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Bästa fondförvaltaren 

Sammanfattning 
Den vanligaste sparformen idag är att placera i fonder. Unikt för Sverige är den höga 

andelen hushåll som sparar i fonder. Hushållen står för cirka 80 procent av 

fondförmögenheten. Sverige innehar världsrekord i fondsparande och fondsparandet 

i Sverige är väl utbrett. De flesta av spararna vänder sig till sin bank när de vill spara. 

Tanken med vår uppsats är att ge en bred och genomgående insyn i vad ett 

fondsparande innebär och ge läsaren den förståelse som krävs för att föra ett aktivt 

fondsparande.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken av storbankerna som har lyckats bäst 

som fondförvaltare samt om avkastningens storlek är beroende av vilken bank man 

väljer. Fokuseringen kommer att ligga på de fyra storbankerna; Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Swedbank, eftersom merparten av svenska folket har sina sparade 

pengar där. Undersökningen har begränsats till en femårsperiod mellan åren 2001-

2005.  

 

För att få fram de fonder som vår undersökning baseras på har vi valt att ta fram 

fonder från varje bank utifrån Morningstars kategorisystem, en fond per kategori, som 

är jämförbara med varandra. Därefter har vi jämfört fondernas avkastning med 

varandra samt med representativt marknadsindex. Våra beräkningar visar vilka 

fonder som gått bäst totalt sett, år för år och genomsnittlig avkastning. Fondernas 

avkastning, samt även beräkningar gjorda med hänsyn tagen till fondens risk, 

jämförs med marknadsindex. De riskmått vi beräknat är variansen, 

standardavvikelsen, beta, Sharpekvoten och Jensens-alfa.  

 

Resultatet av våra beräkningar visar att samtliga banker hade svårt att slå 

jämförelseindex. Endast en av de utvalda fonderna gav en högre avkastning än 

index. Totalt sett hamnade den bank som lyckats bäst i undersökningen mer än 50 

procent efter index. Resultatet visade att avkastningen man får skiljer sig åt beroende 

på val av bank. SEB:s fondportfölj gav den bästa avkastningen och Handelsbanken 

den sämsta. På andra plats kom Nordea och trea blev Swedbank. Vår undersökning 

visade stora skillnader i avkastningen mellan storbankerna, det skiljde nästan 50 

procent mellan den bästa och den sämsta banken.  
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1. Inledning 
 

”För att lyckas med kapitalplaceringar krävs kunskap. Fonder är inget undantag, trots 
att en av de stora fördelarna med fondplaceringar är att de just ska passa dem som av 
olika anledningar önskar en bekväm sparform. Kunskap krävs för att sålla agnarna från 
vetet i det enorma fondutbudet.” 1

 
Sverige innehar världsrekord i fondsparande. Fondsparandet i Sverige är väldigt 

utbrett, 94 procent av alla vuxna (18-74 år) sparar i fonder när premiepensionen 

medräknas och 77 procent exklusive PPM (Premiepensionsmyndigheten). Genom att 

spara i fonder ges möjligheten att få en del av avkastningen på aktiemarknaden utan 

att behöva äga enskilda aktier. Fonder innebär möjlighet till högre avkastning jämfört 

med sparkonton och större riskspridning än enskilda aktier.2

 

En förklaring till fondsparandets utbredning i Sverige var införandet av det 

skattegynnande sparandet i början av 1980-talet. Från början var det skattefria 

sparandet begränsat till 400 kronor per månad i högst två olika fonder. Det gav goda 

erfarenheter av ett regelbundet månadssparande. 800 kronor i månaden i en 

allemansfond sedan april 1984 hade vid årsskiftet 2005/2006 vuxit till drygt 1 miljon 

kronor. Detta kan jämföras med knappt 300 000 kronor för den som istället sparat på 

sparkonto under samma tid. En annan förklaring till det stora intresset är den starka 

utvecklingen på aktiemarknaden under flera år som lockat in en stor del av det 

svenska folket i fondsparande. 3

 

Efter sju år med kraftig uppgång följde en dyster tid i början av 2000-talet med långa 

och djupa nedgångar på börsen vilket hade en negativ inverkan på aktiefonderna. 

Under 2003 fortsatte osäkerheten på börsen, faktorer som påverkade var bland 

annat Irakkriget, dollarfall, EMU-omröstning och problem inom försäkringssektorn. 

Aktiebörsen vände dock upp igen och vid årets slut låg Stockholmsbörsen plus 30 

procent. 4  

 

Det finns ett brett utbud av fonder på den svenska marknaden och ett stort antal 

fonder med olika placeringsinriktning, risk och pris. Sverige har bland de lägsta 
                                                 
1 Haskel, 2000. s. 7  
2 www.fondbolagen.se -Statistik & Studier/Till studierna/Fondsparandet i Sverige 2006, 2006-11-01 
3 Haskel, 2000. s. 9 
4 Nilsson, 2004. s. 8 
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fondavgifterna i Europa. De senaste åren har marknadsandelen för de fyra 

storbankernas fondbolag minskat kraftigt som en följd av ökad konkurrens. Byten av 

fonder har blivit vanligare och som skäl anger spararna främst önskemål om bättre 

avkastning. 5  

1.1 Problembakgrund                                                                                                              
I början var det främst bankerna som erbjöd fondsparande, vilket är en av de 

historiska förklaringarna till att de fyra storbankerna har en stor andel av 

fondmarknaden. En annan anledning är den omfattande rådgivningen om sparande 

som bankerna tillhandahåller. De fyra storbankerna är Handelsbanken, Nordea, 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank. Marknadsandelen har dock 

minskat kraftigt under 2000-talet, från 85 procent av fondförmögenheten 1 januari 

2000 till 68 procent den 31 december 2005. Av nysparande i fonder har de fyra 

storbankernas fonder fått mindre än 50 procent under de senaste åren. Bankernas 

minskade marknadsandel beror på ökad konkurrens då det idag finns cirka 2500 

fonder. Under de senaste åren har många fondbolag tillkommit. Det finns ett stort 

intresse från utländska fondbolag att marknadsföra sina fonder i Sverige.6 Det ökade 

utbudet gör det allt svårare för den enskilde spararen att få en god överblick över 

marknaden och välja rätt i sitt fondsparande. 7 Den vanligaste sparformen idag är att 

placera i fonder. Unikt för Sverige är den höga andelen hushåll som sparar i fonder. 

Hushållen står för cirka 80 procent av fondförmögenheten i Sverige.8

1.2  Problemformulering 
De flesta av spararna vänder sig till sin bank när de vill spara. Därför avser vi att 

undersöka vilken av storbankerna som har lyckats bäst som fondförvaltare och om 

det finns några betydande skillnader mellan bankerna. Är den avkastning man får 

beroende av valet av bank som fondförvaltare?  

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att jämföra fondförvaltare med varandra och se vem som har lyckats 

bäst. Vi vill undersöka om avkastningens storlek är beroende av vilken fondförvaltare 

man väljer. 

                                                 
5 Haskel, 2000. s. 9 och 26 
6 Nilsson, 2004. s. 15-41 
7 Haskel, 2000. s. 9 
8 Nilsson, 2004. s. 9  
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1.4 Avgränsningar 
Fokuseringen kommer att ligga på de fyra storbankerna; Handelsbanken, Nordea, 

SEB och Swedbank, eftersom merparten av svenska folket har sina sparade pengar 

där.  

 

För att begränsa vår undersökning har vi valt en tidsperiod på fem år, 2001-2005. 

Det ger oss en uppdaterad bild av hur skickliga bankerna är på att förvalta sina 

fonder. 

 

För att få en jämn fördelning av världens aktiemarknad har vi valt fyra olika kategorier 

av aktiefonder. De olika fondkategorierna är USA, Europa, Asien och Östeuropa. 

Dessa kategorier har vi valt då USA och Europa är de största börserna i världen9 och 

har flest antal fonder representerade bland regionalfonderna totalt sett i Morningstars 

kategorier.10 Vi ville också jämföra några mer ostabila marknader och valde då 

tillväxtmarknader.11 I Morningstars kategori Tillväxtmarknader fanns inte alla banker 

representerade med en fond med startår tidigare än 2001.12 Till Tillväxtmarknader 

hör Asien, Latinamerika och Östeuropa.13 I kategorierna Asien och Östeuropa hittade 

vi fonder från alla banker med startår senast 2001 men inte i Latinamerika.14  

1.5 Disposition  

Kapitel 1 - Inledning 

 Presentation av ämnet. 

Kapitel 2  - Metod 

I det här kapitlet följer en övergripande förklaring av metod och metod- 

val. Därefter följer en beskrivning av genomförande, urvalsprocessen, 

insamling av data samt metodkritik.  

Kapitel 3  - Teori 

Här presenteras den bakgrundsinformation man behöver för att förstå 

innebörden med fondsparande; vad en fond är och vilka risker som är 

förknippade med fondsparande. Här introduceras även de modeller som 

                                                 
9 Broschyr nr: 1004.288, Nordea Bank AB (publ) Market Support, April 06  
10 www.morningstar.se -Kategorier/Grupper av kategorier/Grupp 1: Aktiefonder, 2006-11-20 
11 www.morningstar.se -Kategorier/Grupper av kategorier/Grupp 1: Aktiefonder/Rating och Risk, 2006-11-20 
12 www.morningstar.se -Sök fond/Kategori/Tillväxtmarknader, 2006-11-20 
13 Broschyr nr: 1004.288, Nordea Bank AB (publ) Market Support, April 06 
14 www.morningstar.se -Sök fond/Kategori/Latinamerika, 2006-11-20 
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använts för att få fram fondernas risk och avkastning. Utifrån dessa 

modeller har uträkningar genomförts för att kunna jämföra de olika 

fonderna. Tidigare studier som till exempel artiklar och andra uppsatser 

inom området presenteras kortfattat i detta kapitel. 

Kapitel 4  - Resultatredovisning och tolkning 

I detta kapitel redovisas och tolkas resultaten från de beräkningar som 

presenterades i kapitel 3. 

Kapitel 5  - Analys  

Här görs en analys av de resultat vi fått fram i resultatdelen. Analysen 

delas upp bank för bank.   

Kapitel 6  - Slutsatser 

I det sista kapitlet presenterar och sammanfattar vi de resultat som vi fått 

fram för att besvara uppsatsens syfte. Här tar vi även upp faktorer som 

kan ha påverkat det resultatet vi fått fram samt förslag till vidare 

forskning.  
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2. Metod 
I det här kapitlet följer en övergripande förklaring av metod och metodval. Därefter 

följer en beskrivning av genomförandet, urvalsprocessen, insamlingen av data samt 

metodkritik.  

2.1 Vetenskaplig metod 
Inom samhällsvetenskaplig forskning används ofta två ansatser, deduktivt och 

induktivt arbetssätt, eller en blandning av de båda. Dessa två ansatser beskriver 

förhållandet mellan empiri och teori i en uppsats. Valet av ansats grundar sig på 

uppsatsens frågeställning och den strategi som passar bäst för att nå de slutsatser 

som grundar sig på förhållandet mellan empiri och teori. Vår studie grundar sig på ett 

deduktivt arbetssätt, vilket innebär att man utgår ifrån allmänna principer och 

befintliga teorier och drar slutsatser om enskilda företeelser. Vi avser att jämföra 

storbankernas fondavkastning med hjälp av existerande teorier och modeller och 

utifrån vår empiri klargöra huruvida skillnader existerar mellan de olika 

fondförvaltarna.15

2.2 Metod för insamling av data 

Det finns två ansatser för att genomföra och förklara insamlad data i sin 

undersökning, kvalitativ och kvantitativ metod. Valet av metod görs med hänsyn till 

det som ska undersökas. Längre intervjuer med ett mindre urval är ett exempel på en 

kvalitativ metod som innebär att man jobbar med mjukdata. Då vi kommer att 

använda oss av befintlig hårddata, det vill säga givna siffror och statistik, använder vi 

oss av den kvantitativa metoden. Den kvantitativa ansatsen är mer lämpad för 

beräkningar.16  

2.3 Omfattning 

Urvalet av fonder sker utifrån de fyra storbankerna; Handelsbanken, Nordea, SEB 

och Swedbank. Swedbanks fonder sköts av fondbolaget Swedbank Robur AB som är 

ett helägt dotterbolag till Swedbank.17 Därför heter Swedbanks fonder Robur. För att 

kunna göra en korrekt undersökning har vi valt fonder i bankerna som är jämförbara 

med varandra uppdelat utifrån geografisk indelning.  

                                                 
15Johannessen och Tufte, 2002. s. 35 
16 Lindblad, 1998. s. 24-25 
17 www.robur.se -Om Swedbank Robur/Swedbank Robur i korthet, 2007-01-08 
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2.4 Genomförande 

För att få fram de fonder som vår undersökning baseras på har vi valt att ta fram 

fonder från varje bank, en fond per kategori, som är jämförbara med varandra. För att 

få fram likasinnade fonder har vi utgått ifrån Morningstars kategorisystem. Därefter 

har vi jämfört fondernas avkastning med varandra samt med representativt 

marknadsindex. Våra beräkningar visar vilka fonder som gått bäst totalt sett, år för år 

och genomsnittlig avkastning, fondernas avkastning jämfört med marknadsindex, 

samt jämförelser beroende på fondens risk. De riskmått vi beräknat är variansen, 

standardavvikelsen, beta, Sharpekvoten och Jensens-alfa.  

 

Varje bank har efter urvalet av fonder fått sin egen ”portfölj”. Utifrån varje banks 

portfölj har vi jämfört vem som har lyckats bäst mätt som total avkastning och alfa.  

 

Det marknadsindex som vi jämfört fonderna med är marknadsindexet för respektive 

Morningstar kategori.  

2.5 Material/datainsamling 

Vi har använt oss av sekundär data då vi jämfört fonder som vi hittat i befintligt 

material. Utifrån detta material har vi byggt upp vår undersökning och genomfört 

jämförelser med hjälp av beräkningar som vi sedan analyserat för att få fram resultat.  

2.5.1 Morningstar 
Morningstar Sweden är tillsammans med Morningstar Inc. världens största 

oberoende utgivare av information, analys och rating av fonder. De publicerar 

regelbundet information om över 2600 svenska och internationella aktie- och 

räntefonder. Morningstars ratingsystem tar hänsyn till tre grundläggande faktorer; 

Morningstar kategorier, samtliga avgifter och riskjusterad avkastning de senaste 3, 5 

och 10 åren. Morningstars kategorier fastställs utifrån fonder som har liknande 

placeringsinriktning baserat på fondernas faktiska innehav av värdepapper. Alla 

dolda och synliga avgifter som tas direkt ur fonderna är redan avdragna när 

fondernas andelskurser beräknas, därmed ingår de redan vid en normal beräkning 

av fondens avkastning. Morningstar Rating tar dessutom hänsyn till eventuella köp- 

och säljavgifter. Morningstar Rating beräknas på fondernas resultat de senaste 36 

månaderna, 60 månaderna och 120 månaderna. Dessutom beräknas en Total 
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Morningstar Rating som är ett vägt medelvärde av Morningstar Rating under de tre 

tidsperioderna. Morningstar Rating rangordnar fonderna under fem betyg som 

representeras av stjärnor, mellan en till fem stycken. De bästa fonderna inom varje 

kategori får fem stjärnor medan de sämsta får en stjärna. Beräkningarna för 

Morningstar Rating som resulterar i detta betygssystem utförs en gång i månaden.18

2.5.2 Urval av fonder19

Vid urvalet av fonder har vi sökt efter bankernas fonder per Morningstar kategori. När 

vi sökte på Morningstar valde vi kategori samt säte i Sverige. Vår undersökning 

omfattar fondkategorierna; Asien, Europa, USA och Östeuropa. För att få träff på vår 

sökning skulle de fyra storbankerna vara representerade under samma kategori med 

en fond som hade startår senast 2001. 

