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Sammanfattning 
 
Handledare/Examinator: Curt Scheutz och Jurek Millak 
  
Författare: Mattias Öhlén, Christian Herold  
 
Titel: Bransch‐ & Indexfonder – En jämförelse mellan bransch‐ och  indexfonders prestationer under 
finanskrisen 2008‐03‐31–2009‐03‐31 
 

Bakgrund: En global lågkonjunktur har vuxit sig allt starkare, i och med att det finansiella systemet i 

princip kollapsat i USA och sedan spridit sig internationellt. Världens börser har tappat mycket i värde 

sedan 2007. Aktier och  fonder har utvecklats olika under denna period, men en negativ utveckling 

har varit tydlig. Det finns många olika typer av finansiella instrument, fonder är ett exempel. Fonder 

kan ha olika inriktningar, exempelvis de som placerar och investerar branschspecifikt (finans, råvaror 

etcetera)  eller  enligt  index. Dessa  olika  typer  av  fonder  kan  tänkas  ha  utvecklats  olika  under  det 

senaste året, gällande bland annat avkastning och risk. 

 

Problem:  Hur  har  branschfonder  i  jämförelse  med  indexfonder,  gällande  avkastning  och  risk, 

presterat under den finansiella krisen? 

 

Syfte:  Studies  syfte  är  att  se  hur  olika  branschfonder  presterat  och  utvecklats,  och  utifrån  ett 

jämförande  perspektiv  förklara  vilka  branscher  som  haft  den  gynnsammaste  utvecklingen mellan 

mars 2008 till mars 2009. Som jämförelsemått har även indexfonder studerats, för att tydligt visa hur 

branschfonderna utvecklats gällande risk och avkastning.  

 

Metod: Studien kommer att använda sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Studiens 

urval har slumpmässigt valts ut, och datainsamlingsmetoden har primärt utgått  från  internetkällor. 

Denna datainsamling och tillvägagångssätt har legat till grund för studiens empiri som sedan kopplas 

till befintliga teorier i analysen.  

 

 Slutsatser: Samtliga  fonder  i branschen  läkemedel har visat positiv avkastning, genomsnittligt 2.08 

procent,  jämfört med de andra branscherna och  index som visar negativ avkastning. Enligt Sharpe, 

Treynor och M2 är Läkemedels‐ och Ny teknikbranschen de som ger högst riskjusterade avkastning, 

följt av Indexfonder. Fondförmögenheten spelar in gällande avkastning och utveckling i kristider som 

denna. Ju högre fondförmögenhet, desto högre avkastning generellt. 
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 Abstract 
 
Tutor/Examiner: Curt Scheutz and Jurek Millak 
 
Authors: Mattias Öhlén, Christian Herold 
 
Title: Bransch‐ & Indexfunds 
 

Background: A global recession has grown ever stronger, with the financial system basically collapsed 

in the U.S. and then spread internationally. World stock markets have lost much in value since 2007. 

Shares and funds have developed different during this period, but a negative growth has been clear. 

There are many different  types of  financial  instruments, mutual  funds are an example. Funds may 

have different emphases, such as those places and investor sectoral (financial, commodities, etc.) or 

the  index.  These  different  types  of  funds may  have  evolved  different  in  the  past  year,  including 

current yield and risk. 

 

Problem: How has  the  sector  funds  compared  to  index  funds,  current  return and  risk, performed 

during the financial crisis? 

 

Purpose: The purpose  is  to  see how different  sector  funds performed and developed, and  from a 

comparative  perspective  to  explain which  sector  had  the most  favourable  development  between 

March 2008  to March 2009. By comparison measurement  index has also been studied,  in order  to 

clearly show how the sector funds developed existing risk and return. 

 

Method: The study will use a quantitative method with a deductive approach. The study sample was 

randomly selected, and data collection method has been primarily based on  Internet sources. This 

approach has been the basis for the empery that will be linked to theories in the analysis. 

 

Conclusions: All  funds  in  the pharmaceutical  industry has  shown positive  returns, on average 2.08 

percent,  compared with  the  other  trades  and  the  index  showing  negative  returns.  According  to 

Sharpe, Treynor and M2 are pharmaceutical  industry and new  technology  those who provides  the 

highest  risk‐adjusted  returns,  followed by  index  funds.  Fund assets play  in  the  current  return and 

development in times of crisis such as this. The higher the fund assets, the higher yields generally. 
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1. Inledning 
Under denna rubrik kommer det ges en  inblick kring studiens ämne. Nedan presenteras bakgrunden 

till problemformuleringen och syftet, samt vilka avgränsningar som studien innefattar. 

1.1 Bakgrund 

En stor del av världen har från och med början av 2000‐talet befunnit sig i en kraftig högkonjunktur. 

Företag på  global nivå  gjorde  stora  vinster  vilket  föranledde  till  goda  likvider både på mikro‐ och 

makronivå.  Ett  tydligt  exempel  är  i USA, där bankerna  gjorde  rekordvinster, och började  ge ut  så 

kallade subprime‐lån. Dessa fördelaktiga lån riktade sig mot en mindre handelskraftig målgrupp, och 

det blev i princip möjligt för vem som helst, med månatlig inkomst, att ta ett bostadslån. Huspriserna 

såg till en början ut att vara stabilt ökande, och bankerna lånade ut miljarder dollar i denna form av 

lån.1  

   I  början  av  2006  hade  högkonjunkturen  avtagit,  räntorna  började  stiga  och  de  tidigare  stabila 

huspriserna  började  sjunka.  Detta  bidrog  till  att  villkoren  för  subprime‐lånen  förändrades,  vilket 

ledde till att människor fick svårt att betala amorteringar och räntor. Bankernas tidigare så generösa 

utlåning  hade  totalt  avstannat,  och  istället  för  vinster  började  bankerna  göra  förluster.  Dessa 

förluster ökade markant i omfattning, och spred sig med snöbollseffekt till finansmarknader globalt. 

Denna globala spridning gick fort och slog hårt mot många företag och institutioner inom bank‐ och 

finanssektorn.  Dessa  hade  nämligen,  i  förvaltning  för  framtiden,  investerat  enorma  summor  i 

värdepapper  där  amerikanska  subprime‐lån  låg  som  säkerhet.  I  och med  att  säkerheten  i  princip 

försvann, blev dessa investeringar värdelösa.2  

   Detta  blev  tydligt  under  försommaren  2007, många  av  världens  storbanker  började  vinstvarna, 

samtidigt som den amerikanska centralbanken gick ut med de första uppskattningarna av subprime‐

lånens  omfattning  på  ekonomin.3  Efter  att  uppskattningarna  hamnat  på  hisnande  600 miljarder 

kronor började centralbanker, inte bara i USA, utan också i övriga världen att agera med olika typer 

av stödpaket och sänkta styrräntor. Den kris som först börjat  inom den finansiella sektorn hade nu 

spridit sig till en omfattande global lågkonjunktur.4  

   I  och med  de  senaste  decenniernas  ökande  globalisering  och  internationalisering  skapades  en 

kedjereaktion. De finansiella aktörerna världen över är kopplade till varandra, och aktörer på andra 

marknader är kopplade till de finansiella aktörerna. Detta bidrog till att snöbollseffekten bara ökade, 

och allt fler marknader drogs in i krisen. Ut‐ och inlåning, vinster, arbetslöshet, sysselsättning etc. fick 

                                                 
1 http://www.dn.se/ekonomi/sa‐funkar‐finanskrisen‐1.656631 
2 Ibid 
3http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FMobious%3DY%26ArticleID%3D2008%255C10%255C26%255C307821%26Sectio
nID%3DPrivatekonomi%26menusection%3DPrivatekonomi%3BPrivatNyheter 
4 http://www.dn.se/ekonomi/sa‐funkar‐finanskrisen‐1.656631 
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direkta konsekvenser av kedjereaktionen, vilket medförde att krisens omfattning bara växte. Nu hade 

även världens börser börjat tappa i värde. Aktier och andra finansiella instrument sjönk markant, och 

nådde nya bottennivåer i oktober/november 2008.5,6  

    Stockholmsbörsen hade under hösten  2008  tappat över  35 procent  i  värde,  jämfört med  våren 

2007.7   

1.2 Problembakgrund 

En  global  lågkonjunktur har  vuxit  sig  allt  starkare,  i och med  att det  finansiella  systemet  i princip 

kollapsat i USA och sedan spridit sig internationellt. Världens börser har tappat mycket i värde sedan 

2007. Aktier och fonder har utvecklats olika under denna period, men en negativ utveckling har varit 

tydlig.  

   Det finns många olika typer av finansiella  instrument, fonder är ett exempel. Fonder kan ha olika 

inriktningar, exempelvis de  som placerar och  investerar branschspecifikt  (finans,  råvaror etc.) eller 

enligt  index.  Dessa  olika  typer  av  fonder  kan  tänkas  ha  utvecklats  olika  under  det  senaste  året, 

gällande bland annat avkastning och risk.  

   Branschfonder  investerar  i en  specifik bransch,  vilket  leder  till en högre grad av  risk, men också 

större  vinstmöjligheter.  En  indexfond  gör  sina  placeringar  i många  olika  branscher,  vilket  ger  en 

större riskspridning och mindre chans till snabba vinster.8 I och med att dessa två typer av fonder har 

olika  investeringsprofiler  är  det  intressant  att  se  hur  respektive  branschfonder  och  indexfonder 

presterat  under  den  rådande  finansiella  krisen.  Utöver  detta  är  det  intressant,  ur  ett 

investerarperspektiv,  att  se  hur  olika  risk‐  och  riskjusterade  avkastningsmått  skiljer  sig  mellan 

fonderna.  

1.2.1 Problemformulering 

Hur har branschfonder  i  jämförelse med  indexfonder, gällande avkastning och risk, presterat under 

den finansiella krisen? 

