 

företag. Det finns många fonder att välja på vilket ökar möjligheten till riskspridning. Även 

ovana placerare kan månadsspara med hjälp av professionella förvaltare och få en portfölj 

med möjligheter till bra avkastning. Till skillnad från aktier där en ensam sparare står för kur-

tage, avgiften till mäklaren, delar fondinnehavarna på transaktionskostnaderna.  

Även om fondsparande är mindre riskfyllt än sparande i vanliga aktier finns risken för värde-

minskning. När börserna svänger påverkas även fonderna. I maj 2006 svängde världens börser 

kraftigt vilket fick många fondsparare att ta hem vinster från fonder som hade stigit rejält åren 

innan, till exempel Östeuropa och Asien. Sådana händelser påminner spararna om säkrare 

sparformer som vanliga sparkonton, räntefonder och obligationer.52  

Varje sparare bör ta ställning till vilken risknivå man är beredd att ta och under vilken tidsho-

risont man sparar. När börserna går upp ökar värdet av de mest riskabla tillgångarna i portföl-

jen och höjer dess risknivå. Då är det dags att se över portföljen och anpassa den efter den 

accepterade risken dvs. återbalansera portföljen. 

3.2 Risk och riskmått 

Alla former av investeringar innebär risktagande. När man placerar i fonder är avkastningen 

osäker och man riskerar att förlora delar eller hela insatsen. Hög risk innebär samtidigt en 

möjlig hög avkastning.  

Det finns olika typer av risker vid investering i fonder. Hela marknaden kan påverkas av kon-

junktursvängningar och politiska händelser likaså kan branscher och enskilda företag drabbas. 

Även förändringar i räntor, valutakurser samt inflation påverkar fondernas utveckling. 53 

                                                                 
51 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 9 
52 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 10 
53 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf 
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Det är viktigt att vara medveten om de riskerna ett placeringsalternativ har och anpassa dessa 

risker så att det ligger i paritet med spararens egen riskprofil. Är man långsiktig i sitt sparande 

har historien visat att fonder med hög risk varit att föredra. Sparar man på kort sikt bör man 

vara beredd på snabba svängningar och därför välja fonder med lägre risk.54 

3.2.1 Varians och standardavvikelse 

Med risk menas avvikelsen från den förväntade avkastningen. Risken beskrivs med två mått, 

varians och standardavvikelse. Varians beräknas genom att kvadrera den genomsnittliga avvi-

kelsen från medelvärdet.55  

Varians = σ2 = ∑ ( Ra - Ra  )2 / (T-1) 

  Ra = Fondens avkastning per år 

 Ra   = Fondens genomsnittliga avkastning 

  T = Antal observationer (år) 

Standardavvikelsen är ett riskmått som anger hur mycket en fond stiger eller sjunker i genom-

snitt varierat över tiden och beräknas som kvadratroten ur variansen.56  

Standardavvikelse = σ = √ σ2 

Standardavvikelse anges i procent och ett högt värde tyder på en hög rörlighet (volatilitet) och 

därmed hög risk men samtidigt chans till högre avkastning. Låg risk är liktydigt med låg av-

vikelse från medelvärdet och därmed minskad chans till hög avkastning57 Om standardavvi-

kelsen är under 10 % innebär det en relativt låg risk. Ligger avvikelsen på över 20 % är risken 

hög. Måttet indikerar även hur pass diversifierad en fond är. En diversifierad fond har van-

ligtvis en lägre standardavvikelse än en fond med få innehav.58 

                                                                 
54 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 49 
55 Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate Finance, 2005, s. 247 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf 
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3.2.2 Beta 

Beta är ett mått på fondens marknadsrisk och mäter hur känslig den är i förhållande till mark-

nadens svängningar. Ett betavärde på 1.0 representerar svängningarna på marknaden. Det vill 

säga att fonden följer marknaden både i uppgång och i nedgång. Är beta exempelvis 1.10 in-

nebär det att fonden går 10 % bättre än marknadsindex i uppgång men vid nedgång går fon-

den 10 % sämre. På motsvarande sätt innebär ett betavärde på 0.90 att fonden går 10 % sämre 

vid uppgång men bättre än marknadsindex vid nedgång. Riskfria tillgångar har ett betavärde 

lika med noll.59 Beta räknas ut på följande sätt:60  

ß = ∑ (Ra – Ra  ) x (Rm – Rm  ) / ∑ (Rm – Rm  ) 2  

  Ra = Fondens avkastning per år 

  = Fondens genomsnittliga avkastning 

  Rm = Marknadens avkastning per år 

 Rm    = Marknadens genomsnittliga avkastning 

3.3 Prestationsmått 

När olika fondförvaltare utvärderas jämförs ofta enbart totalavkastning utan att hänsyn tas till 

vilken risk förvaltaren tagit. Ett bättre sätt att bedöma förvaltarnas resultat är att göra en ma-

tematisk jämförelse som tar hänsyn till risken genom att använda prestationsmåtten som byg-

ger på riskjusterad avkastning.61 I denna uppsats beräknas prestationsmåtten CAPM, Sharpek-

vot, Jensens alfa och Treynorkvot. 

3.3.1 CAPM-modellen 

CAPM (Capital-Asset-Pricing Model) modellen utgår ifrån att risken i en portfölj består av 

marknadsrisken och den företagsspecifika risken. Modellen beräknar fondens förväntade av-

                                                                 
59 http://www.morningstar.se - Ordlista/Beta, 2008-05-10 
60 Åke Bertilsson, Finansguiden, 2005, s. 70 
61 Gavelin och Sjoberg, Finansiell ekonomi i praktiken, 2007, s. 253 
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kastning i förhållande till risken. Den förväntade avkastningen motsvarar räntan på en riskfri 

investering plus en riskpremie.62  

Ra  = Rf + ß x ( Rm  – Rf) 

  Rf = Riskfri avkastning 

  ß = Fondens beta 

 Rm   = Marknadens genomsnittliga avkastning 

CAPM- modellen brukar illustreras i en graf med Security Market Line (SML) där marknads-

risken anges på x-axeln och den förväntade avkastningen på y-axeln. Lutningen på linjen be-

stäms av riskpremien och skär y-axeln vid den riskfria räntan. De fonder vars faktiska avkast-

ning hamnar över linjen har överavkastat medan de fonder som hamnat under linjen har un-

deravkastat. Det innebär att fonderna ovanför linjen är undervärderade, de presterar bättre än 

förväntat.63 

3.3.2 Sharpekvot 

Sharpekvoten mäter hur mycket meravkastning man erhåller relaterat till den totala risk man 

tagit. Överavkastningen mäts i procent och en hög Sharpekvot tyder på att fonden gett högre 

avkastning i förhållande till riskexponeringen.64 Sharpekvoten ska endast användas vid jämfö-

relser av fonder som placerar på samma marknad.65 Kvoten beräknas genom att dividera den 

förväntade avkastningen minus den riskfria räntan med standardavvikelsen.  

