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Sammanfattning 
 

Datum: 2 juni 

 

Handledare: Åke Bertilsson 

 

Tema: Finansiering 

 

 

Titel: Småbolagsfonder eller Sverigefonder? - En empirisk undersökning av svenska 

småbolagsfonder 

 

Syfte: Vi vill med denna studie undersöka ifall småbolagsfonder avkastar mer än 

Sverigefonder och vilket placeringsalternativ som är mer lönsamt i förhållande till den risk 

man tar. 

 

Metod: Studien tillämpar det deduktiva förfaringssättet då vi utgår ifrån befintliga teorier för 

att kunna genomföra en empirisk undersökning. 

I denna undersökning använder vi oss utav kvantitativa metoder då vi inhämtat kvantifierbar 

data från Morningstar samt data från respektive fondbolags årsrapporter. Studien använder sig 

endast av sekundärdata inhämtat från kurslitteratur, tidningsartiklar samt internet. 

 

Resultat: Resultatet visar att småbolagsfonderna har presterat bättre på samtliga plan i 

jämförelse med Sverigefonderna, av de mått som vi har använt oss av har småbolagsfonderna 

högre värden. Småbolagsfonderna har genomsnittligt en högre avkastning och lägre betavärde 

än Sverigefonderna. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Att göra en investering innebär mer eller mindre någon form utav risk. Som risktagare kan 

man själv bestämma vilken risk man är villig att ta för en viss eventuell avkastning.  

Att investera i fonder är inget ovanligt fenomen, det svenska fondsparandet har sina rötter från 

1950-talet då den första aktiefonden startades. Det först år 1987 som det verkliga intresset för 

fondsparande kom att ta plats.
1
. Sedan dess har det kommit alla möjliga typer av fonder, som 

bland annat räntefonder, blandfonder, indexfonder och hedgefonder. Det märkbara med 

aktiefonder är att det finns så många olika typer av dem, fondbolag och banker har 

specialiserat sig på vissa branscher och inriktningar gällandes aktiefonder som i sin tur lett till 

bland annat Sverigefonder och småbolagsfonder.  

 

Sverigefonder med svenska storbolag som placeringsinriktning har kommit att bli en av de 

mest populära sparformerna i Sverige då fonderna gång på gång visat sig vara bland de mest 

köpta
2
. År 2006 visade det sig att svenskar sparade upp emot 200 miljarder kronor i 

Sverigefonder
3
. Dessa fonder investerar främst i svenska storbolag noterade på A-listan vid 

Stockholmsfondbörs. 

Småbolagsfonder är även de en populär sparform som först och främst inriktar sig mot små 

och medelstora svenska företag som i sin tur är en mer riskfylld placering. 

Risk är i finansiella sammanhang samma sak som volatilitet, ju högre volatilitet en aktie har, 

desto mer riskfylld är den. 

 Rent generellt är småbolag en mer riskfylld placering än att investera i ett väletablerat 

storbolag. Det är bara att ta en titt på någon av dagens vinnar- och förlorarlista så ser man i de 

flesta fallen att småbolagen dominerar. 

Utmärkande för portföljer med småbolagsaktier är att de över tid genererar en riskjusterad 

överavkastning
4
.  Enligt en studie gjord mellan åren 1931 och 2004 där man undersökt de tio 

                                                
1
 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx 

(20090414) 
2
 http://www.fondbolagen.se/upload/fondsparandet_i_sverige_2006.pdf (20090426) 

3
 Ibid 

4
 Banz, R. W. (1981) 
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minsta mot de tio största bolagen visar att de minsta bolagen genererat en månadsavkastning 

på 6.6 procent som är ungefär dubbelt så mycket som de större bolagen generat
5
.  

Risken och tidshorisonten har stor betydelse för placeringen då alla placerare inte är ute efter 

att spara under en 80års period som nämns i studien här ovan. Generellt är småbolag betydligt 

mindre korrelerade på börsen och vid en konjunkturnedgång är kapitalanskaffningar betydligt 

svårare att nå för småbolag vilket kan leda till en konkurs. 

 

Begreppet riskjusterad avkastning är inget den vanlige fondspararen fullt ut förstår, att 

bankerna lyckas sälja in Sverigefonder till höga avgifter är inget ovanligt fenomen då spararna 

kan uppleva sparformen som säker då kända svenska bolag kan uppfattas som trygga. Men för 

att spararna skall kunna få ut maximal avkastning av sina placeringar är det viktigt att man 

känner till vilka fonder som ger störst avkastning i förhållande till den risk de tar. 

 

1.2 Problemformulering 

Sparandet i Sverigefonder blir allt vanligare i Sverige trots att studier visar på att 

småbolagsaktier avkastar mer än storbolagsaktier.  Innebär det högre risk att investera i 

mindre bolag än större bolag i förhållande till avkastningen? 

  

1.3 Syfte 

Vi vill med denna studie undersöka ifall småbolagsfonder avkastar mer än Sverigefonder och 

vilket placeringsalternativ
6
 som är mer lönsamt i förhållande till den risk man tar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 http://www.mfa-2008.com/papers/size_premium_MFA2008.pdf (20080428) 

6
 Småbolagsfonder eller Sverigefonder. 
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1.4 Avgränsningar 

 Vi valde att avgränsa denna studie till 9 svenska väletablerade fondbolag som både hade 

Sverigefonder samt småbolagsfonder som placeringsalternativ. Förvaltarna kom att bli: 

 Swedbank 

 Nordea 

 Handelsbanken 

 SEB 

 Banco 

 Länsförsäkringar 

 Skandia 

 Kaupthing  

 Carlson  

Efter en omfattande förundersökning valde vi att begränsa oss till 3 olika riskmått för 

riskjusterad avkastning, nämligen; Jensens alfa, Sharpekvot och Treynorkvot. 

Utgångspunkten var nämligen att utgå ifrån riskmått som förvaltarna själva använder då de 

betraktas som mer vanliga varav Treynorkvot valdes som ett kompletterande riskmått då de 

sällan används för riskjusterad avkastning
7
. Undersökningsperioden för fonderna begränsades 

till 5 år där vi utgick ifrån åren 2004-2008. Dessa år kom att präglas utav en stegrande 

högkonjunktur samt en finanskris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
7
 Gavelin & Sjöberg, 2007. s 257 
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2 Teori 
 

2.1 Portföljteori 

Harry M. Markowitz kom ofta att kallas fadern av modern portföljteori(MPT).  Markowitz 

antog att värdepapper följde samma sannolikhetsregler som slumpvariabler. Han menade att 

den förväntade avkastningen för portföljer var som ett vägt genomsnitt av den förväntade 

avkastningen för de enskilda värdepapperna och att variationen av avkastningen för portföljen 

var en särskild funktion av variansen samt kovariansen mellan värdepapperna och dess tyngd i 

portföljen . Genom att härleda detta kunde man låta investerare bestämma en önskad risk och 

avkastningskombination
8
.  

Detta kom att bli grunden för den portföljteori vi använder oss utav idag. 

 

Markowitz påpekade att en riktig diversifiering består av värdepapper som har en låg 

kovarians i deras avkastning. Detta minimerar variationen av portföljens avkastning. Om man 

har en lyckad diversifiering så bör portföljens risk bli lägre än de enskilda värdepapperna i 

portföljen, detta förtydligar att det finns en klar skillnad mellan portföljens risk och de 

enskilda värdepappernas risker. Om nu det enskilda värdepappret har en större risk än 

portföljen så minimeras risken av att de värdepappren kombineras tillsammans med andra 

värdepapper. Vi kan genom matematiska metoder få vägledning i hur många aktier som man 

skall använda sig av i en portfölj för att minimera risken och maximera avkastningen
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
  Harry M. Markowitz 1999  

9
  Frank E. Block 1969 
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2.2 CAPM 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) utvecklades under mitten av 60-talet av William Sharpe 

och John Lintner
10

. CAPM bygger på Harry Markowitz portföljteori
11

. Modellen används för 

att förutse hur mycket en investering kommer att avkasta i en effektiv marknad. CAPM 

tillämpas vid olika investeringar som prissättning av tillgångar, riskutvärdering och 

resultatbedömningar av förvaltade portföljer. Den används även för att utvärdera relationen 

mellan risk och avkastning
12

. CAPM anger en tillgång eller portföljs risk i förhållande till 

marknadsportföljen där beta är lika med 1. Betavärdet för en portfölj av aktier är lika med det 

genomsnittliga värdet för de underliggande enskilda aktiernas betavärde som i sin tur kan 

tolkas som en del av marknadsportföljens totala risk.
13

 

 

Formel för CAPM: 

 

 

 

Där: 

 = Kapitalkostnaden/Aktieägarnas avkastningskrav 

 = Riskfri ränta  

 = Aktien/portföljens risk 

= Marknadens avkastning 

Av formeln framgår att den förväntade avkastningen för en aktie eller tillgång är förenligt 

med marknadens avkastningskrav, där summan motsvarar den riskfria räntan och en 

riskpremie som i sin tur kan anges som produkten av aktiens betavärde och marknadens 

riskpremie
14

. 

 

 

 

 

                                                
10

 Hirschey Mark, Nofsinger John (2007)., Sida: 124 
11

 http://faculty.chicagobooth.edu/finance/papers/capm2004a.pdf(Eugene F. Fama and 

Kenneth R. French) (20090415) 
12

 Hirschey Mark, Nofsinger John (2007). Sida: 124 
13

 Gavelin & Sjöberg,( 2007). s 217 
14

 Ibid 
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CAPM förutsätter följande antaganden: 

 

 Investerare har effektiva portföljer, ju högre avkastningen är desto högre blir risken. 

 Investerare kan låna och låna ut obegränsat till den riskfria räntan. 

 Investerare har homogena förväntningar. 

 Placeringshorisonten baseras på en tidsperiod. 

 Investeringar är delbara i all oändlighet. 

 Det finns inga transaktionskostnader och skatter. 

 Inflation är förväntad.  

 Kapitalmarknaderna förutses utgå ifrån jämvikt. 

 

Somliga kritiserar CAPM för sina underliggande antaganden då exempelvis skatter och 

transaktionskostnader förekommer i realiteten. Det visar sig även att CAPM inte alltid 

fungerar i empirin men det är ändå värt att notera att CAPM är ett vanligt verktyg i bruk och 

att teorin bakom modellen skapat nya teorier samt modeller.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 Hirschey Mark, Nofsinger John,2007 Sida:124-125 
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2.3 Beta 

Beta är en funktion av den förväntade relationen mellan avkastning för en enskild tillgång 

eller portfölj och marknadens avkastning, i teorin är Beta en tillgångs förväntade känslighet 

gentemot förändringar i ekonomin
16

. Talar man om fonder så jämförs beta med ett index som 

representerar den marknad eller placeringsinriktning fonden har, beta mäter då hur mycket 

den totala fondförmögenheten i snitt förändras när index ändras. Ett betavärde över 1 tyder på 

att företeelser som påverkar marknaden i snitt ger större inverkan på fonden medans ett 

betavärde under 1 tyder på att fonden är mer mottaglig för svängningar än vad index är då 

index rör sig
17

. 

