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Sammanfattning 
 

Inledning Fondsparande är idag den vanligaste sparformen i Sverige. Den 

svenska fondförmögenheten uppgick fjärde kvartalet 2007 till 

ca 1 416 miljarder kr, och privatpersoner står för ca 80 procent 

av denna. 

 
Problemområde Fondförmögenheten är det totala värdet av fondens tillgångar 

och likvida medel. När fondförmögenheten ökar kan detta 

innebära att fondens tidigare investeringsstrategier inte längre 

fungerar på grund av prispåverkan på de aktier som köps och 

säljs. Detta kan ha negativ inverkan på fondens avkastning. 

 

Syfte Huvudsyftet med denna uppsats var att undersöka eventuella 

samband mellan fondstorlek och avkastning. Delsyftet var att 

undersöka hur stora och små fonder skiljer sig med avseende på 

förvaltningsavgift och risk. 

 

Metod Huvudsakligen har vi utgått ifrån en kvantitativ ansats i 

uppsatsarbetet. Sammanlagt har 30 fonder valts ut för studien. 

Fonddata har hämtats från Morningstars fondregister. Data har 

sedan bearbetats med hjälp av Excel och Minitab. 

 

Empiri och analys Resultatet visade att små fonder i genomsnitt har en högre 

avkastning än stora fonder. I genomsnitt var standardavvikelse 

och förvaltningsavgifter också högre för de små fonderna. 

Avkastningen visade sig ha ett signifikant negativt samband 

med fondförmögenheten inom gruppen med stora fonder, men 

inte i gruppen med små fonder. Vi fann även ett signifikant 

negativt samband mellan fondförmögenhet och 

standardavvikelse. Vid regressioner av riskjusterade 

avkastningar, i form av sharpekvot och alfa, fann vi inga 

signifikanta samband med fondförmögenhet. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till problemområdet. Sedan förs en 

problemdiskussion som placerar studien i sin kontext, väcker intresse hos läsaren och leder 

fram till problemformulering samt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Fondsparande är idag den vanligaste sparformen i Sverige. Ungefär 94 procent av svenskarna 

sparar i fonder, 77 procent utan premiepensionssparandet. Fondutbudet är stort och det finns 

idag ca 3 000 fonder på den svenska marknaden varav de flesta är utländska.1 

 

En anledning till att folk väljer att spara i fonder är för att man förväntar sig en högre 

avkastning än vid vanlig ränta på ett sparkonto. Fondsparande är dessutom ett enkelt sätt att få 

en bra riskspridning i jämförelse med ett direkt sparande i aktier. Den som sparar i fonder 

behöver inte lika mycket kunskaper om börsen som aktiespararen eftersom strategierna för 

bland annat placeringar, utdelningar och beslut om deltagande i eventuella emissioner då kan 

skötas av en professionell fondförvaltare.2 

 

Det svenska fondsparandet har sin grund på 1950-talet, när den första aktiefonden startade. 

Men det var med "skattespar", en sorts subventionerat sparande i fonder som infördes år 1978, 

som intresset för fondsparandet vaknade. De flesta sparare valde från början skattesparkonto, 

men i samband med stigande börskurser i början på 1980-talet valde allt fler att placera sina 

pengar i skattefonder. När allemansfonderna sedan startade i mitten av 80-talet slog 

fondsparandet igenom på allvar i Sverige. Med premiepensionssparandet fick under 2000 4,4 

miljoner svenskar för första gången själva placera sin allmänna pension i fonder. Totalt 

placerades 57 miljarder kronor.3 

                                                 
1 Fondbolagen, utblick 0708 
2 Aktiespararna.se 
3 Fondbolagen.se 
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Premiepensionssparandet är den vanligaste formen av fondsparande sett till antal sparare. 

Som del av den statliga pensionen avsätts årligen 2,5 procent av den pensionsgrundande 

inkomsten upp till inkomsttaket till vårt personliga konto hos PPM. Spararen kan välja upp till 

fem olika fonder och byta när som helst utan skatter eller avgifter.4 

 

Den svenska fondförmögenheten uppgick fjärde kvartalet 2007 till ca 1 416 miljarder kr, och 

privatpersoner står för ca 80 procent av denna. Fondsparandets storlek varierar med det 

börsklimat som råder. Det senaste året har det skett en förmögenhetsminskning som förklaras 

av nedgången på världens börser till följd av den finansiella oron.5  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Fondförmögenheten, det vill säga det totala värdet av fondens tillgångar och likvida medel, 

kan öka på två sätt. Dels genom att fondens innehav får en värdeökning, och dels genom 

inflödet av nya pengar från utdelningar samt investerare. Om inflödet av pengar från 

investerare är tillräckligt stort skulle fondförmögenheten kunna öka trots en negativ 

avkastning.6 

 

När fondförmögenheten ökar finns det en risk att tidigare investeringsstrategier inte längre 

fungerar. Exempelvis om en småbolagsfond skulle öka sin fondförmögenhet från 1 miljard 

kronor till 10 miljarder kronor så skulle detta kunna få konsekvenser för vilka aktier fonden 

kan placera i. Detta på grund av att när fonden har fått en större summa pengar att investera 

blir det samtidigt svårare att göra placeringar i en aktie med låg omsättning utan att kraftigt 

driva upp aktiens pris. En ökad fondförmögenhet gör därför ofta att fondförvaltaren istället 

måste bredda portföljen med investeringar i fler och större aktier. Denna diversifiering leder i 

sin tur till att fonden får en mer indexnära avkastning.7 

 

Trots att de flesta fondbolag som finns i Sverige är utländska så ligger en stor majoritet av 

fondkapitalet i fonder som tillhör svenska fondbolag. De fyra svenska storbankerna 

                                                 
4 Aktiespararna.se 
5 SCB.se 
6 Investopedia.com 
7 Ibid 
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(Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken) har tillsammans över 73 procent av 

marknaden, men deras marknadsandel minskar stadigt. I slutet av 1990-talet var den över 85 

procent. I stället går alltmer av sparandet över till bankoberoende fondbolag. 8 

 

En majoritet av de största fonderna på den svenska marknaden går att finna hos de stora 

fondbolagen. En förklaring till att små fondbolag ökar sina marknadsandelar på bekostnad av 

de större kan vara att dessa, enligt jämförelser, generellt har lägre avgifter samt lyckas 

prestera en bättre avkastning än storbankerna. Några av undersökningarna på området 

presenteras i avsnitt 3.2. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Då en stor del av hushållens sparande ligger i aktiefonder tycker vi det är intressant att 

undersöka om det är ett bättre val för spararna att välja mindre fonder istället för stora. Genom 

jämförelser mellan utvalda fonder kommer uppsatsen att undersöka huruvida det förekommer 

en relation mellan fonders storlek och deras avkastning. Den arbetshypotes som studien utgår 

ifrån, och som är baserad på den information vi tagit del av, är att små fonder generellt sett 

presterar en bättre avkastning än större fonder. För att få ett mer rättvist resultat kommer 

studien även att inkludera riskjusterade avkastningsmått i jämförelserna. Vi är också 

intresserade av att ta reda på vilka skillnader som finns mellan stora och små fonders avgifter 

samt risk, i form av standardavvikelse.  

 

1.4 Syfte 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka eventuella samband mellan fondstorlek och 

avkastning. Delsyftet är att undersöka hur stora och små fonder skiljer sig med avseende på 

förvaltningsavgift och risk. 

                                                 
8 Aktiespararna.se 
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1.5 Avgränsningar 
 

Studien är avgränsad till att endast undersöka aktiva aktiefonder som har större delen av 

placeringarna i Sverige. De utvalda fonderna kommer att finnas i Morningstars fondregister 

och ha en mätperiod på 5 år (2003-2007). Detta på grund av svårigheter med att finna ett 

tillräckligt stort urval av fonder som funnits längre än så. För undersökningen har sammanlagt 

30 fonder valts ut genom ett stratifierat slumpmässigt urval, varav 15 stora och 15 små. Stora 

fonder kommer att representeras av sådana aktiefonder som har en fondförmögenhet på minst 

5 miljarder kronor medan de utvalda små fonderna har en fondförmögenhet på högst en 

miljard kronor.  
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs de olika metoder som kommer att användas under uppsatsskrivandet, 

och det ges en redogörelse för tillvägagångssättet vid datainsamling och urval.  