 

Då man söker efter Asienfonder finns tre kategorier; Asien, Asien exklusive Japan 

och Asien, övriga landfonder. Vi sökte igenom samtliga av dessa kategorier för att se 

om alla fyra bankerna fanns representerade, att fondens säte fanns i Sverige samt 

att startåret var senast 2001. I detta fall uppfylldes våra kriterier i en av kategorierna, 

Asien exklusive Japan.   

 

När vi skulle välja ut Europafonder fanns kategorier tillhörande Europa och Euroland. 

I Euroland fick vi inga träffar. Inom Europafonder finns sju olika kategorier; Europa 

ex. Storbritannien, Europa ex. Storbritannien små-/medelstora, medelstora bolag, 

mix bolag, småbolag, tillväxtbolag och värdebolag. Vår sökning fick träff i Europa mix 

bolag.  

 

Gällande USA-fonder fanns fem olika kategorier; medelstora bolag, mix bolag, 

småbolag, tillväxtbolag och värdebolag. Även här matchade vår sökning en av dessa 

kategorier, USA mix bolag.  

I sökningen av Östeuropafonder fanns bara en kategori och där fick vi träff, de fyra 

storbankerna fanns representerade. 

I bilaga 1 finns vårt sökresultat. Under vissa kategorier fick vi mer än en fondträff per 

bank. Vi valde bort vissa fonder på grund av att de var väldigt olika de andra fonder 

                                                 
18 www.morningstar.se -Om oss/Morningstar Rating, 2006-11-25 
19 Se bilaga 1 

 11

http://www.morningstar.se/


Bästa fondförvaltaren 

som vi fått träff på. En fond valdes bort på grund av att dess startår var 2005, en 

annan på grund av att det var en indexfond. Indexfonders mål är att följa index 

medan vanliga fonders mål oftast är att slå index. Två av fonderna var specialfonder. 

Den ena utav dem placerade inte i lika många bolag på marknaden som en vanlig 

fond och den andra var till för förmögna personer eller företag då det fanns en 

begränsning gällande ett lägsta insättningsbelopp. 

2.6 Metodkritik  

Syftet med vår uppsats är att jämföra storbankerna som fondförvaltare med varandra 

och se vilken av bankerna som lyckats bäst med sina fonder. Utifrån vårt syfte har vi 

valt att använda oss av Morningstars kategorisystem för att få underlag till 

undersökningen samt för att göra urvalet av fonder. Vi anser att tillförlitligheten på 

data vi tagit från Morningstar är hög då de är världens största oberoende utgivare av 

objektiv och jämförbar fondinformation.20 Vi har även med hjälp av Morningstars 

söksystem valt ut olika fondgrupper för att kunna genomföra en så korrekt jämförelse 

som möjligt.  

 

Vi har valt en tidsintervall som sträcker sig under fem år vilket kan anses vara en 

relativt kort tid då utvärdering av fonders resultat ofta kräver en längre tidsintervall för 

att inte låta slumpmässiga faktorer spela in. Men utifrån de förutsättningar och den tid 

vi har anser vi att det är en hanterbar period för att kunna göra jämförelsen.  

 

Vi har använt tidningsartiklar vars objektivitet kan ifrågasättas då det är journalister 

och inte forskare som skrivit artiklarna med målet att attrahera läsare och väcka ett 

allmänintresse. Artiklarna har dock inte använts i den teoretiska delen av uppsatsen 

utan under tidigare studier, där vi valt att ta med både artiklar där bankerna uttalat sig 

samt artiklar som kritiserar. Detta för att bredda förståelsen och ge olika infallsvinklar 

till kommande diskussion.  

 

 
 
 
 
                                                 
20 www.morningstar.se -Om oss, 2006-12-01 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras den bakgrundsinformation man behöver veta för att förstå 

innebörden med fondsparande; vad en fond är och vilka risker som är förknippade 

med fondsparande. Här introduceras även de modeller som använts för att få fram 

fondernas risk och avkastning. Utifrån dessa modeller har uträkningar genomförts för 

att kunna jämföra de olika fonderna. Tidigare studier som till exempel artiklar och 

andra uppsatser inom området presenteras kortfattat i detta kapitel. 

3.1 Vad är en fond? 

En fond är en portfölj som kan innehålla både aktier, obligationer och andra 

värdepapper. I stället för att en ensam person äger denna portfölj så fungerar fonder 

på det sättet att det är många investerare som äger en liten del av 

värdepappersportföljen. Fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter placeringar 

och administration. Tillväxten kommer från två delar, utdelning och kursvinst. 

Utdelning kommer oftast en gång per år och återinversteras då ofta i nya 

fondandelar. Storleken på utdelningen varierar mellan de olika fonderna och är 

beroende av hur framgångsrik fonden varit under året. Kursvinsten är det man får när 

man säljer sina andelar.21

Figur 3.1 Risktermometer22

3.1.1 Olika typer av fonder 

Det finns många typer av fonder att välja bland ute på 

marknaden. Några av dem är räntefonder, 

blandfonder och aktiefonder. På risktermometern här 

bredvid syns de olika fondkategoriernas risker med 

branschfonder som har den högsta risken och korta 

räntefonder den lägsta. Till aktiefonder hör de fyra 

fondkategorier som vi finner högst upp på 

risktermometern och de ger normallt sett högst 

avkastning. Räntefonder finner vi längst ner på 

termometern. De har den lägsta risken men också 

den lägsta förväntade avkastningen bland fonderna. Korta räntefonder köper 

                                                 
21 www.aktiespararna.se  -Lär dig mer/Grunder/Fondkunskap/Vad är en fond?, 2006-11-20 
22 www.fondspara.se -Val av fond, 2006-11-26 
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räntebärande värdepapper som löper på högst ett år och långa räntefonders 

värdepapper löper på minst ett år23. En blandfond ligger mitt emellan aktiefonder och 

räntefonder både när det gäller risk och förväntad avkastning. Blandfonder innehåller 

både räntepapper och aktier.  

Ett exempel på en branschfond kan vara en läkemedelsfond. Landfonder är till 

exempelvis en Sverigefond, Europafond är att exempel på regionala aktiefonder och 

globala aktiefonder innebär att de innehåller värdepapper från hela världen. De 

fonder vi ska undersöka i denna uppsats är land- och regionalfonder och har 

generellt sett de näst högsta riskerna bland de fonder som finns på marknaden.  

 

För att en fond ska få tillhöra kategorin aktiefonder så måste minst 75 % av 

fondförmögenheten vara investerade i minst 16 olika aktier. Normalt sett äger 

aktiefonder aktier i 20 till 30 olika bolag.24

3.1.2 Index  
Ett jämförelseindex visar hur en marknad har utvecklats i genomsnitt. Ofta jämför 

man en fond med respektive marknadsutveckling för att se hur den har lyckats. Det 

finns många olika index så det är viktigt att man jämför fonden med ett index som är 

relevant då sammansättningen av fonden bör vara liknande jämförelseindexets 

sammansättning. En Sverigefond kan jämföras med Stockholmsbörsens 

generalindex genom att fondens utveckling sätts i relation till marknadens utveckling i 

snitt.25  

3.1.3 Avgifter 

På den svenska marknaden finns fonder med både låga och relativt höga 

förvaltningsavgifter. Förvaltningsavgiften ska täcka både själva förvaltningskostnaden 

för hantering av värdepapper samt alla administrativa kostnader runt omkring.  

Kostnaderna skiljer sig mellan olika fondbolag beroende på bland annat fondernas 

placeringsinriktning, distributionskanaler och erbjudande om rådgivning. När 

avkastning och andelskurser redovisas för fonder är alltid alla avgifter och kostnader 

bortdragna. Då fonderna jämförs utifrån sitt resultat, nettoavkastningen, fungerar 

detta som ett incitament för fondförvaltarna att hålla kostnaderna nere.26

                                                 
23 www.robur.se -Om fonder/Våra fonder, 2006-11-20 
24 www.fondspara.se -Olika typer av fonder, 2006-11-26 
25 www.fondspara.se -Utvärdera fonder, 2006-11-26 
26 www.fondspara.se -Avgifter , 2006-11-26 
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3.1.4 Fondbolag 
Fondbolaget är en separat juridisk person som vanligtvis ägs av banker, 

försäkringsbolag eller värdepappersbolag. Fondbolaget förvaltar och administrerar 

fonder på uppdrag av andelsägaren. De får betalt genom de förvaltningsavgifter som 

fastställs för fonden. Det är fondbolaget som företräder fonden i alla sammanhang, 

exempelvis vid bolagsstämmor.27

3.1.5 Lagar och tillsyn  
Risken för intressekonflikter finns på olika nivåer inom fondförvaltningen. För det 

första har fondspararna inte någon makt över fonden och tillgångarna i den. 

Fondbolaget tillsätter fondförvaltare och bestämmer hur pengarna ska placeras. 

Fondbolaget bestämmer också vilken ersättning fonden ska betala till fondbolaget. 

Det är vanligt att det även finns annan finansiell verksamhet i den bolagskoncern 

som fondbolaget ingår i.28

 
Alla svenska fondbolag står under Finansinspektionens (FI) tillsyn. FI är det organ 

som tar fram föreskrifter, lagar och regler, vilka fondbolagen måste följa. 

Finansinspektionen utövar tillsyn över fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet. 

De tillsätter revisorer som granskar varje fond och fondbolag och skulle fondbolaget 

eller förvaringsinstitutet missköta sig kan FI dra in bolagets tillstånd. Exempelvis 

måste fonden redovisa sina innehav till FI varje kvartal.  De utländska fondförvaltarna 

som är verksamma i Sverige lyder under sina hemländers motsvarigheter till 

Finansinspektionen. Det finns även en speciellt utformad lag, Fondlagen. Lagen 

skiljer mellan fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet.29

För att undvika intressekonflikterna sätter Fondlagen spararna först och föreskriver 

att fondbolaget uteslutande ska handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 

Detta innebär att alla andelsägare ska behandlas lika, och att fondförvaltaren ska 

försöka ge dem så bra avkastning som möjligt utifrån fondens placeringsinriktning. 

Förvaringsinstitutet är fondbolagets och fondens första kontrollinstans, men i vissa 

fall ingår förvaringsinstitutet i samma koncern som fondbolaget. Detta gäller 

framförallt för de stora bankernas fondbolag. En fond kan inte gå i konkurs, men 

                                                 
27 www.fondspararna.se -Lär dig mer/Fördjupningar/Fondskola/Del 1: Sveriges vanligaste sparform, 2006-11-30 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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fondbolaget kan göra det. Om detta händer, eller om ett fondbolag får sitt tillstånd 

indraget, påverkas dock inte fondens värde. Antingen tas fonden då över av en 

annan förvaltare eller så utbetalas fondens kapital till andelsägarna.30

Figur 3.2 Aktiefonders utveckling31

3.2 Risk  

Att spara i fonder innebär alltid en risk.  Risk i 

placeringssammanhang avser osäker avkastning 

samt att du kan riskera att bli av med delar eller 

hela ditt satsade kapital. I fonder med hög risk 

blir osäkerheten större men även chansen för 

högre avkastning ökar.32 Stapeldiagrammet här 

bredvid visar aktiefonders genomsnittliga 

avkastning de senaste sju åren. Där kan vi se år 

med mycket hög avkastning men också år med 

negativ avkastning då folk har förlorat pengar. 

Som nämndes i inledningen var början av 2000-talet en tid med djupa nedgångar på 

börserna men denna nedgång vände under 2003 med återhämtning på börserna. 

Sedan dess har det varit en positiv genomsnittlig avkastning för aktiefonderna. Men 

den positiva avkastning som varit de senaste tre åren är ingen garanti för framtida 

positiva avkastningar. Detta är en risk man måste vara beredd att ta när man 

placerar i aktiefonder. 

 

Att placera i en aktiefond innebär en riskspridning jämfört med att placera i enskilda 

aktier. För att man ska få en lika bra riskspridning med enskilda aktier som i en 

aktiefond måste man äga många olika aktier. För att få en bra riskspridning i 

fonderna får högst 5 procent av fondens tillgångar placeras i ett och samma 

värdepapper vilket betyder att det måste finnas minst 20 olika aktier i fonden. Det 

finns dock möjlighet att ha högst 10 procent av kapitalet i ett värdepapper men det får 

                                                 
30 www.fondspararna.se -Lär dig mer/Fördjupningar/Fondskola/Del 1: Sveriges vanligaste sparform, 2006-11-30 
31 www.fondspara.se -Olika typer av fonder, 2006-11-26 
32 www.fondbolagen.se -Publicerat/Fondspecial/Fonder och risk 040617, 2006-12-04 
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högst utgöra 40 procent av det totala värdet. Finansinspektionen övervakar dessa 

regler och ser till att de efterlevs. 33

 

Skillnader i risk mellan aktiefonder kan variera stort. Vanliga typer av risker är:34

• Marknadsrisk  

– Värdet på marknaden kan sjunka på grund av till exempel 

konjunkturnedgångar, världshändelser och tillgång på kapital.         

• Branschrisk 

– Risken att en viss bransch går ned. Denna risk kan man minimera genom att 

placera i olika branscher. 

• Företagsrisk       

– Risken att ett visst företag ska gå ned.  Denna risk kan minimeras genom att 

man placerar i fler än en aktie, alltså i flera företag.                                                  

• Ränterisk 

– Börsen påverkas oftast negativt av en räntehöjning och positivt av en 

räntesänkning.  

• Inflationsrisk 

– Värdet på pengar minskar. 

• Valutarisk 

– Den som investerar i utländska värdepapper riskerar att värdet ändras då 

valutakursen ändras.  

Figur 3.3 Avkastning och risk35

Avkastning 

Risk 

Om en fond innebär högre risk kompenseras 

detta med en högre förväntad avkastning. Vid 

utvärdering av fonder är det relevant att titta på 

om fondavkastningen har kompenserat 

andelsägaren för den risk som ett innehav i 

fonden är förknippat med. Figuren nedan visar 

förhållandet mellan risk och avkastning. Fonder 

som ligger ovanför linjen har gett god 

                                                 
33 www.fondbolagen.se -Publicerat/Fondspecial/Fonder och risk 040617, 2006-12-04 
34 Ibid. 
35 Haskel, 2000. s. 86 
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avkastning i förhållande till fondens risk. Motsatsen gäller de fonder som placerat sig 

under linjen. 36

3.3 Portfölj- och kapitalmarknadsteori  

Harry Markowitz och William Sharpe är namn på två ekonomer som haft stor 

betydelse för den finansiella ekonomins utveckling. År 1990 tilldelades bland andra 

dessa två pris i ekonomisk vetenskap, 40 år efter att Markowitz publicerat sin 

portföljteori. Denna teori anger hur olika placeringsalternativ sammansätts till en 

portfölj och hur den totala risken kan minska genom diversifiering utan att minska 

den förväntade avkastningen. Sharpe belönades för CAPM-modellen (”Capital Asset 

Pricing Model”) som är en av de viktigaste ansatserna inom kapitalmarknadsteorin. 