 

Formel för Beta
18

: 

 

 

             

 

Där: 

 = Beta för en tillgång ”i” vid tidpunkten ”t” i förhållande till marknadsportföljens beta 

 = Kovariansen mellan en tillgångs avkastning ”i” vid tidpunkten ”t” och 

marknadens avkastning ”M” eller index vid tidpunkten ”t” 

= Variansen för marknaden ”M” eller index vid tidpunkten ”t” 

 

2.4 Standardavvikelse 

Standardavvikelse och även kallat total risk är ett av de mer vanligare måtten för att mäta 

risk
19

. Riskmåttet mäter hur mycket en enhet stiger och sjunker i förhållande till det 

genomsnittliga värdet under en viss period dvs. hur mycket en enhet avviker från 

medelvärdet
20

. Om man utrycker standardavvikelsen i sammanhang utav en portfölj kan 

standardavvikelsen ge indikationer på hur pass diversifierad portföljen är
21

. En 

väldiversifierad portfölj har normalt sett lägre standardavvikelse än en portfölj med få 

                                                
16

 Shannon P. Pratt, Roger J. Grabowski, 2008, sida : 218  
17

 http://www.morningstar.se/aboutus/calculations.asp (20090426) 
18

 Ross, S.A., Westerfield, R.W. Jaffe, J.F och Jordan, B.D.2005, sida: 306 
19

 Gavelin & Sjöberg, 2007. s 257 
20

 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf (20090426) 
21

 Ibid 
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underliggande tillgångar. Ju lägre standardavvikelse en portfölj har desto lägre risk innebär 

det för den totala portföljen. 

 

 

            

Där: 

 = Standardavvikelse 

 = Slumpvariabel 

 = medelvärdet för slumpvariablerna 

 = antalet observationer 

 

 

2.5 Risk 

Den avkastning som man inte hade räknat med att få, den delen som uppstod som en 

överraskning är den verkliga risken av en investering dvs. med risk avses den avkastning som 

skiljer sig från den förväntade. Hade det varit så att vi i alla lägen fått den avkastning som vi 

förväntat oss, hade det inte funnits någon risk samt osäkerhet. 

Det finns märkbara skillnader när det kommer till typen av risk: 

 

Systematisk risk eller marknadsrisk är prisfluktuationer skapade genom fluktuationer av 

marknaden som helhet
22

. Det kan vara förändringar av räntor, inflation och även externa 

influenser som krig samt naturkatastrofer. 

 

Specifikrisk eller residualrisk är prisfluktuationer orsakade av faktorer som är unika för den 

enskilde investeringen snarare än orsakade av marknaden som helhet. Man mäter 

residualrisken genom amplituder av prisfluktuationerna
23

.   

 

 

 

 

 

 

                                                
22

 Richard A. Crowell 1973 
23

 Ibid 
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2.6 Sharpekvot  

Sharpeskvot är ett riskmått som mäter hur mycket meravkastning man lyckats åstadkomma i 

förhållande till den totala risk man tagit.
24

 Riskmåttet är uppkallat efter William F. Sharpe 

som var en utav grundarna till CAPM. Måttet brukar användas för att bedöma utvecklingen av 

ens totala portfölj, ju högre Sharpekvot en portfölj har desto större värdeförändring har man 

erhållit per enhet risk.  

 

 

                 

Där: 

= Portföljens avkastning 

= Riskfri avkastning(Riskfria räntan)      

= Portföljens standardavvikelse  

 = Sharpeskvot 

 

2.7Treynorkvot 

Treynorkvot är ett riskmått som använder sig av måttet marknadsrisk, dvs. beta för att beräkna 

riskjusterad avkastning. Treynorkvot fokuserar huvudsakligen på portföljens marknadsrisk 

vilket i sin tur innebär att intresset för den risk som en placering bidrar till ligger på den totala 

marknadsrisken. Treynorkvot redogör överavkastningen mot index mot beta
25

. 

 

 

                 

 

Där:  

 = Portföljens avkastning 

 = Riskfri avkastning(Riskfria räntan)      

= Betavärdet för portföljen 

= Treynorkvot 

                                                
24

 Gavelin & Sjöberg, 2007. s 254 
25

 Gavelin & Sjöberg, 2007. s 257 
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2.8 Jensens alfa 

Jensens alfa är ett riskjusterat mått som jämför en portföljs uppnådda under- eller 

överavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering för Beta dvs. marknadsrisken 

man tagit. Ett positivt alfa innebär att man lyckats uppnå en överavkastning i förhållande till 

den marknadsrisk man tagit. Riskmåttet har en stark koppling till CAPM -teorin då den 

utnyttjar måttet för marknadsrisken Beta
26

. 

 

   

 

Där: 

 = Jensens alfa 

 = Portföljens avkastning 

= Riskfri avkastning(Den riskfria räntan)      

= Betavärdet för portföljen 

= Marknadens avkastning 

= Felterm vid regressionen vars medelvärde är noll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26

 Gavelin & Sjöberg, 2007. s 256 
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2.9  (M-kvadrat, Modigliani Measure) 

M Squared eller M kvadrat är en variant av Sharpe´s riskjusterade avkastningsmått . Måttet 

presenterades först av John R. Graham och Campbell R. Harvey och populariserades senare 

utav Leah Modigliani och Franco Modigliani. Som Sharpeskvot fokuserar M-kvadrat på total 

volatilitet som ett mått på risken
27

. 

Måttet uttrycker en fonds prestation i procent i förhållande till marknaden, då Modigliani och 

Modigliani tror att gemene investerare har lättare att tolka ett riskjusterat avkastningsmått 

angivet i procent
28

. 

 

För att kunna beräkna M-kvadrat måste den förvaltade portföljen (P) justeras för 

standardavvikelsen på ett sådant sätt att volatiliteten för marknadens avkastning (M) 

överensstämmer med portföljens volatilitet. Detta genom att exempelvis kombinera (P) med 

riskfria statspapper och när väl båda portföljerna uppnått en samstämmig standardavvikelse 

kan dess avkastning jämföras
29

   

 

Formeln för M-kvadrat beräknas enligt följande:
30

 

 
 

Där: 

 = Riskjusterad portföljavkastning  

 = Marknadens avkastning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27

 Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan (2008). Sida: 855  
28

 http://www.bos.frb.org/economic/neer/neer1998/neer598b.pdf 
29

 Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan (2008). Sida: 855 
30

 Ibid 
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2.10 Tidigare forskning 

En av de första vetenskapliga studierna kring småbolagseffekten kom 1981 av Rolf W. Banz. 

Han undersökte ifall det fanns något empiriskt samband mellan det totala marknadsvärdet och 

totala avkastningen av aktierna på New York Stock Exchange. Banz fann att mindre bolag 

hade en högre riskjusterad avkastning än större bolag. Denna storlekseffekt har varit ett 

faktum sen tidigt 40-tal och visar på att CAPM är misspecificerad
31

. Han identifierade stora 

skillnader i avkastning bland småbolag och storbolag tillskillnad från snittföretaget och 

storbolag där skillnaden var minimal. Detta kom att förklara storlekseffekten som icke linjär. 

Detta kom Marc R. Reinganum att stärka då han visade att småbolag avkastade abnorma 20 

procent mer årligen än storbolag under perioden 1963-1977
32

. Enligt CAPM är den förväntade 

avkastningen på en tillgång lika med den riskfria räntan plus en riskpremie proportionell till 

tillgångens betavärde, vilket också innebär att två tillgångar med samma betavärde kommer 

att ha samma förväntade avkastning. Modellen indikerar då att ett småbolag endast kan få en 

högre riskpremie om de har ett högre betavärde. I sitt test skapade Reinganum flera portföljer 

med olika underliggande tillgångar med samma betavärden, bland annat storbolag och 

småbolag. Det kom att visa sig att resultatet kom i konflikt med CAPM då 

småbolagsportföljerna avkastade markant mer än storbolagsportföljerna trots att risken var 

densamma.   

År 2001 gjordes studien ”U.K. Financial Market Returns, 1955-2000” av Elroy Dimson och 

Paul Marsh där de visade att småbolagseffekten försvunnit efter att den blivit så 

omtalad/skriven. Studien visade att småbolagsaktier avkastade mer än storbolagsaktier under 

perioden 1955-1999 både i Storbritannien och USA men efter 1987-88 skedde en markant 

vändning.  

År 1987 visade Dimson och Marsh i en undersökning att Storbritanniens småbolag avkastade 

6 procent mer per år under åren 1955-1986 vilket ledde till en rad uppsjö av uppföljarartiklar i 

brittisk media samt att stora finansiella institut kom att forma investeringsstrategier kring 

denna effekt. Efter denna era kom småbolagseffekten att göra en 180 graders vändning det 

kommande årtiondet som resulterade i att småbolagsaktierna underpresterade 

storbolagsaktierna med nästan 7 procent. Detta försökte sedan författarna förklara genom 

undersökningar kring bolagens utdelningar och fann indikationer på att den tidigare 

                                                
31

Banz, R. W, 1981 
32

 Marc R. Reinganum 1981 
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överprestationen samt den senare underprestationen skulle kunna förklaras genom den 

underliggande fundamentala prestationen av småbolagen.
33

  

Senare år 2007 gjordes en ny upptäckt av Jungshik Hur och Vivek Sharma som i deras studie 

”Stock Market Returns and Size Premium” visade hur storlekseffekten skiljer sig när 

aktiemarknaden går upp och ner. I undersökningen använde man sig utav månatlig avkastning 

för aktier noterade på New York Stock Exchange mellan juli 1931 till december 2004 och 

aktier noterade på Nasdaq från juni 1975 till december 2004. Under denna period avkastade 

de tio procent minsta bolagen 1.91 procent med ett betavärde på 1.40 månatligen mot 0.64 

procent bland de tio största bolagen med ett betavärde på 0.64. Under dessa år översteg 

aktierna den riskfria räntan under 522 månader och understeg 360 månader. 

Småbolagsaktierna avkastade 6.66 procent gentemot storbolagens 3.36 procent månatligen 

under dessa 522 månader som förklaras av den högre volatiliteten bland småbolagen. Men 

under de 360 månader där aktierna understeg den riskfria räntan avkastade småbolagsaktierna 

-4.97 procent månatligen jämfört med storbolagens 3.31 procent . I detta fall förlorade 

småbolagsaktierna inte lika mycket som de borde enligt deras höga volatilitet. Detta visar på 

att det finns en småbolagseffekt vid sjunkande marknader som kan förklaras med marknadens 

ineffektivitet eller investerares irrationalitet då marknaden är inkonsekvent i förhållande till 

betavärdet.
34
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 Elroy Dimson and Paul Marsh ., 2001 
34

 http://www.mfa-2008.com/papers/size_premium_MFA2008.pdf (20090428) 
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3 Metod 
 

3.1 Urval 

Till vår undersökning har vi tagit fram nio fondförvaltare som har en småbolagsfond och en 

Sverigefond, även kallad storbolagsfond, vilket investerar mestadels i större svenska bolag. 

Fonderna är handplockade och inte slumpmässigt framtagna för att urvalet skall vara 

representativt. 
35

  

Vi började med att leta efter fonder som mötte våra kriterier om att ha en stor- och 

småbolagsfond, vi började med de större fondbolagen i Sverige för att sedan gå över till de 

mindre. Från första början hade vi de fyra svenska storbankerna i åtanke innan vi började söka 

efter resterande fondförvaltare. Det totala urvalet av förvaltare samlade vi fram från 

Morningstar som är ett av världens största oberoende utgivare av information, analys och 

rating av fonder
36

. 

Efter att läst mycket på Morningstar samt fondbolagens förening kom vi fram till att vår 

studie skulle omfatta en femårsperiod då de flesta undersökningar på Fondbolagens förening 

omfattade en fem till tioårsperiod. Vår intention var att göra en undersökning under en tio års 

period men på grund av begränsat antal årsrapporter och statistik som inte sträcker sig 

tillräckligt långt tillbaka i tiden valde vi en tidsperiod på fem år. 