1.2.2 Syfte 

Studies syfte är att se hur olika branschfonder presterat och utvecklats, och utifrån ett  jämförande 

perspektiv förklara vilka branscher som haft den gynnsammaste utvecklingen mellan 2008‐03‐31 till 

2009‐03‐31.  Som  jämförelsemått  har  även  indexfonder  studerats,  för  att  tydligt  visa  hur 

branschfonderna utvecklats gällande risk och avkastning.  

                                                 
5 http://www.dn.se/ekonomi/sa‐funkar‐finanskrisen‐1.656631 
6http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FMobious%3DY%26ArticleID%3D2008%255C10%255C26%255C307821%26Sectio
nID%3DPrivatekonomi%26menusection%3DPrivatekonomi%3BPrivatNyheter 
7 http://di.se/ 
8 http://www.aktierochfonder.se/fonder/olika‐typer‐av‐fonder 
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1.2.3 Avgränsningar 

Studien  har  avgränsats  till  att  endast  innefatta  svenska  indexfonder,  samt  svenska  och  globala 

branschfonder. De  branscher  som  studien  avgränsats  till  att  innefatta  är  råvaror,  fastighetsbolag, 

finans, ny teknik och läkemedel. Totalt kommer 30 fonder att behandlas i studien. Fonderna kommer 

att analyseras utifrån ett års perspektiv, från mars 2008 till mars 2009.  

1.3 Disposition 

Nedan presenteras kort studiens disposition.  

 

1. Inledning 

I detta avsnitt tas Bakgrund, Problembakgrund, Syfte och Avgränsningar upp. 

2. Metod 

Under  denna  rubrik  presenteras Metodval, Urval, Datainsamling,  Bearbetning  av  data  till 

empiri samt Källkritik. 

3. Teoretisk referensram 

Här presteras de teorier och tidigare forskning som empirin kommer kopplas till i analysen. 

4. Fakta om fonderna 

I detta avsnitt beskrivs bland annat nyckeltal kring fonderna som är med  i undersökningen. 

Avsnittet är uppdelat efter branscher och index. 

5. Empiri 

I detta avsnitt har de insamlade data bearbetats till studiens resultat, uppdelat i bransch och 

index. 

6. Analys 

Under denna rubrik analyseras empirin och kopplas till tidigare teorier.  

7. Slutsatser 

Under slutsatser görs en kort och koncis presentation av studiens viktigaste resultat. 

8. Diskussion 

Slutligen  ges  förslag  om  framtida  forskning  samt  kritik  kring  genomförandet  av  studien. 

Forskarna ger också sina egna synpunkter och tolkningar på vad studien resulterat i. 
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2. Metod 
Nedan presenteras studiens metod. Den har till uppgift att ge inblick i hur studien metodmässigt har 

genomförts, bland annat via  redogörelser  för  tillvägagångssätt och datainsamling. Här presenteras 

och beskrivs även val av metod samt kritik.  

 

2.1 Val av metod 

Under denna rubrik kommer en mer  ingående och utförlig presentation av studiens metod. Nedan 

kommer  det  presenteras  om  studien  är  av  kvantitativ  eller  kvalitativ  karaktär,  samt  vilken  typ  av 

ansats, deduktiv eller induktiv som kommer användas.  Studiens urval har slumpmässigt valts ut, och 

datainsamlingen har primärt utgått  från  internetkällor. Denna metod har  sedan  legat  till grund  för 

empirin som kommer att kopplas till teorier i analysen.  

2.1.1 Kvantitativ eller Kvalitativ metod 

Studiens  metod  kommer  att  vara  av  en  kvantitativ  karaktär.  Kvantitativ  metod  är  ett 

samlingsbegrepp  inom  samhällsvetenskapen  och  handlar  om  att man  systematiskt  arbetar  fram 

empirisk och kvantifierbar data.9 Efter att  insamlandet av data genomförts, presenterar man sedan 

den  i  statistikform,  genom  bland  annat  siffror  och  tabeller.10  I  och med  att  studien  kommer  att 

jämföra bransch‐ och  indexfonder mellan mars 2008 och mars 2009, är det primärt kvantitativ data 

som kommer användas. För att ytterligare komplettera och vidga studiens empiri, och för att bredda 

perspektivet på analysen, kommer en telefonintervju att göras med en fondförvaltare. Detta gör att 

studien får ett inslag av en kvalitativ metod. Detta kommer dock vara den enda delen av studien som 

innefattas av en kvalitativ karaktär.   

2.1.2 Induktiv eller Deduktiv 

För att besvara en problemformulering  finns det  två möjliga sätt att göra det på, man kan angripa 

den utifrån en induktiv‐ eller deduktiv ansats. Syftet med att tillämpa någon av dessa ansatser är att 

se hur den  framtagna empirin  förhåller sig  till befintliga  teorier, och sedan utifrån detta kunna dra 

slutsatser. 11 

   Denna  studie  kommer  att  utgå  från  en  deduktiv  ansats,  vilket menas med  att  studien  kommer 

angripa  problemformuleringen  utifrån  befintliga  teorier.12  Teorierna,  vilka  består  av 

beräkningsmodeller  och  tidigare  forskning,  fungerar  som  utgångspunkt  samt  analysunderlag  för 

studien.  I och med att studiens empiri kommer testas mot befintliga teorier och tidigare  forskning, 

                                                 
9 Denscombe, 2008, sid 204 f 
10 Eliasson, A. Lund sid. 28 ff 
11 Johansson, 1993, sid 59 
12 Jacobsen, 2002, sid 34 
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för att kunna  förklara och  tydliggöra varför  fonderna presterat som de gjort under  finanskrisen, är 

det en deduktiv ansats som studien kommer använda sig av.          

2.2 Urval 

Studiens  urval  har  tagits  fram  slumpmässigt.  Med  detta  menas  att  man  utser  studiens 

undersökningsobjekt och sedan slumpmässigt väljer ut objekten13. Inför studien sattes avgränsningen 

om att undersöka 25 olika branschfonder, där  fem olika  fonder  slumpades  fram per bransch  inom 

branscherna Råvaror, Finans, Läkemedel, Fastighet  samt Ny  teknik. Utöver de 25 branschfonderna 

har också  fem olika  indexfonder undersökts. Dessa  indexfonder har kriteriet att  följa Svenska OMX 

börsen. Det  totala urvalet är alltså 30 stycken olika bransch‐ och  indexfonder. För att sedan kunna 

implementera fonderna i studien ställdes ytterligare några krav. Fonderna skulle: 

 

• Varit verksamma på den Svenska marknaden i minst ett år. 

• Inneha en Morningstar rating på minst 3. 

 

Dessa kriterier har arbetats fram för att styrka studien, dels genom att kvalitetssäkra fonderna som 

undersöks, och dels genom att möjliggöra studiens tidsperspektiv mellan mars 2008 till mars 2009. 

   För  att  ta  fram  de  aktuella  bransch‐  och  indexfonderna  har  internetsidorna Morningstar  samt 

Dagens Industri legat till grund. Via deras sökmotorer kan man dela upp fondernas investeringsprofil i 

bland annat branschspecifik eller verksamhetsland. Det totala antalet fonder för respektive bransch 

och Sverigeindex var 361 stycken. Utifrån dessa slumpades sedan fonderna fram genom att numrera 

varje fond, uppdelat per bransch och  index, och sedan säga fem nummer mellan exempelvis 1 ‐ 33. 

Genom detta slumpmässiga urval, med de fonder som ingick under studiens kriterier, uppkom de 30 

olika bransch‐ och indexfonderna som är studiens undersökningsobjekt.  

  Studiens undersökningsobjekt, fonderna, presenteras mer grundläggande under rubrik 4, Fakta om 

fonderna. 

2.3 Val av tidsperspektiv 

Valet av tidsperspektivet grundar sig  i den finansiella krisens påverkan under 2008. Studien har valt 

att endast undersöka fonderna under ett års perspektiv, för att konkret se hur prestationer, gällande 

risk och avkastning, utvecklats fonderna emellan. I och med att tidssyftet med studien endast är att 

se  hur  fonderna  påverkats  under  krisen,  och  inte  ge  en  generell  bild  av  fondernas  riskjusterade 

avkastning etc., har perspektivet 2008‐03‐31 till 2009‐03‐31 arbetats fram. Detta tidsperspektiv ses 

som  relevant  och  tillämpbart  för  att  besvara  undersökningens  problemformulering  och  syfte.  

                                                 
13 Denscombe, sid 19 
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   Studien  ska  som  sagt  inte  ge  en  generell  bild  kring  fondernas  riskjusterade  avkastning,  utan 

specifikt se hur den utvecklats och påverkats mellan olika typer av  fonder under en pågående kris, 

vilket fallet varit mellan mars 2008 och mars 2009. 

2.4 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Studiens datainsamling, bearbetningen av de 30 bransch‐ och indexfonderna, började med att arbeta 

fram de  fonder  som passade enligt urvalskriterierna. Därefter valdes  fem  fonder  slumpässigt  fram 

från de olika branscherna och index.  

   När  samtliga  fonder valts ut, påbörjades  sedan arbetet med att  få  fram  information  för  studiens 

beräkningsmodeller. Dessa modeller  presenteras  i  avsnitt  3,  Teoretisk  referensram.  För  att  kunna 

genomföra dessa var  information kring standardavvikelse, marknadens avkastning, riskfri ränta etc. 

nödvändiga.  För  att  få  fram  den  riskfria  räntan  har  ett  genomsnitt  av  de  senaste  fyra  kvartalens 

tremånaders  statsskuldsväxlar  tagits  fram.14 Detta  fortsattes med att, utifrån affärsvärldens EAFGX 

index  (AFV General  Index Total Return), beräkna marknadens  standardavvikelse  samt marknadens 

avkastning mellan mars 2008 och mars 2009. Detta gjordes genom att räkna fram ett genomsnitt av 

varje månads avslutande indexkurs mellan mars 2008 och mars 2009. 15   

   Utöver den  riskfria  räntan, marknadens  avkastning och marknadens  standardavvikelse behövdes 

även data kring respektive fond. De data som samlades in och togs fram var fondernas avkastning för 

perioden  2008‐03‐31  till  2009‐03‐31.  Dessutom  krävdes  data  kring  fondernas  Beta  och 

Standardavvikelse. Mer information om detta finns under rubrik 4, Fakta om fonderna.  