Sharpekvot = ( Ra  - Rf) / σ 

 Ra   = Fondens genomsnittliga avkastning 

  Rf = Riskfri avkastning 

  σ = Fondens standardavvikelse   

                                                                 
62 Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate Finance, 2005, s. 285 
63 Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate Finance, 2005, s. 286 
64 Gavelin och Sjöberg, Finansiell ekonomi i praktiken, 2007, s. 254 
65 http://www.morningstar.se/ - Ordlista/Sharpekvot 2008-05-10 
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3.3.3 Jensens alfa 

Jensens alfa jämför fondens faktiska utveckling med den förväntade avkastningen med beta 

som riskmått. Om Jensens alfa är positivt tyder det att fonden utvecklats bättre än vad som 

framgått av beta. Skulle Jensens alfa vara negativt har utvecklingen varit sämre än givet av 

beta. Jensens alfa används för att mäta värdet av aktiv förvaltning.66  

Jensens alfa = Ra  –  ß  x Rm   

 Ra   = Fondens genomsnittliga avkastning 

   ß =  Fondens beta 

 Rm   = Marknadens genomsnittliga avkastning 

3.3.4 Treynorkvot 

Treynorkvoten mäter prestationen genom att dividera avkastningen utöver den riskfria räntan 

med avkastningens marknadsrisk (ß). Ju högre kvot desto bättre prestation.67 

Treynorkvot = ( Ra  - Rf) / ß 

 Ra   = Fondens genomsnittliga avkastning 

   Rf = Riskfri avkastning 

   ß = Fondens beta 

3.3.5 Informationskvot  

Informationskvot är kvoten mellan två mått, dels aktiv avkastning (hur portföljen utvecklats 

mot jämförelseindex), dels aktiv risk/standardavvikelse också kallad tracking error (hur port-

följen har tenderat att avvika från jämförelseindex). Den mäter alltså prestationen utöver den 

tagna aktiva risken.68 Aktiv risk används av bankerna vid fastställande och uppföljning av 

riskmandat. I uppsatsen beräknas inte denna kvot, andra prestationsmått används. 

                                                                 
66 http://www.morningstar.se - Ordlista/Alfa, 2008-05-13 
67 Gavelin och Sjöberg, Finansiell ekonomi i praktiken, 2007, s. 257 
68 Gavelin och Sjoberg, Finansiell ekonomi i praktiken, 2007, s. 255 
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3.4 Portföljteori 

Portföljteorin skapad av Harry Markowitz och William Sharpe lanserades 1952. Teorin hand-

lar om sambandet mellan risk och avkastning och anger hur en diversifierad portfölj minskar 

den totala risken utan att för den delen minska den förväntade avkastningen. Skaparna menar 

att aktieplacering styrs av två sorters risker, marknadsrisk och bolagsrisk. Marknadsrisken står 

för en tredjedel av den totala risken och går inte att eliminera. Bolagsrisken står för resterande 

två tredjedelar och går att påverka genom diversifierad placering. Ju fler antal bolag en port-

följ innehåller desto lägre blir den totala risken.69  Detta gäller under förutsättning att de aktier 

som ingår i portföljen inte rör sig lika vid marknadssvängningar. Korrelation, sambandet mel-

lan aktiernas utveckling har avgörande betydelse för riskminskningen.70 

3.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om fondutvärdering finns att tillgå. Vi har tagit del av tre uppsatser som 

har gjort jämförande studier av stora och små förvaltare, storbankernas fonder samt Sverige-

fonder och globalfonder.  

Fondutvecklingen bevakas ständigt av ekonomipressen och andra mediakanaler. Tre artiklar 

relevanta för vårt ämne redovisas nedan. 

3.5.1 Uppsatser 

Den första uppsatsen handlar om hur stora och små fondbolag skiljer sig åt med avseende på 

deras organisationsstruktur och förvaltningsstrategier. Författarna undersöker tre stora och tre 

mindre fondbolag och gör beräkningar på deras respektive Sverigefond. Enligt deras resultat 

har bankerna presterat sämre resultat än de mindre bolagen och inte lyckats överträffa index. 

Författarna menar att en av skillnaderna kan vara att bankerna har en större organisation där 

en förvaltare ansvarar för flera fonder och ibland har en fond flera förvaltare. De mindre 

fondbolagen med färre anställda har en mera dynamisk organisationsstruktur.71 

                                                                 
69 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990/markowitz-autobio.html, 2008-05-15 
70 Gavelin och Sjoberg, Finansiell ekonomi i praktiken, 2007, s. 157 
71 Lingsten och Bylund, Fondbolagens resultat och framgångsstrategier, 2005, s. 2 
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Den andra uppsatsen undersöker vilken av storbankerna som har lyckats bäst som fondförval-

tare under 2001-2005. Författarna har jämfört valda fonders avkastning med varandra samt 

med ett representativt index och därefter beräknat riskmåtten. Resultaten visar att samtliga 

banker hade svårt att slå index. SEB:s fondportfölj genererade den högsta avkastningen och 

Handelsbanken den lägsta.72 

Den tredje uppsatsen jämför Sverigefonder med Globalfonder och ställer frågan om chansen 

till högre avkastning är värt den högre risken som en investering i en landsfond innebär jäm-

fört med en globalfond. Efter att de valda fondernas avkastning och riskmått jämförts, dras 

slutsatsen att det under den studerade treårsperioden med en positiv marknadsutveckling varit 

fördelaktigare att investera i Sverigefonder.73 

De två första uppsatserna är av intresse för denna studie eftersom de tar upp bankernas presta-

tion jämfört med index. Den tredje uppsatsen studerar förhållandet mellan risk och avkast-

ning. Uppsatsresultaten kommer att användas som jämförelse i analysen av bankernas presta-

tioner och vid utvärdering av risk.  

3.5.2 Så blir du lurad av de svenska bankerna74 

Det har en längre tid pågått en diskussion om jämförelsen med index i samband med utvärde-

ring av fonderna. Därför har SVT:s Uppdrag granskning gett Morningstar uppdraget att gå 

igenom de 100 av de största fonderna i Sverige de senaste tio åren. 

Morningstar har kommit fram till att 78 % av fonderna går sämre än sitt jämförelseindex. En-

dast 22 % går bättre. Jonas Lindmark analyschef på Morningstar finner det anmärkningsvärt 

"att ingen av de allra största bankerna lyckas slå index". 

Morningstar konstaterar också att bankerna systematiskt använder sig av ett annat huvudindex 

som döms ut av experterna. Gunnar Ek från Aktiespararna menar att bankerna på det sättet 

döljer de avgifter man plockar ut fonder, vilket är vilseledande. Diskussionen har haft verkan 

då bankerna har beslutat sig för att inte använda indexet i fråga.  

                                                                 
72 Johansson och Torstensdotter, Bästa fondförvaltaren, 2006, s. 2 
73 Henningsson och Petersen, Sverigefonder och Globalfinder, 2006, Abstract 
74 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=85207 , 2008-01-30 
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Enligt Uppdrag granskning tjänar bankerna mångmiljardbelopp på fondspararna: 

"Om en person sparar en hundralapp och banken tar 1,5 procent i avgift, försvinner en 

krona och femtio öre det första året. Men nästa ska banken ha 1,5 procent på det som 

finns kvar och så fortsätter det – år efter år. När det gått 33 år så finns bara 61 kronor 

kvar. 39 procent av allt som sparats ihop har alltså försvunnit på grund av fondavgifter-

na." 

Bankerna försvarar sig med att pengarna förhoppningsvis växt under tiden och kunderna får 

valuta för sina pengar.  

3.5.3 Rysslandsfonder jackpot75 

Dagens Nyheter publicerade den 2008-04-17 en artikel om en studie gjord av Fondbolagens 

förening som handlar om Rysslandsfonders utveckling. Det har visat sig att Rysslandsfonder-

na i genomsnitt har gett nästan 25 % i årsavkastning under en 10 årsperiod. Även andra till-

växtområden har haft en hög avkastning, Östeuropa har gett 16 % och tillväxtmarknader i 

genomsnitt har gett 15,4 %. 

Tillväxtmarknader har blivit allt mer vanligt inslag hos de svenska fondspararna. Från att ha 

utgjort ca 2 % av fondförmögenheten år 2002 till att idag stå för 12 %. "Genom att spara i 

fonder som placerar i de här länderna kan vi få en del av tillväxten", säger Pia Nilsson, vd för 

Fondbolagens förening. 

3.5.4 Så här aktiva är fondförvaltarna76 

DN Ekonomis genomgång av de åtta största fondbolagen diskuterar förhållande mellan aktiv 

förvaltning och aktiv risk. Fondbolagen får kritik för att deras fondförvaltning ligger för nära 

index, detta trots att de påstår sig vara aktiva förvaltare. 