Dessa teorier har lagt grunden för de metoder som används av dagens 

kapitalförvaltare.37

3.3.1 CAPM-modellen  
CAPM-ansatsen antar att en aktieportföljs risk består av två sorters risker; 

marknadsrisken och den företagsspecifika. Modellen mäter aktiens förväntade 

avkastning i förhållande till risken och har därför blivit en väl använd modell vid val av 

olika investeringar. Den förväntade avkastningen på aktien motsvarar räntan på en 

riskfri investering (Rf) samt en riskpremie. Med hjälp av CAPM kan aktiens verkliga 

avkastning jämföras med den förväntade. 38

 

R = Rf + β x (Rm - Rf) 

R = den förväntade avkastningen. 

β = Betavärdet, den systematiska risken.  

Rm = Avkastning på marknaden. 

Rf = Den riskfria rätan.  

 

Enligt CAPM-modellen gäller att den förväntade avkastningen är en linjär funktion av 

dess risk. Då riskpremien och avkastningen på en riskfri placering är densamma 

gäller att skillnaden endast bestäms av de olika betavärdena. 39

                                                 
36 Haskel, 2000. s. 86 
37 De Ridder, 2000. s. 77-78 
38 De Ridder, 2000. s. 98-99 
39 De Ridder, 2000. s. 101 
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3.4 Avkastning 

Avkastningen består av två delar, värdeförändringen som uppkommer när kurserna 

på fondens värdepappersinnehav stiger, vilket ger en kursvinst, samt utdelningen 

som fonden betalar ut till sina andelsägare, direktavkastning. Detta kan man räkna ut 

med hjälp av följande formel:40

Pi,t + Div - Pi,t-1

Pi,t-1

Ri,t = 

41

Ri,t = Avkastningen på investeringen (i) under tidsperioden (t)  

Div = Utdelning 

Pi,t = Kursen på aktie (i) vid tidpunkten (t) 

Pi, t-1 = Kursen på aktie (i) vid tillfälle tidpunkten (t – 1)  
 
Inom finansiell ekonomi använder man ofta det geometriska medelvärdet för att 

räkna ut den genomsnittliga avkastningen under en längre tidsperiod. Då det 

geometriska medelvärdet alltid är lite lägre än det aritmetiska anses det vara bättre 

att använda i en analys. 42

  
   n 
Rg = n √ П (1 + Ri) - 1 
                  i=1 
   

43

 
Rg = Det geometriska genomsnittet av avkastningen. 

П = Multiplikationsoperator, termer (1+Ri) multipliceras med varandra.  

n = antalet perioder 

3.4.1 Portföljavkastning  
En aktieportföljs avkastning är ett vägt genomsnitt av de olika aktiernas avkastning. 

Det får man fram genom att ta aktiens avkastning multiplicerat med hur stor vikt 

aktien utgör i portföljen, sett från marknadsvärdet. Sedan summerar man ihop de 

olika talen för att få aktieportföljens avkastning.44

                                                 
40 De Ridder, 2000. s. 62 
41 Ibid 
42 De Ridder, 2000. s. 63 
43 Ibid 
44 De Ridder, 2000. s. 81 
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        N 
Rp = ∑ WiRi 
        i=1 

45

Rp = Portföljens avkastning.  

N = Antal värdepapper i portföljen.  

Wi = Aktie i:s vikt i av portföljens värde.  

Ri = Aktie i:s avkastning.   

3.5 Riskmått 
Det finns olika sätt att mäta risk. Ett sätt är att definiera risk med ett mått som visar 

volatiliteten, det vill säga svängningarna i värdet på fonden. Kraftigare svängningar 

innebär högre volatilitet och risk. När två olika placeringsalternativ förväntas ge 

samma avkastning men har olika hög risk, väljs det alternativ som har den lägsta 

risken, lägst volatilitet, det vill säga lägsta varians eller standardavvikelse. Vidare 

presenteras olika mått och modeller för att få fram risken. 46

3.5.1 Variansen 
Variansen definierar en placerings risk i termer av avkastningens variation, vilket 

innebär variationen kring det förväntade värdet. En hög varians i avkastningen 

innebär en större osäkerhet om investeringens förväntade avkastning. 47

 
σ2 = Variansen 
 
σ2 = Σ(RA – RA)2         48

               N                
 
RA = Avkastning per år för fonden 

RA = Förväntad genomsnittlig avkastning per år för fonden 
 
N = Antal observationer (år) 
 
där 
 
RA = Σ RA 
           N 
 

                                                 
45 De Ridder, 2000. s. 81 
46 De Ridder, 2000. s. 78 
47 Ibid  
48 Ross, 2002. s. 244 
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Då variansen är ett kvadratiskt mått måste man omvandla resultatet till rätt enhet för 

att kunna tyda dess storlek. Det gör man genom att ta roten ur variansen, vilket ger 

standardavvikelsen.  

3.5.2 Standardavvikelse  
Standardavvikelsen är ett riskmått som anges i procent och mäter hur mycket 

fondkursen stiger och sjunker under en period i förhållande till fondens 

genomsnittliga värde. En hög standardavvikelse tyder på en hög rörlighet vilket 

innebär hög risk. Måttet visar avvikelse från medelvärdet, hur pass mycket 

avkastningen varierar över tiden. En standardavvikelse under 10 kan anses innebära 

relativt låg risk och över 20, hög risk när det gäller aktiefonder. Det genomsnittliga 

måttet på standaravvikelsen gällande svenska aktier har under de senaste 80 åren 

legat runt 22 procent. Standardavvikelsen kan även indikera diversifieringen i en 

fond, då en väldiversifierad fond, normalt sett, har en lägre standardavvikelse.49

 

Att avkastningen på en aktieplacering är förenad med osäkerhet beror främst av tre 

faktorer: 

a) Storleken på avkastningen 

b) När avkastningen erhålls, tidpunkten 

c) Vilken osäkerhet den är förenad med 

 

Standardavvikelsen som riskmått har två fördelar. Den är angiven i samma enheter 

som avkastningen och är avkastningen normalfördelad ger standardavvikelsen en 

indikation på den faktiska avkastningens förhållande till den förväntade 

avkastningen.50  

 
σ  = Standardavvikelsen 
 
σ =   √  σ2 (Variansen) 51

3.5.3 Beta 
Beta är måttet för marknadsrisk och mäter hur känslig fonden är för förändringar på 

den marknad där fonden placerar. Om fonden har ett betavärde som är 1 betyder det 

att fondens värde förändras lika mycket i procent som index förändras. Betavärde 
                                                 
49 www.fondbolagen.se -Publicerat/Fondspecial/Fonder och risk 040617, 2006-12-04 
50 Ibid. 
51 Ross, 2002. s. 245 
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under 1 innebär en låg risk medan betavärde över 1 innebär en högre risk. Ett 

betavärde på 1,5 betyder att när marknaden till exempel går upp med 1 procent så 

går fonden upp med 1,5 procent. 52  

β = Beta 
 
β  = Cov ( RA , RM )   53    

       σ2 (RM) 
 
RA = Avkastning per år för fonden 

RM = Avkastning per år för marknaden (jämförelseindex) 

σ2 = Variansen 

Cov (RA, RM) = Kovariansen 

 

där 
 
Cov (RA, RM) = σA M = Σ (RA - RA ) x (RM - RM)    54

           N    
 
RA = Förväntad genomsnittlig avkastning för fonden 

RM = Förväntad genomsnittlig avkastning för marknaden (jämförelseindex) 

N = Antal observationer (år)  

 

Kovariansen är ett mått på hur avkastningen för de båda placeringsalternativen 
samvarierar.  
 
β < 1 placeringen är defensiv, förändras mindre än marknadsportföljens avkastning.  

β > 1 placeringen är aggressiv, förändras mer än marknadsportföljens avkastning.  

β = 1 placeringen följer avkastningen på marknadsportföljen.55

3.6 Riskjusterade avkastningsmått 

Riskjusterade avkastningsmått har det gemensamt att avkastningen i en fond sätts i 

relation till den risknivå med vilken avkastningen är uppnådd. Den absoluta 

avkastningen är vad fonden faktiskt har avkastat och den relativa avkastningen är 

skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. 

                                                 
52 Wilke, 2005. s. 114 
53 Ross, 2002. s. 271 
54 Ross, 2002. s. 247 
55 De Ridder, 2000. s. 100 
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3.6.1 Sharpekvot 

Sharpekvot är ett mått som används för att relatera fondens absoluta avkastning med 

hänsyn tagen till den risk fonden haft. Det visar hur mycket extra avkastning som 

erhålles per extra enhet risk. En hög Sharpekvot visar att fonden gett bättre 

avkastning i förhållande till sin riskexponering. Karakteristiskt för Sharpekvoten är att 

det är ett standardiserat mått och att risken definieras i termer av total variation i 

avkastningen, alltså standardavvikelsen. För en portfölj med ett antal aktier blir 

standardavvikelsen, och där med kvoten, ett relevant mått på avkastning i relation till 

risk. Fondens Sharpekvot jämförs med konkurrenternas eller jämförelseindexets 

Sharpekvot för att få en uppfattning om förvaltarens skicklighet.56 Två fonder kan ha 

samma Sharpekvot men uppnått den på olika sätt. Har två fonder samma avkastning 

får den fond med lägst risk den högsta Sharpekvoten. En portfölj med en högre 

Sharpekvot än den totala marknaden innebär att portföljen har gett en bättre 

riskjusterad avkastning än marknaden. Detta behöver dock inte betyda att den 

faktiska avkastningen har varit högre än den avkastning som marknadsportföljen 

skulle ha gett, utan endast att avkastningen är bättre än marknadens i förhållande till 

portföljens risknivå.57 Sharpekvoten blir negativ då den genomsnittliga avkastningen 

för perioden och fonden inte når upp till den riskfria räntan. 

Definition: Riskpremien (fondens avkastning minus den riskfria räntan) dividerat med 

fondens risk (mäts med standardavvikelsen).  58

 
Sharpekvoten = (RA - Rf)   59

                                σ 
RA = Förväntad genomsnittlig avkastning 

Rf = Riskfria räntan = 7 %60

σ = Standardavvikelsen 

3.6.2 Jensens-alfa 

Jensens alfa mäter fondens över- eller underavkastning jämfört med index, där 

avkastningen har justerats för fondens marknadsrisk. Det vill säga om fonden har 

                                                 
56 Wilke, 2005. s. 115 
57 Håkansson, 2001. s. 75 
58 www.fondbolagen.se -Publicerat/Fondspecial/Fonder och risk 040617, 2006-12-04 
59 Ibid. 
60 Rf = 7 %; Ross, 2002. s. 274 
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överträffat eller misslyckats jämfört med den avkastning den borde ha givit. De flesta 

aktiva förvaltare försöker maximera alfa.61 Det som skiljer alfa från Sharpekvoten är 

riskbegreppet, alfa justeras med marknadsrisken (beta).62

α = Alfa 
 
α = RA - β x RM    

63

 
RA = Förväntad genomsnittlig avkastning för fonden 

RM = Förväntad genomsnittlig avkastning för marknaden (jämförelseindex) 

β = Beta 

Alfa bör vara över 2 för aktiefonder.64

3.7 Teorikritik  

De idag allmänt använda utvärderingsteorier, som exempelvis Sharpekvoten, som 

uppkommit genom forskning kommer kanske inte vara de dominerande modellerna i 

framtiden. Det förekommer ett antal forskningsprojekt som syftar till att hitta andra 

och bättre metoder för att utvärdera förvaltning. Bland annat görs empiriska studier 

för att utvärdera modellernas giltighet. Ett problem med dagens utvärderingsmetoder 

är de ska jämföra avkastning mellan olika fondförvaltare, och att man därvid 

använder sig av allt för korta utvärderingsperioder. En orsak kan vara att det inte 

finns statistik som sträcker sig tillräckligt långt tillbaka i tiden. Förvaltare som vid en 

första analys framstår som den som gett bäst avkastning i förhållande till risknivå, 

kan efter att man tagit hänsyn till en tillräckligt lång historik visa sig vara betydligt 

sämre. Det är däremot högst sannolikt att de flesta förvaltare, sett över en längre 

tidsperiod, är bättre än genomsnittet. Detta på grund av att de flesta förvaltare som 

inte är skickliga nog och inte lyckas tillföra nått mervärde slås ut och försvinner ifrån 

marknaden. 65  

 

Ett annat sätt att utvärdera förvaltare kan göras genom att se till andra aspekter av 

förvaltningen som tar hänsyn till ”mjuka” variabler, som exempelvis förmågan att 

                                                 
61 De Ridder, 2000. s. 183-184 
62 www.fondbolagen.se -Publicerat/Fondspecial/Fonder och risk 040617, 2006-12-04 
63 www.morningstar.se -Om oss/Beräkningar, 2006-10-20 
64 www.di.se -Så granskar du fondförvaltarna 2005-11-14 
65 Håkansson, 2001. s. 60-61 
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hålla sig till de uppgjorda placeringsstrategierna, ramar för risktagande och 

underbyggnaden av olika investeringsbeslut.66     

3.8 Tidigare studier och analyser  
Tidigare analyser och jämförelser av hur bankernas fonder presterat finns att tillgå. 

Eftersom det finns ett allmänt intresse att få veta vad fonder ger för avkastning 

redovisas detta dagligen i ett flertal finansiella mediekanaler som även analyserar 

och ger råd och investeringstips.  

3.8.1 Utvärdering av fondutveckling 
Dagens Industri publicerade en utvärdering av storbankernas fondresultat 2006-11-

17.67 I artikeln framgick att bankerna överlag hade stora problem att slå sina 

indexmål och visade på dåliga prestationer. Sju av tio fonder klarade inte att slå sina 

jämförelseindex. Blandfonderna var de som varit mest framgångsrika. Av Roburs 

(Swedbanks egna fondbolag) 62 fonder var det bara 20 som gav en avkastning som 

var bättre än sitt jämförelseindex. SEB var den som lyckats bäst bland sina 

konkurrenter då var tredje fond slog sitt indexmål och för Nordeas fonder endast var 

fjärde. Av SEB: s fonder var det främst de globala och europeiska fonderna som varit 

mest framgångsrika. Handelsbanken valde att inte redovisa hur deras fonder 

presterat men från andra undersökningar som gjorts visar det på samma svaga 

resultat. En anledning till de sämre resultaten hävdar Nordeas VD Erik Feldt är att 

deras förvaltningsprocess för den europeiska och amerikanska marknaden har en 

stark tillväxtorientering vilket lett till sämre aktieval.  