   När  all  data  var  framtagen  kunde  studiens  teoretiska modeller,  Jensens  alpha,  Sharpekvot  etc. 

beräknas för att bearbeta data till studiens empiri. 

 

2.5 Bearbetning av data till empiri 

För  att  framställa  de  insamlade  data  till  empiri  har Microsoft Office  program  EXCEL  haft  en  stor 

betydelse. Med hjälp av EXCEL har de insamlade data omvandlats till ett avkodat resultat som går att 

utläsa  i empiriavsnittet. Med avkodning menas att enskilda siffror kombinerats  för att  tillsammans 

visa ett mer tydligt och pedagogiskt resultat. 

   De framtagna data har gett studien en tydlig bild över hur varje fond presterat under den aktuella 

perioden. Empirin beskriver  inte endast hur den enskilda fonden presterat  i riskjusterad avkastning, 

                                                 
14 http://swea.riksbank.se/sweavr/enkelResultat.do;jsessionid=AAPnztc+rG3Tf9gy5NlrDQ 
15 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/download/afv/EAFGX.xls 
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utan ett genomsnitt för varje bransch/index har tagits fram för att illustrera vilken bransch/index som 

haft den mest positiva respektive minst positiva utvecklingen.  

   När väl all data avkodats till empiri, har arbetet kring strukturen för hur empirin skall presenteras 

genomarbetats. För att ge en första tydlig inblick kring hur fonderna presterat börjar empiriavsnittet 

med  att presentera en  rangordning  av  vilka  fonder  som haft den mest  gynnsamma  avkastningen. 

Vidare  presenteras  varje  bransch/index  för  sig  när  det  gäller  deras  prestationer  i  respektive 

teoretiska beräkningsmått. Den 25 maj 2009 genomfördes en telefonintervju med en fondförvaltare 

på  Handelsbanken.  Intervjun  syftade  till  att  komplettera  och  bredda  studiens  empiri,  samt  ge 

relevant  information  kopplat  till  bransch‐  och  indexfonder.  Detta  för  att  beskriva  hur  de 

resultatmässigt förhållit sig till varandra under perioden 2008‐03‐31 till 2009‐03‐31. 

 

2.6 Genomförande av intervju 

Efter en kort presentationen av författarna, redogjordes en övergripande presentation kring studien. 

Under denna presentation gavs även  respondenten,  fondförvaltaren  från Handelsbanken,  chansen 

att ställa frågor för att minimera missförstånd. Anledningen till att namnet på respondenten  inte är 

namngivet  är  av den  anledningen  att  vi erbjöd denne möjligheten om  anonymitet. Respondenten 

ifråga  hade  inte,  inför  intervjun,  tagit  del  av  någon  information  kring  studien.  Information  kring 

studiens  resultat  presenterades  över  telefon  och  samtalet  skedde  spontat  och  övergripande,  och 

fondförvaltaren  erbjöds möjligheten  att  själv  också  styra  samtalet.  Detta  ledde  till  att  intervjun 

genomfördes på ett effektivt och tillämpbart sätt, där samtliga funderingar och tankar kring studien 

besvarades.    

 

2.7 Källkritik 

Vi  anser  att  studiens  källor  är  bekräftat  trovärdiga.  Vid  osäkerhet  eller  ovisshet  kring  detaljer, 

begrepp eller tillvägagångssätt i studien, har sådant alltid bekräftats via källor. De källor som använts 

har  varit  i  tryckt‐  samt  elektronisk  form.  Gällande  bakgrund  för  studien  har  mestadels  olika 

internetsidor  legat till grund. Detta för att man  lättillgängligt och effektiv kan söka av stor kvantitet 

data  på  relativt  kort  tid.  Internetsidor  som  använts  som  källor  har  haft  kravet  att  vara  seriösa, 

välkända och  respekterade ur ett  samhällsperspektiv. Med detta menas att de källor  som använts 

varit exempelvis nättidningar  som Dagens  Industri, DN, Affärsvärlden  etc. Utöver nättidningar har 

också  internetkällor  i form av faktasidor använts. Även här med samma krav, att de ska vara kända 

sedan  tidigare och  specificerade  inom en  vis  kategori. Exempel på dessa  typer av  internetsidor är 

Morningstar, PPM, Riksbanken, 12manage etc.  
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De olika typer av källor som använts i denna studie anser vi vara trovärdiga, relevanta och passande. 

Det som kan  ifrågasättas handlar eventuellt om beräkningsmodellerna och  förklaringarna av dessa. 

Det  framkom  ganska  tidigt  att  det  fanns  fler  än  en  förklaring  för  flera  av  modellerna.  För  att 

minimera  detta  som  ett  problem  utgick  vi  från  ursprungskällorna  och  tog  de  modeller  och 

förklaringar som var bekräftade från tidigare litteratur.   

   Att endast använda sig av skriftliga källor  i en studie gör att all data man använder tagits fram för 

ett annat syfte.16 Detta har inneburit att forskarna har behövt tolka och avkoda data för att anpassa 

den  till studien.  I detta avseende har Excel använts, ett kalkylprogram som är välkänt och pålitligt, 

vilket har mycket flexibla och träffsäkra beräkningsmetoder. 

   En annan aspekt att ta hänsyn till är samtidskravet, att den insamlade data är tidsmässigt aktuell för 

studien.17 Syftet för studien är att visa hur fonder presterat under det senaste året. För att ta fram de 

aktuella  fondsiffrorna har Morningstar  ‐ världens  största oberoende utgivare av  fondinformation18 

använts. Deras oberoende och globala ställning gör att deras framtagna information kring fonder är 

tillförlitlig  och  aktuell.  Gällande  den  tidigare  forskningen  är  samtidkravet  inte  lika  viktigt  som 

fondernas  dagsaktuella  information,  då  dessa  studier  förklarar  historiska  faktorer  och  beteenden 

som påverkat fonder och deras utveckling generellt.  

    

2.7.1 Reliabilitet 

Man vill att en studie ska uppnå en hög reliabilitet, vilket tyder på att de data som presenterats är 

trovärdig och tillförlitlig. Det man kommer fram till i studien ska inte endast uppstå vid det aktuella 

undersökningstillfället, utan även om undersökningen görs igen.19 

   Tillförlitligheten  för  denna  studie  anses  vara  bra.  Genom  att  använda  Morningstar  vid 

datainsamlingen,  kan  vi  säkerställa  att  den  insamlade  data  som  sedan  omarbetats  till  empiri  är 

trovärdig.  

   Under  bearbetningen  av  data  till  empiri  har  Excel  använts,  ett  välkänt  och  fungerande 

kalkyleringsprogram.  Samtliga  beräkningar  har  även  kontrollerats  av  båda  författarna  för  att 

minimera beräkningsfel. I och med detta anses även trovärdigheten i empirin av vara bra.  

   I analysdelen har även tidigare forskning kopplats samman med studiens empiri, och genom detta 

har man tydligt kunnat visa hur studien förhållit sig till tidigare forskning, där likheterna mellan dem 

kan styrka trovärdigheten.  

 

                                                 
16 Denscombe, 2008, Sid. 201 
17 Ibid, Sid. 187 ff 
18 morningstar.se 
19 Denscombe, 2008, Sid. 250 f 
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2.7.2 Validitet 

 
”Validitet handlar om vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses 

exakta,  riktiga  och  träffsäkra”.20  För  att  uppnå  en  hög  validitet  är  det  viktigt  att  sanningshalten  i 

använd data överensstämmer med verkligheten. Dessutom är det viktigt att man använt den mest 

lämpade metoden för att komma fram till ett relevant resultat som illustrerar verkligheten.21  

   De beräkningsmodeller som använts för att framställa studiens resultat är välkända och har använts 

i många olika studier för att förklara hur fonder presterat under en viss tidsperiod. Då studiens syfte 

är  formulerat på ett  likande  sätt, anses användandet av dessa beräkningsmodeller  tillförlitligt, och 

validiteten bedöms i detta avseende som god. 

   Valet av att använda en  jämförande metod,  i form av en kvantitativ karaktär och deduktiv ansats, 

bedöms  som  ett bra  val  för  att på  ett pedagogiskt och  tydligt  sätt  illustrera hur  fonder presterat 

under  den  valda  undersökningsperioden.  Detta  tillsammans  med  att  en  intervju  med  en 

fondförvaltare  genomförts  styrker  studiens  validitet,  i  och  med  att  en  oberoende  tjänsteman 

kompletterar  och  intygar  om  studiens  trovärdighet. Det  som man  skulle  kunna  vara  kritisk  till  är 

antalet fonder  i urvalet. Man kan  ifrågasätta huruvida detta motsvarar totalpopulationen. Då syftet 

inte varit att genomföra en studie som går att generalisera på totalpopulationen, utan vart att visa 

hur specifika bransch‐ och indexfonder presterat gällande risk och avkastning, anses validiteten vara 

god. 

 
 

                                                 
20 Denscombe, 2008, Sid. 251 
21 Ibid. 
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3. Teoretisk referensram 
Under  detta  kapitel  kommer  en  presentation  att  göras  kring  de  teorier,  modeller  och  tidigare 

forskning som legat till grund för studien. 

 

3.1 Portföljteori 

Portföljteori handlar om sambandet mellan avkastning och risk. Detta är en teori som behandlar två 

typer  av  risker, unik  risk  samt marknadsrisk.  För  att erhålla en högre  avkastning måste portföljen 

inneha en högre risk, enligt ekonomisk teori. Man kan minska marknadsrisken genom att inneha en 

portfölj med många olika aktier, fonder etc., dock kan man inte diversifiera bort risken helt. Däremot 

strävar  man  efter  en  optimal  marknadsportfölj,  vilket  innebär  att  man  minimerar,  eller  helt 

diversifierar  bort  den  unika  risken.  Detta  innebär  i  princip  att  man  innehar  samtliga  aktier  på 

marknaden i sin marknadsportfölj.22  

   Denna teori är intressant för studien i det avseendet, att se vilken eller vilka branschfonder som kan 

vara  positiva  att  ha  i  en  portfölj,  gällande  riskjusterad  avkastning,  när  det  ekonomiska  klimatet 

befinner sig under kritiska förhållanden.  