Enligt oberoende källor som DN Ekonomi har talat med bör en aktivt förvaltad fond ha en 

aktiv risk på minst 2 %. Hos Swedbank Robur och Skandia är det bara hälften av de aktivt 

                                                                 
75 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=761704 , 2008-04-17 
76 Dagens Nyheter, Din ekonomi, s. 8, 2008-05-18 
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förvaltade aktiefonderna som når upp till den nivån, resten ligger närmare index. Det är bara 

Nordea och Danske Fonder som når upp till 2 % för samtliga aktiefonder. 

Swedbank Roburs informationschef Pär Bäckman värjer sig mot påståendet om passiv index-

förvaltning och menar att ett enskilt riskmått inte kan vara målet i sig för förvaltningen. Det 

viktiga är att hålla löfte om "att vi ska vara en aktiv förvaltare och ska över tiden levererar en 

överavkastning som överstiger index med rimlig risk". Handelsbankens Peter Schols håller 

med om att aktiv risk är "ett trubbigt mått som man måste ta med en nypa salt". Han menar att 

det viktigaste är att avkastningen är utöver index. Däremot säger Erik Feldt, vd för Nordea 

Fonder, att "om man gör anspråk på att ge överavkastning måste man ta risker". 

3.6 Teorikritik 

Teorierna kring fondutvärdering präglas av avancerade matematiska modeller som ger analys 

och förståelse för ekonomiska samanhang. Förhoppningsvis underlättar de investeringsbeslut, 

dock måste man vara medveten om att observerad historisk framgång inte är en garanti för 

framtida framgång. Beräkningar för olika långa tidsperioder kan ge helt olika resultat.77 

Alla investeringsbeslut på marknaden tas av individer och deras brister påverkar marknaden. 

Dessa brister behandlas av ett relativt nytt forskningsområde, finansiell beteendevetenskap 

som syftar till att förklara framgång och misslyckanden på de finansiella marknaderna.78 

De artiklar som diskuteras i uppsatsen hänvisar till pågående diskussion kring bankernas 

fondförvaltning. Artiklarna baseras på genomförda studier, men vi saknar ingående kunskap 

om hur dessa har genomförts. Deras objektivitet kan ifrågasättas. 

 

                                                                 
77 Nilsson, Fondhandboken, fakta & regler, 2007, s. 72 
78 Gavelin och Sjöberg, Finansiell ekonomi i praktiken, 2007, s. 289 
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4 Fondförvaltning  

I detta kapitel presenteras valda Nordenfonder och Östeuropafonder. Det görs också en jämfö-

relse av bankernas förvaltningsstrategier samt fondernas placeringsinriktning och innehav. 

 

Nedan presenteras valda fonder med startår, fondförmögenhet, avgifter samt rating.79 

Tabell 4.1 Nordenfonderna 

Nordenfonder Startår Fondförmögenhet 
i miljoner SEK 

Förvaltningsavgift 
i % 

Morningstars 
rating 5 år 

Handelsbanken  1989 4585 1,60  

Nordea 1989 8984 1,41  

SEB 1997 5630 1,30  

Swedbank Robur 1992 7853 1,40  
 

Tabell 4.2 Östeuropafonderna 

Östeuropafonder Startår Fondförmögenhet 
i miljoner SEK 

Förvaltningsavgift 
i % 

Morningstars 
rating 5 år 

Handelsbanken 1996 3268 1,60  

Nordea 1996 2385 1,75  

SEB 1997 4670 1,75  

Swedbank Robur 1996 9636 1,40  
 

Sett till fondförmögenheten är Nordea störst i Norden, Swedbank Robur i Östeuropa. SEB har 

den lägsta avgiften i Norden, Swedbank Robur i Östeuropa. Nordea och Swedbank Robur har 

tilldelats fyra stjärnor av Morningstar för sina fonder, SEB har fått dem för Östeuropafonden. 

                                                                 
79 www.morningstar.se, 2008-04-30 
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4.1 Bankernas förvaltningsstrategier 

Vi har tagit del av informationen om förvaltningsstrategier och investeringsprocesser som 

fanns tillgänglig på bankernas hemsidor. Denna information kompletterades med en kvalitativ 

undersökning i form av intervjuer per e-mail med fondförvaltarna för att få en djupare kun-

skap om deras arbetssätt och strategier. Följande frågor ställdes till fondansvariga på respekti-

ve bank. 

1. Tillämpar banken konsekvent aktiv fondförvaltning för att prestera bättre än index? På 

vilket sätt? 

2. Skiljer sig bankens förvaltningsstrategi på en mera instabil marknad som Östeuropa från 

den på en mera stabil marknad som Norden? På vilket sätt?  

3. Tillämpas tillväxt- eller värdeorienterad förvaltningsstrategi för fonden? 

Nedan följer en redogörelse av informationen från hemsidorna samt förvaltarnas svar. 

4.1.1 Handelsbanken 

Förvaltningen i Handelsbanken följer en strukturerad investeringsprocess. Utgångspunken för 

denna är en gemensam omvärldsanalys i form av en makroekonomisk analys, analys av bran-

scher och enskilda bolag. För denna fundamentala analys används Handelsbankens egna mo-

dell för företagsbedömning. 80 Man använder även kvantitativ screening och tar hjälp av tredje 

part. Det görs många bolagsbesök.81  

En viktig del i processen är ett internt utbyte av information, kunskap och idéer genom regel-

bundna möten och skräddarsytt intranät. Varje fond har en ansvarig fondförvaltare som ska se 

till att modellportföljgruppens beslut efterlevs i fonden. Specialiserade portföljanalytiker be-

vakar att riskexponeringen följer den aktuella strategin.82 

                                                                 
80 http://www.handelsbanken.se - Förvaltarpolicy, 2008-06-25 
81 E-mailkontakt med Axel Engström, Assistant Portfolio Manager Emerging Markets Equities på Handelsban-

ken, 2008-07-04 
82 http://www.handelsbanken.se - Förvaltarpolicy, 2008-06-25 
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För både Östeuropafonden och Nordenfonden tillämpas konsekvent aktiv förvaltning. Förval-

tarna söker efter aktier som är felprissatta och överviktar eller underviktar jämfört med index. 

Det som motiverar en akties värde är samma oavsett marknad. Investeringsfilosofin är att 

"meravkastning skapas genom att identifiera och agera på information som ännu ej är diskon-

terad i marknaden". Särskild tonvikt läggs vid strukturella förändringar som kan påverka akti-

ens värdering, tillväxtförutsättningar och avkastning på investerat kapital.83  

Som främsta riskmått används aktiv risk (tracking error) och målet är att uppnå högsta lång-

siktigt hållbara riskjusterade avkastning mätt som informationskvot.84 

Förvaltningsprocessen för Östeuropa och Norden är densamma däremot är det upp till förval-

tare från tid till annan att bedöma hur stor risk man vill ta beroende på den övertygelse man 

känner. 85  

Handelsbanken skiljer inte på tillväxt- eller värdeorienterad förvaltning utan arbetar med båda 

för att maximera avkastningen.86 

4.1.2 Nordea87 

Investeringsfilosofin hos Nordea bygger på en fundamental ansats som innefattar sex steg: 

screening, analys, värdering, urval, portföljkonstruktion samt riskkontroll.  

Processen inleds med screening där man systematiskt går igenom kvantitativ data. Sedan görs 

en kvalitativ utvärdering utifrån affärsmodell, ledning, marknadsposition och tillväxtmöjlig-

heter. Nästa steg är analys som ger fördjupad kunskap om bolag och branscher. Förvaltarna 

har regelbundna bolagskontakter inom sina nätverk mot näringsliv och finansmarknad. Till 

prognoser används egna väletablerade modeller. Efter detta sker värdering, en självständig 

absolutvärdering av bolagen. 