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 

Det finns två metoder som används vid uppsatsskrivandet, kvalitativ och kvantitativ. De syftar 

på hur den information som samlats in genereras, bearbetas och analyseras. I en kvantitativt 

inriktad forskning innebär det mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning innebär det ”mjuka” data vid 

datainsamling, som till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.9 

 

Denna uppsats kommer främst att utgå från den kvantitativa metoden då det mesta av det 

insamlade materialet kommer att baseras på statistisk data. Med hjälp av insamlad data 

kommer korrelationer att beräknas och regressionsanalyser att göras av samband mellan olika 

variabler för fonderna. Med dessa beräkningar kan sedan fonderna jämföras för att se om det 

finns statistiskt signifikanta samband eller skillnader. 

 

2.2 Deduktiv och induktiv ansats 
 

Det finns två olika arbetssätt som kan användas för att dra slutsatser om verkligheten. Det ena 

är deduktivt sätt där slutsatser dras från allmänna principer och befintliga teorier.10 Det andra 

arbetssättet är induktivt där forskningsobjektet studeras först utan att ha förankrat 

undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Med hjälp av den insamlade informationen och 

empirin skapas en teori.11 I denna studie används den deduktiva ansatsen som utgår från 

existerande teorier som portföljteori och olika riskmått som vi sedan tillämpar på empirin för 

att dra slutsatser. 

                                                 
9 Patel; Davidson, Forskningsmetodikens grunder (2003)   
10 Ibid 
11 Ibid 
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2.3 Datainsamling 
 

Det finns olika sätt att samla information och det vanligaste sättet är att använda befintliga 

dokument, test och prov, olika former av självrapporteringar, attitydskalor, observationer samt 

intervjuer och enkäter. Det går inte att säga vilken som är bättre eller sämre än någon annan 

utan det är beroende på vad som ger bäst svar på frågeställningen samt den tid och medel som 

finns till sitt förfogande.12 Vi använde oss av sökmotorer samt olika hemsidor på Internet för 

att få tillgång till offentlig information och tidskrifter som berör studien. JSTOR är en databas 

som författarna har utnyttjat för att få tag på olika forskningsartiklar inom problemområdet. 

Vi har använt Morningstar som källa för att få data om fondernas historiska avkastning och 

uppgifter om olika riskmått samt förvaltningsavgifter.  

 

2.4 Urval 
 

Urvalet till denna uppsats har gjorts med ett så kallat stratifierat urval som går ut på att 

urvalspopulationen delas in i två delpopulationer (stratum). I vårt fall har vi baserat det på 

fondförmögenhet, och sedan gjort ett slumpmässigt urval från varje grupp.13  

 

Vi ville ha en så stor skillnad i förmögenhet som möjligt mellan stora och små fonder. 

Samtidigt ville vi ha ett tillräckligt stort urval i varje stickprovspopulation. Vår slutgiltiga 

gränsdragning för stora respektive små fonder kom till genom en avvägning mellan båda 

dessa krav. Fondernas variabler är de av Morningstar omnämnda vid den tidpunkt då det 

slutliga urvalet gjordes, det vill säga 2008-05-05. De kriterier vi ställde upp för urvalet till de 

två stickprovspopulationerna var följande: 

 

• 15 aktivt förvaltade aktiefonder i varje stickprov  

• Minst 5 miljarder kr i fondförmögenhet för stora fonder 

• Högst 1 miljard kr i fondförmögenhet för små fonder 

• Mätperiod på minst 5 år (2003-2007) 

• Fonder med huvuddelen av placeringarna i Sverige 

                                                 
12 Patel; Davidson, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
13 Trost, Enkätboken (2001) 
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3. Teori och tidigare undersökningar 
I det här kapitlet går vi först igenom fonddefinitioner och regelverk. Sedan går vi genom 

grundläggande portföljvalsteori och vanliga riskmått för att läsarna ska få en förståelse för 

hur avkastning och risk beror på varandra. Efter detta följer en presentation av tidigare 

studier som rör problemområdet. 

 

3.1 Fonder - definitioner och regelverk 
 

I detta avsnitt ges information om olika begrepp som är relaterade till fonder och 

fondmarknaden, och som kan vara av värde att känna till för läsare av denna uppsats. 

 

3.1.1 Fonder 

 

En fond är egentligen en större placering i aktier, obligationer, optioner eller andra 

värdepapper. Placeringarna ägs gemensamt av många investerare och förvaltas av 

professionella fondförvaltare. Alla pengar som placeras i fonden fördelas automatiskt på de 

värdepapper som fonden äger. Alla som vill kan köpa andelar i en fond, och blir då en så 

kallad andelsägare. De flesta fonder är öppna för både stora och små placerare.14 

 

3.1.2 Fondbolag 

 

Det är fondbolagens uppgift att genom sin förvaltning av fonden skapa en så bra avkastning 

som möjligt för andelsägarna. Fondens tillgångar ägs helt av andelsägarna, men dessa har 

inget inflytande över hur fondens tillgångar förvaltas. De har inte heller något inflytande över 

själva fondbolaget eller dess fondförvaltare. Fondbolaget företräder fonden, exempelvis vid 

bolagsstämmor och i kontakter med Finansinspektionen. Fondbolagen tar betalt för sitt arbete 

genom det förvaltningsarvode som debiteras av fonden. Fondbolaget är en juridisk person, 

och kan vara antingen ett fristående fondbolag eller ägas av en bank, ett försäkringsbolag eller 

ett annat värdepappersbolag. Fonden i sig är dock ingen juridisk person, vilket innebär att 

andelsägarna inte heller bär ansvar för fondens förpliktelser. 15 

                                                 
14 Fondspara.se 
15 Aktiespararna.se 
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3.1.3 Regler och tillsyn 

 

Förvaltningen av fonder regleras i lagen om värdepappersfonder från 1990. Lagen säger bl.a. 

att fonderna måste fördela sina innehav och sprida riskerna. Lagen ställer också krav på att det 

för varje värdepappersfond ska finnas ett förvaringsinstitut som kan vara antingen en bank 

eller annat kreditinstitut.16 Det är förvaringsinstitutets uppgift är att ta emot och förvara 

fondens tillgångar. Det ansvarar också för att kontrollera att utgivning och inlösen av andelar 

sköts på rätt sätt, att fondandelarnas värde beräknas korrekt samt att fonden följer sina 

placeringsbestämmelser. 17 

 

Bolag som har fonder som vänder sig till allmänheten godkänns och övervakas av 

finansinspektionen (FI). Finansinspektionen utövar tillsyn över fondbolaget, fonden och 

förvaringsinstitutet. Finansinspektionen har tagit fram lagar på fondmarknaden som alla måste 

följa. Några av de krav som ställs är bland annat att fonden regelbundet måste redovisa sina 

innehav till finansinspektionen, och att fondbolaget måste lämna halv- och helårsrapporter. 

Finansinspektionen tillsätter en revisor som ska granska varje fond och fondbolag. Om ett 

fondbolag eller förvaringsinstitutet missköter sig har finansinspektionen rätt att dra in bolagets 

tillstånd. 18 

 

3.1.4 Kategorisering 

 

I stort sett finns det två typer av fonder: aktiefonder och räntefonder. Det finns även en tredje 

form, blandfonder, som är en blandning i både räntebärande papper och aktier. Dessa tre är 

sedan indelade i olika kategorier beroende på placeringsinriktningar. 

 

3.1.4.1 Räntefonder 

 

Räntefonder har placeringar i räntebärande värdepapper som till exempel obligationer och 

statsskuldsväxlar. Det finns både korta och långa räntefonder. Korta räntefonder, också 

kallade penningmarknadsfonder eller likvidationsfonder, har placeringar i värdepapper med 

                                                 
16 Notisum.se 
17 Aktiespararna.se 
18 Ibid 
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en löptid som är kortare än ett år. Dessa är därför mindre känsliga för räntevariationer och 

därmed mindre riskfyllda. Långa räntefonder, som även kallas för obligationsfonder, har 

placeringar i värdepapper med löptider längre än ett år och är förenade med en högre risk. Vid 

räntestigningar minskar värdet på fonden.19 

 

3.1.4.2 Aktiefonder 

 

Aktiefonder som är den mest populära typen av fonder bland sparare har högre risk än 

räntefonder. För att benämnas aktiefond måste fonden placera minst 75 procent av 

fondförmögenheten i aktier. Aktiefonder har många olika inriktningar till exempel land, 

region, bransch, småbolag, index eller etiska fonder. Den vanligaste indelningen är 

geografisk, exempelvis Sverigefond eller Europafond. De olika typerna av aktiefonder har 

högre risk ju mer specialiserade de är.20 

 

3.1.4.3 Blandfonder 

 

Blandfonder är som tidigare nämnt en blandning mellan aktier och räntebärande papper, vilket 

innebär en lägre risk än rena aktiefonder. Risken varierar med fördelningen mellan aktier och 

räntepapper, ju högre andel aktier desto högre risk. 