 

Förvaltarna för småbolagsfonderna samt Sverigefonderna vi valt är: 

 

- Swedbank   

- Banco 

- Nordea   

- Länsförsäkringar 

- Handelsbanken   

- Skandia 

- SEB    

- Kaupthing 

      -     Carlson 

 

 

                                                
35

 Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen, 2002,sid:134 
36

 http://www.morningstar.se/aboutus/history.asp (20090422) 
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3.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Det finns tre olika vetenskapliga förfaringssätt som man kan härleda slutsatser ifrån, nämligen 

induktion, deduktion och abduktion. Induktion innebär att ”man drar slutsatser från det 

speciella till det mer allmänna”
37

, man utgår ifrån en empirisk verklighet som man drar 

slutsatser av för att kunna bilda en ny teori, ”från empiri till teori”
38

. Deduktion innebär att 

man utgår ifrån ”det generella till det konkreta”
39

, man utgår ifrån en teoretisk verklighet och 

med detta härleder man konkreta forskningsfrågor, ”från teori till empiri”
40

  

Abduktion är en kombination av både induktion och deduktion som ofta används i praktiskt 

utredningsarbete och forskningsarbete.
41

 

 

Vi kommer att använda oss utav det deduktiva förfaringssättet då vi utgår ifrån befintliga 

teorier för att kunna genomföra en empirisk undersökning. 

 

3.3 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 

Den samhällsvetenskapliga metodläran skiljer mellan två olika ansatser, nämligen kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder brukar användas för att få fram mer detaljerad 

och nyanserad information genom olika typer av datainsamling. 

Kvantitativa metoder hämtar en del av sitt tillvägagångssätt från naturvetenskapliga 

metoder
42

, då man samlar in empiriska och kvantifierbar data och sammanfattar med hjälp av 

aritmetik
43

. 

 

Kvalitativa metoder kan vara längre intervjuer eller deltagande observationer och kvantitativa 

metoder kan vara enkätundersökningar. Studien tillämpar kvantitativa metoder. 

 

 

 

 

                                                
37

 Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen,2003,sid:35 
38

 Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen,2003,sid:35 
39

 Ibid 
40

 Ibid 
41

 http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Induktion,deduktionochabduktion.html 

(20090428) 
42

 Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen,2003,sid: 20 
43

 http://www.ne.se/kvantitativ-metod (20090508) 
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3.4 Primärdata 

När ens egna data antingen för gammal, otillräcklig eller saknas använder man sig utav 

primärdata. Primärdata kan insamlas genom exempelvis telefonintervjuer, djupintervjuer och 

gruppundersökningar.
44

 

  

3.5 Sekundärdata  

Sekundärdata är befintlig information som finns tillgängligt sen tidigare. Exempel på 

sekundärdata är litteratur, tidskrifter, Internet, och artiklar.
45

 

Studien består utav sekundärdata inhämtat från kurslitteratur, tidningsartiklar och internet. 

 

3.6 Datainsamling 

Insamlingen av data skedde som nämns ovan från i huvudsakligen en källa som sedan till viss 

del kompletterades av årsredovisningar från respektive fond. 

De hårda data och den statistiskt relevanta informationen för vår undersökning har vi tagit 

från Morningstar. Detta på grund av att de sammanställt relevant data entydigt tillskillnad från 

fondbolagens egna rapporter där dess data varierar från bolag till bolag. Vi har även tagit 

information om fondernas huvudsakliga innehav samt deras storlek ifrån Morningstar, denna 

information har vi också dubbelkollat med de årsrapporter som vi har haft tillgängliga.  

 

3.7 Genomförandet av studien 

Vi inledde studien med att samla in relevant information inom ämnet finansiering från tidigare 

kurslitteratur, samt söka efter relevanta artiklar på JSTOR via Södertörns högkola och 

Internet. Sedan samlade vi in relevant och befintlig information via Morningstar, samt 

årsrapporter för respektive fondbolag. Denna information samlades in den 1 april 2009 och 

det statistiska data vi använt uppdaterades den 31 mars 2009 som omfattades av riskmåttet 

Beta samt genomsnittlig avkastning per år. Sedan räknades den genomsnittliga avkastningen 

för vår undersökningsperiod dvs. 5 år ut samt den genomsnittliga standardavvikelsen för 

undersökningsperioden. Efter detta kunde vi börja mata in alla värden i utvalda formler för 

Jensens alfa, Sharpevkot, Treynorkvot samt M-kvadrat. För att stärka slutsatsen bestämde vi 

oss även för att göra en regressionsmodell där vi använde oss utav ett datorprogram för 

statistisk analys kallat SPSS. För att kunna säkerställa modellen lät vi även SPSS räkna ut 

signifikansen för det linjära sambandet. Efter alla uträkningar samt sammanställningar 

                                                
44

Knut Halvorsen, 1992, sida: 72 
45

Knut Halvorsen, 1992, sida: 72 
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påbörjade vi analysen av resultatet som sedan övergick till att dra slutsatserna och ge förslag 

på vidare studier inom ämnet. 

 

3.8 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten syftar på hur pass trovärdig data är i en artikel eller uppsats, att se om 

undersökningen är trovärdig i förhållande till den insamlade data. Reliabiliteten undersöker 

och ser om den insamlingsmetod som studien har använt sig av är god i förhållande till de 

data som man i studien skall få fram. Ett mått på en bra reliabilitet är hur pass lätt det är att 

kopiera datainsamlingen samt att få samma resultat. 

Vi har i studien använt oss av internet för att nå och samla in data från Morningstar.  

Informationen på Morningstar anser vi i hög grad är tillförlitlig då Morningstar ingår i en 

större koncern som är världsledande inom statistik och information för olika fonder världen 

över
46

. Vi anser även att de underliggande årsrapporterna i högsta grad är tillförlitliga då 

informationen kommer direkt från fondförvaltaren. 

 

3.9 Validitet 

Validiteten till skillnad från reliabiliteten undersöker eller värderar hur pass relevant den 

insamlade data är till den pågående studien.
47

 Validiteten ser på hur data som samlats in kan 

kopplas till syftet och hur pass väl de metodval vi har valt är relevanta till det som vi skall 

undersöka, samt hur pass fullständig data är om man har använt sig av rätt antal 

variabler/indikatorer
48

. Att mäta validitet är oftast svårt rent matematiskt istället använder 

man sig oftast av sunt förnuft för att koppla samman trådarna och se hur pass relevant data är i 

förhållande till studien. I studien har vi tagit fram statistiska data som är relevanta för att 

kunna räkna på utvalda modeller, validiteten i studien gällandes de utvalda modellerna är 

relevanta för att mäta och undersöka vårt problem och syfte. 

Då vi skall undersöka hur risk och avkastning förhåller sig till varandra samt skillnaderna 

mellan småbolag och storbolag.  

Sharpeskvot är ett mått som mäter avkastning i förhållande till den totala risken vilket direkt 

har stor validitet i vår undersökning då det är exakt det som skall undersökas.  

M-kvadrat är en variant av Sharpeskvot som uttrycker en fonds prestation i procent i 

förhållande till marknaden.  

                                                
46

 http://www.morningstar.se/ 
47

 Per Arne Tufte, Asbjørn Johannessen,2002, sida: 47 
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 Ibid 
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Treynorkvot är ett mått på en fonds marknadsrisk vilket är valid i vår undersökning. 

Jensens alfa är ett mått på hur pass bra en fond har gått mot ett jämförelseindex vilket ger svar 

på hur pass bra fonden har presterat i förhållande till marknadsrisken. 

Vi anser att validiteten i vår undersökning som har diskuterats ovan är hög, med andra ord så 

har data i vår undersökning hög validitet.  
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4 Empiri och analys 

 

I detta kapitel presenterar vi en regressionsmodell, resultatet av uträkningarna för de 

riskjusterade avkastningsmåtten, standardavvikelsen, och avkastningen uppdelat efter 

Sverigefonder samt småbolagsfonder. 

Analysen och resultatet kommer att presenteras efter de olika riskjusterade avkastningsmåtten 

samt regressionsmodellen. 

I tabellerna som redovisas på kommande sidor har vi delat upp Sverigefonder och 

småbolagsfonder var för sig och redovisat riskmåtten, standardavvikelsen, betavärdet och 

avkastningen efter respektive förvaltare. 

Betavärdet är från de senaste 36 månaderna taget från Morningstar och standardavvikelsen är 

uträknad för undersökningsperioden 5 år. Den genomsnittliga avkastningen är uträknad på 

årsbasis för de senaste 5 åren. 
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4.1 Sverigefonder 

 

Förvaltare   Sharpe Treynor  Jensens  Standardavvikelse 

                        

Swedbank  0,1661  4,7661              0,2186 28,17 

Banco              0,0420              1,0908     -3,33 26,14 

Länsförsäkringar 0,1139              2,8838 -0,2481 23,87 

Carlson  0,1246              3,1108 -1,0442 25,03 

Kaupting  0,2039          6,4370  1,8958 29,72 

SHB               0,1138 3,0833             -1,2928 26,01 

SEB               0,0800 2,1041             -2,2328 25,24 

Nordea               0,1216 3,3052             -1,0685 25,82 

Skandia  0,1265              3,4468 -0,9242 25,61 

 

Genomsnitt  0,1213  3,3587  -0,9194 26,17 

 

Förvaltare    AVK   Beta   M-Kvadrat 

 

Swedbank                8,48  0,98     0,81 % 

Banco                             4,9  1,00   -3,09 % 

Länsförsäkringar               6,52  0,94              -0,81 % 

Carlson                6,92  0,94   -0,49 % 

Kaupthing                9,86  0,94    1,99 %  

SHB                            6,76  0.96   -0,81 % 

SEB                            5,84  0,96   -1,90 % 

Nordea                            6,94  0,95   -0,56 % 

Skandia               7,04  0,94   -0,41 % 

 

Genomsnitt             7,0289  0,96    -0,58% 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

4.2 Småbolagsfonder 

 

Förvaltare  Sharpe Treynor  Jensen  Standardavvikelse 

       

Swedbank   0,2439  9,1898   4,273             33,94 

Banco               0,1283  5,9300   1,0732 34,60 

Länsförsäkringar  0,2421 10,4787    5,453 38,98  

Carlson              0,2245  8,6870   3,6702 33,31 

Kaupthing   0,0684   2,5117             -1,7556 33,88 

SHB               0,1894  6,2040    2,1373 32,10 

SEB               0,1931  7,1294    2,2945 31,37 

Nordea               0,3761 16,6567    8,1919 29,67 

Skandia   0,2218  8,5116    3,5102 32,99 

 

Genomsnitt   0,2097  8,3566  3,2053 33,42  

 

Förvaltare   AVK  Beta   M-kvadrat 

 

 

Swedbank   12,08  0,90    3,27% 

Banco                         8,24  0,76   -0,38% 

Länsförsäkringar          13,24  0,90   3,21% 

Carlson           11,28  0,86   2,67% 

Kaupthing             6,12  0,92   -2,27% 

SHB                         9,88  0,89   1,52% 

SEB                         9,86  0,85   1,69% 

Nordea                       14,96  0,67   7,51% 

Skandia                      11,12  0,86   2,59% 

 

Genomsnitt        9,6578 0,85   2,20% 
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4.3 Regressionsmodell 

 
 

 

Här ovan redovisas en regressionsmodell där vi angivit avkastning som beroende variabel på 

y-axeln och standardavvikelse som oberoende variabel på x-axeln. Avkastningen och 

standardavvikelsen avspeglar fondernas genomsnittliga avkastning och standardavvikelse 

under fem år. 

○ = Sverigefonder 

∆ = Småbolagsfonder 
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4.4 Linjens ekvation 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,225
a
 ,051 2,82208 

a. Predictors: (Constant), Standardavvikelse 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 13,281 4,794 ,014 

Standardavvikelse -,147                  ,159 ,369 

a. Dependent Variable: Avkastning   

 

 

I den första ovanstående tabellen anges: 

Korrelationskoefficienten = R 

Determinationskoefficienten = R Square/R-kvadrat  

Standardfel = Std Error of the Estimate 

 

I den andra ovanstående tabellen anges koefficienterna till räta linjens ekvation där: 

Y = 13,281 – 0,147x 

13,281 = skärningskoefficienten avkastning 

-0,147 = lutningskoefficienten standardavvikelsen 

Sig anger koefficientens signifikans även kallat p-värde. 
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4.5 Analys 

 

Regressionsmodell 

Det vi vill med vår regressionsmodell är att få reda på hur målvariabeln avkastning kan tänkas bero på 

förklaringsvariabeln standardavvikelsen. I regressionsmodellen är standardavvikelsen den förklarande 

variabeln till hur stor avkastning man får. Vi vill få reda på är hur stor del av variationen i avkastning som 

kan förklaras av den varierande standardavvikelsen. R-kvadrat, dvs. determinationskoefficienten, även 

kallat förklaringsgrad, är ett mått på hur stor del av variationen av avkastning som kan förklaras av 

variationen i standardavvikelse. I vårt fall innebär determinationskoefficienten 0,051 att 5,1 procent av 

variationen i avkastning kan förklaras av variationen i standardavvikelse.  