                                                                 
83 E-mailkontakt med Stefan Hagman, fondförvaltare på Handelsbanken, 2008-07-03 
84 E-mailkontakt med Stefan Hagman, fondförvaltare på Handelsbanken, 2008-07-03 
85 E-mailkontakt med Axel Engström, Assistant Portfolio Manager Emerging Markets Equities på Handelsban-

ken, 2008-07-04 
86 Ibid. 
87 E-mailkontakt med Tommi Saukkoriipi, fondförvaltare på Nordea, 2008-07-08 



 33

Vid urvalet av aktier som ska köpas/säljas läggs fokus på säkerhet i bedömningen. Graden av 

egen övertygelse styr aktiv vikt. Vid portföljkonstruktionen efterstävas balans mellan bolags-

risk och sektorrisk samt helhetssyn vid viktning av innehav. Riskanalys genomförs och ska ge 

stöd för portföljkonstruktionen. Efter att portföljen är sammansatt genomförs riskkontroll, 

regelbunden övervakning av risker för att uppfylla uppsatta mål. 

Nordeas förvaltning är aktiv och när det gäller Norden- och Östeuropafonderna användes bot-

tom up processen som går ut på att hitta bolag med hög kvalitet och attraktiv värdering. Man 

söker efter felprissatta aktier. Processen bygger främst på intern efterforskning. Besök hos 

företag utgör en viktig del av Nordeas investeringsprocess och informationen som förvaltarna 

får genom dessa är mycket värdefull för investeringsbeslut. Fondförvaltaren utför ca 200 be-

sök per år. 

En och samma förvaltningsstrategi används för båda fonderna men är anpassad efter manda-

tets risknivå som anges med tracking error.   

Förvaltningsstrategi kategoriseras varken som tillväxt- eller värdeorienterad. För Nordea gäll-

er den klassiska GARP (growth at a resonable price).  

Nordea koncentrerar sitt aktieinnehav till färre och större poster. 

4.1.3 SEB88 

Förvaltningsorganisationen inom SEB är indelad i mindre team med tydligt ansvar. Teamen 

består av analytiker, portföljförvaltare och en ansvarig fondförvaltare. Analytikern identifierar 

felprissatta bolag i sin region och/eller bransch. Portföljförvaltarna väljer sedan ut de bolag 

som är intressanta. Fondförvaltaren har totalt ansvar för fondens innehåll och resultat. 

SEBs grundläggande investeringsfilosofi bygger på att aktiemarknaden i det kort- och medel-

fristiga perspektivet ofta prissätter företags, branschers och hela sektorers värde felaktigt. Må-

let är att identifiera dessa felprissättningar för att kunna skapa meravkastning till fondandels-

                                                                 
88 E-mailkontakt med Karolina Söderhielm, produktspecialist på SEB Emerging Markets, Global Product Strate-

gy, 2008-07-02 
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ägarna. Stor fokus ligger också på riskhantering, fondernas risk analyseras noggrant för att 

uppsatta risknivåer efterföljs.  

SEB arbetar med tre investeringsprocesser, två traditionella och en kvantitativ. 

• Bottom up processen används för fonder där bolagsanalysen betyder mera för avkastning-

en än den makroekonomiska analysen. Metoden går ut på att hitta bolag med hög kvalitet 

och attraktiv värdering. 

• I top down processen är det den makroekonomiska analysen som väger tyngre än den bo-

lagsspecifika. Makroanalysen styr förhållandet mellan olika tillgångar i fonderna samt hur 

regioner och branscher viktas i fonderna. 

• Quant processen utgår helt och hållet från en sifferbaserad analys, ansatsen är rent mate-

matisk. Inga kontakter med bolagsledningar, branschorganisationer eller centralbanksre-

presentanter förekommer. Denna kvantitativa investeringsmodell ger underlag till köp och 

säljbeslut genom löpande tester på historiska data. 

Både Nordenfonden och Östeuropafonden är aktivt förvaltade fonder. SEBs ambition är att 

fonderna placerar sig i första kvartilen (bland de 25 % bästa fonderna i respektive kategori). 

För båda fonderna tillämpas en bottom up ansats baserad på egen fundamental analys. Det 

finns mindre skillnader i processerna som dock inte beror på olikheterna i volatiliteten på 

marknaderna, utan hur respektive teamansvarig har valt att sätta ihop teamet, resurserna och 

processen.  

SEBs breda Nordenfond avviker relativt lite från index på sektornivå för att säkerställa en god 

diversifiering mellan de nordiska sektorerna. Meravkastning skapas genom aktievalen inom 

sektorerna, förvaltaren försöker hitta "russinen i kakan" i varje bred sektor. Förvaltaren be-

traktar Norden som en marknad därför är det inte avgörande i vilket land bolaget är noterat. 

Bolagsbesök görs regelbundet och har en central betydelse i processen. 

När det gäller Östeuropafonden har aktieanalytiker ansvar för var sin sektor. De bevakar bo-

lag som finns med i index, men även bolag som inte finns med i index och kommer med re-

kommendationer till ansvarig förvaltare. Max 10 % av portföljen brukar ligga utanför index. 

En makrostrateg uppdaterar gruppen om vilka sektorer som bör över- respektive undervikatas. 
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För denna instabila omogna tillväxtmarknad är lokal kännedom och närhet samt stock picking 

särkilt lämpliga. Många av bolagen följs nämligen inte av stora analyshus och bolagsdata är 

av varierande kvalitet. Därför lämpar sig inte kvantitativa processer.  

Varken tillväxt- eller värdeorienterad förvaltningsstrategi tillämpas för fonderna. 

4.1.4 Swedbank Robur 

Swedbank Robur tillämpar aktiv förvaltning baserad på fundamental analys, noggrann upp-

följning och riskkontroll. Fonderna är certifierade enligt GIPS "Global Investment Perfor-

mance Standard", en internationell standard för beräkning och presentation av portföljresultat. 

Syftet är att säkerställa att kapitalförvaltare har enhetliga mätmetoder och god transparens för 

att underlätta jämförelsen av olika förvaltare. 

Förvaltningsorganisationen är uppbyggd i team för att skapa kontinuitet och långsiktighet i 

förvaltningsarbetet. En stark egen analysavdelning skräddarsyr analyserna för att möta uppsat-

ta mål gällande förvaltning och investeringar.  

Swedbank Robur arbetar med en tydlig investeringsfilosofi och en strukturerad investerings-

process där både bottom up och top down processerna ingår. Det är viktigt att skapa sig en 

uppfattning om den framtida ekonomiska utvecklingen, formulera en "house view", en ge-

mensam syn på omvärlden. Möten genomförs regelbundet mellan strategi-, aktie-, och ränte-

avdelningarna för att diskutera och uppdatera synen. För fondförvaltningen skapas normal-

portföljer med bestämda jämförelseindex för varje kunduppdrag.89 

Båda fonderna är aktivt förvaltade. Swedbank Robur har givna tracking error limiter på alla 

sina fonder. Förvaltarna försöker hitta de bästa placeringarna inom dessa gränser. Modellen 

för båda fonderna är stock picking (bottom up processen). Genom fundamental aktieanalys 

försöker förvaltarna hitta de bästa bolagen i varje sektor men försöker "att inte ta för stora bets 

på sektornivå". Förvaltarna reser mycket och har egna sektoranalytiker på de flesta sektorer-

na.90  

                                                                 
89 www.swedbankrobur.se/RT/OrdinaryPage, 2008-06-25 
90 E-mailkontakt med Johan Elmquist, fondförvaltare på Swedbank Robur, 2008-07-01 
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Förvaltningsstrategierna för båda fonderna är snarlika. Östeuropamarknaden har en sämre 

likviditet och högre land- och operativ risk jämfört med Norden. Därför är risklimit för Östeu-

ropafonden något högre.91 

Primärt används värdeorienterad förvaltningsstrategi för bägge fonderna. Förvaltarna använ-

der sig av värderingsprogrammet Credite Suisse HOLT när de simulerar värdering. Modellen 

visar vad bolag ger för avkastning på sysselsatt kapital jämfört med deras avkastningskrav.92 

4.1.5 Sammanfattning  

Informationen om förvaltningsstrategier och investeringsprocesserna på bankernas hemsidor 

varierar i omfattning. Utförlig information ges av SEB och Swedbank Robur medan informa-

tion saknas hos Nordea.  