 

3.2 CAPM – Capital Asset Pricing Modell 

CAPM  är  en modell  som  förklarar  kapitaltillgångars  prissättning,  och  är  utvecklad  för  att  värdera 

aktier, värdepapper, derivat  samt  tillgångar. Modellen  ser  till  relationen mellan  risk och  förväntad 

avkastning,  och  utgår  från  att  investerare  kräver  en  högre  riskpremie  om  de  ombedes  godkänna 

högre risktagande23. Formeln för CAPM ser ut som följande:  

 

R = RF + β * (RM ‐ RF ) 

 

3.3 Risk 

Inom  finansiellteori används  riskmått  för att se hur olika  finansiella  instrument presterat under en 

viss period. Ett högre riskmått visar större  förändring och variation  i värdet på exempelvis en  fond 

                                                 
22 http://www.aktiesite.se/portfoljteori.htm 
23 http://www.12manage.com/methods_capm_sv.html 

R = Fondens förväntade avkastning 
RF = Riskfri ränta 
β = Betavärde 
RM = Marknadens förväntade 
avkastning 
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eller aktie. Två av de mer vanliga  riskmåtten, och vilka vi kommer att behandla  i denna  studie, är 

standardavvikelse och beta, vilka presenteras nedan.24  

 

3.3.1 Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett riskmått som definierar avvikelse från förväntad avkastning.  Man utgår från 

att det  finns ett medelvärde, en  förväntad avkastning. Standardavvikelsen visar hur exempelvis en 

tillgång  förhåller  sig  till  den  förväntade  avkastningen,  den  visar  tillgångens  volatilitet. 

Standardavvikelsen  är  det  spridningsmått  som  används  i  praktiken  när  man  vill  undersöka  hur 

riskfylld exempelvis en portfölj är.25      

 

3.3.2 Beta 

Beta är ett framtaget nyckeltal för att förenkla uppskattningen av risken för exempelvis en portfölj. 

Man  räknar  inte  ut  beta  genom  formler,  utan  det  uppskattas  statistiskt,  genom  fondrapporter. 

Betamåttet förklarar det genomsnittliga sambandet mellan börsens avkastning, samt avkastningen av 

ett  värdepapper  eller  en  portfölj.    Beta  multiplicerat  med  marknadens  avkastning  ger  den 

uppskattade avkastningen för an fond eller porfölj.26  

 

3.4 Riskjusterad avkastning 

Riskjusterad avkastning är mått som ser till förhållandet mellan risk och värdeförändring. Genom att 

se till detta förhållande kan man  jämföra olika  investeringar kopplat till dess risk. Man säger att en 

högre riskjusterad avkastning är att föredra, då värdeutveckling är bättre kopplat till risken. 27 

                                                 
24 http://www.ppm.nu/OrdlistaRisk.html 
25 Gavelin L, Sjöberg E, 2007, Sid 149 ff. 
26 Gavelin L, Sjöberg E, 2007, Sid 263 ff. 
27 http://www.ppm.nu/OrdlistaRiskjusteradAvkastning.html 



Södertörns högskola    Magisteruppsats 15hp 
Företagsekonomi avancerad nivå     

Mattias Öhlén  18(72)  Christian Herold 
 

3.4.1 Sharpekvot 

Sharpekvoten är ett instrument som används för att mäta olika fonders överavkastning, det vill säga 

prestationer. En  fonds överavkastning mäts genom att man  tar avkastningen subtraherat med den 

riskfria räntan. Sedan får man fram sharpekvoten genom att dividera överavkastningen med fondens 

standardavvikelse.  Sharpekvoten  representerar  den  överavkastning  man  erhållit  från  fonden  i 

relation till den totala risken.28 Fomeln för Sharpekvoten ser ut som följande:  

 

Sharpekvot = (RP ‐ RF) / σP 

 

 

3.4.2 Modigliani & Modigliani (M2) 

Denna modell, även kallad Risk‐adjusted performance, är utvecklad för att tolka Sharpekvoten till en 

procentsats. Den motsvarar en portföljs volatilitet genom att skapa en hypotetiskt komplett portfölj, 

bestående av riskfria räntor och den förvaltade portföljen.  Om man räknar ut en risk som är lägre än 

marknadens,  kan  den  hypotetiska  portföljen  jämföras  med  marknaden.  Om  man  sen  får  en 

avkastning som är lägre än marknadens, så är portföljen troligtvis underpresterande, eller tvärtom.29 

Formeln för M2 ser ut som följande:  

 

M2 = RAP = Rp
*
 = σM / σP * (RP ‐ RF) + RF 

 

 
 

                                                 
28 Gavelin L, Sjöberg E, 2007, Sid 254 f. 
29 Modigliani F, and Modigliani L, 1997 

M2 = Riskmått (procent) 
Rp

* = Den hypotetiska portföljens 
avkastning när (σM = σP) 
Rp = Fondens avkastning 
RF = Riskfri ränta 
σM = Aktiemarknadens 
standaravvikelse 
σP  = Fondens standardavvikelse 

Rp = Fondens avkastning 
RF = Riskfri ränta 
σP  = Fondens standardavvikelse 
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3.4.3 Jensens alpha 

Jensens alpha är det  första måttet på  riskjusterad  avkastning,  som är  kopplat  till CAPM. Det man 

räknar  fram  genom  Jensens  alpha  är  portföljens  genomsnittliga  avkastning.  Alphavärdet man  får 

fram beskriver hur den faktiska utvecklingen sett ut i jämförelse med vad man förväntat sig. I Jensens 

alpha utgår man ifrån den säkra marknadslinjen (SML). Skulle alphavärdet vara positivt tyder det på 

att den  riskjusterade avkastningen är bättre än CAPM. Ett positivt alphavärde kan uppstå när man 

exempelvis investerat i fonder som är undervärderade, vilket leder till att man fått en genomsnittlig 

överavkastning. 30 Formeln för Jensens alpha ser ut som följande: 

     

 

  α = Rp − [Rf +βp * (RM − Rf )]+εp    

 

 

 

3.4.4 Treynorkvot 

Treynorkvoten  är  det  andra måttet  för  riskjusterad  avkastning  som  anknyter  till  CAPM.  Det  som 

skiljer Treynorkvoten  från  Jensens alpha är att man bara  räknar ut den  systematiska  risken. Detta 

görs  genom  att  man  kopplar  överavkastningen  mot  index,  mot  beta.31    Den  riskjusterade 

avkastningen relaterat till marknadsrisken är det man räknar fram genom att tillämpa Treynorkvoten. 

Överavkastningskravet  är med  andra ord proportionellt mot marknadsrisken  (beta).32  Formeln  för 

Treynorkvoten ser ut som följande: 

 

Tr  = Rp ‐ Rf / β p 

 

  

 
 

                                                 
30 Gavelin L, Sjöberg E, 2007, Sid 256  
31 Gavelin L, Sjöberg E, 2007, Sid 256 
32 Ibid. 

α = Riskmått (Alpha) 
Rp = Fondens utveckling 
β p = Fondens marknadsrisk (beta) 
RM = Marknadens förväntade 
avkastning 
Rf = Riskfri ränta 
ε p = Felterm vid regressionen vars 
medelvärde är noll 

Rp = Fondens avkastning 
RF = Riskfri ränta 
β p = Fondens marknadsrisk (beta) 
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3.5 Tidigare forskning – Vetenskapliga artiklar 

 

Nedan kommer några vetenskapliga artiklar att presenteras. Dessa artiklar kommer tillsammans med 

beräkningsmodellerna ligga till grund för studiens analys. Vi har valt att prestera varje artikel enskilt, 

detta för att belysa vad varje artikel bidragit med, visa varför studien tar hänsyn till dessa artiklar och 

vad det är som gör dessa artiklar intressanta för studien. 

 

3.5.1 Risk ‐Adjusted Performance of Mutual Funds 

Olika placeringsfonder är  idag det bästa sättet  för enskilda  investerare och många  institutioner att 

delta i kapitalmarknaderna, och deras popularitet har ökat efterfrågan på utvärderingar av fondernas 

resultat.  Informationstjänster  som  tillexempel Morningstar  finns  speciellt  för  detta  ändamål.  Det 

finns dock  ingen allmän enighet om hur man bäst mäter och  jämför  fonders resultat, och om vilka 

informationsmedel  som  skall  lämnas  till  investerare.  De  två  viktigaste  frågorna  som måste  lösas 

gällande resultatrankingen är hur man väljer ett  lämpligt riktmärke för  jämförelse och hur man kan 

anpassa en fonds avkastning för risk. Risk‐ och prestationsmätning är ett aktivt område för akademisk 

forskning,  och  fortsätter  att  vara  av  avgörande  intresse  för  investerare  som  behöver  fatta 

välgrundade  beslut  och  ömsesidigt  för  fondförvaltare  vars  ersättning  är  knuten  till  fondernas 

resultat.  I artikeln beskrivs ett antal  resultatmått. Deras gemensamma drag är att alla mått mäter 

fondernas avkastning i förhållande till risk. Men de skiljer sig åt i hur de definierar och mäter risker, 

och  därmed  i  hur  de  definierar  riskjusterat  beteende.  Artikeln  tar  upp  och  behandlar 

standardavvikelse, sharpekvot, M2, betavärdering, CAPM etc., och  förklarar hur  risk och avkastning 

hänger ihop, fördelas och kan tydas på olika sätt.33  

   Denna artikel behandlar de beräkningsmodeller som används  i denna studie. Studien kommer att 

reflektera  över  det  som  skrivits  i  artikeln,  och  sedan  koppla  empirin  och modellerna  till  vad  som 

anses  vara  positiva,  respektive  negativa,  riskmått.  Studien  kommer  att  väga  in  beräkningarnas 

resultat med fondernas avkastning och storlek.  