 

3.1.4.4 Indexfonder 

 

Indexfonder har som mål att följa utvecklingen för ett specifikt index. Ett vanligt index som 

används är OMXS30 som innehåller ca 30 av de mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. 

Fonden har då lika stora andelar av varje aktie som det finns på det indexet.21 

                                                 
19 Fondspara.se 
20 Fondspara.se 
21 Ibid 
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3.1.5 Avgifter 

 

Fondbolagen tar ut en förvaltningsavgift för sina fonder som bland annat ska täcka 

kostnaderna för administration, förvaltning och analyser. Kostnaderna skiljer sig mycket 

mellan olika fonder och fondbolag. Vanligtvis är aktiefonder dyrare än räntefonder, och aktivt 

förvaltade fonder har normalt sett högre avgifter än indexfonder. När avkastning anges och 

dagliga andelskurserna redovisas för fonderna så har alla avgifter redan dragits bort. Vissa 

fondbolag tar även ut en avgift när du gör insättningar eller uttag, men det är relativt ovanligt i 

Sverige. I totalkostnaden för fondsparandet ingår även courtage, vilket är avgifter fonden 

betalar till aktiemäklarna när aktier köps och säljs i fonden. Förvaltningsavgiften är känd i 

förväg och tas ut dagligen med 1/365 av årsavgiften medan totalkostnad varierar och därför 

endast kan redovisas i efterskott.22 

 

3.2 Portföljteori och vanliga riskmått 
 

3.2.1 CAPM 

 

CAPM utgår från relationen mellan risk och förväntad avkastning. Modellen förutsätter att 

individer endast kommer att betala för en riskfylld tillgång om den förväntade avkastningen 

kan kompensera för risken. 23 

 

Formel: 

Ra=Rf+B*(Rm-Rf) 

 

Ra: förväntad avkastning 

Rf=riskfri avkastning 

B= betavärde 

Rm=avkastning på marknaden 

 

Med Security Market Line (SML) illustreras CAPM grafiskt. 

                                                 
22 Fondspara.se 
23 Westerfield, Corporate Finance (2005) 
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Figur 1. CAPM 
- Security Market Line 
 

SML visar det linjära sambandet mellan avkastning och risk. 

Förväntad avkastning för en aktie med beta=0 är samma som den riskfria räntan. 

Den förväntade avkastningen för en aktie med beta=1 är samma som förväntad avkastning på 

marknaden. De tillgångar som hamnar över linjen har lyckats uppnå överavkastning, medan 

de som hamnar under linjen underavkastar.  

 

3.2.2 Portföljavkastning 

 

Avkastningen för en fond består dels av den värdeförändring som uppstår när fondens innehav 

får en värdeökning, och dels av utdelningarna som betalas ut till andelsägarna.  

 

För att beräkna en portföljs förväntade avkastning väger man samman de ingående 

tillgångarnas vikter i portföljen med deras förväntade avkastning.  

För en portfölj som innehar två tillgångar kommer formeln se ut som följer:24 

 

BBAA RXRXRp +=  

Rp: Portföljens förväntade avkastning 

XA: Tillgång A’s vikt i portföljen 

                                                 
24 Westerfield, Corporate Finance (2005) 
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RA: Tillgång A’s förväntade avkastning 

XB: Tillgång B’s vikt i portföljen 

RB: Tillgång B’s förväntade avkastning 

 

3.2.3 Riskmått 

 

3.2.3.1 Standardavvikelse 

 

Standardavvikelse är ett vanligt sätt att mäta risk. Standardavvikelse kan definieras som ett 

riskmått som mäter hur mycket fondkursen stiger och sjunker under en period i förhållande 

till fondens genomsnittliga värde. Ju lägre standardavvikelse desto lägre risk har fonden. 25 

 

Formeln för att beräkna standardavvikelse: 

( )
1

1

2

−

−
=

∑
=

T

RR
T

t
t

σ  

 

σ : standardavvikelse 

T: tidshorisont 

T: tid (år) 

R: avkastning 

R : genomsnittlig avkastning 

                                                 
25 Fondbolagen, Fondspecial 
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3.2.3.2 Beta 

 

Betavärdet är ett mått på marknadsrisk och mäter hur känslig fonden är för rörelser på 

marknaden. Vid ett betavärde på 1 så rör sig fonden lika mycket som marknaden (index). Ett 

betavärde på 1,5 innebär att om marknaden går upp med 1 % så kommer fonden att gå upp 

med 1,5 %, och vice versa vid nedgång.26 

Formel: 

β= 2σ
σ ij  

 

β: betavärde 

ijσ : kovariansen mellan tillgången och marknadsportföljen 

2σ : marknadsportföljens varians  

 

3.2.3.3 Korrelation, kovarians och regression 

 

Korrelation och kovarians är mått som används för att mäta samband mellan två 

slumpvariabler. Korrelation är en standardiserad form av kovarians. Om observerade värden 

på variablerna ställs upp i ett så kallat spridningsdiagram så kan man se om någon korrelation 

(samband) förekommer. På spridningsdiagrammet kan man sen dra den regressionslinje som 

bäst beskriver sambandet mellan variablerna. Om det finns ett samband så kan det vara 

antingen positivt eller negativt. Styrkan på det linjära sambandet kan mätas med hjälp av en 

korrelationskoefficient. Den definieras som: 

 

22 )()(
))((

YYiXXi
YYiXXirXY

−−∑
−−∑

=  

 

Korrelationskoefficienten antar alltid ett värde mellan -1 och +1, vilket representerar ett 

perfekt linjärt negativt respektive positivt samband. Är värdet noll så är variablerna inte alls 

korrelerade. 27 

                                                 
26 Fondbolagen, Fondspecial 
27 Dahmström, Från datainsamling till rapport (2000) 
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Figur 2. Korrelation 
– Positiv, negativ och ingen korrelation  
 

Formeln för en enkel regression är: 

 

Y= a +bX 

 

Där Y är den beroende och X är den oberoende variabeln. Koefficienten b är lutningen på 

linjen och visar genomsnittlig förändring i Y om X ökar en enhet. Koefficienten a är linjens 

intercept, dvs. Y-värdet då X=0. 28 

 

3.3 Riskjusterade avkastningsmått 
 

3.3.1 Sharpekvot 

 

Med ett riskjusterat avkastningsmått mäter man fondens avkastning med hänsyn tagen till 

risken. Ett sådant mått är sharpekvoten som mäter överavkastningen jämfört med riskfri 

avkastning dividerat med standardavvikelsen. 29 

 

p

fp RR
Sh

σ
−

=  

                                                 
28 Ibid 
29 Gavelin, Finansiell ekonomi i praktiken (2007) 
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3.3.2 Jensens alfa 

 

Ett annat riskjusterat avkastningsmått är Jensens alfa som jämför en portföljs avkastning mot 

vad den borde vara givet CAPM. Det som alltså skiljer från sharpekvoten är riskbegreppet. 