Korrelationskoefficienten är drygt 0.25 och mäter hur starkt det linjära sambandet är, ju närmre +1 eller -1 

korrelationen är desto starkare samband. 

 Lutningskoefficienten svarar för lutningen av linjen som i diagrammet har en negativ lutning som även 

kan tydas av ekvationen där koefficienten är -0,147. Vi har även gjort ett signifikanstest för 

lutningskoefficienten som gav p-värdet 0,369. Hade det varit så att p-värdet varit mindre än 0,05 hade vi 

kunnat statistiskt säkerställa att linjen är skild från noll vilket innebär att det finns en lutning och att det 

finns ett linjärtsamband. I vårt fall vart p-värdet högre som i sin tur innebär att vi inte kan bevisa att vår 

räta linje är skild från noll.  

Skärningskoefficienten i vårt material är 13,281, att detta värde skulle ske av ren slump förklaras till 1,4 

procent av p-värdet. Detta innebär att vi statistiskt kan säkerställa att skärningskoefficienten med 98,6 

procents sannolikhet inte skär y-axeln vid noll. 

 

Jensens alfa 

Om vi börjar med att se hur Sverigefonderna har presterat kan vi tydligt se att de har en 

genomsnittlig negativ alfakvot, vilket innebär att de har underpresterat i förhållande till det 

utvalda jämförelseindex som vi valt ut, med andra ord har de presterat en negativ 

överavkastning under perioden. Dock sticker Swedbank och Kaupthing ut med positiva 

alfavärden under perioden, detta förklaras av att de har en högre avkastning i förhållande till 

riskmåttet Beta. Swedbank är den Sverigefond som har presterat bäst under studieperioden med 

alfavärdet som utgångsmått. 

Småbolagsfonderna har presterat mycket bättre om man ser till alfavärdet, de har ett alfavärde 

på 3,2053, detta är ett starkt positivt alfavärde och skillnaden mellan detta positiva och 

Sverigefondernas negativ överavkastning är stor. Kaupthing är den Småbolagsfond som 

avviker från de andra Småbolagsfonderna med ett negativt alfavärde.  
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Kaupthing har den lägsta genomsnittliga avkastningen under perioden och den högsta 

standardavvikelsen. Betavärdet ligger något över genomsnittet, andra fonder som har en något 

lägre avkastning har haft möjlighet att kompenserat detta med ett stabilare betavärde, detta kan 

dock inte Kaupthing. Nordea är den mest lönsamma av småbolagsfonderna på grund av sitt 

låga betavärde, låga standardavvikelse samt högst avkastning vilket ger det högsta alfavärdet 

och ger den högsta överavkastningen för samtliga fonder i undersökningen. 

 

Om man skall analysera skillnaderna mellan fonderna ifrån alfavärdets synpunkt är det tydligt 

att Småbolagsfonderna är klart fördelaktiga i förhållande till Sverigefonderna, 

Småbolagsfonderna har en betydligt mindre beta än Sverigefonderna samt en högre avkastning 

vilket resulterar i högre överavkastning för småbolagsfonderna. 

 

M-Kvadrat 

M-kvadrat förklarar förhållandet mellan marknadens standardavvikelse i förhållande till 

fondens standardavvikelse och avkastning. 

M-kvadrat för respektive Sverigefond varierar kraftigt och två fonder sticker särskilt ut varav 

Banco är den ena som underpresterat marknaden som helhet med -3,09 procent och Kaupthing 

den andra som överpresterade marknaden som helhet med 1,99 procent. Swedbank var det 

enda måttet utöver utstickaren Kaupthing som lyckades överprestera marknaden som helhet 

med 0,81 procent.   

Genomsnittlig underpresterar Sverigefonderna marknaden som helhet med -0,58 procent. 

 

I detta mått överpresterar småbolagsfonderna genomsnittligt markant mycket bättre än 

Sverigefonderna, de har en högre överavkastning i förhållande till Sverigefonderna enligt M-

kvadrat. Särskilt hög överavkastning finner vi hos Nordea som lyckas överavkasta marknaden 

med hela 7, 51 procent vilket är 341 procent mer än genomsnittet av småbolagsfonderna.  

Kaupthing var den fond bland småbolagsfonderna som gick sämst då de underpresterade 

marknaden som helhet med – 2.27 procent vilket kan förklaras av dess låga avkastning i 

förhållande till resten av fonderna. Genomsnittligt överpresterar småbolagsfonderna 

marknaden som helhet med 2,20 procent. Om det inte var för extremvärdena orsakade av 

Banco och Kaupthing hade genomsnittet varit högre. 
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Sharpekvot 

Ser man till Sverigefondernas Sharpekvot kan vi se att deras genomsnitt ligger på 0,1213 vilket 

är relativt lågt. Då Sharpekvoten förklarar förhållandet mellan avkastning och risk betyder det 

att avkastningen för Sverigefonderna inte är så hög i förhållande till den underliggande risken. 

Dock avviker Kaupthing och Swedbank här igen med ett betydligt högre värde än genomsnittet 

i förhållande till de andra fonderna, detta främst på grund av dess högre avkastning under 

perioden. Banco är den Sverigefond som har den lägsta avkastningen i förhållande till den 

underliggande risken, drygt en tredjedel om man jämför med det beräknade genomsnittet för 

Sverigefonderna. 

 

Den genomsnittliga Sharpekvoten för småbolagsfonderna är näst intill dubbelt så hög som 

Sverigefondernas genomsnittliga Sharpekvot, vilka har ett genomsnittligt värde på 0,2097. 

Med andra ord kan man utläsa detta som att småbolagsfonderna nästan har en dubbelt så hög 

avkastning i förhållande till deras underliggande risk vid en jämförelse mot Sverigefonderna. 

Det huvudsakliga skälet till att småbolagsfonderna får en högre kvot, är på grund av att de har 

en högre genomsnittlig avkastning under perioden, inte för att de tar mindre risker, förutom i 

Nordeas fall där de har den lägsta standardavvikelsen på 29,67 samt en högre avkastning än det 

beräknade genomsnittet för småbolagsfonderna. Småbolagsfonderna avkastar i princip dubbelt 

så mycket per enhet risk än Sverigefonderna. Det finns dock en fond som avviker lite från detta 

och det är Nordea som inte bara har en hög avkastning utan även låga riskmått som nämnts 

ovan och är den fond som presterat bäst bland samtliga fonder med Sharpekvot som 

riskjusterat avkastningsmått. 
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Treynorkvot 

Den genomsnittliga Treynorkvoten för Sverigefonderna ligger på 3,3587 och förklarar vilken 

överavkastning Sverigefonderna har i förhållande till index med riskmåttet beta, en hög 

Treynorkvot är bra. Swedbank och Kaupthings beräknade Treynorkvot är högre än det 

beräknade genomsnittet för Treynorkvoten. 

 Swedbank ligger inte lika högt över som Kaupthing, detta på grund av dess högre 

genomsnittliga avkastning. Banco avviker däremot åt andra hållet och har den lägsta 

Treynorkvoten av alla Sverigefonder på grund av sin låga avkastning under de senaste åren. 

 

Småbolagsfonderna har en genomsnittlig Treynorkvot på 8,3566, vilket är mer än dubbelt så 

stort i förhållande till Sverigefondernas genomsnittliga Treynorkvot, med andra ord 

Småbolagsfonderna har en mer än dubbelt så stark avkastning i förhållande till index rörelse 

när man använder beta som riskmått.  Småbolagsfonderna uppnår detta genom en högre 

genomsnittlig avkastning samt en lägre beta än Storbolagsfonderna. De fonder som avviker är 

Kaupthings småbolagsfond som har en Treynorkvot på 2,5117 samt Nordea med en kvot på 

16,6567. Kaupthings låga värde är på grund av deras låga avkastning i förhållande till de andra 

småbolagsfonderna. Nordeas höga värde uppnår de via den höga avkastningen samt det lägsta 

betavärdet av samtliga fonder i undersökningen. 

 

Om man ser till ovanstående analyser har sammanfattningsviss småbolagsfonderna i princip 

gått hundra procent bättre än Sverigefonderna under vår undersökningsperiod.  

De har en högre avkastning per riskenhet, de utvecklas bäst i förhållande till risken samt har en 

högre meravkastning. Det enda bolag där det var omvänt var Kaupthing, där Sverigefonden 

fick bättre resultat i förhållande till Kaupthings småbolagsfond. 
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5 Slutsats 
Undersökningens syfte är att undersöka ifall småbolagsfonder avkastar mer än Sverigefonder 

och vilket utav ovanstående placeringsalternativ som är mer lönsamt i förhållande till den risk 

man tar. 

Under perioden 2004 till 2008 kom alla småbolagsfonder förutom Kaupthing att avkasta mer 

än Sverigefonderna. Under denna period avkastade småbolagsfonderna i snitt 27,22 procent 

mer än Sverigefonderna trots ett lägre snitt betavärde än Sverigefondernas, vilket man kan dra 

paralleller med Reinganums undersökning. Han skapade ett flertal portföljer med samma 

betavärden och trots det avkastade småbolagsportföljerna mer än storbolagsportföljerna. I vår 

undersökning överavkastade småbolagsfonderna, men till vår förvåning hade de ett lägre 

betavärde i snitt än Sverigefonderna. Detta utfall var inget vi hade räknat med men samtidigt är 

detta väldigt intressant då risken vanligtvis är högre vid investeringar i småbolag och vanligtvis 

brukar lägre betavärden innebära lägre avkastning och tvärt om. Vår studie kommer här liksom 

i Reinganums studie i konflikt med CAPM då förutsättningen om att avkastningen blir högre ju 

högre risk man tar inte stämmer utifrån de resultat vi fått fram. Nämnvärt är också att 

småbolagsfonderna avkastade mer än Sverigefonderna trots en sådan djup nedgång i ekonomin 

under slutet av år 2007 samt 2008.  I Hur och Sharmas undersökning ”Stock Market Returns 

and Size Premium” upptäcker de just detta att småbolagen inte förlorade lika mycket i en 

nedgång som de borde göra i förhållande till dess höga volatilitet och att marknaden är 

inkonsekvent i förhållande till betavärdet. Enligt CAPM borde småbolagsfonderna vi använt 

oss utav tappat betydligt mycket mer än vad de gjorde mellan åren 2007 och 2008
49

. Vår 

undersökning i enlighet med tidigare studier visar på att mellan åren 2004 och 2008 finns det 

en småbolagseffekt. 

 

Det riskjusterade måttet Jensens alfa mäter ifall man lyckats uppnå en över- eller 

underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering för beta. I vår undersökning 

ser man att 8 utav 9 småbolagsfonder lyckats uppnå en överavkastning och bland 

Sverigefonderna var det endast 1 av 9 som lyckats uppnå en överavkastning. 

 

Ser man till det riskjusterade måttet Sharpekvot ser vi att alla småbolagsfonder förutom en 

lyckats erhålla en större värdeförändring per enhet risk i förhållande till Sverigefonderna. 

Kaupthing Sverigefond erhöll en större värdeförändring per enhet risk än Kaupthing 

                                                
49

 Se bilagor. 
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småbolagsfond. I snitt lyckades småbolagsfonderna åstadkomma en värdeförändring på drygt 

72,9 procent mer per enhet risk i förhållande till Sverigefonderna. 