Figur 3.4 Storbankernas fondutveckling68

 

Diagrammet här bredvid visar ett 

snittbetyg på hur de fyra 

storbankernas fonder utvecklats 

mellan 2002-12-01 till 2004-10-31 

utifrån Morningstars rating 

system.  

 

                                                 
66 Håkansson, 2001. s. 60-61 
67 www.di.se -Bankerna usla på att slå sina indexmål 2006-11-17 
68 www.morningstar.se - Lägre betyg på de största fonderna 2004-11-25 

 25

http://www.di.se/
http://www.morningstar.se/nyheter/artikels%C3%B6k/


Bästa fondförvaltaren 

”Morningstar Rating ger fem stjärnor till de 10 procent bästa fonderna i Europa i varje 
kategori och en stjärna till de 10 procent som lyckats sämst de senaste tre åren. Även 
antal fonder med fyra stjärnor är lika stort som antalet med två stjärnor, vilket betyder 
att snittbetyget totalt i Europa alltid är 3,00 och att de fondbolag som har många fonder 
måste avvika extremt för att komma över 3,5 eller under 2,5 i snitt.” 69

 
Som diagrammet visar var Robur den som klarat sig bäst och hade ett snittbetyg 
över snittet 3,0. Nordea däremot gick det sämre för och i slutet av 2004 låg de långt 
under medelbetyget. Utifrån detta betygsystem ser det ut som att Robur är den bästa 
fondförvaltaren men det man måste ta hänsyn till är att alla beräkningar av snittbetyg 
har gjorts med ovägda snitt, där alla fonder är lika viktiga. Ett medelbetyg ger en bra 
helhetsöversikt för hur bankernas fonder presterar men ser man bara till Roburs tre 
största fonder blir snittbetyget endast 2,0 på dessa.70

 
Sparöversikt har gjort en jämförelse av de största fonderna från de fyra största 
bankerna i åtta olika kategorier. Nio av tio, 94 %, av dessa fonder har gått sämre än 
index. Hälften har tappat tio procent eller mer jämfört med index. Handelsbanken, 
SEB och Swedbank har inte slagit index med någon av sina största fonder i 
undersökningen. Den sämsta aktiefonden var SEB Nordamerikafond. 71  

3.8.2 Bankerna tappar fondsparare  

I en artikel publicerad i Dagens Industri behandlas storbankernas problem att hålla 

kvar sina fondsparare. Under senare år har spararna tagit ut 16 miljarder kronor ur 

aktiefonderna. Den enda av storbankerna som fortfarande har ett positivt inflöde är 

Handelsbankens fonder. Detta innebär att storbankerna, enligt en uppskattning gjord 

av Indecap, går miste om intäkter på 1,7 miljarder kronor som spararna istället tar till 

konkurrerande fondinstitut. Enligt Niklas Lundberg, vd på fondutvärderaren Indecap, 

är bankernas största misstag att de hållit fast vid sina egna fondbolag. 

 
 "Bankerna skulle för länge sedan ha ställt sig på spararnas sida i stället för på sin 
egen fabriks sida. Finansbranschen är i dag den enda branschen som har försökt att 
behålla hela värdekedjan själv, säger Niklas till Dagens Industri”. 72

 
Men Nordeas VD anser inte att kunderna har flytt banken utan istället valt andra 

sparformer som ränte- och hedgefonder istället för aktiefonder. Undersökningar som 

gjorts mellan de olika fondförvaltarna visar på stora skillnader. Ser man bara till den 

bästa och sämsta Sverigefonden är skillnaden 117 procent i avkastning på fyra år.  
                                                 
69 www.morningstar.se - Lägre betyg på de största fonderna 2004-11-25 
70 Ibid.  
71 www.di.se  -Storbankernas fonder ett fiasko 2004-12-17 
72 www.di.se -Fondkunder flyr storbankerna 2006-11-15 
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En sådan betydande skillnad ger självklar mer incitament för spararna att se över 

sina val av fondförvaltare. Analytiker har under en längre tid gett de som sparar i 

bankernas fonder rådet att sälja och köpa fonder i de mindre fondbolagen som ger 

en bättre avkastning. Artikeln hävdar att det är just aktiefonder som det konkurreras 

med och att konkurrensen kommer hårdna allt mer då spararna blir mer och mer 

medvetna om skillnaderna mellan olika förvaltare. 73

3.8.3 Skillnad mellan stora och små fondförvaltare 

En tidigare studie som undersökt skillnaden mellan stora och små fondförvaltare, där 

tre av storbankerna, SEB, Handelsbanken och Nordea, representerar de stora 

förvaltarna, visar i sitt resultat att alla tre bankfonderna hade en sämre avkastning än 

vad som kunde förväntas av dem. Efter att de beräknat risk och avkastning visade 

det sig att bankerna presterat betydligt sämre än de mindre fondbolagen. I 

rankningen av förvaltare ligger små och oberoende fondförvaltare i toppen och 

storbankerna längst ner74. Genomgående bland de små förvaltarna gäller strategin 

att hitta bra bolag, jobba aktivt med dessa och inte stirra sig blind på index. Robur var 

det enda bankägda fondbolaget som klarade sig bra inom rankingen, dock endast 

gällande Sverigefonder. 75

 

Enligt Kristoffer Stensrud, delägare i Skagen Fonder, är det bättre att använda sig av 

ett index som baseras på försäljning, intjäning eller utdelning då detta skulle 

generera till bättre avkastning än det investeringsindex som baseras utifrån 

börsvärdet. Han är väldigt kritisk mot storbankerna som tar ut höga avgifter utan att 

lyckas slå index. 76

 

Då storbankernas fonder har haft svårt att komma över genomsnittsindex gäller det 

inte alla deras fonder. Detta betyder inte heller att dessa problem kommer kvarstå i 

framtiden. Många framgångsrika fondförvaltare har jobbat eller jobbar inom någon av 

storbankerna eftersom de är stora på marknaden, så deras misslyckande handlar 

inte om bristande kompetens. 77  

                                                 
73 www.di.se -Fondkunder flyr storbankerna 2006-11-15 
74 Bylund, Jenny ; Lingsten, Kristina (2006). Fondbolagens resultat och framgångsstrategier: En jämförande 
studie mellan stora och små förvaltare av svenska aktiefonder.  
75 www.di.se -De små förvaltarna spöar storbankerna 2006-02-18 
76 www.di.se -Skagen-miljardären sågar storfonderna 2006-12-06 
77 www.sr.se -Svenskar sparar helst i fonder 2006-02-07 
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3.8.4 Bekvämlighet – intresse  

Många svenskar väljer fonder som sparform och kapitalet för sparande i fonder ökar 

ständigt. Anledningen till att många väljer att fondspara hos sin bank handlar nog 

främst om bekvämlighet och trygghet. Det har visat sig att samtidigt som svenskarna 

fortsätter att öka sitt fondsparande så har det inte sedan 1999 funnits så få som äger 

enskilda aktier, enligt statistik från Värdepapperscentralen, VPC. Under rekordåret 

2002 var det över två och en halv miljoner svenskar som ägde egna aktier och sedan 

dess har antalet sjunkit med 100 000 om året. 78

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 www.sr.se -Svenskar sparar helst i fonder 2006-02-07 
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4. Resultatredovisning och tolkning79

I detta kapitel redovisas och tolkas resultaten från de beräkningar som presenterades 

i kapitel 4.  

4.1 Asien exklusive Japan 

Tabell 4.1 Resultat av beräkningar, Asien ex. Japan 

 Total 
avkastning 
2001-2005 

Genomsnittlig
årsavkastning

 

Standard- 
avvikelsen

σ 

Beta 
β 

Sharpe
- kvot 

Alfa  
α 

Handelsbanken 
Asienfond 

 
35,5 % 

 
7,10 % 

 
23,2 

 
1,07 

 
0,004 

 
-6,85 

Nordea Fjärran 
Östernfond 

 
46,3 % 

 
9,26 % 

 
25,7 

 
1,20 

 
0,09 

 
-6,39 

Robur 
Pacificfond 

 
37,2 % 

 
7,44 % 

 
21,6 

 
1,00 

 
0,02 

 
-5,60 

SEB Asienfond 
ex. Japan 

 
53,4 % 

 
10,68 % 

 
24,8 

 
1,15 

 
0,15 

 
-4,32 

Jämförelse-
index 

 
65,2 % 

 
13,04 % 

 
21,2 

 
- 

 
0,28 

 
- 

4.1.1 Procentuell avkastning 

Bland Asienfonderna har ingen av bankernas fonder slagit jämförelseindex. Den 

totala avkastningen för indexet var 65,2 procent under femårsperioden och 13,04 

procent i genomsnittlig årsavkastning. Bland bankernas fonder var det SEB som 

lyckades bäst med 53,4 procent i total avkastning och 10,68 procent i genomsnittlig 

årsavkastning under femårsperioden. Näst bäst lyckades Nordea, med en total 

avkastning på 46,3 procent och en genomsnittlig årsavkastning på 9,26 procent, 

vilket inte hamnade så långt bakom SEB. Swedbank hade 37,2 procent i total 

avkastning och 7,44 procent i genomsnittlig avkastning för perioden. 

Handelsbankens Asienfond hade nästan samma avkastning som Swedbank men var 

sämst bland bankerna med 35,5 procent i total avkastning och 7,10 procent i 

genomsnittlig årsavkastning. Detta är en skillnad på nästan 30 procent under 

femårsperioden i total avkastning jämfört med index. Skillnaden för Swedbank är 

nästan densamma, hela 28 procent. För Nordea gick det lite bättre med en skillnad 

på nästan 19 procent och för SEB gick det bäst där skillnaden mot indexet nästan är 

12 procent. 

                                                 
79 Siffror från bilagor 2-6 
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4.1.2 Standardavvikelsen 

Standardavvikelsen för jämförelseindexet är 21,2. Alla bankernas Asienfonder 

innebär större risk än index på grund av högre standardavvikelse. Robur innebär 

lägst risk bland bankfonderna på grund av lägst volatilitet med en standardavvikelse 

på 21,6 vilket är strax över indexets. Därefter kommer Handelsbanken med en 

standardavvikelse på 23,2 och sedan SEB på 24,8 följt av Nordeas 25,7 som innebär 

den högsta risken. Asienfonderna innebär alltså hög risk eftersom en 

standardavvikelse över 20 betyder hög risk. De två fonder som gått bäst bland 

storbankerna hade också högst volatilitet, SEB och Nordea.  

4.1.3 Beta 

Lägst betavärde bland Asienfonderna har Swedbank där beta är ett. Ett betavärde 

som är 1 betyder att fondens värde följer marknadens upp- och nedgångar. 

Handelsbankens fond har beta 1,07 vilket betyder att när index ändras en procent, 

ändras fondens värde med 1,07 procent. SEB:s fond har näst högst betavärde på 

1,15 och Nordeas fond har högst på 1,20. Alla fonderna utom Swedbanks innebär 

hög risk, Swedbanks innebär medelrisk.  

4.1.4 Sharpekvot  

Sharpekvoten för jämförelseindexet är 0,28. Ingen av fonderna har högre Sharpekvot 

än index har. Högst Sharpekvot har SEB på 0,15 följt av Nordea på 0,09; Swedbank 

på 0,02 och till sist Handelsbanken på 0,004.  

4.1.5 Alfa 

Bland bankernas Asienfonder var det ingen som fick ett positivt alfavärde, det vill 

säga att alla de fonder vi undersökte gav underavkastning. Bäst lyckades SEB med 

ett alfa på -4,32 följt av Swedbank, Nordea. Sämst gick det för Handelsbanken som 

hade ett alfa på -6,85.  
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4.2 Europa mix bolag 
Tabell 4.2 Resultat av beräkningar, Europa mix bolag 

 Total 
avkastning 
2001-2005 

Genomsnittlig
årsavkastning

 

Standard- 
avvikelsen

σ 

Beta 
β 

Sharpe
- kvot 

Alfa  
α 

Handelsbanken 
Europafond 

 
-2,8 % 

 
-0,56 % 

 
24,9 

 
1,12 

 
-0,30 

 
-3,70 

Nordea 
Europafond 

 
1,2 % 

 
0,24 % 

 
21,7 

 
0,98 

 
-0,31 

 
-2,50 

Robur 
Europafond 

 
-7,1 % 

 
-1,42 % 

 
21,3 

 
0,96 

 
-0,40 

 
-4,11 

SEB 
Europafond 

 
20,1 % 

 
4,02 % 

 
24,8 

 
1,12 

 
-0,12 

 

 

0,88 
Jämförelse-

index 
 

14,0 % 
 

2,80 % 
 

22,0 
 
- 

 
-0,19 

 
- 

4.2.1 Procentuell avkastning 
Av de Europeiska fonderna har endast två redovisat en positiv avkastning under 

femårsperioden. En av de fonderna har även lyckats att slå index. Det var SEB:s 

Europafond som slog indexet med mer än sex procent medan de andra fonderna 

hamnade under index. Indexavkastningen för femårsperioden var 14 procent och för 

SEB 20,1 procent. Nordeas Europafond landade på en positiv avkastning under 

perioden med 1,2 procent medan Handelsbanken och Swedbank redovisade 

minusresultat med 2,8 procent respektive 7,1 procent. Nordeas genomsnittliga 

årsavkastning hamnade på 0,24 procent, Handelsbankens på minus 0,56 procent 

och Swedbank på minus 1,42 procent. Detta kan jämföras med index som hade en 

genomsnittlig årsavkastning på 2,8 procent och SEB som lyckades slå index och 

hamnade på 4,02 procent.  

4.2.2 Standardavvikelsen 

Swedbanks fond innebär den lägsta risken, alltså lägst volatilitet, med en 

standardavvikelse på 21,3. Tätt därefter kommer Nordeas fond med en 

standardavvikelse på 21,7. Båda dessa fonder ligger under jämförelseindex i risk då 

de har lägre volatilitet. Jämförelseindexet ligger strax ovanför Swedbanks och 

Nordeas fonder med en standardavvikelse på 22. SEB:s och Handelsbankens fonder 

ligger relativt mycket över index i risk, SEB:s Europafond med en standardavvikelse 

på 24,8 och Handelsbankens på 24,9. Alla Europafonderna innebär hög risk då alla 
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har en standardavvikelse på över 20. Den fond som gått bäst i denna kategori var 

SEB:s Europafond som hade näst störst volatilitet. 

4.2.3 Beta 
Om man ser på fondernas betavärde kan vi konstatera att vi har två fonder som 

innebär låg risk och två som innebär hög risk. Swedbanks och Nordeas 

Europafonder har båda ett betavärde under ett, 0,96 respektive 0,98. Detta betyder 

att när index ändras med en procent ändras fondens värde med 0,96 eller 0,98 

procent. SEB:s och Handelsbankens fonder har samma betavärde på 1,12.  

4.2.4 Sharpekvot 
Index har en Sharpekvot på -0,19. En av fonderna har en högre Sharpekvot än 

indexets och det är SEB på -0,12. De tre andra bankerna har lyckats sämre än index. 

Deras Sharpekvoter är för Handelsbanken -0,30; Nordea -0,31 och Swedbank -0,40.   