Istället för standardavvikelsen används beta.30 

 

Formeln är: 

pfMpfp RRRR εβα +−+=− )(*  

 

3.4 Tidigare undersökningar 
 

Engström (2000) har i sin doktorsavhandling kommit fram till att stora fonder med 

fondförmögenheter på flera miljarder i genomsnitt går sämre än mindre fonder. Dessutom är 

de små fondernas förvaltare mer aktiva än de stora fondernas. Hans slutsatser får stöd av en 

granskning som Pengar24 gjort om de 30 största fonderna som visade att en tredjedel inte nått 

upp till sitt respektive index, sett över en femårsperiod. En förklaring som Engström ger är att 

de större fondbolagen har svårare att agera effektivt på marknaden eftersom det tar tid att sälja 

de aktier förvaltaren inte längre tror på.31 

 

Dahlqvist, Engström och Söderlind (2000) har använt fonddata från perioden 1993-1997 i en 

studie av svenska fonders riskjusterade avkastning i form av Jensens Alfa. Med hjälp av 

regressionsanalyser studeras avkastningens samband med diverse variabler, däribland 

fondstorlek. När det gäller den största typen av fonder på den svenska marknaden, de tidigare 

skattesubventionerade allemansfonderna, finner författarna att det förekommer ett signifikant 

negativt samband mellan fondstorlek och avkastning. En förklaring som ges är att 

allemansfonderna är relativt stora i förhållande till sitt marknadsindex och således har svårt att 

tillämpa en aggressiv placeringsstrategi. Författarna finner dock inga signifikanta samband 

mellan fondstorlek och avkastning när det gäller andra typer av aktiefonder som är mindre i 

förhållande till sina jämförbara index. Några av slutsatserna som författarna kommer fram till 

i studien är att större fonder i genomsnitt presterar en sämre avkastning än små fonder. Som 

                                                 
30 Ibid 
31 e24.se, artikel 37771 
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mått på hur aktiv fonden är har man använt variabeln omsättningshastighet, och funnit att de 

mer aktivt förvaltade fonderna till viss del presterar bättre avkastning än de fonder som är mer 

passiva i sin handel. En ytterligare slutsats i studien är att fondernas avkastning delvis är 

negativt korrelerad med förvaltningsavgiften.32  

 

Utvärderingsföretaget Indecap har granskat nya små Sverigefonder och sett att 75 procent av 

dessa gått bättre än genomsnittsfonden. Detta fenomen förklaras med att förvaltaren får en 

större rörlighet med ett litet kapital, och att förvaltaren är mycket fokuserad på att ge ett bra 

resultat i början. Nya fonder i små bolag har dessutom ofta en fördel i att det är en förvaltare 

som kan koncentrera sig helt på fonden utan att behöva sköta flera andra fonder samtidigt. 

Indecap finner också att stora fonder generellt har högre avgifter trots en tendens att gå som 

index.33 

 

Kinnel (2004) har i en artikel publicerad på Morningstars amerikanska webbsida analyserat 

vilka fördelar små fonder har i jämförelse med stora. Enligt författaren är fondförmögenheten 

en faktor som bland annat påverkar kostnader, personalstorlek, skatter och fondens 

omsättningshastighet. Till en viss grad så kan en ökad fondförmögenhet vara positivt ur 

kostnadssynpunkt då exempelvis skatt på utdelningar kan fördelas över ett större antal 

andelsägare. Men ökar fondförmögenheten över den nivån så kommer kostnaderna istället att 

öka. Detta beror enligt författaren främst på att fonden kommer ha en större påverkan på 

priset av de aktier som ska köpas eller säljas. Även om köpet/försäljningen skulle spridas ut 

över en längre tidsperiod kommer det sannolikt att ha en inverkan på aktiens pris. För att finna 

den specifika nivån där fondförmögenheten varken är för stor eller för liten så definierar 

Kinnel ett nytt begrepp, "bloat ratio”, som förenklat kan beskrivas som produkten av fondens 

omsättningshastighet och handelsvolymen för de 25 största innehaven i fonden. 34 

 

Chen et al. (2004) har analyserat amerikansk fonddata för perioden 1962-1999, och kunnat 

visa att fondstorlek har en negativ inverkan på avkastning. Enligt författarna är detta samband 

mest signifikant för småbolagsfonder. I artikeln diskuterar författarna möjliga förklaringar till 

varför en stor fondförmögenhet har negativa effekter på avkastning. En av förklaringarna 

                                                 
32 Journal of finance, Vol.35 NO.3 
33 Privata affärer, krönika 2006-09-04 
34 Morningstar.com 
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utgår ifrån vad författarna kallar ”likviditetshypotesen”. Enligt denna hypotes så skulle en 

liten fond kunna placera hela sin förmögenhet i sina bästa ”idéer”, medan en stor fond på 

grund av sin stora förmögenhet blir mer trögrörlig och endast kan ta större placeringar i stora 

aktier som egentligen inte tillhör förvaltarens förstahandsval. Anledningen till detta är att en 

stor fond inte kan göra placeringar i en aktie med låg likviditet (omsättning) utan att kraftigt 

påverka aktiens pris. Detta förklarar också varför sambandet är tydligast hos 

småbolagsfonder. De kostnader som enligt likviditetshypotesen uppstår i stora fonder 

överträffar de skalfördelar fonderna har, bland annat i form av större resurser för analyser.  

 

Innebär då detta att två små fonder med varsin förvaltare inte skulle kunna gå ihop till en stor 

fond och fortfarande prestera lika bra resultat? Eller om man vänder på frågan. Kan inte en 

stor fond anställa fler förvaltare som gör flera små placeringar i flera mindre aktier och på så 

sätt nå samma avkastning som de mindre fonderna? Anledningarna till att det inte skulle bli så 

beror enligt författarna delvis på den hierarkiska organisationen. De flesta små fonderna kan 

skötas av en ensam förvaltare medan de stora fonderna ofta har flera förvaltare som sköter 

placeringarna. I en liten fond har förvaltaren en större frihet i sitt val av aktier och känner 

därför ett större ansvar över fondens prestation. I de stora fonderna med flera förvaltare blir 

själva beslutsprocessen för placeringar viktigare. Förvaltarna får inte samma frihet att välja 

placeringar utan måste först övertyga andra om sina placeringsidéer. Detta skulle kunna leda 

till ett minskat incitament. Små fonders förvaltare är bra på att analysera ”mjuka data”, 

exempelvis genom besök hos företag och samtal med företagsledare. Detta visar sig också i 

det faktum att de små fonderna oftare har placeringar i lokala aktier. Förvaltarna för de stora 

fondernas har det svårare att övertyga varandra om placeringsidéer med ”mjuka data”, istället 

måste de satsa mycket mer på kostnadskrävande kvantitativa analyser av ”hårda data”.  

 

Ett annat intressant resultat som framkommer i studien är att medan avkastningen är negativt 

korrelerad med fondens storlek så är den samtidigt positivt korrelerad med fondfamiljens eller 

fondbolagets storlek. Enligt författarna har detta att göra med lägre fasta kostnader och att 

stora fondbolag kan förhandla ner kostnader för exempelvis courtage. Så en slutsats blir att de 

fonder som ger upphov till  bäst avkastning är små fonder som tillhör stora fondbolag.35 

                                                 
35 The American economic review, Vol 94, No. 5 
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4. Egen undersökning 
I detta avsnitt tar vi upp de grundläggande förutsättningarna för studiens genomförande. Vi 

redogör först definitioner för de variabler som inhämtats från Morningstar, och därefter 

beskrivs de olika fel som kan uppstå under arbetets gång. 

 

4.1 Allmänna förutsättningar 

4.1.1 Morningstars beskrivning av variabler 

 

All data som ligger till grund för uppsatsens empiri är inhämtad från Morningstars 

fondregister. Därför är det väsentligt att här beskriva hur Morningstar går till väga vid 

beräkningar av de variabler som ingår i denna studie. 

 

4.1.1.1 Fondförmögenhet 

 

Fondförmögenheten beräknas som det totala värdet av fondens tillgångar och likvida medel. I 

sina beräkningar inkluderar Morningstar fondens fodringar och drar av dess skulder. 

Fondförmögenheten gäller vanligtvis vid slutet av en månad och presenteras i miljoner i 

fondens noteringsvaluta. Morningstar uppdaterar värdet varje gång fonden ger ut en ny helårs- 

eller halvårsrapport.36 

 

4.1.1.2 Standardavvikelse 

 

Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning i snitt har skilt sig från 

medelavkastningen under de senaste 36 månaderna. Standardavvikelsen som visas i 

Morningstar anges i procentenheter på årsbasis och är grundad på månatliga avkastningar. 

                                                 
36 Morningstar.se 
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4.1.1.3 Sharpekvot 

 

Sharpekvoten beräknas med hjälp av historiska värden de senaste 36 månaderna. Morningstar 

dividerar avkastningen utöver den riskfria med avkastningens standardavvikelse omräknad till 

årstakt. För den riskfria räntan används en tre månaders statsskuldväxel.37 

 

4.1.1.4 Beta 

 

Med beta jämförs fondens utveckling över 36 månader och hela marknadens utveckling under 

samma period. Det betavärde som presenteras i Morningstar mäter förhållandet mellan 

fondens avkastning över tre månaders statsskuldväxel (SSVX) och benchmark index 

(marknadens) avkastning över SSVX.38 

 

4.1.1.5 Alfa 

 

Alfavärdet är också baserat på 36 månaders utveckling och anges i procent över ett år.39 

 

4.1.1.6 Avkastning 

 

Fondernas avkastning som presenteras på Morningstar är alltid beräknade i svenska kronor. 