 

Utifrån det riskjusterade avkastningsmåttet Treynorkvot finner vi att 8 av 9 småbolagsfonder 

uppnått en större överavkastning mot jämförelseindex mot beta i förhållande till 

Sverigefonderna. Även här var det Kaupthing Sverigefond som erhöll en högre överavkastning 

i förhållande till småbolagsfonderna.  

 

M-kvadrat visade att småbolagsfonderna som i alla andra riskjusterade avkastningsmått 

avkastade överlägset mycket mer än Sverigefonderna. 7 av 9 småbolagsfonder erhöll en 

överavkastning i förhållande till marknaden som helhet. Bland Sverigefonderna var det endast 

2 av 9 fonder som lyckades erhålla en överavkastning i förhållande till marknaden. 

 

Ser man till alla fyra mått vi använt för riskjusterad avkastning finner man att 

småbolagsfonderna överlägset erhåller större värdeförändring per enhet risk än 

Sverigefonderna. Hade resultatet visat att endast ett eller två av måtten presterat bättre än 

Sverigefonderna hade det inte varit lika tydligt, men i detta fall slår alla fyra riskjusterade mått 

Sverigefonderna. 

Denna studie visar alltså på att småbolagsfonder mellan åren 2004 och 2008 var ett bättre 

placeringsalternativ avkastningsmässigt i förhållande till den risk man som investerare tog. 

 

Efter analys av regressionsmodellen kan vi inte statistiskt säkerställa ett linjärt samband mellan 

variablerna avkastning och standardavvikelse då det inte gick utesluta att lutningskoefficienten var skild 

från noll, dessutom var variablerna långt ifrån perfekt korrelerade positivt eller negativt.  

Korrelationskoefficienten visade ett värde på 0,225 vilket tyder på ett relativt svagt linjärt samband. 

Dessutom fick vi en determinationskoefficient på 0,051 vilket innebär att 5,1 procent av variationen i 

avkastning kan förklaras av variationen i standardavvikelse vilket är väldigt svagt. Detta förklarar inte 

kausaliteten dvs. orsakssambandet men då vi inte statistiskt kan säkerställa ett linjärt samband finner vi 

heller ingen anledning att gå vidare in på sambandets kausalitet.     
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I denna studie: 

 avkastade Småbolagsfonder mer än Sverigefonder 

 kom småbolagsfonder att bli ett bättre placeringsalternativ än Sverigefonder i 

förhållande till den risk man tagit 

 kom vårt resultat i konflikt med CAPM då småbolagsfonderna avkastade mer än 

Sverigefonderna trots ett lägre betavärde 

 uppvisades en småbolagseffekt trots småbolagens specifika risk  
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6 Kritisk granskning 
Tidigare gjorda studier som varit snarlik/snarlika vår undersökning har använt sig utav en 

mycket längre tidsperiod än vad vi använt oss utav. Vi har använt oss utav en tidsperiod på 5 

år vilket i förhållande till den tidigare forskning vi utgått ifrån inte är särskilt representativt för 

att kunna dra en generaliserbar slutsats. Hade vi nu använt oss utav data på ungefärliga nivåer 

i enlighet med studierna vi nämner i tidigare forskning hade vi fått med en mer representativ 

konjunkturcykel. Under den tidsperiod vi använde oss utav började perioden med en 

rekylerande högkonjunktur samt avslutade med en finanskris. Detta anser vi inte vara en 

tillräckligt representativ cykel att genomföra en undersökning på för att kunna generalisera 

resultatet då bland annat finanskrisen är en exceptionell händelse som inte kan jämföras med 

någon annan kris. 

 

I undersökningen använde vi oss även utav ett jämförelseindex för beräkning av Jensens alfa 

där vi använde det välkända MSCI Sverige index, dock skall det nämnas att indexet ej 

inkluderar utdelningar. Hade vi använt oss utav ett annat index hade resultatet troligtvis varit 

annorlunda men däremot tror vi inte att de hade avspeglat några markanta skillnader i vår 

slutsats. Dessutom använde vi oss av MSCI Sverige index standardavvikelse för de senaste 36 

månaderna för beräkning av M-kvadrat vilket kan bidra till ett missvisande resultat av M-

kvadrat eftersom att vi inte använde oss utav en standardavvikelse på 5 år.  

 

Urvalet i studien kan diskuteras då 9 småbolagsfonder samt 9 Sverigefonder inte motsvarar 

alla småbolag- och Sverigefonder på den svenska marknaden. Däremot valde vi att använda 

oss utav förvaltare som både förvaltade småbolag- samt Sverigefonder och då vart urvalet 

plötsligt mycket mindre. Skulle man nu göra en undersökning med andra kombinationer av 

förvaltare med både småbolag- och Sverigefonder som placeringsalternativ hade resultat 

troligtvis skilt sig en aning. Skulle man däremot slumpmässigt valt småbolagsfonder och 

Sverigefonder oberoende av att förvaltaren innehar båda två som placeringsalternativ skulle 

man få med en större och mer representativ bild av bland annat småbolagseffekten.  

 

De riskjusterade avkastningsmått vi använt oss utav representerar de mått de flesta förvaltare 

anger för sina fonder, möjligtvis är Treynorkvot exceptionell. Dessutom är M-kvadrat relativt 

nytt och tillämpas inte i någon större utsträckning än i teorin på universitet och högskolor 

vilket innebär att det inte än finns tillräckligt med studier som visar på att måttet är tillräckligt 
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tillförlitlig. Det finns fler riskjusterade avkastningsmått man kan använda sig av och skulle vi 

nu använda oss utav de andra som finns är det även här möjligt att de hade påverkat resultatet. 

Betavärdena för uträkning av Jensens alfa samt Treynorkvot är tagna från Morningstar som 

angivits för de senaste 36 månaderna vilket kan påverka resultatet då undersökningsperioden 

var på 5 år. Hade man räknat ut Betavärdet för respektive fond skulle resultatet troligtvis 

skilja sig en aning från vårt resultat. 

 

Med detta sagt anser vi oss inte ha tillräckliga förutsättningar för att kunna generalisera de 

slutsatser vi kommit fram till i denna studie. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag skulle tänkas vara att göra en liknande undersökning där man får med alla 

Sverigefonder/storbolagsfonder samt småbolagsfonder noterade på Stockholmsbörsen över en 

längre tid. Detta för att få en så representativ bild av den svenska marknaden som möjligt 

samt att kunna dra en generaliserbar slutsats om en småbolagseffekt på den svenska 

marknaden. 

 

Intressant skulle även vara att göra en kvalitativ undersökning där man skulle kunna intervjua 

svenska småsparare om eventuellt varför man sparar i Sverigefonder då tidigare studier visar 

på att småbolagsfonder avkastar mer. 

 

Vidare skulle man kunna göra en liknande studie med småbolagsfonder vars betavärde är 

högre än Sverigefonder för att se om det finns någon småbolagseffekt vid uppgångar i 

ekonomin eftersom att tidigare studier visat på att småbolagseffekten endast träder fram vid 

nedgångar i ekonomin. 
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Beräkning av riskfri ränta: 

År 2008 

       Auktions-Datum Förfall 
 

Snitt-räntan av högsta samt lägsta räntan 

        2008-1203 
 

2019-03-12 2,648 
   2008-1105 

 

2019-03-12 3,662 

   2008-1022 
 

2019-03-12 3,601 
   2008-0910 

 

2019-03-12 3,87 

   2008-0813 
 

2019-03-12 4,107 
   2008-0611 

 

2019-03-12 4,341 

   2008-0402 
 

2019-03-12 4,063 
   2008-0305 

 

2019-03-12 4,039 

   2008-0206 
 

2019-03-12 3,936 
   ∑ Snitt/antalet 

  
3,115 

    

 

 

 

År 2007 
       

        Auktions-Datum Förfall 
 

Snitt-räntan av högsta samt lägsta räntan 

        2007-1107 
 

2017-0812 
 

4,215 
   2007-1010 

 

2017-0812 

 

4,341 

   2007-0912 
 

2017-0812 
 

4,059 
   2007-0815 

 

2017-0812 

 

4,27 

   2007-0627 
 

2017-0812 
 

4,44 
   2007-0530 

 

2017-0812 

 

4,216 

   2007-0502 
 

2017-0812 
 

4,083 
   2007-0404 

 

2017-0812 

 

3,957 

   2007-0307 
 

2017-0812 
 

3,777 
   2007-0207 

 

2017-0812 

 

3,926 

   2007-0110 
 

2017-0812 
 

3,839 
   ∑ Snitt/antalet 

  
4,102 
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År 2006 

       

        Auktions-Datum Förfall 

 

Snitt-räntan av högsta samt lägsta räntan 

        2006-0816 

 

2016-07-12 3,981 

   2006-0628 
 

2016-07-12 4,028 
   2006-0531 

 

2016-07-12 3,832 

   2006-0503 
 

2016-07-12 3,922 
   2006-0405 

 

2016-07-12 3,737 

   2006-0304 
 

2016-07-12 3,447 
   2006-0208 

 

2016-07-12 3,441 

   2006-0111 
 

2016-07-12 3,297 
   ∑ Snitt/antalet 

  
3,71 

    

År 2005 
       

        Auktions-Datum Förfall 
 

Snitt-räntan av högsta samt lägsta räntan 

        2005-0817 
 

2015-0812 
 

3,154 
   2005-0601 

 

2015-0812 

 

3,237 

   2005-0323 
 

2015-0812 
 

3,819 
   2005-0309 

 

2015-0812 

 

3,817 

   2005-0209 
 

2015-0812 
 

3,637 
   2005-0112 

 

2015-0812 

 

3,877 

   ∑ Snitt/antalet 
  

3,59 
    

År 2004 

       

        Auktions-Datum Förfall 

 

Snitt-räntan av högsta samt lägsta räntan 

        2004-1110 

 

2015-0812 

 

4,319 

   2004-0915 

 

2015-0812 

 

4,483 

   2004-0901 

 

2015-0812 

 

4,491 

   2004-0603 

 

2014-0505 

 

4,697 

   2004-0518 

 

2014-0505 

 

4,69 

   2004-0407 

 

2014-0505 

 

4,428 

   2004-0114 

 

2014-0505 

 

4,601 

   ∑ Snitt/antalet 

  
4,529 

    

 

Riskfri ränta för år 2004-2008 

 
3,8092 

  

 

 



- 40 - 

 

Sharpekvot 

Sh = (Rp - Rf)/σp 

Rf = 3,8092% 

Swedbank Sverigefond 

20,6+36,7+29,4–3,3–41,0/ 5 = 8,48 = Rp 

[(20,6 - 8,48)^2 + (36,7-8,48)^2 + (29,4-8,48)^2 + (-3,3 -8,48)^2 + (-41,0-8,48)^2] / 5 = 793.5 

σp = √793,5 = 28,17 

 (8,48-3,80)/28,17 = 0,1661 

Sh=0,1661 

Swedbank Småbolagsfond 

22,2+52+36,4-6,4-43,9 = 12,08 = Rp 

(22,2 – 12,08)^2 + (52-12,08)^2 + (36,4-12,08)^2 + (-6,4- 12,08)^2 + (-43,9-12,08)^2)] / 5 = 1152,5 

σp = √1152,5 = 33,94 

(12,08-3,80)/33,94 = 0,2439 

Sh=0,2439 

Banco Sverigefond 

17,7+29,3+23,1-2,9-42,7 = 4,9 = Rp 

(17,7 – 4,9)^2 + (29,3-4,9)^2 + (23,1-4,9)^2 + (-2,9-4,9)^2 + (-42,7-4,9)^2)] / 5 = 683,4 