4.2.5 Alfa 
Ingen av fonderna har lyckats få ett alfa på över två. SEB har ett positivt alfavärde på 

0,88 medan Nordea, Handelsbanken och Robur har negativa alfavärden på -2,50;     

-3,70 och -4,11 i angiven ordning. Detta betyder att SEB:s fond har givit 

överavkastning jämfört med index medan de andra bankerna har gett en 

underavkastning. 

4.3 USA mix bolag 
Tabell 4.3 Resultat av beräkningar, USA mix bolag 

 Total 
avkastning 
2001-2005 

Genomsnittlig
årsavkastning

 

Standard- 
avvikelsen

σ 

Beta 
β 

Sharpe
- kvot 

Alfa  
α 

Handelsbanken 
Amerikafond 

 
-16,5 % 

 
-3,30 % 

 
21,6 

 
1,06 

 
-0,48 

 
-2,79 

Nordea 
Nordamerikafond 

 
-7,2 % 

 
-1,44 % 

 
23,9 

 
1,17 

 
-0,35 

 
-0,88 

Robur 
Amerikafond 

 
-20,8 % 

 
-4,16 % 

  
1,06 

 
21,7 -0,51 

 
-3,65 

SEB 
Nordamerikafond 

 
-26,9 % 

 
-5,38 % 

 
22,0 

 
1,08 

  
-0,56 

 

-4,86 
Jämförelse- 

Index 
 

-2,4 % 
 

-0,48 % 
 

20,4 
 
- 

  
-0,37 - 

 32



Bästa fondförvaltaren 

4.3.1 Procentuell avkastning 
Avkastningen för femårsperioden har varit negativ för alla fonderna och även för 

jämförelseindexet. Jämförelseindex har gått bäst med en total avkastning på minus 

2,4 procent och en genomsnittlig årsavkastning på minus 0,48 procent. Bäst bland 

bankernas fonder har Nordeas Nordamerikafond lyckats med en negativ avkastning 

på 7,2 procent och en negativ genomsnittlig avkastning på 1,44 procent. Nordea 

hamnade mindre än 5 procent sämre än indexet medan det gick sämre för de övriga 

bankerna. Däremot lyckades en av Nordeas fonder, Nordamerikafonden, slå 

kategorisnittet. Morningstarkategorin, USA mix bolag, har under perioden gått 12,7 

procent minus medan Nordeas fond gått bättre, minus 7,2 procent.80 

Handelsbankens fond hamnade mer än 14 procent under index med en negativ 

avkastning på 16,5 procent, Swedbanks fond var 18,4 procent sämre än index med 

en negativ avkastning på nästan 20,8 procent och SEB:s fond gick sämst och skiljde 

sig 24,5 procent från index med en negativ avkastning på nästan 26,9 procent. De 

negativa genomsnittliga årsavkastningarna för Handelsbanken, Swedbank och SEB 

var 3,30 procent, 4,16 procent och 5,38 procent i angiven ordning.  

4.3.2 Standardavvikelsen 
Standardavvikelsen för indexet är 20,4. Efter index ligger i tät följd Handelsbankens 

Amerikafond med en standardavvikelse på 21,6; Swedbanks med 21,7 och SEB:s 

Nordamerikafond med 22,0.  Nordeas fonds standardavvikelse ligger högst på 23,9.  

Nordeas Nordamerikafond som har gått bäst bland bankfonderna procentuellt sett 

innebär även den högsta risken, det vill säga den avviker mest ifrån sitt medelvärde 

under femårsperioden. Alla standardavvikelser ligger över 20 och innebär därmed 

hög risk. 

4.3.3 Beta 
Fondernas betavärden, som indikerar hur fonden ändrar sig när indexet ändrar sig, 

ligger alla över 1 och innebär därmed hög risk. Lägst betavärden har 

Handelsbankens och Swedbanks USA-fonder som båda ligger på 1,06: alltså nästan 

precis över markandens beta som är 1. Strax efter dem hamnar SEB:s fond med ett 

betavärde på 1,08 och högst beta har Nordeas fond med 1,17. Nordeas 

Nordamerikafond ändrar sig alltså mest när index förändras och Handelsbankens 

och Swedbanks fonder minst.  
                                                 
80 Se bilaga 2. 
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4.3.4 Sharpekvot 
Sharpekvoten för fonderna, som är ett mått som mäter hur skickliga fondförvaltarna 

är, jämförs med index Sharpekvot som är -0,37. En av fonderna har en bättre 

Sharpekvot är indexet och det är Nordeas fond som har -0,35. Alltså enligt 

Sharpekvoten så har Nordea lyckats bättre än index. Att Nordeas Sharpekvot i det 

här fallet är bättre än indexets Sharpekvot om man ser till den procentuella 

avkastningen beror på att Nordeas fond Nordamerika har en högre 

standardavvikelse, fonden innebär alltså en högre risk än vad index innebär. Näst 

bäst efter Nordea och index lyckades Handelsbanken med en Sharpekvot på -0,48 

tätt följt av Swedbank på -0,51 och SEB på -0,56. 

4.3.5 Alfa 
Ingen av fonderna har lyckats att få ett alfavärde över 2. Bäst har Nordeas fond 

lyckats med ett alfa på -0,88. Sedan följer Handelsbanken på -2,79; Swedbank på     

-3,65 och SEB på -4,86. Alla bankernas fonder har alltså gett en underavkastning 

jämfört med index. 

4.4 Östeuropa 
Tabell 4.4 Resultat av beräkningar, Östeuropa 

 Total 
avkastning 
2001-2005 

Genomsnittlig
årsavkastning

 

Standard- 
avvikelsen

σ 

Beta 
β 

Sharpe
- kvot 

Alfa  
α 

Handelsbanken 
Östeuropafond 

 
117,4 % 

 
23,48 % 

 
30,9 

 
1,11 

 
0,53 

 
-11,20 

Nordea 
Östeuropafond 

 
131,6 % 

 
26,32 % 

 
24,5 

 
0,89 

 
0,79 

 
-1,48 

Robur 
Östeuropafond 

 
138,5 % 

 
27,70 % 

 
28,4 

 
1,02 

 
0,73 

 
-4,16 

SEB 
Östeuropafond 

 
134,7 % 

 
26,94 % 

 
25,4 

 
0,93 

 
0,79 

 
-2,11 

Jämförelse-
index 

 
156,2 % 

 
31,24 % 

 
26,7 

 
- 

  
0,91 - 

4.4.1 Procentuell avkastning 
Ingen av fonderna har lyckats slå jämförelseindexets avkastning under perioden på 

156,2 procent och genomsnittlig avkastning på 31,24 procent per år. Däremot 

lyckades två av Östeuropafonderna slå kategorisnittet som ligger på 133,5 procent. 

Det var Swedbank och SEB.81 Bäst lyckades Swedbanks Östeuropafond på 138,5 

                                                 
81 Se bilaga 2. 
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procent totalt under perioden och 27,7 procent i genomsnittlig årsavkastning. Tätt 

därefter följer SEB:s och Nordeas Östeuropafonder med 134,7 och 131,6 procent i 

total avkastning under perioden och 26,94 respektive 26,32 procent i årsavkastning. 

Ytterligare något efter kommer Handelsbankens Östeuropafond med 117,4 procent i 

avkastning under perioden och 23,48 procent i genomsnittlig årsavkastning.  

4.4.2 Standardavvikelsen 
Två av Östeuropafonderna innebär lägre risk, volatilitet, än index. Nordeas och 

SEB:s Östeuropafonder har lägre standardavvikelse än jämförelseindexet. Indexets 

standardavvikelse ligger på 26,7 medan Nordeas är 24,5 och SEB:s 25,4. 

Swedbanks Östeuropafond innebär näst högst risk bland dessa fonder och har en 

standardavvikelse på 28,4. Det var också Swedbanks fond som gått bäst i kategorin. 

Ännu högre standardavvikelse och högst volatilitet har Handelsbankens fond på 

30,9. Alla dessa fonder innebär hög risk då standardavvikelsen ligger över 20 för 

dem alla. Handelsbanken som har gått sämst om man ser till procentuell avkastning 

har här också den högsta standardavvikelsen, den avviker alltså mest från sitt 

medelvärde under perioden av alla fonderna.  

4.4.3 Beta 
Nordeas och SEB:s Östeuropafonder har ett betavärde under ett och innebär därmed 

låg risk enligt beta. Det betyder att fonderna inte är lika känsliga mot svängningar på 

markanden som de fonderna med ett beta över 1. Nordeas fonds beta ligger på 0,89 

och är lägst av de fyra bankfonderna. SEB:s beta, som ligger strax ovanför Nordeas, 

är 0,93. Swedbanks Östeuropafonds beta ligger på 1,02 medan Handelsbanken har 

högst betavärde och är mest känslig för marknadens svängningar med ett betavärde 

på 1,11.  

4.4.4 Sharpekvot 
Sharpekvoten för fonderna jämför man med indexets Sharpekvot för att se hur bra 

fondförvaltarna har lyckats. Ingen av bankernas fonder har lyckats då 

jämförelseindexets Sharpekvot är högre än fondernas. Indexet har en Sharpekvot på 

0,91. Bäst har det gått för Nordea och SEB som båda har en Sharpekvot på 0,79. 

Inte långt därefter kommer Swedbanks fond på 0,73. Sämst har det gått för 

Handelsbankens Östeuropafond som har en Sharpekvot på 0,53. Trots att 

Swedbanks fond har lyckats bäst om man ser till den procentuella avkastningen 
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ligger deras Sharpekvot under SEB:s och Nordeas på grund av att Swedbanks fond 

innebär en högre risk. Sharpekvoten tar hänsyn till den risk en fond har, mätt som 

standardavvikelsen, och ju högre risk en fond har desto bättre måste fonden prestera 

i procentuell avkastning för att lyckas bra.  

4.4.5 Alfa 
Fondernas alfavärden berättar hur en fond har lyckats i förhållande till sitt index med 

hänsyn taget till risken, mätt som beta. Alla bankfonderna har ett negativt alfa och det 

betyder att de har underpresterat i förhållande till jämförelseindex. Bäst lyckades 

dock Nordeas Östeuropafond som fick en underavkastning jämfört med indexet på -

1,48. Efter Nordea kommer SEB:s fond med ett alfa på -2,11. Näst efter dem 

lyckades Swedbanks Östeuropafond bäst som gav en underavkastning på -4,16. 

Relativt långt efter de andra fonderna hamnar Handelsbankens Östeuropafond med 

en underkastning på -11,20 jämfört med index. 

4.5 Bankernas portföljer 
Nedan kommer en sammanställning av bankernas fonder i en portfölj som vi jämför 

med varandra och med indexens portfölj.  

4.5.1 Indexens portfölj 

För att kunna jämföra bankernas portföljer med hur de borde ha gått jämför vi dem 

med indexens portfölj.  

Procentuell avkastning: 

Den totala procentuella avkastningen under femårsperioden, för indexen tillsammans 

i de fem kategorierna, blev: 

65,2 % + 14,0 % + (-2,4 %) + 156,2 % = 233 % 

Sharpekvot: 

Sharpekvoten som vi använder för att se hur fonderna har lyckats jämfört med hur de 

borde ha lyckats blev för alla fyra jämförelseindexen: 

0,28 + (-0,19) + (-0,37) + 0,91 = 0,63 

4.5.2 Handelsbankens portfölj 

Procentuell avkastning: 

35,5 % + (-2,8 %) + (-16,5 %) + 117,4 % = 133,6 % 
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Sharpekvot: 

0,004 + (-0,30) + (-0,48) + 0,53 = -0,246 

 
Om man jämför Handelsbankens portfölj med index så ligger Handelsbanken efter 

index i procentuell avkastning med nästan 100 procent på fem år. I förhållande till de 

andra bankerna så har Handelsbanken nästan 50 procent mindre i avkastning under 

de fem åren jämfört med den bank som lyckades bäst i vår undersökning. Även om 

man ser till Sharpekvoten så har Handelsbanken lyckats sämst med sin förvaltning. 

Deras Sharpekvot är lägst bland bankernas och långt ifrån indexens.  

4.5.3 Nordeas portfölj 

Procentuell avkastning: 

46,3 % + 1,2 % + (-7,2 %) + 131,6 % = 171,9 % 

Sharpekvot: 

0,09 + (-0,31) + (-0,35) + 0,79 = 0,22 

 

Nordea har lyckats näst bäst med sina fonder, mindre än 10 procent efter den som 

lyckats bäst och nästan 40 procent bättre än den sämsta banken. Men de ligger efter 

indexen med lite mer än 60 procent. Nordea har även lyckats näst bäst om man ser 

till Sharpekvoten bland bankerna men har lyckats sämre än vad de borde ha gjort då 

man jämför med indexen.  

4.5.4 SEB:s portfölj 

Procentuell avkastning: 

53,4 % + 20,1 % + (-26,9 %) + 134,7 % = 181,3 % 

Sharpekvot: 

0,15 + (-0,12) + (-0,56) + 0,79 = 0,26 

 

SEB har lyckats bäst av bankerna men har inte nått upp till indexen totalt sett. I 

procentuell avkastning under de fem åren ligger SEB drygt 50 procent efter indexens 

avkastning för perioden och nästan 50 procent före den bank som lyckats svagast. 

SEB har även bäst Sharpekvot bland bankerna men ligger en bra bit efter indexen. 
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4.5.5 Swedbanks portfölj 

Procentuell avkastning: 

37,2 % + (-7,1 %) + (-20,8 %) + 138,5 % = 147,8 % 

Sharpekvot: 

0,02 + (-0,40) + (-0,51) + 0,73 = -0,16 

 

Swedbank lyckades näst sämst bland storbankerna. De hamnade ungefär 14 procent 

bättre i avkastning under perioden jämfört med den bank som gått sämst men nästan 

34 procent sämre än den bästa banken och ungefär 85 procent efter indexen i 

avkastning. Även sett till Sharpekvoten hamnade Swedbank näst sist med sin 

prestation.  

4.6 Rating82

Morningstar Totalrating är ett vägt genomsnitt för hur fonden har gått under de 

senaste 10 åren.83 Totalratingen för de fonder som vi haft med i vår undersökning 

användes till att räkna ut en ranking för hur det har gått för bankerna för att se om 

vårt resultat även speglar en längre tidshorisont på 10 år. Nordea och SEB delar 

förstaplatsen för denna ranking med ett genomsnittsbetyg på 3,25 stjärnor av fem 

möjliga. Handelsbanken kom därefter med tre stjärnor och sist kom Swedbank med 

2,5 stjärnor. Genomsnittbetyget för Morningstars Ratingsystem är 3,0 stjärnor. 

Nordea och SEB slog alltså genomsnittsbetyget i våra fondkategorier. 

Handelsbanken tangerade genomsnittsbetyget och Swedbank hamnade under 

genomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
82 Se bilaga 7.  
83 www.morningstar.se -Om oss/Morningstar Rating 

 38

http://www.morningstar.se/


Bästa fondförvaltaren 

5. Analys 
Denna del behandlar en analys av de resultat vi fått fram i kapitel 4. Analysen delas 

upp bank för bank. 