Våra frågor till fondförvaltarna visade sig vara något för breda vilket medförde att svaren 

ibland var detaljerade och ibland korta. Följdfrågor behövdes för att få jämförbara uppgifter. 

Ändå har vi fått en tydlig bild av både strategier och processerna. 

Samtliga banker är aktiva förvaltare på båda marknaderna och utgår från index. De arbetar på 

snarlikt sätt där en egen fundamental analys ligger till grund för investeringsbeslut. Angrepps-

sättet är bottom up processen som går ut på att identifiera felprissättningar av aktier och leder 

till stock picking (plocka russinen ur kakan) samt underviktning respektive överviktning av 

sektorer i fonden mot index. Bankerna använder ett riskmandat som vanligtvis anges som 

aktiv risk (tracking error). Efterföljande riskkontroll ser till att fonden inte tar större risker än 

mandatet tillåter.  

Bankerna använder likadana förvaltningsstrategier för Östeuropafonderna som för Norden-

fonderna. Riskmandat kan däremot variera beroende på den övertygelse analytikerna och för-

valtarna känner.  

När det gäller värde- kontra tillväxtorienterade förvaltningsstrategier har vi kunnat konstatera 

att förvaltarna inte beskriver sina strategier på det sättet. Det är stock picking som gäller. 

                                                                 
91 E-mailkontakt med Johan Elmquist, fondförvaltare på Swedbank Robur, 2008-07-01 
92 Ibid. 
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4.2 Fondernas placeringsinriktning och innehav 

Bankernas strategier och fondernas placeringsinriktningar speglar sig i deras innehav. Därför 

finner vi det intressant att jämföra fondernas största innehav av företagsaktier samt vilka bran-

scher och regioner fonderna placerar i. Företagens, branschernas och ländernas vikter i fon-

derna varierar över tiden beroende på marknadsläget. I tabellerna nedan redovisas fördelning 

av innehav separat för Nordenfonderna och Östeuropafonderna per 2008-04-30.93  

Tabell 4.1 Nordenfondernas 5 största innehav i procent 

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

9,7 Nokia 9,5 Nokia 8,0 Nokia 4,0 StatoilHydro 

7,4 StatoilHydro 6,2 StatoilHydro 6,2 H&M 3,7 H&M 

3,6 H&M 5,5 Orkla 4,1 StatoilHydro 3,4 Nordea Bank 

3,4 TeliaSonera 4,5 SKF 3,4 Nordea Bank 2,9 Novo Nordisk 

2,9 Telenor 4,0 Aker 3,4 Novo Nordisk 2,8 AB Volvo 
 

Tabell 4.2 Nordenfondernas 3 största branscher i procent 

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

21,9 Industrivaror 28,0 Industrivaror 27,3 Industrivaror 30,7 Industrivaror 

16,6 Finansiell service 20,2 Finansiell service 15,5 Finansiell service 16,0 Finansiell service 

16,0 Energi 13,1 Hårdvara 11,3 Hårdvara 12,0 Företagsservice 
 

Tabell 4.3 Nordenfondernas 3 största regioner i procent 

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

75,6 Europa, ej Euro 73,1 Europa, ej Euro 76,5 Europa, ej Euro 84,2 Europa, ej Euro 

22,7 Euroland 25,0 Euroland 22,3 Euroland 14,0 Euroland 

  1,5 Storbritannien   1,3 Storbritannien   1,2 Storbritannien   1,8 Storbritannien 

                                                                 
93 www.morningstar.se, 2008-04-30 
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Som framgår av tabellerna ovan placerar Nordenfondena främst i nordiska börsnoterade före-

tag inom tillverkningsindustrier och finansiell service. Handelsbanken placerar dessutom stort 

i energibranschen medan övriga banker placerar i hårdvara och företagsservice. 

Tabell 4.4 Östeuropafondernas 5 största innehav i procent 

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

7,1 Sberbank Rossii 9,6 Gazprom 9,2 Gazprom 9,7 Gazprom 

5,9 Lukoil Co 8,7 Lukoil Co 7,9 Lukoil Co 7,8 Sberbank Rossii 

5,5 Gazprom 6,7 Sberbank Rossi 6,7 Sberbank Rossii 6,7 Lukoil Co 

5,0 Noril`skiey nikel 5,3 Mobile TeleSys 3,7 Norilsk Nickel 5,6 Noril`skiey nikel 

4,8 Vimpel Comm. 5,0 Vimpel Comm. 3,5 Novatek 5,3 Vimpel comm 
 

Tabell 4.5 Östeuropafondernas 3 största branscher i procent 

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

33,2 Energi 38,3 Energi 37,8 Energi 29,1 Energi 

27,8 Finansiell service 20,9 Finansiell service 27,1 Finansiell service 26,9 Finansiell service 

14,4 Telekomm. 16,5 Telekomm. 14,0 Telekomm. 16,6 Industrivaror 
 

Tabell 4.6 Östeuropafondernas 3 största regioner i procent 

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

89,3 Östeuropa 81,8 Östeuropa 73.2 Östeuropa 81,8 Östeuropa 

  6,6 Storbritannien 16,9 Storbritannien 16.2 Storbritannien 14,6 Storbritannien 

  2,5 Euroland   0,9 Nordamerika   6,0 Euroland   2,6 Euroland 
 

Östeuropafonderna placerar främst i östeuroparegionen samt i Storbritannien. Till skillnad 

från Nordenfonderna är den största branschen energi följt av finansiell service samt telekom-

munikation. Vikten av de tre största branscherna i Östeuropafonderna är avsevärt större än i 

Nordenfonderna. 
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Riskspridningen kan delvis beskrivas med totalt antal av aktieinnehav som ingår i fonden 

samt procent av fondförmögenheten som finns i fondens 10 största innehav.  

Tabell 4.7 Nordenfondernas antal aktieinnehav och andel av 10 största innehav 

NORDENFONDER Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Robur 

Antal aktieinnehav 143 56 67 144 

Andel av 10 största innehav 40 % 46,3 % 37,9 % 27,8 % 
 

Tabell 4,8 Östeuropafondernas antal aktieinnehav och andel av 10 största innehav 

ÖSTEUROPAFONDER Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Robur 

Antal aktieinnehav 120 45 98 108 

Andel av 10 största innehav 44,6 % 55,9 % 46 % 47,8 % 
 

Som framgår följer Nordea sin uttalade strategi av koncentration på färre och större innehav 

medan särskilt Swedbank Robur och Handelsbanken sprider riskerna betydligt mera. Bilden 

av riskspridningen är dock inte fullständigt eftersom korrelation/sambandet mellan aktierna 

inte har studerats i denna uppsats.  
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5 Resultat av beräkningar och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras de resultat våra beräkningar har gett med koppling till 

de teorier och modeller som använts. 

 

Resultat av beräkningar av bankernas avkastning, risk- och prestationsmått under femårsperi-

oden 2003-2007 redovisas i tabellform med efterföljande analyser. 