 

3.5.2 Performance and characteristics of Swedish mutual funds 

Denna artikel beskriver svenska fonders karaktärer och dess prestationer. I och med att majoriteten 

av studiens urval är svenska fonder, känns det relevant att återkoppla studiens empiri med tidigare 

forskning  inom  samma område. Detta  för att befästa  studiens  slutsatser  samt öka  trovärdigheten. 

Det man kom fram till i denna artikel och som kommer vara relevant för studiens analys är följande. 
                                                 
33 http://www.bos.frb.org/economic/neer/neer1998/neer598b.pdf 
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För  de  första  konstaterade man  att  avkastningen  skiljer  sig mellan  stora  respektive  små  fonder. 

Mindre aktiefonder har lyckats generera en bättre avkastning än de med större aktiefonderna. Man 

ser däremot att större obligationsfonder genererat bättre avkastning än små obligationsfonder.  

    Ytterligare slutsatser man har kunnat formulera i denna artikel är att den avgift fonderna tar för att 

förvalta har påverkat hur de presterat. Forskarna har också kunnat bevisa att fonder med ett aktivt 

förvaltande presterar bättre än fonder med passivt förvaltande.   

   Förutom  dessa  slutsatser  finner man  ett  samband mellan  eftersläpningseffekter,  prestanda  och 

aktuella flöden samt att man funnit bevis på envishet  i prestanda för penningmarknadsfonder men 

inte för andra fondkategorier.34’ 

   Det  som  är  intressant  för denna  studie  är  förhållandet mellan  stora och  små  fonder.  I  analysen 

kommer just detta att tas upp, om större eller mindre fonder ger bättre riskjusterad avkastning. 

 

3.5.3 The truth about Index funds 

Det  denna  artikel  handlar  om  är  att man  bör  se  Indexfonder  som  ett  bra  investeringsalternativ. 

”Indexfonder är ett dugligt  investeringsalternativ och bör tas på allvar.”35 I artikeln nämner man att 

Indexfonder har ett högre odds om att generera en bättre avkastning på lång sikt. Dessutom kan man 

via dagens datateknologi möjligöra indexfonder som enkelt följer upp marknadens genomsnitt, vilket 

indexfonder är bundna till. Indexfonder är mer gynnsamma än andra fonder då den  inte kräver  lika 

höga  kostnader  som  en  aktivt  förvaltad  fond.  Företag  bör  välja  Indexfonder,  om  de  ser  att 

indexfonder kan generera ett  liknande  resultat  som  företaget  förväntar  sig.  I detta  skede kommer 

man  inte  utsättas  för  några  oväntade  överraskningar  samt  att  oddsen  är  positiva  om  att  Index 

kommer gå bättre än andra fonder.36    

   Historiskt sett finns bevis om att företag godtar  investeringsmöjligheter utan att direkt  ifrågasätta 

dem. Exempelvis ser man att vissa investeringsfonder varit lyckosamma till en början, men sett till ett 

längre perspektiv  inte  lyckats generera positiv avkastning. Detta är en av anledningarna  till  varför 

man som företagare bör fundera över indexfonder som ett alternativ.37 

   Det finns dock en problematik med Indexfonder. Dessa fonder skulle kollapsa om alla investerade i 

dem.  Indexfonder är beroende av marknadshypotesen,  som håller  ihop marknaden och bryter ner 

information kring ett företag så fort den är tillgänglig. Det leder till att aktiekurserna återspeglar det 

mest  troliga  värdet  av  företaget.  Om  alla  skulle  investera  i  Indexfonder  skulle  andra  fonder  för 

forskning och jämförelse inte finnas, vilket skulle innebära att marknadshypotesen inte längre skulle 

                                                 
34 Dahlquist, Engström, Söderlind, Sid. 41 f 
35 Calderwood, Sid 36 f 
36 Ibid. Sid. 37 
37 Ibid. 
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fungera och Indexfonder skulle kollapsa.38 Dock är ett scenario som ovan beskrivet inte rimligt, andra 

fonder än indexfonder kommer alltid att finnas.  

   Indexfonder  har  genom  åren  gått  sämre  vissa  perioder  och  bättre  andra  perioder.  Under 

efterkrigstiden gick  Index under  flera år mycket bättre än andra  fonder. En  Indexfond kan vara en 

vinnare under vissa perioder men även vara en förlorare i andra.39 Oavsett beslut bör en organisation 

vara medvetna  om  att  deras  specifika  Indexfonder  kan  utmanövrera  andra  fonder,  ansvariga  bör 

tänka igenom vilket marknadsindex man ska spåra och hur djupt man ska spåra det.40  

   Valet  att  ta  med  denna  vetenskapliga  artikel  beror  på  att  studien  även  tar  hänsyn  till  fem 

indexfonder.  I  analysen  kommer  detta  kopplas  till  indexfonder,  vilket  känns  relevant  dels  för  att 

stödja resultatet samt ge en hint om att studiens resultat är trovärdigt. 

 

3.5.4 Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds 

Det man har valt att undersöka  i denna artikel är varför det blivit så populärt att  investera  i aktivt 

förvaltade  fonder.  Då  denna  studie  jämför  aktivt  förvaltade  fonder  med  passivt  förvaltade 

indexfonder, ansågs det relevant att relatera till en tidigare genomförd studie som belyser de faktiska 

skillnaderna mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. Grublers vetenskapliga artikel tar upp detta 

fenomen. I denna studie visas ett resultat som säger att man som investerare kan generera en bättre 

avkastning genom att köpa  indexfonder. Detta är även något  som Calderwoods  studie  styrker. Ett 

annat konstaterande från denna studie, som gör den intressant för vår studie, är att placeringsfonder 

oftast ger en negativ riskavkastning.41 

   En  första  förklaring  till  varför man  ser  detta  beteende,  att  investerare  hellre  investerar  i  aktivt 

förvaltade placeringsfonder beror på  att man  via en historisk  återblick  kan  fabricera en  förväntad 

framtida utveckling av fonder.42 Detta anses vara möjligt då priset man köper och säljer fonden för är 

den samma som nettotillgångsvärdet och  inte ändras  i förhållande till ”superior management”.43 En 

grupp av sofistikerade investerare känner igen detta, och bevisligen med de facto av flödet in och ut 

ur aktiefonder följer den ihållande framtida prestandan.44 

   Denna  artikel  kommer  att  kopplas  till hur  fonderna presterat,  i  jämförelse  till hur  de  förvaltats, 

passivt eller aktivt. 

 

                                                 
38 Calderwood, Sid 37 
39 Ibid. Sid 41 
40 Ibid. Sid 42 
41 Grubler, Sid 807 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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3.5.5 Mutual Fund Performance: Does fund size matter? 

Tidigare  studier  kopplat  till  fonders  avkastning  för  att  förvärva  och  handla  information  har  inte 

lyckats bevisa att effektiviteten av en aktiv  investeringsstrategi beror på nettotillgångarnas  storlek 

under förvaltningsperioden. 

   Periodens avkastning  från aktiv  förvaltning kan vara  skiftande  från  fond  till  fond, även om deras 

nyckeltal och omsättning är desamma. 

   Denna vetenskapliga artikel är relevant för studien, i och med att urvalet av studiens fonder skiljer 

sig till storleken. Det denna artikel bidrar med att förklara om fonders storlek har betydelse när det 

gäller  deras  prestationer. Då  studien  syfte  är  att  visa  på  hur  fonder  har  presterat  och  utvecklats 

under det senaste året blir det intressant att relatera till denna tidigare forskning.  

   I artikelns resultat har man bland annat kommit fram till är att aktivt förvaltande fonder behöver 

uppnå en vis grad av storlek för att ge en tillräcklig avkastning som täcker förvärvning och handel av 

information. 

   Förutom  detta  kunde  man  påvisa  en  minskad  marginalintäkt  för  informationsaktivitet  och  att 

marginalintäkten blir negativ när fonder når optimal storlek. 

Sammantaget av hela studiens population såg deras agerade ut som följande. 70 procent av fonderna 

i studiens urval  investerade effektivt  inom  informationsaktiviteter. 20 procent av fonderna hade en 

ineffektiv handel då deras storlek låg under minimum, för att uppnå effektiva vinster. 10 procent av 

fonderna överinvesterar i forskning. 

Slutligen konstaterades det att bland‐ och värdefonder har högre genomsnittliga nettoförbättringar 

för informationsverksamheter än tillväxtfonder.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Daniel C. Indro, Christine X. Jiang, Michael Y. Hu, Wayne Y. Lee, 1999 Sid. 74 ff 
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4. Fakta om fonderna 
Under denna rubrik kommer fonderna att presenteras.   

 

Samtliga  av dessa 30  fonder har en Morningstar  rating på mellan 3 och 5. Morningstar Rating  är 

baserad på historiska utvecklingen  för  fondens andelskurs de senaste  tre åren, högsta betyg på en 

fond är 5. Fondernas betavärde är även de  tagna  från Morningstar. Samtliga  fonder presenteras  i 

storleksordning,  där  fonden med  störst  fondförmögenhet  placerats  högst  upp,  under  respektive 

bransch, eller index. För att i analysen kunna se skillnader mellan stora och små fonder, har en gräns 

för dessa tagits fram. För att en fond ska ses som stor, bör den inneha en fondförmögenhet på över 

1000 Msek, och de fonder med lägre fondförmögenhet ses således som små. 

 

Vid omräkning av valutor, till SEK, har kurserna varit46: (090422) 

Aktuell Dollarkurs: 8,42   

Aktuell Eurokurs: 10,95   

Aktuell Pundkurs: 12,22  

Aktuell Norsk krona: 1,26 

4.1 Branschfonder 

 
Branschfonder är fonder som investerar i en specifik bransch, exempelvis råvaror, finans, läkemedel 

eller IT. I och med att fonden har en låg spridningsgrad ökar riskerna för investerarna. Om en specifik 

bransch  visar  positiv  utveckling  är  vinstmöjligheterna  goda,  dock  kan  det  också  bli  omvänt  om 

branschen visa negativ utveckling. Detta kräver att  investerarna,  för  lönsam utveckling, har en god 

insikt  i marknaden, då olika branscher står för olika framtidsutsikter samt ofta påverkas mer under 

konjunkturcykler än hela marknader.47 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 http://bors.www.dn.se/dn/site/forex/forexlist.page 
47 http://www.aktierochfonder.se/fonder/olika‐typer‐av‐fonder 
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4.1.1 Råvaror 

 
Dessa  fem  råvarufonder  har  slumpmässigt  valts  ut  från  33  olika  fonder  som  har  sin  huvudsakliga 

investeringsprofil i råvaror (så som skogsindustri, metaller, energi, kemi etc.).   