5.1 Handelsbanken 
För Handelsbanken gick det sämst, totalt sett, bland de fyra storbankerna. De hade 

lägst procentuell avkastning för sin portfölj jämfört med de andra bankerna. Deras 

Asienfond och Östeuropafond var sämst, Europafonden näst sämst och 

Amerikafonden lyckades näst bäst. Om man ser till risken för fonderna så innebär 

alla Handelsbankens fonder hög risk. Handelsbankens Europafond och 

Östeuropafond innebar högsta risken i sina kategorier då de har högst volatilitet. 

Deras Asienfond innebar näst lägst volatilitet och Amerikafonden den lägsta i deras 

grupper. Ingen av deras fonder lyckades slå sina jämförelseindex.  

 

Handelsbanken hade även de två fonder som gått allra sämst i vår undersökning. 

Det var deras Asienfond och Östeuropafond som hamnat längst från index av alla 

fonder med nästan 30 och 39 procent respektive under jämförelseindex. Om man ser 

totalt sett hamnade alla deras fonder tillsammans nästan 100 procent efter index och 

cirka 50 procent efter den bästa banken.  

5.2 Nordea 
Totalt sett lyckades Nordea näst bäst av storbankerna, inte långt bakom ettan. Bäst 

var de med sin Nordamerikafond där de hade bättre avkastning än de andra 

bankerna. Fjärran Östernfonden och Europafonden lyckades näst bäst i sina 

kategorier, förutom enligt alfa för Fjärran Östernfonden. Där hamnade den tredje 

bäst, detta på grund av att alfa även tar hänsyn till risken, mätt som beta, och då 

Nordeas Fjärran Östernfond har ett högt betavärde har fonden inte presterat 

tillräckligt i avkastning i förhållande till risken för att få ett bättre värde. Därför 

hamnade fonden efter en annan banks fond som hade lägre risk, betavärde, och 

lägre avkastning, men en bättre avkastning i förhållande till den risk som fonden 

innebär. Nordeas Östeuropafond var näst sämst bland bankerna sett till den 

procentuella avkastningen men låg bara några procent efter de två bästa i kategorin. 

Den fonden innebar också lägst risk. Deras Östeuropafond hade därför det bästa 

alfavärdet och delade förstaplats för den bästa Sharpekvoten. Det betyder att 

Nordeas Östeuropafond lyckades bäst tillsammans med en annan banks fond i den 
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kategorin, mätt som Sharpekvoten. De har alltså lyckats bäst inom 

Östeuropakategorin om man tar hänsyn till vilken risk fonden har i förhållande till 

vilken avkastning den har gett. Sett till riskerna för fonderna så hade Fjärran 

Östernfonden och Nordamerikafonden de högsta riskerna i sina kategorier sett till 

standardavvikelsen, de skiljde sig alltså mest ifrån sitt medelvärde i respektive 

kategori. Europafonden hade näst lägst volatilitet. Europafonden och 

Östeuropafonden klassas som låg risk sett till betavärdet men inte till 

standardavvikelsen medan de andra klassas som hög risk enligt båda metoderna. 

Ingen av Nordeas fonder lyckades slå respektive jämförelseindex. Däremot lyckades 

deras Nordamerikafond slå kategorisnittet. 

 

Om man jämför Nordeas resultat med jämförelseindexens så ser det mindre bra ut 

då de inte lyckats så bra som de borde ha gjort då de hamnade lite mer än 60 

procent efter index. Om man däremot jämför med de andra bankerna ser det 

betydligt bättre ut då de hamnade mindre än 10 procent efter den bästa banken 

under femårsperioden och nästan 40 procent bättre än den sämst banken.  

5.3 SEB 
SEB var den bank som lyckades bäst i vår undersökning. De hade högst avkastning 

på sin portfölj. Men de lyckades inte nå upp till indexets portfölj. I kategorierna Asien 

och Europa så lyckades SEB bäst av alla bankerna. I Östeuropa är de näst bäst och i 

USA sämst. Inom Asienfonderna och Europafonderna har SEB:s fonder den näst 

högsta risken och även den högsta risken mätt som betavärdet för Europafonden. 

Nordamerikafonden, som har gått sämst avkastningsmässigt sett, låg näst högst i 

risk i sin genre. Vad gäller Östeuropafonden så har den gått näst bäst procentuellt 

sett och sett till alfa. Fonden innebär näst minst risk sett till standardavvikelsen och 

beta. Om man ser till Sharpekvoten ligger faktiskt SEB delad etta och har med 

avseende till risk lyckats bättre än den fond som ligger etta, avkastningsmässigt sett, 

och lika bra som den fond som ligger trea. Detta beror på att risken för dessa fonder 

var mindre än den fond som lyckats bäst procentuellt sett. Då skillnaden i procent 

inte var speciellt stor men skillnaden i risk var större gick alltså tvåan och trean i 

kategorin om ettan då man ser till Sharpekvoten. Av SEB:s fonder lyckades 

Europafonden slå jämförelseindex med drygt 6 procent. Deras Östeuropafond 

lyckades slå kategorisnittet med drygt 1 procent.  
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SEB lyckades allra bäst bland bankerna, trots detta hamnade de drygt 50 procent 

efter indexens avkastning, som är en indikation på hur de borde ha lyckats. Detta 

tapp mot indexen kan anses som relativt stort då det blir 10 procent per år. Ändå är 

det SEB som har minst minus mot index jämfört med de andra storbankerna. Där 

lyckades de nästan 50 procent bättre än den sämsta banken i vår undersökning.  

5.4 Swedbank 
Swedbank hamnade näst sist i vår undersökning totalt sett. Ingen av deras fonder 

slog jämförelseindexen, men en av deras fonder slog kategorisnittet med 5 procent. 

Det var Östeuropafonden. Inom Asienfonderna hamnade deras fond som tredje bäst 

sett till procentuell avkastning, men då deras fond hade ett relativt lågt betavärde i 

jämförelse med de andra så hamnade de på andra plats sett till alfavärdet och gav 

alltså mindre underavkastning än den som hade bättre procentuell avkastning än 

Swedbanks fond. Asienfondens betavärde är det samma som marknadens, det vill 

säga ett, och klassas därför som medelrisk enligt beta. Asienfonden hade även den 

lägsta volatiliteten i kategorin. Sämst för Swedbank gick det med deras Europafond 

som hamnade sist i den genren. Dock var risken den lägsta utav Europafonderna 

och klassad som låg risk sett till beta. Deras Amerikafond gick näst sämst av alla och 

hade även den låg risk, näst lägst sett till standardavvikelsen och lägst sett till beta. 

Deras Östeuropafond har gått bäst procentuellt sett i jämförelse med de andra 

storbankerna. Standardavvikelsen var dock ganska hög och beta lite högre än de 

andra två fonderna som låg precis efter Swedbanks fond i procentuell avkastning. På 

grund av detta hamnade Östeuropafonden på tredje plats sett till Sharpekvoten och 

alfa. Östeuropafonden innebar näst högst risk i sin kategori.  

 

Swedbank, som kom på tredje plats i vår undersökning, hamnade cirka 85 procent 

efter index i avkastning under de fem åren och nästan 34 procent sämre än den bank 

som gått bäst. De var däremot lite mer än 14 procent bättre avkastningsmässigt sett 

än den bank som kom sist.  

 

Om man ser till de fyra fonder som lyckades bäst i sina kategorier bland bankerna så 

har de alla den högsta eller näst högsta volatiliteten i respektive kategori. Detta talar 

för teorin att högre risk innebär chans till en högre avkastning. I alla fallen låg de 

dock över indexets volatilitet som gick bäst i alla kategorier utom en. 
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6. Slutsatser 
Här presenterar och sammanfattar vi de resultat som vi fått fram för att besvara 

uppsatsens syfte. Vi tar även upp faktorer som kan ha påverkat det resultat vi fått 

fram samt förslag till vidare forskning.  

 

Tanken med vår uppsats är att ge en bred och genomgående insyn i vad ett 

fondsparande innebär. Då det är vår första undersökning inom detta ämnesområde 

anser vi det vara extra viktigt att ha en bra grund att utgå ifrån för att kunna besvara 

syftet och genomföra uträkningarna på bästa sätt. Eftersom ämnet har ett allmänt 

intresse där djupgående kunskaper inom finansiella teorier kan vara bristfälliga har vi 

valt att ta med grundläggande teori för att få en bredd i studien.  

 

 Vårt syfte är att jämföra fondförvaltare med varandra och se vem som har 

lyckats bäst.  

Utifrån de beräkningar som gjorts har vi fått fram att under den femårsperiod som vår 

undersökning sträcker sig över gav SEB:s fonder den bästa avkastningen jämfört 

med de andra tre bankerna. Handelsbankens portfölj gav den sämsta avkastningen. 

Resultatet av våran jämförelse blev följande:  

1. SEB 

2. Nordea 

3. Swedbank 

4. Handelsbanken 

 

 Är avkastningen för fonden  beroende av vilken fondförvaltare man väljer?  

Resultatet visar att om man räknar ut hur de olika bankernas fonder presterat så 

finns det stora skillnader mellan den avkastning som ges. Det fanns dock ingen av 

bankerna som var bäst eller sämst i alla kategorierna. Alla utom Handelsbanken var 

bäst i någon av kategorierna. Och alla utom Nordea var sämst i någon av 

kategorierna. Det fanns stora skillnader mellan den bästa banken och den sämsta 

banken. Om man ser till den procentuella avkastningen skiljde det nästan 50 procent 

mellan SEB, som var den bästa banken, och Handelsbanken, som lyckades sämst. 

Mindre skillnad var det däremot mellan ettan och tvåan samt trean och fyran. SEB 

och Nordea låg inte långt ifrån varandra i procentuell avkastning för de fem åren, 
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mindre än 10 procents skillnad. Inte heller mellan trean och fyran, Swedbank och 

Handelsbanken, avskiljde det mycket, cirka 14 procent. Däremot var det större 

differens mellan trean och tvåan, ungefär 24 procent. Av detta kan man förmoda att 

Nordea och SEB ligger närmare varandra i sin fondförvaltning och i viktningen av 

sina portföljer då de fått liknande resultat. Man kan även säga det samma om 

Handelsbanken och Swedbank, att de ligger nära varandra i sin fondförvaltning, då 

de har fått resultat som ligger relativt nära varandra.  

 

Med tanke på denna signifikanta skillnad mellan bankerna bör man se över sitt val av 

fondförvaltare. En skillnad mellan den bästa och sämsta banken med en avkastning 

på 10 procent per år blir mycket pengar som fondspararna går miste om. Om man 

har en fondportfölj på totalt 100 000 kronor på banken som går upp 10 procent per år 

blir det 10 000 på bara ett år och över 61 000 kronor på fem år. Denna stora skillnad 

verkar inte fondspararna vara medvetna om eftersom Handelsbanken som gick 

sämst i vår undersökning är den enda av storbankerna som fortfarande har ett 

positivt inflöde i sina fonder.  

 

Varför en bank går bättre än den andra är svårt att säga. Faktorer som påverkar kan 

vara kompetensen inom banken, organisationens struktur, rätt strategi och kanske 

även en del tur med investeringar. En som sparar i fonder har många olika alternativ 

att välj bland beroende på hur man vill förvalta sina pengar. Att jämföra de olika 

fonderna ger en antydan om hur man kan få en bättre avkastning men det finns alltid 

en risk och då marknaden förändras och påverkas av olika utomstående faktorer är 

det svårt att ge någon garanti.  

 

 Bankerna har svårt att slå index. 

Utifrån våra beräkningar visade alla banker upp stora problem med att slå index, 

vilket även tagits upp i tidigare studier. Då Sparöversikt gjorde en undersökning 

bland storbankernas största fonder var det 94 procent av fonderna som inte slog 

index. Av våra 16 fonder var det bara en som lyckades slå index. I procent betyder 

det att 93,75 procent av fonderna i vår undersökning inte slog index. Av detta kan 

man konstatera att bankerna har svårt att slå index då fler undersökningar än denna 

visar detta. En av anledningarna till att bankerna har svårigheter att slå index kan 

bero på deras organisationsstruktur. Som vi tidigare belyst så har mindre fondbolag 
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redovisat bättre resultat i jämförelse med storbankerna. Bankerna är stora 

organisationer med många anställda där det kan vara en som förvaltar ett flertal 

fonder och ibland flera förvaltare på samma fond. I ett mindre bolag blir det lättare att 

byta information och det kan tänkas att det är en mer effektiv form för att bedriva 

fondförvaltning. En annan anledning kan vara att bankernas fonder ofta är större än 

de mindre bolagens fonder. Detta kan få betydelse när man viktar om fondportföljen, 

på grund av svagare eller starkare bolagsrapporter än vad man räknat med eller att 

jämförelseindexets portfölj förändras, då man ökar eller minskar andelen av en viss 

aktie. Om man till exempel ska minska andelen av en viss aktie i fondportföljen med 

2 procent blir skillnaderna stora för en stor fond jämfört med en liten fond. Om man 

jämför en fond där förvaltat kapital uppgår till 1 miljon kronor med en fond där 

förvaltat kapital uppgår till 20 miljoner blir 2 procent 20 000 kronor för den mindre 

fonden och 400 000 för den större fonden. Beroende på omsättningen av den 

aktuella fonden på börsen kanske inte den större fonden kan genomföra denna affär 

på bara en dag som troligtvis den mindre fonden kan. Det kan ta flera veckor för den 

större fonden att genomföra affären och då kan läget för den aktuella aktien vara helt 

förändrat, den kan ha upp eller ned i pris. Däremot kan större fonder ha ett bättre 

förhandlingsläge gällande courtaget, priset för handel av aktier, då de ska genomföra 

köp eller försäljningar. På så sätt kan större fonders procentuella kostnad hållas nere 

jämfört med mindre fonder.  

 

 Uppsatsens resultat i förhållande till tidigare resultat. 

De resultat som vi har fått fram stämmer överens med tidigare undersökningar som 

gjorts, där SEB fått bäst resultat även där. Däremot har Handelsbanken valt att inte 

redovisa sina resultat men man har indikerat på att resultatet skulle vara svagt, vilket 

bekräftades i vår undersökning. Jämför man vårt resultat med Morningstars ranking 

för tidsperioden 2002-12-01 till 2004-10-31, kan man se att det har skett förändringar. 

Där rankas Robur högst, SEB på en andra plats, Handelsbanken trea och Nordea 

kom lägst ner på rankingen.  

 

För att se hur vårt resultat speglar sig i ett längre perspektiv än de fem år vi 

undersökt ser vi på totalratingen för fonderna. Ratingen baseras på hur fonderna gått 

de senaste 10 åren. Resultatet blir inte helt olikt det vi fått fram. Bäst har det gått för 

Nordea och SEB också ur ett längre perspektiv. De hamnade delad etta och slog 
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även genomsnittet. Det skiftade däremot mellan trean och fyran i vår undersökning 

då det visade sig att Handelsbanken hade gått bättre än Swedbank enligt 

Morningstars Totalratingsystem. Handelsbanken hamnade på genomsnittet medan 

Swedbank kom sist, under genomsnittet. Detta indikerar på att vårt resultat stämmer 

till viss del sett ur ett längre perspektiv då topplaceringarna är de samma.  