5.1 Bankernas Nordenfonder 

Tabell 5.1 Bankernas Nordenfonder  

NORDENFONDER Handels- 
banken 

Nordea SEB Swedbank 
Robur 

Norden 
snitt 

Index 

Total avkastning 2003-2007 i % 112,2 121,1 114,9 124,0 118,1 108,8 

Genomsnittlig årsavkastning i % 22,44 24,22 22,98 24,80 23,61 21,76 

Standardavvikelse i % 12,24 11,34 12,64 12,27 12,13 9,55 

Beta 1,24 1,04 1,28 1,23 1,20 1,00 

CAPM 25,91 22,52 26,52 25,67 25,15 21,76 

Sharpekvot 1,46 1,73 1,46 1,65 1,57 1,80 

Jensens alfa -4,57 1,51 -4,80 -1,90 -2,44 - 

Treynorkvot 14,41 18,84 14,44 16,50 15,92 17,21 
 

Årsavkastningen har enligt bilaga 3 varit mycket varierande under denna femårsperiod med 

en topp år 2005. Jämförelseindex redovisar en totalavkastning på 108,8 % och en genomsnitt-

lig årsavkastning på 21,76 %. Som tabellen visar har samtliga banker redovisat högre avkast-

ning än index under denna femårsperiod. Bäst har Swedbank Robur lyckats med en totalav-

kastning på 124,0 % vilket är 14 % bättre än index. Nordea hamnar på andra plats med en 
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något lägre totalavkastning på 121,1 %, SEB på tredje och Handelsbanken på sista plats. 

Handelsbankens totalavkastning är endast 3 % över index. 

Samtliga bankers Nordenfonder har en högre standardavvikelse än jämförelseindexets 9,55 %, 

vilket innebär högre risk. Nordea har lägst standardavvikelse på 11,34 % medan SEB har den 

högsta på 12,64 %. Swedbank Roburs fond som gått bäst har haft en något lägre risk än SEB, 

12,27 %. 

Beta är ett mått på fondens marknadsrisk och mäter hur känslig den är i förhållande till mark-

nadens svängningar. Nordea har det lägsta betavärdet på 1,04, SEB har det högsta på 1,28. 

Detta innebär att SEB:s fond avviker betydligt mera än Nordeas vid marknadssvängningar. 

CAPM visar att endast Nordeas Nordenfond har överträffat den förväntade avkastningen med 

7,5 %. De andra bankernas fonder har underpresterat och är övervärderade. Sämst har det gått 

för Handelsbanken som i förhållande till sitt höga betavärde underavkastat med ca 13 %. Pla-

cering i en indexfond med lägre avgift hade kanske gett en högre avkastning. 
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Ingen av bankerna i undersökningen hade en högre Sharpekvot än jämförelseindexets 1,80. 

Nordea hade det högsta värdet 1,73 följd av Swedbank Robur som hade 1,65. SEB och Han-

delsbanken fick samma värde 1,46. 
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Värdena av Jensens alfa varierade kraftigt mellan respektive bank. Endast Nordea fick ett 

positivt värde 1,51 och har lyckats överträffa den förväntade avkastningen med sin aktiva 

förvaltning. Resterande banker fick negativa värden vilket innebär att de har underavkastat. 

Sämst gick det för SEB som fick ett alfavärde på - 4,80. Bästa resultat uppvisar Nordea också 

med Treynorkvoten på 18,84. Lägst kvot hade Handelsbanken som fick 14,41.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Swedbank Robur haft högst genomsnittlig årsavkast-

ning följd av Nordea. Dock visar våra beräkningar att det är Nordea som har presterat bäst i 

förhållande till risken. Banken har lägst marknadsrisk (ß) och standardavvikelse. Samtidigt 

uppvisar den höga värden för prestationsmåtten Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten. Den 

genomsnittliga årsavkastningen ligger 7,5 % över den förväntade enligt CAPM. 

Resultat av våra beräkningar stämmer överens med Morningstars rating per 2008-04-30 se 

bilaga 3. Av fem möjliga stjärnor fick Swedbank Robur och Nordea fyra, SEB och Handels-

banken tre. 

5.2 Bankernas Östeuropafonder 

Tabell5.2 Bankernas Östeuropafonder 

ÖSTEUROPAFONDER Handels- 
banken 

Nordea SEB Swedbank 
Robur 

Östeuropa 
snitt  

Index 

Total avkastning 2003-2007 i % 179,2 177,1 179,2 190,2 181,4 180,1 

Genomsnittlig årsavkastning i % 35,84 35,42 35,84 38,04 36,29 36,02 

Standardavvikelse i % 23,65 19,30 20,49 22,43 21,47 24,38 

Beta 0,96 0,79 0,84 0,92 0,88 1,00 

CAPM 34,81 29,36 30,85 33,46 32,12 36,02 

Sharpekvot 1,32 1,60 1,53 1,49 1,48 1,29 

Jensens alfa 1,21 7,02 5,73 4,95 4,73 - 

Treynorkvot 32,54 39,16 37,44 36,66 36,22 31,47 
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Östeuropafonderna har haft en stark tillväxt under denna femårsperiod. Marknadens jämförel-

seindex visar en totalavkastning på 180,1 % och en genomsnittlig årsavkastning på 36,02 %. 

Endast Swedbank Robur har genererat en högre totalavkastning 190,2 %. De övriga tre ban-

kerna har presterat sämre än index.  

Standardavvikelse för index är hög, hela 24,38 %. Samtliga banker har en lägre standardavvi-

kelse, Nordea allra lägst 19,30 % och Handelsbanken högst 23,65 %. Lägre risktagande märks 

även på betavärdena då dessa genomgående ligger under 1. Även här visar Nordea lägst värde 

0,79. 

Alla fyra bankerna uppvisar högre genomsnittlig avkastning jämfört med den förväntade 

CAPM. Bäst är Nordea som överavkastat med 20,5 % följd av SEB med 16,1 % och Swed-

bank Robur med 13,6 % och sist hamnar Handelsbanken med enbart 2,9 %.  
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Samtliga prestationsmått visar att Nordea har överavkastat i förhållande till risken. Detta har 

även de andra bankerna gjort men utan lika bra resultat. Exempelvis visar Nordeas Jensens 

alfa på 7,02 att banken genom sin aktiva förvaltning genererat större överavkastning än Han-

delsbanken 1,21. 

Sammanfattningsvis kan sägas att även på den Östeuropeiska marknaden är det Swedbank 

Robur som presterat högst årsavkastning följd av Handelsbanken och SEB. Enligt våra uträk-
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ningar är det dock Nordea som fått de högsta värdena på prestationsmåtten i förhållande till 

sin låga risk medan Handelsbanken fick de lägsta.  

Även för Östeuropa stämmer alltså våra beräkningar överens med Morningstars rating, se 

bilaga 3. Fyra stjärnor fick Swedbank Robur, SEB och Nordea medan Handelsbanken fick tre 

stjärnor. 

5.3 Genomsnitt per kategori 

Tabell 5.3 Genomsnitt per kategori 

Norden Östeuropa GENOMSNITT 

Banker Index Banker Index 

Genomsnittlig årsavkastning i % 23,61 21,76 36,29 36,02 

Standardavvikelse i % 12,13 9,55 21,47 24,38 

Beta 1,20 1,00 0,88 1,00 

CAPM 25,15 - 32,12 - 

Jensens alfa - 2,44 - 4,73 - 

Treynorkvot 15,92 17,21 36,22 31,47 
 

Som tabellen visar har Östeuropa haft en högre avkastning än Norden och därmed varit ett 

bättre placeringsalternativ. Bankerna har i genomsnitt gått något bättre än index både i Nor-

den och i Östeuropa. Nordenfonderna har gett en genomsnittlig årsavkastning på 23,61 % och 

Östeuropa 36,29 % vilket innebär att Östeuropa gett 54 % mer avkastning än Norden.  

Skillnaden är stor när det gäller genomsnittliga standardavvikelser. I Norden har index en 

avvikelse på 9,55 % medan index i Östeuropa har 24,38 %. Bankernas standaravvikelse i Nor-

den är 12,13 % mot en betydligt större volatilitet på 21,47 % i Östeuropa. Det är intressant att 

bankernas risktagande i Norden är högre än i Östeuropa jämfört med index. Detta framgår av 

beta som är högre i Norden än Östeuropa.  