σp = √683,4 = 26,14 

(4,9-3,80)/26,14 = 0,0420 

Sh = 0,0420 

Banco Småbolagsfond 

19,4+55+27,4-17,3-43,3 = 8,24 = Rp 

(19,4 – 8,24)^2 + (55-8,24)^2 + (27,4-8,24)^2 + (-17,3- 8,24)^2 + (-43,3-8,24)^2)] / 5 = 1197,3 

σp = √1197,3 = 34,60 

 (8,24-3,80)/34,60 = 0,1283 

Sh = 0,1283 
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Länsförsäkringar Sverigefond 

17,4+31,5+22,8-4,0-35,1 = 6,52 = Rp 

[(17,4 – 6,52)^2 + (31,5-6,52)^2 + (22,8-6,52)^2 + (-4,0-6,52)^2 + (-35,1-6,52)^2] / 5 = 570,06 

σp = √570,06 = 23,87 

 (6,52-3,80)/23,87 = 0,1139 

Sh = 0,1139 

Länsförsäkringar Småbolagsfond 

29,5+62,4+36,2-15,4-46,5 = 13,24 

[(29,5 – 13,24)^2 + (62,4-13,24)^2 + (36,2-13,24)^2 + (-15,4 -13,24)^2 + (-46,5-13,24)^2] / 5 = 1519,47 

σp = √1519,47 = 38,98 

 (13,24-3,8)/23,07 = 0,2421 

Sh = 0,2421 

Carlson Sverigefond 

13,9+36+24,8-4,8-35,3 = 6,92 = Rp 

[(13,9 – 6,92)^2 + (36-6,92)^2 + (24,8-6,92)^2 + (-4,8 -6,92)^2 + (-35,3-6,92)^2] / 5 = 626,78 

σp = √626,78 = 25,03 

 (6,92-3,8)/25,03 = 0,1246 

Sh = 0,1246 

Carlson Småbolagsfond 

13,9+50+41,0-6,6-42 = 11,28 = Rp 

[(13,9 – 11,28)^2 + (50-11,28)^2 + (41-11,28)^2 + (-6,6 -11,28)^2 + (-42-11,28)^2] / 5 = 1109,56 

σp = √1109,56 = 33,31 

 (11,28-3,8)/20,96 = 0,2245 

Sh = 0,2245 

Kaupting Sverigefond 

8,7+48,4+29,5+2,8-40,1 = 9,86 = Rp 

[(8,7 – 9,86)^2 + (48,4-9,86)^2 + (29,5-9,86)^2 + (2,8 -9,86)^2 + (-40,1-9,86)^2] / 5 = 883,65 

σp = √883,65 = 29,72 

(9,86-3,8)/29,72 = 0,2039 

Sh = 0,2039 
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Kaupting Småbolagsfond 

16,2+41,8+35,8-13,7-49,5 = 6,12 = Rp 

[(16,2 – 6,12)^2 + (41,8-6,12)^2 + (35,8-6,12)^2 + (-13,7 -6,12)^2 + (-49,5-6,12)^2] / 5 = 1148,39 

σp = √1148,39 = 33,88 

(6,12-3,8)/33,88 = 0,0684 

Sh = 0,0684 

Handelsbanken Sverigefond 

12,5+35,7+25,6+(-1,0)+(-39,0) = 33,8/5 = 6,76 = Rp 

[(12,5 – 6,76)^2 + (35,7-6,76)^2 + (25,6-6,76)^2 + (-1,0 -6,76)^2 + (-39,0-6,76)^2] / 5 = 676,73 

σp = √676,73 = 26,01 

 (6,76–3,80)/26,01 = 0,1138 

Sh = 0,1138 

Handelsbanken Svenska småbolag 

16,7+44,3+38,3+(-6,4)+(-43,5) = 49,4/5 = 9,88= Rp 

[(16,7 – 9,88)^2 + (44,3-9,88)^2 + (38,3-9,88)^2 + (-6,4 -9,88)^2 + (-43,5-9,88)^2] / 5 = 1030,68 

σp = √1030,68 = 32,10 

 (9,88–3,80)/32,10 = 0,1894 

Sh = 0,1894 

SEB Sverigefond 

16,6+29,8+25,5+(-3,7)+(-39.1) = 29,1/5 = 5,82= Rp 

[(16,6 – 5,82)^2 + (29,8-5,82)^2 + (25,5-5,82)^2 + (-3,7 -5,82)^2 + (-39,1-5,82)^2] / 5 = 637,39 

σp = √637,39 = 25,24 

 (5,82–3,80)/25,24 = 0,0800 

Sh = 0,0800 

SEB Sverigefond småbolag 

27,2+39,0+34,1+(-7,0)+(-44,0) = 49,3/5 = 9,86= Rp 

[(27,2 – 9,86)^2 + (39,0-9,86)^2 + (34,1-9,86)^2 + (-7,0 -9,86)^2 + (-44,0-9,86)^2] / 5 = 984,37 

σp = √984,37 = 31,37 

 (9,86–3,80)/31,37 = 0,1931 

Sh = 0,1931 
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Nordea Sverigefond 

13,9+32,7+29,1+(-2,8)+(-38,2) = 34,7/5 = 6,94= Rp  

[(13,9 – 6,94)^2 + (32,7-6,94)^2 + (29,1-6,94)^2 + (-2,8 -6,94)^2 + (-38,2-6,94)^2] / 5 = 667,11 

σp = √667,11 = 25,82 

 (6,94–3,80)/25,82 = 0,1216 

Sh = 0,1216 

Nordea Småbolagsfond Norden 

25,0+50,9+35,1+(-3,6)+(-32,6) = 74,8/5 = 14,96= Rp 

[(25,0 – 14,96)^2 + (50,9-14,96)^2 + (35,1-14,96)^2 + (-3,6 -14,96)^2 + (-32,6-14,96)^2] / 5 = 880,90 

σp = √880,90 = 29,67 

 (14,96–3,80)/29,67 = 0,3761 

Sh = 0,3761 

Skandia Aktiefond Sverige 

13,7+35,0+27,1+(-3,6)+(-37,0) = 35,2/5 =7,04= Rp 

(13,7 – 7,04)^2 + (35,0-7,04)^2 + (27,1-7,04)^2 + (-3,6 -7,04)^2 + (-37-7,04)^2] / 5 = 656,25 

σp = √656,25 = 25,61 

 (7,04–3,80)/25,61 = 0,1265 

Sh = 0,1265 

Skandia Småbolag Sverige 

14,0+50,1+39,7+(-6,5)+(-41,7) = 55,6/5 = 11,12= Rp 

[(14,0 – 11,12)^2 + (50,1-11,12)^2 + (39,7-11,12)^2 + (-6,5 -11,12)^2 + (-41,7-11,12)^2] / 5 = 1088,99 

σp = √1088,99 = 32,99 

 (11,12–3,80)/32,99 = 0,2218 

Sh = 0,2218 
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Treynorkvot 

Tr = (Rp - Rf)/βp 

Rf = 3,8092% 

Swedbank Sverigefond 

20,6+36,7+29,4-3,3-41,0 = 8,48 = Rp 

βp = 0,98 

(8,48-3,80)/0,98 = 4,7661 

Tr = 4,7661 

Swedbank Småbolagsfond 

22,2+52+36,4-6,4-43,9 = 12,08 = Rp 

βp = 0,90 

(12,08-3,80)/0,90 = 9,1898 

Tr = 9,1898 

Banco Sverigefond 

17,7+29,3+23,1-2,9-42,7 = 4,9 = Rp 

βp = 1,00 

(4,9-3,80)/1=1,0908 

Banco Småbolagsfond 

19,4+55+27,4-17,3-43,3 = 8,24 = Rp 

βp = 0,76 

(8,24-3,80)/0,76 = 5,9300 

Tr = 5,9300 

Länsförsäkringar Sverigefond 

17,4+31,5+22,8-4,0-35,1 = 6,52 = Rp 

βp = 0,94 

(6,52-3,80)/0,94 = 2,8838 

Tr = 2,8838 

Länsförsäkringar Småbolagsfond 

29,5+62,4+36,2-15,4-46,5 = 13,24 

βp = 0,90 

(13,24-3,80)/0,90 = 10,4787 

Tr = 10,4787 
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Carlson Sverigefond 

13,9+36+24,8-4,8-35,3 = 6,92 = Rp 

βp = 0,94  

(6,92-3,80)/0,94 = 3,1108 

Tr = 3,1108 

Carlson Småbolagsfond 

13,9+50+41,0-6,6-42 = 11,28 = Rp 

βp = 0,86 

(11,28-3,80)/0,86 = 8,6870 

Tr = 8,6870 

Kaupting Sverigefond 

8,7+48,4+29,5+2,8-40,1 = 9,86 = Rp 

βp = 0,94 

(9,86-3,80)/0,94 = 6,4370 

Tr = 6,4370 

Kaupting Småbolagsfond 

16,2+41,8+35,8-13,7-49,5 =  6,12 = Rp 

βp = 0,92 

(6,12-3,80)/0,92 = 2,5117 

Tr = 2,5117 

Handelsbanken Sverigefond 

12,5+35,7+25,6+(-1,0)+(-39,0) = 33,8/5 = 6,76 = Rp 

βp = 0,96 

(6,76–3,80)/0,96 = 3,0833 

Tr = 3,0833 

Handelsbanken Svenska småbolag 

16,7+44,3+38,3+(-6,4)+(-43,5) = 49,4/5 = 9,88= Rp 

βp = 0,89 

(9,88–3,80)/0,98 = 6,2040 

Tr = 6,2040 
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SEB Sverigefond 

16,6+29,8+25,5+(-3,7)+(-39.1) = 29,1/5 = 5,82= Rp 

βp = 0,96 

(5,82–3,80)/0,96 = 2,1041 

Tr = 2,1041 

SEB Sverigefond småbolag 

27,2+39,0+34,1+(-7,0)+(-44,0) = 49,3/5 = 9,86= Rp 

βp = 0,85 

(9,86–3,80)/0,85 = 7,1294 

Tr = 7,1294 

Nordea Sverigefond 

13,9+32,7+29,1+(-2,8)+(-38,2) = 34,7/5 = 6,94= Rp  

βp = 0,95 

(6,94–3,80)/0,95 = 3,3052 

Tr= 3,3052 

Nordea Småbolagsfond Norden 

25,0+50,9+35,1+(-3,6)+(-32,6) = 74,8/5 = 14,96= Rp 

βp = 0,67 

(14,96–3,80)/0,67 = 16,6567 

Tr = 16,6567 

Skandia Aktiefond Sverige 

13,7+35,0+27,1+(-3,6)+(-37,0) = 35,2/5 =7,04= Rp 

βp = 0,94 

(7,04–3,80)/0,94 = 3,4468 

Tr = 3,4468 

Skandia Småbolag Sverige 

14,0+50,1+39,7+(-6,5)+(-41,7) = 55,6/5 = 11,12= Rp 

βp = 0,86 

(11,12–3,80)/0,86 = 8,5116 

Tr = 8,5116 
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Jensens alfa 

α = Rp – [Rf + βp *(RM – Rf)] + εp 

RM = 8,23 

Rf = 3,8092% 

Handelsbanken Sverigefond 

12,5+35,7+25,6+(-1,0)+(-39,0) = 33,8/5 = 6,76 = Rp 

βp = 0,96 

6,76 – [3,8+0,96*(8,23 – 3,8)] = 6,76 - 8,0528 = -1,2928 

α = -1,2928 

Handelsbanken Svenska småbolag 

16,7+44,3+38,3+(-6,4)+(-43,5) = 49,4/5 = 9,88= Rp 

βp = 0,89 

9,88 – [3,8+0,89*(8,23 – 3,8)] = 9,88 – 7,7427 = 2,1373 

α = 2,1373 

SEB Sverigefond 

16,6+29,8+25,5+(-3,7)+(-39.1) = 29,1/5 = 5,82= Rp 

βp = 0,96 

5,82 – [3,8+0,96*(8,23 – 3,8)] = 5,82 – 8,0528 = – 2,2328 

α = – 2,2328 

SEB Sverigefond småbolag 

27,2+39,0+34,1+(-7,0)+(-44,0) = 49,3/5 = 9,86= Rp 

βp = 0,85 

9,86 – [3,8+0,85*(8,23 – 3,8)] = 9,86 – 7,5655 = 2,2945 

α = 2,2945 

Nordea Sverigefond 

13,9+32,7+29,1+(-2,8)+(-38,2) = 34,7/5 = 6,94= Rp  

βp = 0,95 

6,94 – [3,8+0,95*(8,23 – 3,8)] = 6,94 – 8,0085 = - 1,0685  

α = - 1,0685 

 