 

För att få en bra avkastning gäller det inte bara att välja rätt bank utan man måste ta 

hänsyn till fondens risk och vilken marknad den tillhör, då avkastningen på de olika 

fonderna skiljer sig även inom de olika bankerna. Man bör även ta hänsyn till 

tidsperioden som väljs vid en jämförelse av fonderna, då det kan påverka resultatet 

beroende på hur länge fonderna har funnits. Med ökad konkurrens och förändringar 

på marknaden behöver bankerna vara mer anpassade efter vad marknaden 

efterfrågar och kanske bli mer flexibla för att klara av de krav som spararna ställer.  

 

 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom detta ämne är att fördjupa sig inom frågan varför 

bankernas resultat skiljer sig åt. Det kan göras genom att studera bankernas 

organisationer och strategier och med hjälp av intervjuer öka insynen och fastställa 

om det föreligger någon anledning till att vissa lyckas bättre. Samt vilka faktorer som 

påverkar för att kunna bli en skicklig fondförvaltare.  

 

Ett annat förslag kan vara att man jämför en oberoende fondportfölj med en banks 

fondportfölj. Man sammansätter två fondportföljer som är viktade på samma sätt, till 

exempel så som världsekonomin är. Den ena är endast en banks egna fonder 

medan den andra innehåller fonder från olika oberoende fondbolag. Sedan jämför 

man dessa för att se om det finns betydande skillnader. 
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Bilaga 1 –Sökresultat84

 
Asien ex. Japan 

• Handelsbanken Asienfond 
• Nordea Fjärran Östernfond 
• Robur Pacificfond 
• SEB Asienfond ex. Japan 

 
Europa mix bolag 

• Handelsbanken Europafond 
• Handelsbanken Europafond Index 

-Väljs bort pga. att det är en indexfond 
• Nordea Europafond 
• Nordea Selekta Europa 

-Väljs bort pga. att fonden innehåller färre antal bolag än en traditionell fond.  
• Robur Europafond 
• Robur Europafond Mega 

-Vänder sig till förmögna personer, har ett lägsta insättningsbelopp på 100 000 kronor.  
• SEB Europafond 

 
USA mix bolag 

• Handelsbanken Amerikafond 
• Nordea Nordamerikafond 
• Robur Amerikafond 
• SEB Nordamerikafond 

 
Östeuropa 

• Handelsbanken Östeuropafond 
• Nordea Östeuropafond 
• Robur Balkanfond 

-Väljs bort pga. startår 2005. 
• Robur Östeuropafond 
• SEB Östeuropafond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Sökresultat och fondinformation från www.morningstar.se, 2006-10-11 
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Bilaga 2 –Fondavkastning i procent85

 
 
Asien ex. Japan 

 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 
Handelsbanken 

Asienfond 
 

3,4 % 
 

-26,6 % 
 

16,7 % 
 

-2,0 % 
 

44,0 % 
 

35,5 % 
Nordea Fjärran 

Östernfond 
 

3,9 % 
 

-29,7 % 
 

15,7 % 
 

5,8 % 
 

50,6 % 
 

46,3 % 
Robur  

Pacificfond 
 

4,9 % 
 

-26,6 % 
 

19,5 % 
 

0,8 % 
 

38,6 % 
 

37,2 % 
SEB Asienfond 

ex. Japan 
 

5,6 % 
 

-25,5 % 
 

19,3 % 
 

3,1 % 
  

50,9 % 53,4 % 
 
Index: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Ndtr_D 

 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 
Index för 

Asienfonder 
 

8,1 % 
 

-21,5 % 
 

21,9 % 
 

12,8 % 
 

43,9 % 
 

65,2 % 
 

Kategorisnitt 
 

6,9 % 
 

-23,7 % 
 

21,9 % 
 

6,1 % 
  

42,5 % 53,7 % 
 
 
 
Europa mix bolag 

 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 
Handelsbanken 

Europafond 
 

-21,1 % 
 

-36,7 % 
 

14,3 % 
 

8,4 % 
 

32,3 % 
 

-2,8 % 
Nordea  

Europafond 
 

-10,7 % 
 

-33,9 % 
 

10,8 % 
 

3,9 % 
 

31,1 % 
 

1,2 % 
Robur  

Europafond 
 

-12,7 % 
 

-35,3 % 
 

6,9 % 
 

5,9 % 
 

28,1 % 
 

-7,1 % 
SEB  

Europafond 
 

-10,7 % 
 

-34,7 % 
 

13,2 % 
 

13,8 % 
  

38,5 % 20,1 % 
 
Index: MSCI Europe Ndtr_D 

 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 
Index för 

Europafonder 
 

-10,9 % 
 

-32,2 % 
 

14,4 % 
 

11,6 % 
 

31,1 % 
 

14,0 % 
 

Kategorisnitt 
 

-14,0 % 
 

-33,0 % 
 

12,4 % 
 

8,8 % 
  

29,7 % 3,9 % 
 
 
 
USA mix bolag 

 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 
Handelsbanken 

Amerikafond 
 

-6,6 % 
 

-40,0 % 
 

4,6 % 
 

-1,2 % 
 

26,7 % 
 

-16,5 % 
Nordea 

Nordamerikafond 
 

-0,7 % 
 

-43,3 % 
 

8,2 % 
 

-1,9 % 
 

30,5 % 
 

-7,2 % 
Robur  

Amerikafond 
 

-8,8 % 
 

-41,3 % 
 

5,0 % 
 

-0,8 % 
 

25,1 % 
 

-20,8 % 
SEB 

Nordamerikafond 
 

-9,0 % 
 

-43,3 % 
 

3,8 % 
 

-2,7 % 
  

24,3 % -26,9 % 
 
 

                                                 
85 Siffror från www.morningstar.se, 2006-10-11 
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Index: MSCI North America Ndtr_D 
 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 

Index för  
USA-fonder 

 
-3,0 % 

 
-35,8 % 

 
6,9 % 

 
2,2 % 

 
27,3 % 

 
-2,4 % 

 
Kategorisnitt 

 
-5,3 % 

 
-36,7 % 

 
4,9 % 

 
0,5 % 

  
23,9 % -12,7 % 

 
 
 
Östeuropa 

 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 
Handelsbanken 
Östeuropafond 

 
-1,5 % 

 
-10,3 % 

 
30,5 % 

 
21,0 % 

 
77,7 % 

 
117,4 % 

Nordea 
Östeuropafond 

 
8,3 % 

 
-2,1 % 

 
29,9 % 

 
26,0 % 

 
69,5 % 

 
131,6 % 

Robur 
Östeuropafond 

 
5,3 % 

 
-4,3 % 

 
35,0 % 

 
25,3 % 

 
77,2 % 

 
138,5 % 

SEB 
Östeuropafond 

 
9,3 % 

 
-3,2 % 

 
33,4 % 

 
24,0 % 

  
71,2 % 134,7 % 

 
Index: MSCI EM Eastern Europe Ndtr_D 

 2001 2002 2003 2004 2005 Totalt 
Index för 

Östeuropafonder 
 

24,1 % 
 

-3,6 % 
 

32,7 % 
 

24,3 % 
 

78,7 % 
 

156,2 % 
 

Kategorisnitt 
 

8,2 % 
 

-3,0 % 
 

30,0 % 
 

31,0 % 
  

67,3 % 133,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 49



Bästa fondförvaltaren 

Bilaga 3 -Beräkning av variansen och standardavvikelsen86

Variansen 
σ2 = Variansen 
 
σ2 = Σ(RA – RA)2        87

               N                
 
RA = Avkastning per år för fonden 

RA = Förväntad genomsnittlig avkastning per år för fonden 

N = Antal observationer (år) 

 
där 
 
RA = Σ RA 
           N 

Standardavvikelsen 
σ  = Standardavvikelsen 
 
σ =   √  σ2 (Variansen) 

Asien ex. Japan 
 
Handelsbanken Asienfond 
 
RA = 35,5 % = 7,10 % 
            5 
 
σ2 = (3,4 - 7,10)2 +(-26,6 - 7,10)2 +(16,7 - 7,10)2 +(-2,0 - 7,10)2 +(44,0 - 7,10)2  
                                                        5 
 
= 537,2 % 
 
σ =   √ 537,2 = 23,2 
 
Nordea Fjärran Östernfond 
 
RA = 46,3 % = 9,26 % 
            5 
 
σ2 = (3,9 - 9,26)2 +(-29,7 - 9,26)2 +(15,7 - 9,26)2 +(5,8 - 9,26)2 +(50,6 - 9,26)2  
                                                        5 
 
= 661,8 % 
 
σ =   √ 661,8 = 25,7 
 
Robur Pacificfond 
 
RA = 37,2 % = 7,44 % 
            5 
 
 
                                                 
86 Siffror från Bilaga 2 
87 Ross, 2002. s. 244 
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σ2 = (4,9 - 7,44)2 +(-26,6 - 7,44)2 +(19,5 - 7,44)2 +(0,8 - 7,44)2 +(38,6 - 7,44)2  
                                                        5 
 
= 465,1 % 
 
σ =   √ 465,1 = 21,6 
 
SEB Asienfond ex. Japan 
 
RA = 53,4 % = 10,68 % 
            5 
 
σ2 = (5,6 - 10,68)2 +(-25,5 - 10,68)2 +(19,3 - 10,68)2 +(3,1 - 10,68)2 +(50,9 - 10,68)2  
                                                        5 
 
= 616,8 % 
 
σ =   √ 616,8 = 24,8 
 
Index: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Ndtr_D 
 
RM = 65,2 % = 13,04 % 
            5 
 
σ2 = (8,1 - 13,04)2 +(-21,5 - 13,04)2 +(21,9 - 13,04)2 +(12,8 - 13,04)2 +(43,9 - 13,04)2  
                                                        5 
 
= 449,7 % 
 
σ =   √ 449,7 = 21,2 

Europa mix bolag 
Handelsbanken Europafond 
 
RA = -2,8 % = -0,56 % 
            5 
 
σ2 = (-21,1 - (-0,56))2 +(-36,7 - (-0,56))2 +(14,3 - (-0,56))2 +(8,4 - (-0,56))2  
                                                        5 
+(32,3 - (-0,56))2  
            5 
 
= 621,8 % 
σ =   √ 621,8 = 24,9 
 
Nordea Europafond 
 
RA = 1,2 % = 0,24 % 
            5 
 
σ2 = (-10,7 - 0,24)2 +(-33,9 - 0,24)2 +(10,8 - 0,24)2 +(3,9 - 0,24)2 +(31,1 - 0,24)2  
                                                        5 
 
= 472,5 % 
 
σ =   √ 472,5 = 21,7 
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Robur Europafond 
 
RA = -7,1 % = -1,42 % 
            5 
 
σ2 = (-12,7 -(-1,42))2 +(-35,3 -(-1,42))2 +(6,9 -(-1,42))2 +(5,9 -(-1,42))2 +(28,1 -(-1,42))2  
 
                                                            5 
= 453,9 % 
 
σ =   √ 453,9 = 21,3 
 
SEB Europafond 
 
RA = 20,1 % = 4,02 % 
            5 
 
σ2 = (-10,7 - 4,02)2 +(-34,7 - 4,02)2 +(13,2 - 4,02)2 +(13,8 - 4,02)2 +(38,5 - 4,02)2  
                                                        5 
 
= 616,9 % 
 
σ =   √ 616,9 = 24,8 
 
Index: MSCI Europe Ndtr_D 
 
RM = 14,0 % = 2,80 % 
            5 
 
σ2 = (-10,9 - 2,80)2 +(-32,2 - 2,80)2 +(14,4 - 2,80)2 +(11,6 - 2,80)2 +(31,1 - 2,80)2

                                                        5  
 
= 485,1 % 
 
σ =   √ 485,1 = 22,0 

USA mix bolag 
Handelsbanken Amerikafond 
 
RA = -16,5 % = -3,30 % 
            5 
 
σ2 = (-6,6 -(-3,30))2 +(-40,0 -(-3,30))2 +(4,6 -(-3,30))2 +(-1,2 -(-3,30))2 +(26,7 -(-3,30))2  
                                                        5 
 
= 464,9 % 
 
σ =   √ 464,9 = 21,6 
 
Nordea Nordamerikafond 
 
RA = -7,2 % = -1,44 % 
            5 
 
σ2 = (-0,7 -(-1,44))2 +(-43,3 -(-1,44))2 +(8,2 -(-1,44))2 +(-1,9 -(-1,44))2 +(30,5 -(-1,44))2         
                                                            5 
 
= 573,2 % 
 
σ =   √ 573,2 = 23,9 
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Robur Amerikafond 
 
RA = -20,8 % = -4,16 % 
            5 
 
σ2 = (-8,8 -(-4,16))2 +(-41,3 -(-4,16))2 +(5,0 -(-4,16))2 +(-0,8 -(-4,16))2 +(25,1 -(-4,16))2  
                                                          5 
 
= 470,5 % 
 
σ =   √ 470,5 = 21,7 
 
SEB Nordamerikafond 
 
RA = -26,9 % = -5,38 % 
            5 
 
σ2 = (-9,0 -(-5,38))2 +(-43,3 -(-5,38))2 +(3,8 -(-5,38))2 +(-2,7 -(-5,38))2 +(24,3 -(-5,38))2  
                                                          5 
 
= 484,7 % 
 
σ =   √ 484,7 = 22,0 
 
Index: MSCI North America Ndtr_D 
 
RM = -2,4 % = -0,48 % 
            5 
 
σ2 = (-3,0 -(-0,48))2 +(-35,8 -(-0,48))2 +(6,9 -(-0,48))2 +(2,2 -(-0,48))2 +(27,3 -(-0,48))2  
                                                             5 
 
= 417,4 % 
 
σ =   √ 417,4 = 20,4 

Östeuropa 
Handelsbanken Östeuropafond 
 
RA = 117,4 % = 23,48 % 
            5 
 
σ2 = (-1,5 - 23,48)2 +(-10,3 - 23,48)2 +(30,5 - 23,48)2 +(21,0 - 23,48)2 +(77,7 - 23,48)2  
                                                        5 
 
= 952,1 % 
 
σ =   √ 952,1 = 30,9 
 
Nordea Östeuropafond 
 
RA = 131,6 % = 26,32 % 
            5 
 
σ2 = (8,3 - 26,32)2 +(-2,1 - 26,32)2 +(29,9 - 26,32)2 +(26,0 - 26,32)2 +(69,5 - 26,32)2  
                                                        5 
= 602,0 % 
 
σ =   √ 602,0 = 24,5 
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Robur Östeuropafond 
 
RA = 138,5 % = 27,70 % 
            5 
 
σ2 = (5,3 - 27,70)2 +(-4,3 - 27,70)2 +(35,0 - 27,70)2 +(25,3 - 27,70)2 +(77,2 - 27,70)2  
                                                        5 
 
= 807,0 % 
 
σ =   √ 807,0 = 28,4 
 
SEB Östeuropafond 
 
RA = 134,7 % = 26,94 % 
            5 
 
σ2 = (9,3 - 26,94)2 +(-3,2 - 26,94)2 +(33,4 - 26,94)2 +(24,0 - 26,94)2 +(71,2 - 26,94)2  
                                                        5 
 