 

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc 

Beta: 0,85  SD: 23,28 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 1824.87 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐39 % 

 

Swedbank Robur Råvarufond 

Beta: 0,82   SD: 23,36 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 573.04 SEK   

Fondens avkastning (1 år): ‐33,6 % 

 

Parvest Global Resources Classic Acc 

Beta: 1.03   SD: 18,98 %  Morningstar rating: 5 

Fondförmögenhet (Mkr): 492.40 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐22,8 % 

 

Fortis L Equity Materials Europe Acc 

Beta: 1.11   SD: 23,94 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 104.13 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐ 43,4 % 

 

SSgA Materials Index Equity Fund 

Beta: 1.00   SD: 20,40 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 56.58 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐33,2 % 
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4.1.2 Fastighetsbolag 

 
Dessa fem fastighetsfonder har slumpmässigt valts ut från 56 olika fonder som har sin huvudsakliga 

investeringsprofil i fastighetsbolag.  

 

Swedbank Robur Realinvest 

Beta: 0,96  SD: 20,83 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 1172.22 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐31,1% 

 

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc 

Beta: 0,95  SD: 19,67 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 935.13 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐ 35,8% 

 

Aviva Investors Global REIT B Acc 

Beta: 0,95  SD: 20,16 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 265.98 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐34,9% 

 

SEB Fastighetsfond 

Beta: 0,92  SD: 21,04 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 181.74 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐35,1% 

 

Folksam Globala Fastighetsfonden 

Beta: 0,83  SD: 17,61 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 108.03 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐22,5%  
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4.1.3 Finans 
 

Dessa  fem  finansfonder  har  slumpmässigt  valts  ut  från  36  olika  fonder  som  har  sin  huvudsakliga 

investeringsprofil i finanssektorn.(banker, försäkringsbolag, finansinstitut etc.)  

 

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc 

Beta: 1,17  SD: 22,44 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 675.83 SEK 

Fondens avkastning (1 år):  ‐39,6% 

 

CAAM Funds Global Finance C Acc 

Beta: 0,92  SD: 18,40 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 563.72 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐26,3% 

 

Swedbank Robur Finansfond 

Beta: 0,96  SD: 19,18 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 211.41 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐34,8% 

 

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc 

Beta: 1,12  SD: 19,55 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 119.57 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐39,4% 

 

SSgA Financials Index Equity Fund  

Beta: 1.02  SD: 20,50 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 59.45 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐32,6% 
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4.1.4 Läkemedel 

 

Dessa fem Läkemedelsfonder har slumpmässigt valts ut från 55 olika fonder som har sin huvudsakliga 

investeringsprofil i läkemedelsbolag. 

 

SEB Läkemedelsfond 

Beta: 0,92  SD: 12,94 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 3883.34 SEK 

Fondens avkastning (1 år): 1,4% 

 

Swedbank Robur Medica 

Beta: 0,95  SD: 12.89 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 3158.53 SEK 

Fondens avkastning (1 år): 0,6% 

 

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc 

Beta: 0,86  SD: 11,00 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 2718.56 SEK 

Fondens avkastning (1 år): 2,5% 

 

SSgA Health Care Index Equity Fund 

Beta: 1,00  SD: 12,17 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 1168.95 SEK 

Fondens avkastning (1 år): 5,2% 

 

INVESCO Global Health Care Fund C Inc 

 Beta: 0,96  SD: 15,12 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 1102.85 SEK 

Fondens avkastning (1 år): 0,7% 
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4.1.5 Ny teknik 

 
Dessa  fem  teknikfonder  har  slumpmässigt  valts  ut  från  81  olika  fonder  som  har  sin  huvudsakliga 

investeringsprofil i teknik och ny teknik. 

 

Swedbank Robur Kommunikationsfond 

 Beta: 0,86  SD: 17,21 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 1350.98 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐8,0% 

 

Skandia Time Global 

 Beta: 1,04  SD: 19,23 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 220.68 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐7,7% 

 

Kaupthing TIME 

 Beta: 0,97  SD: 18,00 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 180.35 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐11,7% 

 

DnB NOR Fund Nordic Technology 

 Beta: 1,40  SD: 25,50 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 22.68 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐10,6% 

 

Cicero MÖ Time 

 Beta: 0,94  SD: 23,05 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 2.65 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐29,2% 
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4.2 Indexfonder 
 
En  indexfond  är  en  fond  som  placerar  enligt marknadsindex. Målet  är  att  följa  en  viss marknads 

utveckling, exempelvis OMXS30 på Stockholmsbörsen. Detta betyder att fonden endast  investerar  i 

samtliga,  eller  ett  urval,  aktier  inom  detta marknadsindex.  Generellt  anses  detta  som  en  relativ 

lågrisk  investering,  i  och med  en  hög  spridningsgrad.  Dock  påverkar  exempelvis  konjunkturcykler 

denna typ av fonder.48     

   Dessa fem indexfonder har slumpmässigt valts ut från 100 olika indexfonder. 

 

Handelsbanken Sverigefond Index 

Beta: 0,98   SD: 21,28 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 7315.29 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐20,6% 

 

XACT OMXS30 (index) 

Beta: 0,95  SD: 20,58 %  Morningstar rating: 4 

Fondförmögenhet (Mkr): 4420.58 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐16,7% 

 

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)  

Beta: 0,96   SD: 20,96 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 882.77 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐ 17,9% 

 

SSgA Sweden Index Equity Fund 

Beta: 1.00   SD: 21,62 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 349.91 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐20,3% 

 

Kaupthing Sverige Index 30 

Beta: 0,97   SD: 21,22 %  Morningstar rating: 3 

Fondförmögenhet (Mkr): 142.50 SEK 

Fondens avkastning (1 år): ‐17,6%  

                                                 
48 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_index_version_070308.pdf 
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5. Empiri 
I detta avsnitt kommer studiens sammanställda resultat att presenteras. 

5.1 Info om Aktiemarknaden  

 
Nedanstående  framtagna  procentsatser  är  till  för  att  beräkna  riskjusterade  avkastningsmått,  och 

förhåller sig mellan intervallet 2008‐03‐31 ‐ 2009‐03‐31.   

  
 

Riskfria räntan (Rf) 
 

3,07 procent 

 
Marknadens standardavvikelse (ơM) 

 
27,22 procent 

 
Marknadens avkastning (RM) 

 
– 32,28 procent 

  
 
Aktiemarknadens genomsnittliga avkastning visar en negativ utveckling mellan den 31 mars 2008 till 

den  31  mars  2009.  Detta  var  väntat,  då  den  aktuella  undersökningsperioden  varit  under  den 

finansiella  krisen och börsen  tappat mycket  i  värde.  För  att  få  fram RM har  EAFGX, affärsvärldens 

generalindex  total  avkastning,  använts  och  beräknats  genom  att  dividera  avkastningen  den  31/3 

2009 med kursen den 31/3 2008. RM blev således – 32.28 procent. 

   Den riskfria räntan, Rf, är ett framtaget genomsnitt av fyra kvartals stadsskuldsväxlar, mellan mars 

2008 och mars 2009. Den riskfria räntan beräknades till 3.07 procent.   

   Marknadens  standardavvikelse  är beräknad utifrån  EAFGX, där marknadens månadsavslut under 

det  senaste  året,  mellan  mars  2008  till  mars  2009,  skapat  en  genomsnittlig  standardavvikelse. 

Marknadens standardavvikelse blev således 27.22 procent. 
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5.2 Fondernas avkastning 

 
FONDER  AVKASTNING ‐ %

SSgA Health Care Index Equity Fund – Läkemedel  5,2 %

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc – Läkemedel   2,5 %

SEB Läkemedelsfond – Läkemedel  1,4 %

INVESCO Global Health Care Fund C Inc – Läkemedel  0,7 %

Swedbank Robur Medica – Läkemedel   0,6 % 

Skandia Time Global – Teknik   – 7,7 %

Swedbank Robur Kommunikationsfond – Teknik  – 8,0 %

DnB NOR Fund Nordic Technology – Teknik   – 10,6 %

Kaupthing TIME – Teknik   – 11,7 %

XACT OMXS30 – Index  – 16,7 %

Kaupthing Sverige Index 30 – Index  – 17,6 %

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX) – Index  – 17,9 %

SSgA Sweden Index Equity Fund – Index  – 20,3 %

Handelsbanken Sverigefond – Index  – 20,6 %

Folksam Globala Fastighetsfonden – Fastighetsbolag  – 22,5 %

Parvest Global Resources Classic Acc – Råvaror   – 22,8 %

CAAM Funds Global Finance C Acc – Finans   – 26,3 %

Cicero MÖ Time – Teknik  – 29,2 %

Swedbank Robur Realinvest – Fastighetsbolag   – 31,1 %

SSgA Financials Index Equity Fund – Finans   – 32,6 %

SSgA Materials Index Equity Fund – Råvaror   – 33,2 %

Swedbank Robur Råvarufond – Råvaror   – 33,6 %

Swedbank Robur Finansfond – Finans   – 34,8 %

Aviva Investors Global REIT B Acc – Fastighetsbolag   – 34,9 %

SEB Fastighetsfond – Fastighetsbolag   – 35,1 %

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc – Fastighetsbolag  – 35,8 %

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc – Råvaror  – 39,0 %

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc – Finans  – 39,4 %

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc – Finans  – 39,6 %

Fortis L Equity Materials Europe Acc – Råvaror  – 43,4 %

* Tabell 5.2.1 Rangordning av fondernas avkastning mellan 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 
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Av  de  totalt  30  fonder  som  undersökts  i  studien  är  det  endast  5  fonder  som  visar  en  positiv 

avkastning det senaste året. Resterande 25 fonder visar en negativ avkastning. Detta illustreras även 

med hjälp av blå respektive röda siffror i tabell 5.2.1. 