 

 

 



- 48 - 

 

Nordea Småbolagsfond Norden 

25,0+50,9+35,1+(-3,6)+(-32,6) = 74,8/5 = 14,96= Rp 

βp = 0,67 

14,96  – [3,8+0,67*(8,23 – 3,8)] = 14,96 – 6,7681 = 8,1919 

α = 8,1919 

Skandia Aktiefond Sverige 

13,7+35,0+27,1+(-3,6)+(-37,0) = 35,2/5 =7,04= Rp 

βp = 0,94 

7,04  – [3,8+0,94*(8,23 – 3,8)] = 7,04 – 7,9642 = - 0,9242 

α = - 0,9242 

Skandia Småbolag Sverige 

14,0+50,1+39,7+(-6,5)+(-41,7) = 55,6/5 = 11,12= Rp 

βp = 0,86 

11,12 – [3,8+0,86*(8,23 – 3,8)] = 11,12 – 7,6098 = 3,5102 

α = 3,5102 

Swedbank robur Sverigefond 

20,6+36,6+29+(-2,9)+(-40,9) = 41,8/5 = 8,36 = Rp 

βp = 0,98 

8,36 – [3,8+0,98*(8,23 – 3,8)] = 8,36 -8,1414 = 0,2186 

α = 0,2186 

Swedbank robur småbolagsfonder 

22,2+52,0+36,4+(-6,4)+(-43,9) = 60,3/5 = 12,06 = Rp 

βp = 0,90 

12,06  – [3,8+0,90*(8,23 – 3,8)] = 12,06 – 7,787 = 4,273 

α = 4,273 

Banco Sverige 

17,7+29,3+23,1+(-2,9)+(-42,7) = 24,5/5 = 4,9 = Rp 

βp = 1,00 

4,9 – [3,8+1,00*(8,23 – 3,8)] = 4,9– 8,23 = -3,33 

α = -3,33 
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Banco småbolagsfond 

19,4+55,0+27,4+(-17,3)+(-43,3) = 41,2/5 = 8,24 = Rp 

βp = 0,76 

8,24 – [3,8+0,76*(8,23 – 3,8)] = 8,24– 7,1668 = 1,0732 

α = 1,0732 

Länsförsäkringar Sverigefond 

17,4+31,5+22,8+(-4,0)+(-35,1) = 32,6/5 = 6,52 = Rp 

βp = 0,94 

6,52 – [3,8+0,94*(8,23 – 3,8)] = 6,52 – 6,7681 = -0,2481 

α = -0,2481 

Länsförsäkringar småbolagsfond 

29,5+62,4+36,2+(-15,4)+(-46,5) = 66,2/5 = 13,24 = Rp 

βp = 0,90 

13,24  – [3,8+0,90*(8,23 – 3,8)] = 13,24 – 7,787 = 5,453 

α = 5,453 

Carlson Sverigefond 

13,9+36+24,8+(-4,8)+(,35,3) = 34,6/5 =6,92 = Rp 

βp = 0,94 

6,92  – [3,8+0,94*(8,23 – 3,8)] = 6,92 – 7,9642 = -1,0442 

α = -1,0442 

Carlson småbolagsfond 

13,9+50,1+41+(-6,6)+(-42) = 56,4/5 = 11,28 = Rp 

βp = 0,86 

11,28  – [3,8+0,86*(8,23 – 3,8)] = 11,28 – 7,6098 = 3,6702 

α = 3,6702 

Kaupthing småbolag 

16,2+41,8+35,8+(-13,7)+(-49,5) = 30,6/5 = 6,12 = Rp 

βp = 0,92 

6,12  – [3,8+0,92*(8,23 – 3,8)] = 6,12 – 7,8756 = -1,7556 

α = -1,7556 
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Kaupthing Swedish Growth 

8,7+48,4+29,5+2,8+(-40,1) = 49,3/5 = 9,86 = Rp 

βp = 0,94 

9,86  – [3,8+0,94*(8,23 – 3,8)] = 9,86 – 7,9642 = 1,8958 

α = 1,8958 
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 (M-kvadrat, Modigliani Measure) 

RMσ = 31,77 

RM = 8, 23 

 

Swedbank Sverigefond 

σp = 28,17  

31,77 / 28,17 = 1,1277 för P och 1 – 1,12 = -0,12 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,12 * 3,8%) + (1,12*8,48%) = 9,04% = Rp* 

 = Rp* - RM = 9,04% - 8, 23%  

 = 0,81 % 

Swedbank Småbolagsfond 

σp = 33,94 

31,77 / 33,94 = 0,93 för P och 1 – 0,93 = 0,07 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (0,07 * 3,8%) + (0,93*12,08%) = 11,5% = Rp* 

 = Rp* - RM = 11,5 - 8, 23%  

 = 3,27% 

Banco Sverigefond 

σp = 26,14  

31,77 / 26,14 = 1,21 för P och 1 – 1,21 = -0,21 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,21 * 3,8%) + (1,21*4,9%) = 5,13% = Rp* 

 = Rp* - RM = 5,13% - 8, 23%  

 = -3,09% 

Banco Småbolagsfond 

σp = 34,60 

31,77 / 34,60 = 0,91 för P och 1 – 0,91 = 0,09 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (0,09 * 3,8%) + (0,91*8,24%) = 7,84% = Rp* 

 = Rp* - RM = 7,84% - 8, 23%  

 = -0,38% 

Länsförsäkringar Sverigefond 

σp = 23,87 

31,77 / 23,87 = 1,33 för P och 1 – 1,33 = -0,33 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,33 * 3,8%) + (1,33*6,52%) = 7,41% = Rp* 

 = Rp* - RM = 7,41% - 8, 23%  

 = -0,81% 
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Länsförsäkringar Småbolagsfond 

σp = 38,98 

31,77 / 38,98 = 0,81 för P och 1 – 0,81= 0,19 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (0,19* 3,8%) + (0,81*13,24%) = 11,44% = Rp* 

 = Rp* - RM = 11,44% - 8, 23%  

 = 3,21% 

Carlson Sverigefond 

σp = 25,03 

31,77 / 25,03 = 1,26 för P och 1 – 1,26 = -0,26 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,26 * 3,8%) + (1,26*6,92%) = 7,73% = Rp* 

 = Rp* - RM = 7,73% - 8, 23%  

 = - 0,49% 

Carlson Småbolagsfond 

σp = 33,31 

31,77 / 33,31 = 0,95 för P och 1 – 0,95 =0,05  i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (0,05* 3,8%) + (0,95*11,28%) = 10,90% = Rp* 

 = Rp* - RM = 10,90% - 8, 23%  

 = 2,67% 

Kaupthing Sverigefond 

σp = 29,72 

31,77 / 29,72 = 1,06 för P och 1 – 1,06 = -0,06 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,06 * 3,8%) + (1,06*9,86%) = 10,22% = Rp* 

 = Rp* - RM = 10,22% - 8, 23%  

 = 1,99% 

Kaupthing Småbolagsfond 

σp = 33,88 

31,77 / 33,88 = 0,93 för P och 1 – 0,93 = 0,07  i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (0,07* 3,8%) + (0,93*6,12%) = 5,95% = Rp* 

 = Rp* - RM = 5,95% - 8, 23%  

 = -2,27% 
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Handelsbanken Sverigefond 

σp = 26,01% 

31,77 / 26,01 = 1,22 för P och 1 – 1,22 = -0,22 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,22 * 3,8%) + (1,22*6,76%) = 7,41% = Rp* 

 = Rp* - RM = 7,41% - 8, 23%  

 = -0,81% 

Handelsbanken Svenska småbolag 

σp = 32,10% 

31,77 / 32,10 = 0,98 för P och 1 – 0,98 = 0,02  i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (0,02 * 3,8%) + (0,98*9,88%) = 9,75% = Rp* 

 = Rp* - RM = 9,75% - 8, 23%  

 = 1,52% 

SEB Sverigefond 

σp =25,24 

31,77 / 25,24 = 1,25 för P och 1 – 1,25 = -0,25 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,25 * 3,8%) + (1,25*5,82%) = 6,32% = Rp* 

 = Rp* - RM = 6,32% - 8, 23%  

 = -1,90% 

SEB Sverigefond småbolag 

σp =31,37 

31,77 / 31,37 = 1,01 för P och 1 – 1,01 = -0,01 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,01 * 3,8%) + (1,01*9,86%) = 9,92% = Rp* 

 = Rp* - RM = 9,92% - 8, 23%  

 = 1,69% 

Nordea Sverigefond 

σp =25,82 

31,77 / 25,82 = 1,23 för P och 1 – 1,23 = -0,23 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,23 * 3,8%) + (1,23*6,94%) = 7,66% = Rp* 

 = Rp* - RM = 7,66% - 8, 23%  

 = -0,56% 
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Nordea Småbolagsfond Norden 

σp =29,67 

31,77 / 29,67 = 1,07 för P och 1 – 1,07 = -0,07 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,07* 3,8%) + (1,07*14,96%) = 15,74% = Rp* 

 = Rp* - RM = 15,74% - 8, 23%  

 = 7,51% 

Skandia Aktiefond Sverige 

σp =25,61 

31,77 / 25,61 = 1,24 för P och 1 – 1,24 = -0,24 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (-0,24 * 3,8%) + (1,24*7,04%) = 7,81% = Rp* 

 = Rp* - RM = 7,81% - 8, 23%  

 = -0,41% 

Skandia Småbolag Sverige 

σp =32,99 

31,77 / 32,99 = 0,96 för P och 1 – 0,96 = 0,04 i statspapper 

Avkastningen för portföljen = (0,04 * 3,8%) + (0,96*11,12%) = 10,82% = Rp* 

 = Rp* - RM = 10,82% - 8, 23%  

 = 2,59% 
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        Uppställning av Y och X variabler i SPSS för uträkning av korrelation samt räta 

linjens ekvation. 

 

         Avkastning(Y)          Standardavvikelse(X) 
                   8,48 28,17 (Swedbank) 

                     4,9 33,94 (Banco) 

                   6,52 26,14 (Länsförsäkringar) 

                   6,92 34,6 (Carlson) 

                   9,86 23,87 (Kaupthing) 

                   6,76 38,98 (SHB) 

                   5,84 25,03 (SEB) 

                   6,94 33,31 (Nordea) 

                   7,04 29,72 (Skandia) 

                  12,08 33,88(Swedbank) 

                   8,24 26,01(Banco) 

                  13,24 32,1(Länsförsäkringar) 

                 11,28 25,24(Carlson) 

                   6,12 31,37(Kaupthing) 

                   9,88 25,82(SHB) 

                   9,86 29,67(SEB) 

                 14,96 25,61(Nordea) 

                 11,12 32,99 (Skandia) 

 

 

Standardavvikelsen 

_ 

X = x/n  

           ____________              

Sx = ( x 2-( x) 2/n)/(n-1)  

_ 

Y = y/n 

          _________________ 

SY = ( y 2-( y) 2/n)/(n-1)  

 

Korrelationskoefficienten 

                       _  _ 

r=( (x*y)-n*x*y)/(n-1)*sx*sy 

 

-1<r<1 

 

r mäter bara det linjära sambandet. 