= 645,8 % 
 
σ =   √ 645,8 = 25,4 
 
Index: MSCI EM Eastern Europe Ndtr_D 
 
RM = 156,2 % = 31,24 % 
            5 
 
σ2 = (24,1 - 31,24)2 +(-3,6 - 31,24)2 +(32,7 - 31,24)2 +(24,3 - 31,24)2 +(78,7 - 31,24)2  
                                                        5 
 
= 713,5 % 
 
σ =   √ 713,5 = 26,7 
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Bilaga 4 -Beräkning av beta88

β = Beta 
 
β  = Cov ( RA , RM )   89    

       σ2 (RM) 
 
RA = Avkastning per år för fonden 

RM = Avkastning per år för marknaden (jämförelseindex) 

σ2 = Variansen 

Cov (RA, RM) = Kovariansen 

 

där 
 
Cov (RA, RM) = σA M = Σ (RA - RA ) x (RM - RM)    90

           N    
 

RA = Förväntad genomsnittlig avkastning för fonden 

RM = Förväntad genomsnittlig avkastning för marknaden (jämförelseindex) 

N = Antal observationer (år)  

Asien ex. Japan 
Handelsbanken Asienfond 
 
σA M = (3,4 - 7,10) x (8,1 - 13,04) +(-26,6 - 7,10) x (-21,5 - 13,04) +(16,7 - 7,10) 
                                                  5 
 
x (21,9 - 13,04) +(-2,0 - 7,10) x (12,8 - 13,04) +(44,0 - 7,10) x (43,9 - 13,04) 
                                                  5                             
 
= 481,7 % 
 
β  = 481,7 = 1,07 
       449,7 
 
Nordea Fjärran Östernfond 
 
σA M = (3,9 - 9,26) x (8,1 - 13,04) +(-29,7 - 9,26) x (-21,5 - 13,04) +(15,7 - 9,26) x  
                                                             5 
 
(21,9 - 13,04) +(5,8 - 9,26) x (12,8 - 13,04) +(50,6 - 9,26) x (43,9 - 13,04) 
                                                             5                                                
= 541,2 % 
 
β  = 541,2 = 1,20 
       449,7 
 
Robur Pacificfond 
 
σA M = (4,9 - 7,44) x (8,1 - 13,04) +(-26,6 - 7,44) x (-21,5 - 13,04) +(19,5 - 7,44) 
                                                  5 
 
                                                 
88 Siffror från Bilaga 3 
89 Ross, 2002. s. 271 
90 Ross, 2002. s. 247 
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x (21,9 - 13,04) +(0,8 - 7,44) x (12,8 - 13,04) +(38,6 - 7,44)x (43,9 - 13,04) 
                                                  5                             
 
= 451,7 % 
 
β  = 451,7 = 1,00 
       449,7 
 
SEB Asienfond ex. Japan 
 
σA M = (5,6 - 10,68) x (8,1 - 13,04) +(-25,5 - 10,68) x (-21,5 - 13,04) +(19,3 - 10,68) 
                                                  5 
 
x (21,9 - 13,04) +(3,1 - 10,68) x (12,8 - 13,04) +(50,9 - 10,68) x (43,9 - 13,04) 
                                                  5                             
 
= 518,8 % 
 
β  = 518,8 = 1,15 
       449,7 

Europa mix bolag 
Handelsbanken Europafond 
 
σA M = (-21,1 -(-0,56)) x (-10,9 - 2,80) +(-36,7 -(-0,56)) x (-32,2 - 2,80)+ (14,3 -(-0,56)) 
                                                  5 
 
x (14,4 - 2,80) +(8,4 -(-0,56)) x (11,6 - 2,80) +(32,3 -(-0,56)) x (31,1 - 2,80) 
                                                  5                             
 
= 545,5 % 
 
β  = 545,5 = 1,12 
       485,1 
 
Nordea Europafond 
 
σA M = (-10,7 - 0,24) x (-10,9 - 2,80) +(-33,9 - 0,24) x (-32,2 - 2,80)+ (10,8 - 0,24) 
                                                  5 
 
x (14,4 - 2,80) +(3,9 - 0,24) x (11,6 - 2,80) +(31,1 - 0,24) x (31,1 - 2,80) 
                                                  5                             
 
= 474,6 % 
 
β  = 474,6 = 0,98 
       485,1 
 
Robur Europafond 
 
σA M = (-12,7 - (-1,42)) x (-10,9 - 2,80) +(-35,3 - (-1,42)) x (-32,2 - 2,80)+ (6,9 - (-1,42)) 
                                                  5 
 
x (14,4 - 2,80) +(5,9 - (-1,42)) x (11,6 - 2,80) +(28,1 - (-1,42)) x (31,1 - 2,80) 
                                                  5                             
 
= 467,3 % 
 
β  = 467,3 = 0,96 
       485,1 
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SEB Europafond 
 
σA M = (-10,7 - 4,02) x (-10,9 - 2,80) +(-34,7 - 4,02) x (-32,2 - 2,80)+ (13,2 - 4,02) 
                                                  5 
 
x (14,4 - 2,80) +(13,8 - 4,02) x (11,6 - 2,80) +(38,5 - 4,02) x (31,1 - 2,80) 
                                                  5                             
 
= 545,0 % 
 
β  = 545,0 = 1,12 
       485,1 

USA mix bolag 
Handelsbanken Amerikafond 
 
σA M = (-6,6 -(-3,30)) x (-3,0 -(-0,48)) +(-40,0 -(-3,30)) x (-35,8 -(-0,48)) + (4,6 -(-3,30)) 
                                                  5 
 
x (6,9 -(-0,48)) +(-1,2 -(-3,30)) x (2,2 -(-0,48)) +(26,7 -(-3,30)) x (27,3 -(-0,48)) 
                                                  5                             
 
= 440,4 % 
 
β  = 440,4 = 1,06 
       417,4 
 
Nordea Nordamerikafond 
 
σA M = (-0,7 -(-1,44)) x (-3,0 -(-0,48)) +(-43,3 -(-1,44)) x (-35,8 -(-0,48)) + (8,2 -(-1,44)) 
                                                  5 
 
x (6,9 -(-0,48)) +(-1,9 -(-1,44)) x (2,2 -(-0,48)) +(30,5 -(-1,44)) x (27,3 -(-0,48)) 
                                                  5                             
 
= 486,8 % 
 
β  = 486,8 = 1,17 
       417,4 
 
Robur Amerikafond 
 
σA M = (-8,8 -(-4,16)) x (-3,0 -(-0,48)) +(-41,3 -(-4,16)) x (-35,8 -(-0,48)) + (5,0 -(-4,16)) 
                                                  5 
 
x (6,9 -(-0,48)) +(-0,8 -(-4,16)) x (2,2 -(-0,48)) +(25,1 -(-4,16)) x (27,3 -(-0,48)) 
                                                  5                             
 
= 442,6 % 
 
β  = 442,6 = 1,06 
       417,4 
 
SEB Nordamerikafond 
 
σA M = (-9,0 -(-5,38)) x (-3,0 -(-0,48)) +(-43,3 -(-5,38)) x (-35,8 -(-0,48)) + (3,8 -(-5,38)) 
                                                  5 
 
x (6,9 -(-0,48)) +(-2,7 -(-5,38)) x (2,2 -(-0,48)) +(24,3 -(-5,38)) x (27,3 -(-0,48)) 
                                                  5                             

 57



Bästa fondförvaltaren 

= 449,6 % 
 
β  = 449,6 = 1,08 
       417,4 

Östeuropa 
Handelsbanken Östeuropafond 
 
σA M = (-1,5 - 23,48) x (24,1 - 31,24) +(-10,3 - 23,48) x (-3,6 - 31,24) + (30,5 - 23,48) 
                                                  5 
 
x (32,7 - 31,24) +(21,0 - 23,48) x (24,3 - 31,24) +(77,7 - 23,48) x (78,7 - 31,24) 
                                                  5                             
= 791,2 % 
 
β  = 791,2 = 1,11 
       713,5 
 
Nordea Östeuropafond 
 
σA M = (8,3 - 26,32) x (24,1 - 31,24) +(-2,1 - 26,32) x (-3,6 - 31,24) + (29,9 - 26,32) 
                                                  5 
 
x (32,7 - 31,24) +(26,0 - 26,32) x (24,3 - 31,24) +(69,5 - 26,32) x (78,7 - 31,24) 
                                                  5                             
 
= 635,1 % 
 
β  = 635,1 = 0,89 
       713,5 
 
Robur Östeuropafond 
 
σA M = (5,3 - 27,70) x (24,1 - 31,24) +(-4,3 - 27,70) x (-3,6 - 31,24) + (35,0 - 27,70) 
                                                  5 
 
x (32,7 - 31,24) +(25,3 - 27,70) x (24,3 - 31,24) +(77,2 - 27,70) x (78,7 - 31,24) 
                                                  5                             
 
= 730,3 % 
 
β  = 730,3 = 1,02 
       713,5 
 
SEB Östeuropafond 
 
σA M = (9,3 - 26,94) x (24,1 - 31,24) +(-3,2 - 26,94) x (-3,6 - 31,24) + (33,4 - 26,94) 
                                                  5 
 
x (32,7 - 31,24) +(24,0 - 26,94) x (24,3 - 31,24) +(71,2 - 26,94) x (78,7 - 31,24) 
                                                  5                             
 
= 661,3 % 
 
β  = 661,3 = 0,93 
       713,5 
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Bilaga 5 -Beräkning av Sharpekvoten91,92

 
Sharpekvoten  =  (RA - Rf)   93

                                σ 
RA = Förväntad genomsnittlig avkastning 

Rf = Riskfria räntan = 7 % 

σ = Standardavvikelsen 

Asien ex. Japan 

Handelsbanken Asienfond 

Sharpekvoten = 7,10 - 7 = 0,004 

                            23,2 

Nordea Fjärran Östernfond 

Sharpekvoten = 9,26 - 7 = 0,09 

                             25,7 

Robur Pacificfond 

Sharpekvoten = 7,44 - 7 = 0,02 

                            21,6 

SEB Asienfond ex. Japan 

Sharpekvoten = 10,68 - 7 = 0,15 

                            24,8 

Index: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Ndtr_D 

Sharpekvoten = 13,04- 7 = 0,28 

                            21,2 

Europa mix bolag 

Handelsbanken Europafond 

Sharpekvoten = (-0,56) - 7 = -0,30 

                            24,9 

Nordea Europafond 

Sharpekvoten = 0,24 - 7 = -0,31 

                            21,7 

Robur Europafond 

Sharpekvoten = (-1,42) - 7 = -0,40 

                              21,3 

SEB Europafond 

Sharpekvoten = 4,02 - 7 = -0,12 

                            24,8 

 
                                                 
91 Siffror från bilaga 3 
92 Rf = 7 %; Ross, 2002. s. 274 
93 www.fondbolagen.se -Publicerat/Fondspecial/Fonder och risk 040617, 2006-12-04 
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Index: MSCI Europe Ndtr_D 

Sharpekvoten = 2,80 - 7 = -0,19 

                            22,0 

USA mix bolag 

Handelsbanken Amerikafond 

Sharpekvoten = (-3,30) - 7 = -0,48 

                            21,6 

Nordea Nordamerikafond 

Sharpekvoten = (-1,44) - 7 = -0,35 

                            23,9 

Robur Amerikafond 

Sharpekvoten = (-4,16) - 7 = -0,51 

                            21,7 

SEB Nordamerikafond 

Sharpekvoten = (-5,38) - 7 = -0,56 

                            22,0 

Index: MSCI North America Ndtr_D 

Sharpekvoten = (-0,48) - 7 = -0,37 

                            20,4 

Östeuropa 

Handelsbanken Östeuropafond 

Sharpekvoten = 23,48 - 7 = 0,53 

                            30,9 

Nordea Östeuropafond 

Sharpekvoten = 26,32 - 7 = 0,79 

                            24,5 

Robur Östeuropafond 

Sharpekvoten = 27,70 - 7 = 0,73 

                            28,4 

SEB Östeuropafond 

Sharpekvoten = 26,94 - 7 = 0,79 

                            25,4 

Index: MSCI EM Eastern Europe Ndtr_D 

Sharpekvoten = 31,24 - 7 = 0,91 

                            26,7 
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Bilaga 6 -Beräkning av Jensens-alfa94

α = Alfa 
 
α = RA - β x RM    

95

 
RA = Förväntad genomsnittlig avkastning för fonden 

RM = Förväntad genomsnittlig avkastning för marknaden (jämförelseindex) 

β = Beta 

Asien ex. Japan 

Handelsbanken Asienfond 

α = 7,10 - 1,07 x 13,04 = -6,85 

Nordea Fjärran Östernfond 

α = 9,26 - 1,20 x 13,04 = -6,39 

Robur Pacificfond 

α = 7,44 - 1,00 x 13,04 = -5,60 

SEB Asienfond ex. Japan 

α = 10,68 - 1,15 x 13,04 = -4,32 

Europa mix bolag 

Handelsbanken Europafond 

α = (-0,56) - 1,12 x 2,80 = -3,70 

Nordea Europafond 

α = 0,24 - 0,98 x 2,80 = -2,50 

Robur Europafond 

α = (-1,42) - 0,96 x 2,80 = -4,11 

SEB Europafond 

α = 4,02 - 1,12 x 2,80 = 0,88 

USA mix bolag 

Handelsbanken Amerikafond 

α = (-3,30) - 1,06 x (-0,48) = -2,79 

Nordea Nordamerikafond 

α = (-1,44) - 1,17 x (-0,48) = -0,88 

Robur Amerikafond 

α = (-4,16) - 1,06 x (-0,48) = -3,65 

 

                                                 
94 Siffror från bilaga 3-4 
95 www.morningstar.se -Om oss/Beräkningar, 2006-10-20 
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SEB Nordamerikafond 

α = (-5,38) - 1,08 x (-0,48) = -4,86 

Östeuropa 

Handelsbanken Östeuropafond 

α = 23,48 - 1,11 x 31,24 = -11,20 

Nordea Östeuropafond 

α = 26,32 - 0,89 x 31,24 = -1,48  

Robur Östeuropafond 

α = 27,70 - 1,02 x 31,24 = -4,16 

SEB Östeuropafond 

α = 26,94 - 0,93 x 31,24 = -2,11 
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Bilaga 7 -Morningstar Totalrating96

 
Asien ex. Japan 

• Handelsbanken Asienfond 
 
• Nordea Fjärran Östernfond 
 
• Robur Pacificfond 

 
• SEB Asienfond ex. Japan 

 
 
Europa mix bolag 

• Handelsbanken Europafond 
 

• Nordea Europafond 
 

• Robur Europafond 
 

• SEB Europafond 
 
USA mix bolag 

• Handelsbanken Amerikafond 
 
• Nordea Nordamerikafond 
 
• Robur Amerikafond 
 
• SEB Nordamerikafond 

 
Östeuropa 

• Handelsbanken Östeuropafond 
 
• Nordea Östeuropafond 
 
• Robur Östeuropafond 
 
• SEB Östeuropafond 

 
Genomsnittsbetyg för varje bank från de fyra fonderna 

• Handelsbanken 3,0 
 
• Nordea 3,25 
 
• Swedbank 2,5 
 
• SEB 3,25 

 

                                                 
96 Morningstar Totalrating från 2006-12-31 www.morningstar.se  
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