Bankerna har med Östeuropafondernas årsavkastning lyckats överträffa den förväntade av-

kastningen med 13 % i motsats till Nordenfonderna som underavkastat med 6 %. Även Jen-
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sens alfa indikerar samma förhållande. Nordenfondernas Jensens alfa på -2,44 avslöjar att 

bankerna underpresterat i förhållande till den höga risken beta 1,20 till skillnad från Östeuro-

pafonderna som har ett positivt alfavärde och därmed överavkastat. Treynorkvoten ska vara så 

hög som möjligt och är högre i Östeuropafonderna än i Nordenfonderna. 

Det kan konstateras att hög volatilitet fört med sig högre avkastning i Östeuropafonderna på 

liknande sätt som tidigare uppsats visat med jämförelsen mellan Sverige- och Globalfonder.94 

Resultatet överensstämmer också med studien av tillväxtfonder gjord av Fondbolagens före-

ning omnämnd på sidan 28.95  

5.4 Bankernas Portföljer 

Tabell 5.4 Bankernas Norden och Östeuropa portföljer  

NORDEN OCH ÖSTEUROPA 
PORTFÖLJ 

Handels- 
banken 

Nordea SEB Swedbank 
Robur 

Index 
portfölj 

Genomsnittlig årsavkastning i % 29,14 29,82 29,41 31,42 28,89 

Standardavvikelse i % 17,95 15,32 16,57 17,35 16,96 

Beta 1,10 0,92 1,06 1,07 1,00 

CAPM 30,36 25,94 28,69 29,57 28,89 

Sharpekvot  1,39 1,67 1,49 1,57 1,55 

Jensens alfa -1,68 4,26 0,47 1,52 - 

Treynorkvot 23,48 29,00 25,94 26,48 24,34 
 

Sett till genomsnittlig årsavkastning av portföljen har Swedbank Robur lyckats bäst, följt av 

Nordea, SEB och sist kommer Handelsbanken. Alla bankerna har lyckats slå indexportföljen.  

När det gäller prestation i förhållande till risker är Nordea den bank som lyckats bäst. Banken 

har genomgående de högsta värdena för prestationsmåtten och samtidigt de lägsta värdena för 

                                                                 
94 Henningsson och Petersen, Sverigefonder och Globalfonder, 2006, Abstract 
95 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=761704 , 2008-04-17 
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riskmåtten. Nordeas faktiska avkastning överträffar den förväntade med 15 % medan Han-

delsbanken faktiska avkastning ligger 4 % under den förväntade. 

Studiens resultat stämmer överens med den genomgång som DN Ekonomi nyligen gjort där 

Nordea uppges vara en av få aktiva fondförvaltare som uppnår en aktiv risk på över 2 %.96 

Beräkningarna visar något bättre resultat när det gäller bankernas genomsnittliga prestationer 

jämfört med index än tidigare uppsatser kommit fram till.97 Samtidigt kan resultatet ses som 

ett undantag som bekräftar regeln. Morningstars genomgång av 100 av de största fonderna i 

Sverige de senaste tio åren visade att ingen av de största bankerna lyckats slå index.98  

                                                                 
96 Dagens Nyheter, Din ekonomi, s. 8, 2008-05-18 
97 Lingsten och Bylund, Fondbolagens resultat och framgångsstrategier, 2005, s. 2 samt Johansson och Torsten-

dotter, Bästa fondförvaltaren, 2006, s. 2 
98 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=85207 , 2008-01-30 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser för att besvara syftet med uppsatsen. 

 

 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på om det har varit lönsammare att investera i Östeuro-

pafonder än Nordenfonder samt utvärdera vilken av de fyra svenska storbankerna som har 

lyckats bäst jämfört med index. 

Vid jämförelserna har det konstaterats att bankernas Östeuropafonder har varit ett lönsammare 

alternativ under den studerade femårsperioden med en genomsnittlig avkastning som var hela 

54 % högre än Nordenfondernas. Inte oväntat var den högre avkastningen förknippat med en 

högre risk i form en av större volatilitet. 

Det är inte lika självklart att fastställa vilken bank som har lyckats bäst. Det beror på vilka 

kriterier man använder. Sett till enbart avkastning totalt för båda marknaderna är rangordning-

en: Swedbank Robur, Nordea, SEB och sist Handelsbanken. Swedbank Robur har placerat sig 

i topp på båda marknaderna medan Nordea är sämst i Östeuropa och Handelsbanken i Norden. 

Vid jämförelser med index har alla bankers portföljer gått något bättre än index i genomsnitt 

under femårsperioden. Så är fallet även med Nordenfonderna men bland Östeuropafonderna 

är det bara Swedbank Robur som lyckats överträffa index. Tittar man närmare på årsresultat 

visar det sig att det varierar, vissa år slår alla bankerna index medan andra år är det ingen som 

lyckas.  

En något annorlunda bild tonar fram när bankernas resultat jämförs enligt prestationsmåtten. 

Det är Nordea som har de högsta värdena av Sharpekvoten, Jensens alfa och Treynorkvoten 

på båda marknaderna. Likaså är Nordeas faktiska avkastning klart högre än den förväntade 

enligt CAPM-modellen jämfört med de övriga bankerna. Det beror på att deras standardavvi-

kelse och betavärde är lägst på båda marknaderna. Nordeas sparare får alltså en bra kompen-
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sation för den tagna risken. När det gäller dessa kriterier hamnar Swedbank Robur på en andra 

plats i Norden medan SEB tar andra platsen i Östeuropa. Handelsbanken är sist på båda mark-

naderna. 

Som nämnts tidigare har Östeuropafonderna som är tillväxtfonder uppvisat en avsevärt högre 

volatilitet än Nordenfonderna som är mixfonder. Vad som förvånar är Östeuropafondernas 

betavärden som genomgående är under 1,0. Nordenfonderna har ett genomsnittligt betavärde 

på 1,2. Vi tror att det tyder på att bankerna har en försiktigare placeringsstrategi för dessa Öst-

europafonder med tanke på att hela marknaden svänger mycket.  

Intervjuer med fondförvaltarna visar att bankerna har liknande aktiva strategier som tillämpas 

för båda marknaderna. Dessa bygger på egen fundamental analys, bottom up investeringspro-

cess och stock picking. Riskmandat fastställs i förhållande till index och styrs av graden av 

förvaltarnas övertygelse. Riskkontroll sker för att säkerställa att risknivån inte överskrids. 

Enligt vår bedömning sätter riskmandatet egentligen också gränser för hur pass aktivt fonden 

får förvaltas vilket kan begränsa avkastningen. 

När det gäller fondernas placeringsinriktning och innehav ser vi intressanta skillnader. Nor-

denfonderna satsar främst på industrivaror medan Östeuropafonderna på energi. Detta gäller 

samtliga banker även om graden av satsningen varierar. Koncentrationen på de tre största 

branscherna är också betydligt större i Östeuropafonderna än Nordenfonderna vilket innebär 

lägre branschspridning och större risk samt större chans till högre avkastning. 

Nordeas fonder består av betydligt färre och större aktieinnehav än de övriga bankernas fon-

der. Fördelen med detta är att bevakningen underlättas och chansen till högre avkastning ökar 

med ökad risk. Detta i kombination med Nordeas stora satsning på företagsbesök kan ligga 

bakom Nordeas höga prestationsvärden. Å andra sidan har Swedbank Robur presterat högst 

snittavkastning trots sin höga riskspridning i större antal aktieinnehav. 

Även om våra resultat tyder på att Östeuropafonderna har varit det bättre placeringsalternati-

vet under denna period är det ingen garanti för att utvecklingen fortsätter lika positivt. Det är 

därför viktigt att sprida riskerna i sitt sparande men samtidigt våga ta en rimlig risk i förhål-

lande till sin situation och sparhorisont.  
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7 Avslutande diskussion  

Här kommenterar vi vårt arbete och tar upp förslag på vidare forskning kring ämnet. 