 

 

Determinationskoefficienten  

r’2 anger hur stor andel av den totala variationen för den beroende variabeln som förklaras av 

det linjära sambandet med den oberoende variabeln. 
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Linjär regression  

 

y=a+b*x 

 

x = förklaringsvariabel 

 

b = r*sy/sx = b (lutningskoefficient) 

b anger med hur många enheter y ändras när x ökar med en enhet 

      _     _ 

a = y-b*x=a (skärningskoefficient) 

a anger var linjen skär Y-axeln 
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MSCI Sweden Index
50

 

 

Marknadens avkastning angett i procent (%) 

 

2004 

35, 30 

2005 

10, 31 

2006 

43, 72 

2007 

-1, 40 

2008 

-46, 78 

 

Genomsnittlig avkastning för RM 

35,30+10,31+43,72+(-1,40)+(-46,78) = 41,15/5 = 8,23 

 

RM = 8, 23 

 

MSCI Sweden Index- Standardavvikelse = 31.77
51

% för de senaste 36 månaderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50

  

http://quicktake.morningstar.com/EtfNet/TotalReturns.aspx?Country=USA&Symbol=EWD 

(20090430) 
51

 

http://quicktake.morningstar.com/ETFNet/RatingsAndRisk.aspx?Country=USA&Symbol=E

WD (20090513) 
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Swedbank Sverigefond 

 

Storlek: 57481 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek:  Små Medel Stora 

   9,0 30,0 61,0 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -40,9 -2,9 29 36,6 20,6 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 8,48 

 

Standardavvikelse under 5 år: 28,17 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,98 

 

Treynorkvot: 4,7661 

 

Sharpekvot: 0,1661 

 

Jensens alfa: 0,2186 

 

M-kvadrat: 0,81 % 
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Swedbank Småbolagsfond 

 

Storlek: 6255 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek:  Små  Medel Stora 

   46,4 50,5 3,1 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -43,9 -5,8 36,1 51,7 22,3 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 12,08 

 

Standardavvikelse under 5 år: 33,94 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,90 

 

Treynorkvot: 9, 1898 

 

Sharpekvot: 0, 2439 

 

Jensens alfa: 4, 2730 

 

M-kvadrat: 3,27% 

 

 
 

 

 

 

 

 

4,1

4,1

3,9

3,83,2

3,1

2,6

2,5

2,4

2,2
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Banco Sverigefond 

 

Storlek: 75282 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek:  Små Medel Stora 

   1,5 37,4 61,1 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -42,7 -2,9 23,1 29,3 17,7 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 4,9 

 

Standardavvikelse under 5 år: 26,14 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 1,00 

 

Treynorkvot: 1, 0908 

 

Sharpekvot: 0, 0420 

 

Jensens alfa: -3, 33 

 

M-kvadrat: -3,09 % 
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Banco Småbolagsfond 

 

Storlek: 1552 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek  Små  Medel Stora 

   0,0 22,6 77,4 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -43,3 -17,3 27,4 55,0 19,4 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 8,24 

 

Standardavvikelse under 5 år: 34,60 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,76 

 

Treynorkvot: 5,9300 

 

Sharpekvot: 0,1283 

 

Jensens alfa: 1,0732 

 

M-kvadrat: -0,38 % 
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Bure Equity AB
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Vitrolife AB

Transcom WorldWide S.A

Skanditek Industriförvaltning 
AB

Medivir AB
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Länsförsäkringar Sverigefond 

 

Storlek: 87512 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek  Små  Medel Stora 

   0,0 28,7 71,3 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -35,1 -4,0 22,8 31,5 17,4  

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 6,52 

 

Standardavvikelse under 5 år: 23,87 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,94 

 

Treynorkvot: 2,8838 

 

Sharpekvot: 0,1139 

 

Jensens alfa: -0,2481 

 

M-kvadrat: -0,81% 
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4,8

4,8

4,7

3,7
3,6

Hennes & Mauritz AB

AstraZeneca PLC

Ericsson Telephone 
Company

Nordea Bank AB

TeliaSonera AB

Investor AB

Svenska Handelsbanken

Atlas Copco

Scania AB
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Länsförsäkringar Småbolagsfond 

 

Storlek: 1177 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek  Små  Medel Stora  

   81,7 18,3 0,0 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -46,5 -15,4 36,2 62,4 29,5 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 13,24 

 

Standardavvikelse under 5 år: 38,98 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,90 

 

Treynorkvot: 10, 4787 

 

Sharpekvot: 0, 2421 

 

Jensens alfa: 5,453 

 

M-kvadrat: 3,21% 
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Meda AB

Medivir AB
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Kinnevik, Investment AB

Traction AB

Lammhults Design Group 
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AB Sagax

BTS Group AB

Peab AB
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Carlson Sverigefond 

 

Storlek: 56831 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek  Små Medel Stora 

   58,5 35,4 6,1 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -35,3 -4,8 24,8 36 13,9 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 6,92 

 

Standardavvikelse under 5 år: 25,03 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna 0,94 

 

Treynorkvot: 3, 1108 

 

Sharpekvot: 0, 1246 

 

Jensens alfa: -1, 0442 

 

M-kvadrat: -0,49% 
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TeliaSonera AB
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Company

Carlson Småbolagsfond Inc

Atlas Copco

Svenska Handelsbanken

AstraZeneca PLC

SKF, Group

Investor AB



- 65 - 

 

Carlson Småbolagsfond 

 

Storlek: 4901 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek  Små Medel Stora 

   50,8 59,2 0,00 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -42 -6,6 41 50,1 13,9 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 11,28 

 

Standardavvikelse under 5 år: 33,31 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,86 

 

Treynorkvot: 8, 6870 

 

Sharpekvot: 0, 2245 

 

Jensens alfa: 3, 6702 

 

M-kvadrat: 2,67 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

7,5

4,6

3,4

3,4

3,2

3,2

2,9

2,9

2,9Meda AB

Kinnevik, Investment AB

Husqvarna AB

Intrum Justitia AB

G & L Beijer AB

Lundin Petroleum AB

Electrolux AB

Securitas AB

Modern Times Group MTG AB
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Kaupthing Sverigefond 

 

Storlek: 63875 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek   Små  Medel Stora  

   1,6 42,0 56,4 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -40,1 2,8 29,5 48,4 8,7 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 9,86 

 

Standardavvikelse under 5 år: 20,79 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,94 

 

Treynorkvot: 6, 4370 

 

Sharpekvot: 0, 2039 

 

Jensens alfa: 1, 8958 

 

M-kvadrat: 1,99 % 
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Kaupthing Småbolagsfond 

 

Storlek: 2063 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek  Små Medel Stora 

   68,5 31,5 0,00 

 

Avkastning   2008 2007 2006 2005 2004  

   -49,5 -13,7 35,8 41,8 16,2 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 6,76 

 

Standardavvikelse under 5 år: 33,88 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,96 

 

Treynorkvot: 2, 5117              

 

Sharpekvot: 0, 0684 

 

Jensens alfa: -1, 7556 

 

M-kvadrat: -2,27 % 
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Seco Tools AB

VBG GROUP AB

Peab Industri

Getinge AB

G & L Beijer AB

HMS Networks AB

Modern Times Group MTG AB

Industrivärden AB

KABE Husvagnar AB

AarhusKarlshamn AB
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SHB Sverigefond 

 

Storlek: 60178 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek   Små Medel  Stora 

   8,6 28,0 63,4 

 

Avkastning  2008 2007 2006 2005 2004 

   -39,0 -1,0 25,6 35,7 12,5   

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 6,76 

 

Standardavvikelse under 5 år: 26,01 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,96 

 

Treynorkvot: 3, 0833 

 

Sharpekvot: 0, 1138 

 

Jensens alfa: -1, 2928 

 

M-kvadrat: -0,81 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8,8

8

7,8

6,2

4,6

4,3

3,6

3,5

2,8
2,7

Hennes & Mauritz AB

TeliaSonera AB

Ericsson Telephone 
Company

Nordea Bank AB

Investor AB

AstraZeneca PLC

Volvo Corporation

Svenska Handelsbanken
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SHB Småbolagsfond 

 

Storlek: 5833 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek Små Medel Stora 

  48,6 51,4 0,0 

 

Avkastning 2008 2007 2006 2005 2004 

  -43,5 -6,4 38,3 44,3 16,7  

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 9,88 

 

Standardavvikelse under 5 år: 32,10 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,89 

 

Treynorkvot: 6, 2040 

 

Sharpekvot: 0, 1894 

 

Jensens alfa: 2, 1373 

 

M-kvadrat: 1,52% 
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Ratos AB
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Hakon Invest AB
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Modern Times Group MTG 
AB
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SEB Sverigefond 

 

Storlek: 60407 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek  Små Medel Stora 

  6,8 29,5 63,7 

 

Avkastning 2008 2007 2006 2005 2004 

  -39,1 -3,7 25,5 29,8 16,6 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 5,84 

 

Standardavvikelse under 5 år: 25,24 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,96 

 

Treynorkvot: 2, 1041 

 

Sharpekvot: 0, 0800 

 

Jensens alfa: -2, 2328 

 

M-kvadrat: -1,90% 
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Svenska Handelsbanken
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SEB Småbolagsfond 

 

Storlek: 6871 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek Små  Medel Stora 

  37,6 62,2 0,2 

 

Avkastning 2008 2007 2006 2005 2004  

  -44,0 -7,0 34,1 39,0 27,2 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 9,86 

  

Standardavvikelse under 5 år: 31,37 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,85 

 

Treynorkvot: 7, 1294 

 

Sharpekvot: 0, 1931 

 

Jensens alfa: 2, 2945 

 

M-kvadrat: 1,69% 
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Nordea Sverigefond 

 

Storlek: 63983 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek Små Medel Stora 

  6,6 28,7 64,7 

 

Avkastning 2008 2007 2006 2005 2004 

  -38,2 -2,8 29,1 32,7 13,9   

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 6,94 

  

Standardavvikelse under 5 år: 25,82 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,95 

 

Treynorkvot: 3,3052 

 

Sharpekvot: 0,1216 

 

Jensens alfa: -1,0685 

 

M-kvadrat: -0,56 % 
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Atlas Copco
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Nordea Småbolagsfond 

 

Storlek: 1940 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek: Små  Medel Stora 

  83,6 16,4 0,0 

 

Avkastning 2008 2007 2006 2005 2004 

  -32,3 -3,6 35,1 50,9 25,0 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 14,96 

  

Standardavvikelse under 5 år: 29,67 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,67 

 

Treynorkvot: 16,6567 

 

Sharpekvot: 0,3761 

 

Jensens alfa: 8,1919 

 

M-kvadrat: 7,51% 
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Skandia Sverigefond 

 

Storlek: 60711 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek Små Medel Stora 

  7,2 33,2 59,7 

 

Avkastning 2008 2007 2006 2005 2004 

  -37,0 -3,6 27,1 35,0 13,7 

 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 7,04 

  

Standardavvikelse under 5 år: 25,61 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,94 

 

Treynorkvot: 3,4468 

 

Sharpekvot: 0,1265 

 

Jensens alfa: -0,9242 

 

M-kvadrat: -0,41% 
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Skandia Småbolagsfond 

 

Storlek: 5837 miljoner kronor 

 

Bolagsstorlek Små Medel Stora 

  49,9 50,1 0,0 

 

Avkastning 2008 2007 2006 2005 2004 

  -41,7 -6,5 39,7 50,1 14,0 

 

Genomsnittlig avkastning under 5 år: 11,12 

  

Standardavvikelse under 5 år: 32,99 

 

Betavärde under de senaste 36 månaderna: 0,86 

 

Treynorkvot: 8,5116 

 

Sharpekvot: 0,2218 

 

Jensens alfa: 3,5102 

 

M-kvadrat: 2,59 % 
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