   Av de  fonder  som visade en positiv avkastning var  samtliga  inom branschen  läkemedel, där den 

absolut  gynnsammaste  fonden  varit  ”SSgA Health Care  Index  Equity  Fund”.  För  att  återkoppla  till 

problemformuleringen kan man konstatera att de finns två branscher som presterat bättre än Index.  

 

 
FONDER   GENOMSNITTLIG AVKASTNING ‐ %
Läkemedel  2,08 %
Ny teknik  – 13,40%
Index  – 18,62  % 
Fastighetsbolag  – 31,88 %
Råvaror  – 34,40 %
Finans  – 34,54 %
* Tabell 5.2.2 Genomsnittlig avkastning för bransch‐ och indexfonderna, 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31. 

 

För att se till respektive bransch genomsnittliga avkastning kan man genom att titta i tabell 5.2.2 se 

att det är två branscher som gått bättre än INDEX , Läkemedel och Ny teknik. Utöver detta kan man 

även se att Råvaru‐ och Finansfonder är det som varit minst gynnsamma att investera i.  

   För att koppla siffrorna i tabell 5.2.1 och tabell 5.2.2 till marknadens avkastning (RM)under samma 

period så har Fastighetsbolag,  Index, Ny  teknik och Läkemedel kunnat visa en bättre prestation då 

samtligas avkastning varit bättre än – 32,28 %.     

 

 

 

Nedan  kommer  en  kort  förklaring  för  betydelsen  av  de  riskjusterade  avkastningsmåtten  som 

presenteras i tabell‐ och textform i nästkommande empiridel.   

  

Sharpekvoten är ett riskjusterat avkastningsmått som visar en fonds avkastning kopplat till total risk. 

En  investerare  önskar  inneha  en  positiv  sharpekvot,  och  ju  högre  sharpekvot,  desto  bättre 

riskjusterad utveckling hos fonden49. 

Treynorkvoten är, likt Sharpekvoten, ett riskjusterat avkastningsmått som visar avkastning kopplat till 

total  risk.  Skillnaden  mellan  dem  är  att  Treynorkvoten  beräknar  fondens  volatilitet  med  dess 

betavärde istället för, som i Sharpekvoten, dess standardavvikelse.50   

                                                 
49 http://morningstar.se/definitions/index.asp?lang=sv&helptype=s&keyword=sharpe 
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   CAPM  är  en modell  som  förklarar  kapitaltillgångars  prissättning,  och  är  utvecklad  för  att  bland 

annat  värdera  fonder.  CAPM  ser  till  relationen mellan  risk  och  förväntad  avkastning,  och måttet 

önskas, likt Sharpe och Treynor, vara positivt.51  

   Jensens Alpha beräknar portföljens genomsnittliga avkastning. Alphavärdet man får fram säger hur 

den faktiska utvecklingen sett ut i jämförelse med vad man förväntat sig. I Jensens alpha utgår man 

ifrån  den  säkra  marknadslinjen  (SML).  Skulle  alphavärdet  vara  positivt  tyder  det  på  att  den 

riskjusterade avkastningen är bättre än CAPM.52 

   Modigliani  & Modigliani  (M2)  är  utvecklad  för  att  tolka  Sharpekvoten,  till  en  procentsats.  Den 

förklarar  en  portföljs  volatilitet.  Om man  får  en  avkastning  som  är  lägre  än marknadens,  så  är 

portföljen troligtvis underpresterande, eller tvärtom.53 

 

5.3 Råvaror 

* Tabell 5.3 

 

RÅVAROR  Sharpe  Treynor  CAPM  Alpha  M2 

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  ‐1,8342 ‐0,5024 ‐0,2688  ‐0,1212 ‐0,1395

Swedbank Robur Råvarufond  ‐1,5967 ‐0,4549 ‐0,2580  ‐0,0780 ‐0,0748

Parvest Global Resources Classic Acc    ‐1,3962 ‐0,2573 ‐0,3336  0,1056 ‐0,0202

Fortis L Equity Materials Europe Acc  ‐1,9674 ‐0,4243 ‐0,3624  ‐0,0716 ‐0,1757

SSgA Materials Index Equity Fund  ‐1,8088 ‐0,3690 ‐0,3228  ‐0,0092 ‐0,1326

           

Genomsnitt branschen RÅVAROR  ‐1,7326 ‐0,3969 ‐0,3084  ‐0,0356 ‐0,1118

 

Enligt  tabell  5.3  ser  man  att  samtliga  råvarufonder  innehar  en  negativ  Sharpekvot.  Den  högsta 

riskjusterade avkastningen har Parvest, med en Sharpekvot på ‐1.3962, och den lägsta riskjusterade 

avkastningen  har  Fortis,  med  en  Sharpekvot  på  ‐1.9674.  Om  man  ser  till  fondernas  totala 

förmögenhet, så har Credit Suisse 32,3 gånger större  fondförmögenhet än SSgA, men SSgA har en 

högre Sharpekvot. Fondförmögenheten mellan fonderna varierar mellan 56.58 och 1824.87 Mkr, och 

Sharpekvoten  mellan  högsta  och  lägsta  fonden  skiljer  sig  med  0.5712.  Den  genomsnittliga 

Sharpkvoten för branschen Råvarufonder är ‐1.7326. 

                                                                                                                                                         
50 http://www.investopedia.com/terms/t/treynorratio.asp 
51 http://www.12manage.com/methods_capm_sv.html 
52 Gavelin L, Sjöberg E, 2007, Sid 256  
53 Modigliani F, and Modigliani L, 1997 
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   Gällande Treynorkvoten är även den negativ för samtliga fonder. Högst riskjusterad avkastning har 

Parvest, och  lägst har Credit Suisse, med en skillnad på 0.2451. Den genomsnittliga Treynorkvoten 

för branschen råvaror är ‐0.3696.    

   Om man  ser  till CAPM  visar  även detta mått  ett negativt utfall  av  samtliga  fonder.  Skillnaderna 

mellan fonderna är relativt  liten, Swedbank Robur har den högsta förväntade avkastningen kopplat 

till risken på ‐0.2580, medan Fortis har den lägsta på ‐0.3624. Genomsnittlig CAPM för branschen är  

‐0.3084. 

   Gällande Jensens Alpha är genomsnittet för branschen negativt, ‐0.0356. En av fonderna har dock 

en positiv riskjusterad avkastning, Parvest på 0.1056. De resterande fyra fonderna har ett alphavärde 

på mellan ‐0.1212 och ‐0,0092. Skillnaden mellan det högsta värdet, Parvest, 0.1056, och det lägsta 

Credit Suisse, ‐0.1212, är 0.2268.  

   Enligt M2 så har samtliga fonder ett negativt värde, med ett branschgenomsnitt på ‐0.1118  

(‐11.18%).  Parvest har den högsta procentsatsen, ‐0.0202 (‐2.02%), medan Fortis har den lägsta, på 

 ‐0.1757 (‐17.57%). Skillnaden mellan dessa fonder är 0.1555, 15.55 procent. 

 

5.4 Fastigheter 

* Tabell 5.4 

 

FASTIGHETER  Sharpe  Treynor CAPM  Alpha  M2 

Swedbank Robur Realinvest  ‐1,6707 ‐0,3625 ‐0,3084 ‐0,0026  ‐0,0950

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  ‐2,0081 ‐0,4158 ‐0,3048 ‐0,0532  ‐0,1868

Aviva Investors Global REIT B Acc  ‐1,9147 ‐0,4063 ‐0,3048 ‐0,0442  ‐0,1614

SEB Fastighetsfond  ‐1,8441 ‐0,4217 ‐0,2940 ‐0,0570  ‐0,1422

Folksam Globala Fastighetsfonden  ‐1,4878 ‐0,3157 ‐0,2616 0,0366  ‐0,0452

           

Genomsnitt branschen 

FASTIGHETSBOLAG  ‐1,7915 ‐2,7369 ‐0,0098 ‐0,3090  ‐0,1279

 

Enligt  tabell 5.4  ser man att  samtliga  fastighetsfonder  innehar en negativ  Sharpekvot. Den högsta 

riskjusterade avkastningen har Folksam, med en Sharpekvot på ‐1.4878, och den lägsta riskjusterade 

avkastningen  har  Fidelity  Funds,  med  en  Sharpekvot  på  ‐2.0081.  

   Om  man  ser  till  fondernas  totala  förmögenhet,  så  har  Fidelity  Funds  8,7  gånger  större 

fondförmögenhet  än  Folksam,  men  Folksam  har  en  högre  Sharpekvot  med  0.5203. 
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Fondförmögenheten mellan  fonderna  varierar mellan  109.03 och  1172.22 Mkr, och  Sharpekvoten 

mellan  högsta  och  lägsta  fonden  skiljer  sig  med  0.5203.  Den  genomsnittliga  Sharpkvoten  för 

branschen fastighetsfonder är ‐1.7915.  

   Gällande Treynorkvoten är även den negativ för samtliga fonder. Högst riskjusterad avkastning har 

Folksam,  och  lägst  har  SEB,  med  en  skillnad  på  0.1060.  Den  genomsnittliga  Treynorkvoten  för 

branschen fastigheter är ‐2.7369.  