 

 

Vi anser att vår undersökning har relativt hög validitet och reliabilitet tack vare grunddata från 

Morningstar. Däremot går resultaten inte att generalisera då endast ett fåtal fonder studerats 

under en begränsad period. Resultatet hade kanske varit annorlunda om beräkningarna gjorts 

för en längre period. Det handlar dessutom om historiska data som inte nödvändigtvis gäller 

framöver.  

Det har inte varit uppsatsens syfte att förklara orsakerna till de olika resultaten bankerna upp-

visat. Det finns fler faktorer som kan ha avgörande betydelse för bankernas resultat, till ex-

empel förvaltarnas kunskap om marknaden, deras individuella kompetens och skicklighet, 

styrkor och svagheter i organisationsstrukturen, effektiviteten i informationsutbytet samt för-

måga att välj tidpunkten för investeringsbesluten. 

För att få en djupare förklaring till varför resultaten skiljer sig åt mellan bankerna och mark-

naderna skulle det vara värdefullt att genomföra personliga intervjuer på bankerna och foku-

sera på humankapital, organisation och företagskultur. 

Studien har begränsats till svenska storbankernas fonder eftersom vi ville göra en rättvis un-

dersökning av jämförbara fonder med samma placeringsinriktning. Det skulle vara intressant 

att inkludera även andra fonder i samma kategori oavsett placeringsinriktning för att se vilken 

placeringsinriktning som gett bästa resultat.  

Likaså skulle det vara intressant att jämföra bankerna och de enligt ratingen främsta fondbo-

lagen inom respektive kategori för att se om det råder skillnader i deras strategier och arbets-

sätt. 



 50

8 Källförteckning 

Litterära källor 

Bertilsson, Åke, 2005, Finansguiden. Södertörns Högskola. 

Denscombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken. Studentlitteratur AB 

Gavelin, Lars och Sjöberg, Erik, 2007, Finansiell ekonomi i praktiken. Studentlitteratur AB 

Holme, I M, Solvang, B K, 1997, Forskningsmetodik. Studentlitteratur AB 

Johannesen, Asbjorn och Tufte, Per Arne, 2003, Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. 

Liber AB 

Nilsson, Pia, 2007, Fondhandboken, fakta & regler. Sellin & Partner Bok och Idé AB 

Patel Runa och Davidsson Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur AB  

Ross, Stephen A, Westerfield, Rudolph W, Jaffe Jeffery F, 2005, Corporate Finance. 

McGraw-Hill Higher Education, Seventh Edition. 

Uppsatser 

Henningsson, Carl och Petersen, Andreas, 2006, Sverigefonder och Globalfonder. Södertörns 

Högskola 

Johansson, Anna och Torstensdotter, Linn, 2006, Bästa fondförvaltaren. Södertörns Högskola 

Lingsten, Kristina och Bylund, Jenny, 2005, Fondbolagens resultat och framgångsstrategier. 

Södertörns Högskola 

 



 51

Internet 

http://www.aktiespararna.se 

http://www.dn.se 

http://www.fondbolagen.se 

http://www.handelsbanken.se 

http://www.morningstar.se 

http://www.nobelprize.org 

http://www.nordea.se 

https://www.riksgalden.se 

http://www.seb.se 

http://www.svt.se 

http://www.swedbank.se 



 52

Bilaga 1 - Pejlingspanelen99 

Vinnande aktiemarknad inom de 6 närmaste månaderna, enligt pejlingspanelen. 

 

 

 

                                                                 
99  http://www.aktiespararna.se/artiklar/Analyser/Pejlingpanelen-Halsovard-ar-ny-favorit, 2008-04-29, 10.20 
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Bilaga 2 - Sökresultat100 

Nordenfonder 

• Handelsbanken Norden Aggressiv 

• Handelsbanken Norden Selektiv 

• Handelsbanken Norden Selectiv Inc 

• Handelsbanken Nordenfond  

• Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 

 

• Nordea Avanti 

• Nordea Nordenfond  

• Nordea Småbolagsfond Norden 

 

• SEB Nordenfond  

• SEB Norden fond - Lux ack 

• SEB Östersjöfond/WWF 

 

• Swedbank Robur Nordenfond  

• Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 

 

Östeuropafonder 

• Handelsbanken Östeuropafond  

 

• Nordea Östeuropafond  

 

• SEB Östeuropafond  

• SEB Östeuropafond Småbolag – Lux ack 

 

• Swedbank Robur Östeuropafond  

                                                                 
100 www.morningstar.se, 2008-04-30 
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Bilaga 3 - Beräkningar 

NORDEN 2003 2004 2005 2006 2007 Total Snitt σ Beta Rf CAPM Sharpe Alfa Treynor

Handelsbanken 21,8 12,6 43,0 21,2 13,6 112,2 22,44 12,24 1,24 4,55 25,91 1,46 -4,57 14,41
Nordea 24,1 18,8 39,8 29,0 9,4 121,1 24,22 11,34 1,04 4,55 22,52 1,73 1,51 18,84
SEB 22,6 20,7 43,9 17,7 10,0 114,9 22,98 12,64 1,28 4,55 26,52 1,46 -4,80 14,44
Swedbank Robur 25,8 19,4 44,3 23,5 11,0 124,0 24,80 12,27 1,23 4,55 25,67 1,65 -1,90 16,50

Nordensnitt 23,6 17,9 42,8 22,9 11,0 118,1 23,61 12,13 1,20 4,55 25,15 1,57 -2,44 15,92

Index 18,4 17,7 38,5 19,7 14,5 108,8 21,76 9,55 1,00 4,55 21,76 1,80 0,00 17,21

ÖSTEUROPA 2003 2004 2005 2006 2007 Total Snitt σ Beta Rf CAPM Sharpe Alfa Treynor
Handelsbanken 30,5 21,0 77,7 26,0 24,0 179,2 35,84 23,65 0,96 4,55 34,81 1,32 1,21 32,54
Nordea 29,9 26,0 69,5 29,5 22,2 177,1 35,42 19,30 0,79 4,55 29,36 1,60 7,02 39,16
SEB 33,4 24,0 71,2 30,8 19,8 179,2 35,84 20,49 0,84 4,55 30,85 1,53 5,73 37,44
Swedbank Robur 35,0 25,3 77,2 30,5 22,2 190,2 38,04 22,43 0,92 4,55 33,46 1,49 4,95 36,46

Östeuropasnitt 32,2 24,1 73,9 29,2 22,1 181,4 36,29 21,47 0,88 4,55 32,12 1,48 4,73 36,22

Index 32,7 24,2 78,7 25,8 18,7 180,1 36,02 24,38 1,00 4,55 36,02 1,29 0,00 31,47

PORTFÖLJ 2003 2004 2005 2006 2007 Total Snitt σ Beta Rf CAPM Sharpe Alfa Treynor
Handelsbanken 26,2 16,8 60,4 23,6 18,8 145,7 29,14 17,95 1,10 4,55 30,36 1,39 -1,68 23,48
Nordea 27,0 22,4 54,7 29,3 15,8 149,1 29,82 15,32 0,92 4,55 25,94 1,67 4,26 29,00
SEB 28,0 22,4 57,6 24,3 14,9 147,1 29,41 16,57 1,06 4,55 28,69 1,49 0,47 25,94
Swedbank Robur 30,4 22,4 60,8 27,0 16,6 157,1 31,42 17,35 1,07 4,55 29,57 1,57 1,52 26,48

Indexsnitt 25,6 21,0 58,6 22,8 16,6 144,5 28,89 16,96 1,00 4,55 28,89 1,55 0,00 24,34

Avkastning i procent

Avkastning i procent

Avkastning i procent

 
 