Detta gäller även för fonder som rapporterar sina andelskurser i andra valutor. 40 

Avkastningsvärdena presenterade i denna studie är ett beräknat genomsnitt för varje fonds 

årliga avkastning de senaste fem åren.  

                                                 
37 Ibid 
38 Morningstar.se 
39 Ibid 
40 Ibid 
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4.1.1.7 Förvaltningsavgift 

 

Morningstar presenterar den förvaltningsavgift som fondbolagen själva anger. Det nämns 

dock att det finns en del viktiga avvikelser. I vissa fall, till exempel hos PPM, får kunden en 

rabatt på avgiften och nettoavgiften är därmed lägre. En annan avvikelse är att fonder ibland 

har både en fast avgift i procent och en resultatbaserad förvaltningsavgift. 41 

 

4.1.2 Statistiska fel 

 

I undersökningar kan det uppstå många fel och osäkerhet av olika slag, vilket kan leda till att 

undersökningen inte blir tillförlitigt. För att undvika detta är det bra att först förstå vilka fel 

som kan uppstå och de olika effekterna som felen medför.42 

 

4.1.2.1 Urvalsfel 

 

Urvalsfel uppstår då endast en del av populationen undersöks. Eftersom fondmarknaden är 

stor har studien avgränsats till en mindre del av marknaden, vilket leder till att 

undersökningens resultat kan påverkas av vilka fonder som plockats fram genom det 

slumpmässiga urvalet.  

 

4.1.2.2 Täckningsfel 

 

Täckningsfel uppkommer på grund av fel i ramen. Det finns två typer av täckningsfel, den ena 

är undertäckning som innebär att vissa objekt som saknas i ramen borde ingå i 

undersökningspopulationen. Detta händer ofta då det har gått lång tid sedan ramen 

fastställdes. Övertäckning är ett annat täckningsfel som uppstår när vissa objekt inte ska vara 

med i undersökningen, men som inte kunnat sorteras bort.43  

 

                                                 
41 Ibid 
42 SCB, Fel hit och fel dit. 
43 SCB, Hur går en statistisk undersökning till? 
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Genom en indelning i två delpopulationer kommer fonder som uppfyller våra storleks- och 

placeringskrav noggrant sorteras ut för undersökningen. På så sätt kommer vi försöka undvika 

över- och undertäckningsfel. 

 

4.1.2.3 Bearbetningsfel 

 

Bearbetningsfel är fel som uppstår vid insamling och behandling av data. Då vi inte gör några 

egna beräkningar av variablerna så måste vi förlita oss på att Morningstar beräknat och angett 

siffror korrekt på sin hemsida. Morningstar är världens största utgivare av objektiv och 

jämförbar fondinformation44, och därför anser vi att vår insamlade data har en hög 

tillförlitlighet. All bearbetning av denna studies insamlade data kommer att ske med hjälp av 

Excel samt statistikprogrammet Minitab. Det kan uppstå slarvfel vid inmatning av data i dessa 

program. För att undvika detta gör vi ständiga kontroller av materialet. 

                                                 
44 Morningstar.se 
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5. Empiri och analys 
I detta avsnitt presenteras först fonderna som ingår i undersökningen. Sedan redovisas en 

beskrivning av hur variablerna är fördelade för de två stickproven. Kapitlet avslutas med 

resultaten av genomförda regressionsanalyser samt andra för studien intressanta jämförelser. 

 

5.1 Fonddata 
 

I tabellerna som följer presenteras fonderna i våra två stickprovspopulationer. De värden som 

redovisas är hämtade från Morningstar och beskrivs närmare i avsnitt 4.1. 

  

Små 
Fondförmögenhet 

mkr Standardavvikelse Sharpekvot
Öhman Sverigefond 237,82 15,86% 0,69 
Eldsjäl Sverigefond 45,38 15,21% 0,69 
ABN AMRO Sverige 81,18 15,66% 0,56 

Enter Sverige 257,7 16,31% 0,71 
Carlson Sverige Koncis 433,53 15,59% 0,85 

Kaupthing Swedish Growth 459,76 16,25% 1 
Cicero Sverige SRI 27,42 15,54% 0,64 
Eldsjäl Gåvofond 53,46 15,40% 0,66 

Swedbank Robur Hockeyfond 9,63 16,04% 0,76 
Skf Allemansfond 86,39 16,54% 0,76 
Carnegie Sverige 325,34 15,48% 0,72 
Lannebo Sverige 758,48 14,78% 0,58 

Spiltan Aktiefond Sverige 169,91 16,08% 0,83 
Swedbank Robur Vasaloppsfond 15,21 16,10% 0,79 

Folksam LO Västfond 772,38 15,79% 0,73 
    

Stora    
SEB Sverigefond 11813,79 15,78% 0,64 

Swedbank Robur Sverigefond 6894,69 16,21% 0,77 
AMF Pension Aktiefond Sverige 12840,51 16,06% 0,82 

Folksam LO Sverige 10293,73 15,90% 0,71 
SEB Sverigefond Stora bolag 7254,39 15,48% 0,68 
Länsförsäkringar Sverigefond 6311,54 15,97% 0,61 

Didner & Gerge Aktiefond Sverige 9052,08 15,48% 0,58 
Robur kapitalinvest 26460,19 13,65% 0,57 

Handelsbanken Reavinstfond 7234,08 16,10% 0,74 
SEB Aktiesparfond 11587,28 14,04% 0,53 

Swedbank Robur Aktiefond Pension 16993,67 13,60% 0,64 
Nordea Allemansfond Beta 10388,64 14,95% 0,6 
Nordea Allemansfond Alfa 14985,58 14,62% 0,69 

Swedbank Robur Allemansfond 3 14509,34 14,32% 0,64 
HQ Strategi 6038,69 14,14% 0,96 

Tabell 1. Fonddata 
– Fondförmögenhet, standardavvikelse och sharpekvot 
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Små Beta Alfa Förvaltningsavgift

Genomsnittlig 
årsavkastning (5 

år) 
     

Öhman Sverigefond 0,94 1,7 1,20% 19,76% 
Eldsjäl Sverigefond 0,9 1,63 1,60% 22,48% 
ABN AMRO Sverige 0,92 -0,41 1,60% 19,6% 

Enter Sverige 0,91 2,6 1,70% 22,34% 
Carlson Sverige Koncis 0,9 4,52 1,50% 20,48% 

Kaupthing Swedish Growth 0,93 7,15 1,40% 30,74% 
Cicero Sverige SRI 0,91 1,03 1,20% 20,74% 
Eldsjäl Gåvofond 0,91 1,45 1,60% 22,38% 

Swedbank Robur Hockeyfond 0,95 2,83 1,40% 23,12% 
Skf Allemansfond 0,92 3,39 1% 22,2% 
Carnegie Sverige 0,92 2,19 1,70% 21,3% 
Lannebo Sverige 0,76 -2,38 1,60% 18,22% 

Spiltan Aktiefond Sverige 0,78 2,03 1,50% 30,46% 
Swedbank Robur Vasaloppsfond 0,95 3,36 1,40% 23,42% 

Folksam LO Västfond 0,94 2,34 0,40% 21,92% 
     

Stora     
     

SEB Sverigefond 0,93 0,94 1,30% 20,3% 
Swedbank Robur Sverigefond 0,96 3,06 1,40% 23,38% 

AMF Pension Aktiefond Sverige 0,94 4,01 0,40% 22,96% 

Folksam LO Sverige 0,94 1,98 0,40% 21,56% 

SEB Sverigefond Stora bolag 0,91 1,54 1,30% 21% 
Länsförsäkringar Sverigefond 0,94 0,8 1,30% 19,9% 

Didner & Gerge Aktiefond Sverige 0,8 -2,63 1,22% 21,62% 
Robur kapitalinvest 1,01 0,85 1,40% 14,94% 

Handelsbanken Reavinstfond 0,95 2,64 1,50% 20,46% 
SEB Aktiesparfond 1,04 0,28 1,40% 14,78% 

Swedbank Robur Aktiefond Pension 1 1,71 0,40% 15,74% 
Nordea Allemansfond Beta 1,07 1,5 1,41% 17,42% 
Nordea Allemansfond Alfa 1,06 2,8 1,40% 17,7% 

Swedbank Robur Allemansfond 3 1,05 1,88 1,40% 17,14% 
HQ Strategi 0,73 3,1 1,50% 19,68% 

Tabell 2. Fonddata 
– Beta, alfa, förvaltningsavgift och genomsnittlig avkastning (5 år) 
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5.2 Beskrivande statistik  
 

Insamlad data har bearbetats så att en överblick fås över fördelningen hos variablerna 

avkastning, standardavvikelse samt förvaltningsavgift för fonderna i urvalets två 

stickprovspopulationer, ”stora” respektive ”små” fonder.  

 
5.2.1 Avkastning 
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Figur 3. Avkastning 
– Fördelning av avkastningen 2003-2007 för stora fonder (15) 
 

Ett normalitetstest prövar om avkastningen i stickprovet är normalfördelad. Nollhypotesen 

som säger att fördelningen inte är normalfördelad kan inte förkastas vid ett p-värde större än 

0.05. Därmed kan inte de stora fondernas avkastning antas vara normalfördelad. Detta 

framgår även i diagrammet med en relativt stor och platt spridning från medelvärdet. 

Medelvärdet för de stora fondernas avkastning är ungefär 19,2 procent, vilket är något lägre 

än medianen på 19,9 procent. Detta visar att materialet är något skevt åt höger, det vill säga 

att koncentrationen av värden är större på den sidan. Kurtosis, som är ett mått för hur 

sannolika de mer extrema utfallen är, säger med ett negativt värde att fördelningen är ganska 

platt i jämförelse med en normalfördelning. Konfidensintervallet visar att avkastningens 

medelvärde med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 17,7 - 20,8 procent. 



30 

0,300,280,260,240,220,200,18

Median

Mean

0,250,240,230,220,210,20

1:a Kv artill 0,20480
Median 0,22200
3:e Kv artill 0,23120
Maxv ärde 0,30740

0,20649 0,24572

0,20577 0,22881

0,02593 0,05586

A -kv adrat 1,29
P-V ärde < 0,005

Medelv ärde 0,22611
StdA v 0,03542
V arians 0,00125
Skev het 1,60916
Kurtosis 2,31967
N 15

Minsta v ärde 0,18220

A nderson-Darling Normalitetstest

95% konfidensinterv all för medelv ärde

95% konfidensinterv all för median

95% konfidensinterv all för S tdA v
95 % konfidensintervall

Små fonders avkastning

 
Figur 4. Avkastning 
– Fördelning av avkastning 2003-2007 för små fonder (15) 
 

De små fondernas avkastning kan enligt normalitetstestet approximeras med en 

normalfördelning (p<0,05). Medelvärdet på ca 23 % är högre än för de stora fonderna. Ett 

positivt värde på variabeln skevhet indikerar att materialet är skevt åt vänster. Skevheten åt 

vänster innebär också att medelvärdet är större än medianen. De två fonder som har en 

genomsnittlig avkastning över 30 procent är extrema observationer och markeras därför med 

asterisker i lådogrammet. Dessa två höga värden är sannolikt förklaringen till varför 

medelvärdet är högre än medianen. Avkastningen för de små fonderna kommer med 95 

procents sannolikhet finnas i intervallet 20,6 – 24,6 procent. 

 

5.2.2 Standardavvikelse 

 

 Antal obs. Medelvärde Minsta värde Median Max värde 

Små fonder 15 0,15775 0,14780 0,15790 0,16540 

Stora fonder 15 0,15087 0,13600 0,15480 0,16210 
Tabell 3. Standardavvikelse 
– Fördelning av standardavvikelse bland stora (15) respektive små fonder (15) 
 

Små fonder har en något högre standardavvikelse i genomsnitt i jämförelse med de större 

fonderna. Även medianen är högre, vilket är en indikation på att extremvärden inte påverkat 

resultatet. 
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5.2.3 Förvaltningsavgift 

 

 Antal obs. Medelvärde Minsta värde Median Max värde 

Små fonder 15 0,013867 0,00400 0,01500 0,01700 

Stora fonder 15 0,01182 0,00400 0,01400 0,01500 
Tabell 4. Förvaltningsavgift 
– Fördelning av förvaltningsavgift bland stora (15) respektive små fonder (15) 
 

De stora fonderna i vårt urval har i genomsnitt en lägre förvaltningsavgift än de små. 

Skillnaden är i snitt ungefär 0,2 procent. Medianen är även den lägre. 

 

5.3 Statistisk analys 
 

I detta avsnitt bearbetas och analyseras insamlad data för att se om det förekommer några 

signifikanta samband eller skillnader mellan variablerna. 

 

5.3.1 T-test och konfidensintervall för skillnad i avkastningsmedelvärde 

 

Ett t-test prövar om skillnaden i avkastningsmedelvärde för de två stickproven är 

slumpmässig (H0) eller om det förekommer en statistiskt signifikant skillnad.  

 

 Antal obs. Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

Små fonder 15 0,2261 0,0354 0,0091 

Stora fonder 15 0,1924 0,00400 0,01400 
Tabell 5. T-test och konfidensintervall 
– Spridning av avkastning i stora (15) respektive små fonder (15) 
 

Skillnaden = Medelvärde (små fonders avk) – Medelvärde (stora fonders avk) 

Estimerad skillnad = 0,0337 

95% konfidensintervall för skillnad = {0,0098 ; 0,0577} 

T-test resultat: 

T = 2,90 ; P = 0,008 

 

Konfidensintervallet visar att skillnaden mellan populationernas avkastning med 95 procents 

sannolikhet kommer att ligga mellan 0,0098 och 0,0577. Populationen ”små fonder” kommer 
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således i genomsnitt ha en avkastning ca 1-6 procent högre än de stora. Enligt testet är 

skillnaden dessutom statistiskt signifikant (p<0,05 och T>1,96).  

 

5.3.2 Avkastning och fondförmögenhet 
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Figur 5. Avkastning vs fondförmögenhet 
- 2003-2007, samtliga fonder (30) 
 

(1) AVK = 0,228 – 0,00311 FÖRM  * Signifikant vid 0,005 
             (-3,91)* 
 
AVK, avkastning, FÖRM, fondförmögenhet. 
T = -3,91 , P = 0,001, R2 = 35,3%, R = -0,595 
 

Enligt beräkningar i Minitab har korrelationskoefficienten ett värde på -0,595, vilket tyder på 

ett negativt samband mellan den beroende variabeln, avkastning, och den oberoende variabeln 

fondförmögenhet. Regressionsanalysen gav ett p-värde på 0,002. Ett p-värde under 0,05 

innebär att nollhypotesen kan förkastas och att sambandet därför är statistiskt signifikant med 

95 procents konfidensnivå (sannolikhetsintervall). Det värde som anges i parentesen under 

regressionsekvationen är t-värdet (-3,91). Detta värde ligger under gränsvärdet på -1,96, och 

är därför en ytterligare indikation på att ett negativt samband förekommer med minst 95 

procents sannolikhet. Regressionen i diagrammet kan dock vara missvisande då det är en 

skillnad i skalan för de stora och små fonderna. Då de små fonderna har en förmögenhet 

närmare varandra blir observationerna hoptryckta i spridningsdiagrammet i jämförelse med de 

stora som är mer spridda. 



33 

Ekvation (1) tolkas så att för varje miljard kr fondförmögenheten ökar så kommer 

avkastningen att minska med 0,00311 procentenheter. R-kvadrat indikerar att 35,3 procent av 

variationen i avkastning kan förklaras av skillnader i fondförmögenhet. 
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Figur 6. Avkastning vs fondförmögenhet 
- 2003-2007, stora fonder (15) 
 

(2) AVK = 0,231 – 0,00336 FÖRM  * Signifikant vid 0,005 
             (-3,03)* 
 
AVK, avkastning, FÖRM, fondförmögenhet. 
T = -3,03 , P = 0,010, R2 = 41,5%, R = -0,644 
 

Spridningsdiagrammet för sambandet mellan avkastning och fondförmögenhet gällande 

stickprovet med stora fonder påvisade ett starkare samband. Ett större negativt värde på 

korrelationskoefficienten, R= -0,644, bekräftar detta. De t- och p-värden som beräknats i 

regressionsanalysen tyder på att sambandet är statistiskt signifikant.  
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Figur 7. Avkastning vs fondförmögenhet 
- 2003-2007, små fonder (15) 
 

(3) AVK = 0,229 – 0,0133 FÖRM   
             (-0,35) 
 
AVK, avkastning, FÖRM, fondförmögenhet. 
T = -0,35 , P = 0,733, R2 = 0,9%, R = -0,3 
 

En nästintill helt rät horisontell linje i spridningsdiagrammet visar på att ingen korrelation 

mellan avkastning och fondförmögenhet finns när det gäller fonder med en förmögenhet på 

under en miljard kr. Testvariablerna från regressionsanalysen i Minitab bekräftar att det inte 

förekommer något signifikant samband mellan avkastning och fondförmögenhet för små 

fonder.  
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5.3.3 Skillnader i risk 

 

För att ta reda på hur stora och små fonder skiljer sig i risk och riskjusterad avkastning görs 

nedan några sådana tester.  

 

5.3.3.1 Standardavvikelse och fondförmögenhet 
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Figur 8. Standardavvikelse vs fondförmögenhet 
- 2003-2007, samtliga fonder (30) 
 
(4) StdAv = 0,159 – 0,000763 FÖRM  * Signifikant vid 0,005 
             (-4,43)* 
 
StdAv,standardavvikelse, FÖRM, fondförmögenhet. 
T = -4,43 , P = 0,000, R2 = 41,2%, R = -0,642 
 

Det negativa sambandet är statistiskt signifikant och tyder på att små fonder är mer riskfyllda 

än stora. 
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5.3.3.2 Sharp och fondförmögenhet (Stora fonder) 

 

En jämförelse med sharpekvoten görs för att se om avkastning har ett samband med 

fondförmögenhet även med hänsyn tagen till risken. Då sambandet mellan avkastning och 

fondförmögenhet endast var signifikant i populationen stora fonder görs denna 

regressionsanalys endast för det stickprovet. 
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Figur 9. Sharpekvot vs fondförmögenhet 
– 2003-2007, stora fonder (15) 
 

(5) Sharp = 0,774 – 0,00832 FÖRM   
             (-1,58) 
 
Sharp, sharpekvot, FÖRM, fondförmögenhet. 
T = -1,58 P = 0,138, R2 = 16,2%, R = -0,402 
 

Korrelationskoefficienten, R, får ett värde på -0,402 som indikerar ett ganska svagt negativt 

samband. Enligt de framräknade testvariablerna är sambandet dock inte statistiskt signifikant 

på 95 % -nivån. 

 
Den högre avkastningen för de mindre fonderna i stickprovet ”stora fonder” kan således 

delvis förklaras med en högre risk. 
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5.3.3.3 Alfa och fondförmögenhet (Stora fonder) 

 

(6) A = 1,85 – 0,0191 FÖRM   
             (-0,24) 
 
A, alfa, FÖRM, fondförmögenhet. 
T = -0,24 , P = 0,817, R2 = 0,4%, R = -0,2 
 

Testvariablerna visar att alfavärdet för fonderna i stickprovet ”stora fonder” inte alls har något 

signifikant samband med fondförmögenheten.  

 

5.3.4 Multipel regression 

 

En multipel regression görs för att ta reda på huruvida fondförmögenheten fortfarande har en 

signifikant påverkan på avkastningen (se ekvation 1) när fler förklaringsvariabler 

introduceras. Den regression som beräknats ger svar på hur avkastningen är relaterad till de 

oberoende variablerna fondförmögenhet, standardavvikelse och förvaltningsavgift.  

 
(7) AVK = 0,197 – 0,00107 FÖRM + 2,67 StdAv + 0,05 FörAvg * Signifikant vid 0,005 
             (-1,11) (3,46)* (0,04) R2 = 58,9% 
 
AVK, avkastning,FÖRM, fondförmögenhet.StdAv,standardavvikelse,FörAvg, förvaltningsavgift  
Fondförmögenhet, T = -1,11 , P = 0,277 
Standardavvikelse, T = 3,46, P = 0,002 
Förvaltningsavgift, T = 0,04, P = 0,967 
 

När fler oberoende variabler inkluderas i regressionen blir fondförmögenheten inte längre 

signifikant. Detta beror på att korrelation förekommer mellan två eller fler av de oberoende 

variablerna, vilket vi redan sett i ekvation (4). Den enda variabel i regressionen som har en 

statistiskt signifikant påverkan på avkastningen är standardavvikelse (T>1,96 och p<0,05). 

Tillsammans förklarar de oberoende variablerna ungefär 59 procent av variationen i 

avkastning.  
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5.3.5 Korrelationsmatris för de oberoende variablerna  
 
En korrelationsmatris görs för att se hur de oberoende variablerna som ingår i den multipla 

regressionen korrelerar med varandra. 

 
 Fondförmögenhet Standardavvikelse 

Standardavvikelse R=-0,642 

P=0,000* 

 

Förvaltningsavgift R=-0,301 

P=0,106 

R=-0,014 

P=0,943 
Tabell 6. Korrelationsmatris 
- Fondförmögenhet, standardavvikelse och förvaltningsavgift 
 

Det enda signifikanta sambandet är det mellan standardavvikelse och fondförmögenhet. Om 

sambandet är starkt bör minst en av dessa variabler uteslutas från den multipla regressionen 

då en så kallad multikollinearitet råder, det vill säga att en linjär relation mellan två eller fler 

förklaringsvariabler förekommer. Korrelationskoefficienten mellan standardavvikelse och 

fondförmögenhet är -0,642 och befinner sig inom intervallet +/- 0,8 som anses vara 

gränsvärdet för när variablerna inte bör använda i samma multipla regression.45 

                                                 
45 Gujarati, Basic econometrics (2003) 

* Signifikant vid 0,005
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6. Sammanfattande analys och förslag på fortsatt forskning 
I detta kapitel gör vi en sammanfattande analys av de resultat vi kommit fram till. Analysen 

görs utifrån uppsatsens problemformulering och syfte. Vi går även igenom hur väl våra 

resultat samstämmer med tidigare undersökningar. Därefter ges förslag på vidare forskning. 

 

• Finns det någon relation mellan avkastning och fondförmögenhet? 

 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om det förekom ett samband mellan 

avkastning och fondförmögenhet för aktiefonder. Den arbetshypotes som vi i studien utgick 

ifrån var att vi skulle finna ett sådant samband. Hypotesen visade sig delvis stämma då 

resultatet visade att ett signifikant negativt samband mellan avkastning och fondförmögenhet 

förekommer inom stickprovet ”stora fonder”, det vill säga de fonder som har en 

fondförmögenhet på över 5 miljarder kronor. I stickprovet med små fonder med en 

förmögenhet på under en miljard kronor fann vi dock inget sådant samband. Detta tror vi 

delvis beror på att de små fonderna var för nära varandra i förmögenhet medan det var större 

variationer på fondförmögenheten hos de större fonderna. En annan förklaring till att 

sambandet endast gick att finna i stickprovet med stora fonder kan vara att de allra största 

fonderna i den gruppen har uppnått en sådan stor förmögenhet att prispåverkan sker vid köp 

och försäljning av aktier. Det är dock viktigt att påpeka att det samband vi fann mellan 

fondförmögenhet och avkastning inte nödvändigtvis är ett orsakssamband. Den multipla 

regression som gjordes med de oberoende variablerna standardavvikelse, fondförmögenhet 

och förvaltningsavgift indikerade att bara standardavvikelsen hade ett signifikant negativt 

samband med den beroende variabeln avkastning. 

 

När vi jämförde stickproven för stora och små fonder med varandra fann vi att små fonder i 

genomsnitt har ca 3 procent högre årlig avkastning för den undersökta perioden. Denna 

skillnad visade sig med ett t-test vara statistiskt signifikant. Skillnaderna kan förklaras av en 

mängd olika faktorer som inte lyfts fram i denna undersökning, som exempelvis antal 

fondförvaltare, placeringsinriktningar och hur aktiv fonden är. 
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• Hur skiljer sig stora och små fonder med avseende på risk? 

 

En faktor som med stor sannolikhet påverkar fondernas avkastning är risken. Därför ville vi 

även ta reda på hur stora och små fonder skiljer sig åt med avseende på standardavvikelse. 

Detta testade vi dels genom att jämföra de två stickproven med varandra, och dels genom att 

göra en regressionsanalys på fondförmögenhetens samband med standardavvikelse. Resultatet 

visade att i vårt urval var små fonder signifikant mer riskfyllda än stora. 

 

Vi använde sharpekvoten och alfa för att kontrollera om dessa riskjusterade avkastningsmått 

hade ett samband med fondförmögenheten i gruppen ”stora fonder”. I bägge dessa fall visade 

sig inte sambanden vara signifikanta. 

 

Dessa resultat tolkar vi som att högre avkastning för små fonder till viss del beror på en högre 

risk. Vi har inte närmare undersökt varför små fonder har högre risk. En möjlig förklaring 

skulle kanske kunna vara att de största fonderna har större delen av sina placeringar spridda 

bland stora aktiebolag, och därmed får en mer indexnära avkastning. Den period som 

undersökts består nästan helt av en uppgångsperiod på börsen. Endast det sista året (2007) 

bestod av en nedgångsperiod. Detta kan mycket väl ha påverkat resultaten då fonder med 

högre risk troligen också får en större nedgång i nedgångsperioder på börsen. Men detta är 

endast spekulationer från vår sida och inget som vi har studerat närmare. 

 

• Finns det någon skillnad i förvaltningsavgift mellan stora och små fonder? 

 

Vi ville också veta om det förekom någon skillnad i förvaltningsavgift mellan de två 

stickproven. Resultatet visade, i motsats till vad vi läste i en tidigare undersökning, att stora 

fonder har en något lägre avgift i genomsnitt. Detta kan delvis bero på att vi hade ett ganska 

litet urval med 15 fonder i varje stickprov med en investeringsinriktning mot Sverige. Med ett 

annat urval hade resultatet kanske blivit annorlunda. Detta gäller även alla andra jämförelser 

och tester vi gjort. 
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• Hur väl samstämmer vårt resultat med tidigare undersökningar? 

 

I en tidigare undersökning som gjorts av Dahlqvist et al, har de kommit fram till att de största 

fonderna på den svenska marknaden har ett signifikant negativt samband mellan fondstorlek 

och avkastning. Artikelförfattarna fann dock inget signifikant samband mellan fondstorlek 

och avkastning för mindre aktiefonder. Dessa resultat stämmer väl överens med vad vår 

undersökning visade. 

 

Enligt Indecaps tidigare studie går små fonder bättre än genomsnittsfonden och har lägre 

avgifter i snitt. I vår undersökning har vi sett att små fonder i genomsnitt har en högre 

avkastning än stora fonder, dock är inte avgifterna lägre i vårt urval. 

 

I sin undersökning fann Kinnel att det finns en specifik nivå där ökad fondförmögenhet går 

ifrån att ha en positiv inverkan på fondprestation, till att ha en negativ inverkan. Kinnel 

definierade vidare ett mått, ”bloat ratio”, som visade om fondens förmögenhet har blivit så 

stor att den kan påverka avkastningen negativt. Vi har i denna studie inte använt oss av det 

måttet, men kan tänka oss att endast de största fonderna i stickprovet med stora fonder har 

uppnått en sådan nivå. Detta skulle kunna vara en delförklaring till att vi endast fann samband 

mellan fondförmögenhet och avkastning i den gruppen. 

  

• Förslag till vidare forskning 

 

Undersökningen kan utvecklas till att inkludera flera fonder med olika placeringsinriktningar 

såsom småbolagsfonder eller indexfonder. Det skulle även vara intressant att variera 

gränserna för vad som räknas som små eller stora fonder. Man kan även inkludera andra 

variabler såsom omsättningshastighet och andra riskmått för att finna andra samband med 

fondförmögenhet. Ett ytterligare förslag är att undersöka hur stora och små fonders avkastning 

skiljer sig mellan uppgångs- och nedgångsperioder på börsen. 
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7. Kritisk granskning 
I det här kapitlet behandlas uppsatsens reliabilitet och validitet. Studiens källor granskas 

kritiskt, och olika statistiska fel som kan ha gjorts i uppsatsen tas upp. Kapitlet avslutas med 

en kort bedömning av hur generaliserbara studiens resultat är. 

 

7.1 Reliabilitet och Validitet 
 

Det är viktigt att en undersökning görs på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att undersökningen 

har en god reliabilitet. Det är också viktigt med en god validitet, vilket innebär en mätning av 

det som är relevant vid rätt tillfälle. Forskarna bör alltid sträva efter hög reliabilitet och 

validitet i sin studie. I denna studie har vi främst arbetat utifrån en kvantitativ ansats och då 

blir begreppen validitet och reliabilitet framför allt relaterade till att rätt sorts data är 

insamlade och bearbetade på ett tillförlitligt sätt.46  

 

7.1.1 Reliabilitet 

 

Då uppsatsen endast undersöker en liten del av den stora populationen av fonder är 

reliabiliteten antagligen inte så hög. Hade det varit ett annat urval skulle resultatet 

förmodligen ha blivit annorlunda. För att erhålla en högre reliabilitet i denna uppsats har vi 

bland annat varit noggranna med att ange siffror korrekt i de beräkningar och statistiska 

uträkningar som utförts. 

 

7.1.2 Validitet 

 

Det finns många olika sätt att försäkra sig om validiteten hos ett instrument. Några av de 

vanligaste sätten är att försöka säkerställa innehållsvaliditeten och den samtidiga validiteten. 

Innehållsvaliditeten kan åstadkommas genom att någon annan som är väl insatt i 

problemområdet får analysera uppsatsen. För att uppnå den samtidiga validiteten ska 

uppsatsen kunna jämföras med andra liknande studier.47 

                                                 
46 Infovoice.se 
47 Ibid  
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För att säkerställa innehållsvaliditeten och den samtida validiteten i denna uppsats har vi fått 

feedback från oppositionsgrupper samt handledare som är väl insatta i ämnesområdet. 

Dessutom har vi jämfört uppsatsen med andra liknande arbeten som gjorts tidigare. 

 

7.2 Källkritik 
 

För att kunna veta om de fakta som samlats in är sannolika måste vi förhålla oss kritiska till 

källorna. Källkritik innebär att säkerställa när och var fakta kommer ifrån. Sedan måste vi 

även ta reda på om källan är äkta, oberoende, trovärdig, tendensiös och aktuell.48  

 

Inom källkritik finns det två olika typer av källor, primära källor (förstahandskällor) och 

sekundära källor (andrahandskällor). Förstahandskällor kan exempelvis vara en person som 

bevittnat en händelse och andrahandskällor är den som återger vad förstahandskällan berättat. 

Då en andrahandskälla är oberoende anses den inte lika tillförlitligt i jämförelse med en 

förstahandskälla. För att kontrollera om en andrahandskälla stämmer kan två oberoende källor 

användas.49 

 

Uppsatsen har i första hand baserats på information hämtad från andrahandskällor, bland 

annat från artiklar och fonddata från Morningstars hemsida. Eftersom Morningstar är världens 

största utgivare av objektiv och jämförbar fondinformation anser vi att det är en hög 

tillförlitlighet på insamlad data. Dock är det aldrig helt uteslutet att fel värden redovisas. 

 

Tidningsartiklarna som vi refererar till i uppsatsen kan inte anses objektiva, speciellt de som 

är skrivna av journalister. Dessa är ofta skrivna för att attrahera läsare och skapa ett 

allmänintresse. Vi anser att de vetenskapliga artiklarna har en högre tillförlitlighet då de är 

skrivna av forskare som använder ett vetenskapligt tillvägagångssätt. 

                                                 
48 Patel; Davidson, Forskningsmetodikens grunder (2003) 
49 Skolutveckling.se 
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7.3 Statistiska fel 
 

Några av de statistiska fel som kan ha uppkommit i denna studie är bland annat att 

extremvärden har påverkat regressionsresultat och testvariabler, och att det kan förekomma 

skensamband. En sak som har gjorts i uppsatsen för att undvika den typen av fel är att göra en 

korrelationsmatris för de använda förklaringsvariablerna. Alla korrelationskoefficienter låg 

dock innanför det antagna gränsintervallet. Det kan även ha uppkommit fel vid inmatning av 

data till olika program som Excel, Word och Minitab. 

 

7.4 Generalisering 
 

Vår studie omfattar endast en begränsad del av marknaden. Urvalspopulationerna med fonder 

var ganska små och mätperioden (5år) ganska begränsad. Därför går det inte att utesluta att 

slumpen påverkat resultaten. Våra resultat och slutsatser kan därmed inte generaliseras för alla 

svenska aktiefonder, andra fondtyper eller till andra marknader. 
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