   Om man ser till CAPM visar även detta mått ett negativt utfall av samtliga fonder. Folksam har den 

högsta  förväntade  avkastningen  kopplat  till  risken  på  ‐0.2616, medan  Swedbank  Robur  har  den 

lägsta på ‐0.3084. Genomsnittlig CAPM för branschen är ‐0.0098. 

   Gällande Jensens Alpha är genomsnittet för branschen negativt, ‐0.3090. En av fonderna har dock 

en  positiv  riskjusterad  avkastning,  Folksam  på  0,0366.  De  resterande  fyra  fonderna  har  ett 

alphavärde på mellan ‐0.0570 och ‐0.0026. Skillnaden mellan det högsta värdet, Folksam, 0,0366, och 

det lägsta SEB, ‐0.0570, är 0.0936.  

   Enligt M2 så har samtliga fonder ett negativt värde, med ett branschgenomsnitt på ‐0.1279 

(‐12.79%).   Folksam har den högsta procentsatsen,  ‐0.0452 (‐4.52%), medan Fidelity Funds har den 

lägsta, på ‐0.1868 (‐18.68%). Skillnaden mellan dessa fonder är 0.1416, 14.16 procent. 

 

5.5 Finans 

* Tabell 5.5 

 

FINANS  Sharpe  Treynor  CAPM  Alpha  M2 

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  ‐1,9296 ‐0,3701 ‐0,3840  ‐0,0120  ‐0,1654

CAAM Funds Global Finance C Acc  ‐1,6304 ‐0,3261 ‐0,2940  0,0310  ‐0,0840

Swedbank Robur Finansfond  ‐2,0073 ‐0,4010 ‐0,3084  ‐0,0396  ‐0,1866

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  ‐2,2046 ‐0,3848 ‐0,3660  ‐0,0280  ‐0,2403

SSgA Financials Index Equity Fund   ‐1,7707 ‐0,3559 ‐0,3300  0,0040  ‐0,1222

           

Genomsnitt branschen FINANS  ‐1,9110 ‐0,5794 ‐0,2005  ‐0,1449  ‐0,1604

 

Enligt  tabell  5.5  ser  man  att  samtliga  finansfonder  innehar  en  negativ  Sharpekvot.  Den  högsta 

riskjusterade avkastningen har CAAM, med en Sharpekvot på  ‐1.6304, och den  lägsta riskjusterade 

avkastningen har Dexia, med en Sharpekvot på ‐2.2046.  
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   Om man ser till fondernas totala förmögenhet, så har SGAM och CAAM större fondförmögenhet än 

Swedbank Robur och Dexia, och högre Sharpekvoter. Dock är SSgAs fondförmögenhet 11.4 gånger 

mindre  än  SGAM, men  SSgA  innehar  en  högre  Sharpekvot.  Fondförmögenheten mellan  fonderna 

varierar mellan 56.45 och 675.83 Mkr, och Sharpekvoten mellan högsta och lägsta fonden skiljer sig 

med 0.5742. Den genomsnittliga Sharpkvoten för branschen finansfonder är ‐1.9110. 

   Gällande Treynorkvoten är även den negativ för samtliga fonder. Högst riskjusterad avkastning har 

CAAM,  och  lägst  har  Swedbank  Robur,  med  en  skillnad  på  0.0749.  Den  genomsnittliga 

Treynorkvoten för branschen finans är ‐0.5794.    

   Om man ser till CAPM visar även detta mått ett negativt utfall av samtliga fonder. CAAM har den 

högsta  förväntade  avkastningen  kopplat  till  risken  på  ‐0.2940,  medan  SGAM  har  den  lägsta  på 

 ‐0.3840. Jämfört med råvarufonderna är skillnaden, högst och lägst förväntad avkastning kopplat till 

risk, mellan fonderna högre inom finans. Genomsnittlig CAPM för branschen är ‐0.2005. 

   Gällande Jensens Alpha är genomsnittet för branschen negativt, ‐0.1449. Två av fonderna har dock 

en positiv riskjusterad avkastning, CAAM på 0.0310 och SSgA på 0.0040. De resterande tre fonderna 

har  ett  alphavärde  på mellan  ‐0.0120  och  ‐0.0396.  Skillnaden mellan  det  högsta  värdet,  CAAM, 

0.0310, och det lägsta, Swedbank Robur, ‐0.0396, är 0.0706.  

   Enligt M2 så har samtliga fonder ett negativt värde, med ett branschgenomsnitt på ‐0.1604 

(‐16.04%).  CAAM har den högsta procentsatsen, ‐0,0840 (‐8.4%), medan Dexia har den lägsta, på  

‐0,2403 (‐24.03%). Skillnaden mellan dessa fonder är 0.1563, 15.63 procent. 
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5.6 Läkemedel 

* Tabell 5.6 

 

LÄKEMEDEL  Sharpe  Treynor  CAPM  Alpha  M2 

SEB Läkemedelsfond  0,7960 0,1120 ‐0,2940  0,3080  0,3114

Swedbank Robur Medica  0,1784 0,0242 ‐0,3048  0,3648  0,4084

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  ‐0,1091 ‐0,0140 ‐0,2724  0,2974  0,3301

SSgA Health Care Index Equity Fund  0,1233 0,0150 ‐0,3228  0,3748  0,3933

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  0,2183 0,0344 ‐0,3084  0,3784  0,4192

           

Genomsnitt branschen LÄKEMEDEL  ‐0,1264 ‐0,0279 ‐0,1717  0,1925  0,3254

 

Enligt tabell 5.6 ser man att majoriteten av läkemedelsfonderna innehar en positiv Sharpekvot. Den 

högsta  riskjusterade avkastningen har SEB, med en Sharpekvot på 0.7960. Den enda negativa, och 

således den lägsta riskjusterade avkastningen har Fidelity Funds, med en Sharpekvot på ‐0.1091.  

Om  man  ser  till  fondernas  totala  förmögenhet,  så  har  SEB  och  Swedbank  Robur  de  högsta 

förmögenheterna. Den fond med  lägst förmögenhet är INVESCO, 3.5 gånger  lägre än SEB, dock har 

INVESCO den näst högsta Sharpekvoten.  

   Fondförmögenheten mellan fonderna varierar mellan 1102.85 och 3883.34 Mkr, och Sharpekvoten 

mellan  högsta  och  lägsta  fonden  skiljer  sig  med  0.9051.  Den  genomsnittliga  Sharpkvoten  för 

branschen läkemedelsfonder är ‐0.1264. 

   Gällande Treynorkvoten har även här fyra av fem fonder positiv riskjusterad avkastning. Högst har 

SEB, och  lägst, med den enda negativa, Fidelity Funds. Skillnaden mellan  fonderna är 0.1260. Den 

genomsnittliga Treynorkvoten för branschen läkemedel är ‐0.0279.  

   Om man ser till CAPM visar även detta mått ett negativt utfall av samtliga  fonder. Fidelity Funds 

har den högsta förväntade avkastningen kopplat till risken på ‐0.2724, medan SSgA har den lägsta på 

 ‐0.3228. Genomsnittlig CAPM för branschen är ‐0.1717. 

   Gällande  Jensens Alpha  är  genomsnittet  för  branschen  positivt,  0.1925.  Samtliga  fonder  har  ett 

positivt alphavärde på mellan 0,3784 och 0,2974. Skillnaden mellan det högsta värdet, INVESCO och 

det lägsta, Fidelity Funds, är 0.0810.  

   Enligt M2 så har samtliga fonder ett positivt värde, med ett branschgenomsnitt på 0.3254 (32.54%).  

INVESCO har den högsta procentsatsen, 0,4192 (41.92%), medan SEB har den lägsta, på  

0,3114 (31.14%). Skillnaden mellan dessa fonder är 0.1078, 10.78 procent.  
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5.7 Ny teknik 

* Tabell 5.7 

 

NY TEKNIK  Sharpe  Treynor  CAPM  Alpha  M2 

Swedbank Robur Kommunikationsfond  ‐0,6798 ‐0,1360 ‐0,2724 0,1924  0,1747

Skandia Time Global  ‐0,5928 ‐0,1096 ‐0,3372 0,2602  0,1984

Kaupthing TIME  ‐0,8556 ‐0,1588 ‐0,3120 0,1950  0,1269

DnB NOR Fund Nordic Technology  ‐0,5608 ‐0,1021 ‐0,3372 0,2312  0,2072

Cicero MÖ Time  ‐1,4273 ‐0,3500 ‐0,3012 0,0092  ‐0,0287

           

Genomsnitt branschen NY TEKNIK  ‐0,8320 ‐0,1648 ‐0,3372 0,2028  0,1333

 
Enligt  tabell  5.7  ser man  att  samtliga  av  ny  teknikfonderna  innehar  en  negativ  Sharpekvot.  Den 

högsta  riskjusterade  avkastningen  har  DnB NOR, med  en  Sharpekvot  på  ‐0.5608,  och  den  lägsta 

riskjusterade avkastningen har Cicero, med en Sharpekvot på ‐1.4273.  

Om man ser till fondernas totala förmögenhet, så har Swedbank Robur den högsta förmögenheten 

och  Cicero  den  lägsta,  510  gånger  lägre  än  Swedbank  Robur.  Skillnaden  dessa  emellan  gällande 

Sharpekvot  är  0.7475.  Fonden med  högst  Sharpekvot  är  DnB  NOR, med  en  förmögenhet  på  60 

gånger mindre än Swedbank Robur.  

   Fondförmögenheten mellan  fonderna  varierar mellan  2.65  och  1350.98 Mkr,  och  Sharpekvoten 

mellan  högsta  och  lägsta  fonden  skiljer  sig  med  0.8665.  Den  genomsnittliga  Sharpkvoten  för 

branschen ny teknik är ‐0.8320. 

   Gällande  Treynorkvoten har  samtliga  fem  fonder negativ  riskjusterad  avkastning. Högst har DnB 

NOR, och lägst har Cicero. Skillnaden mellan fonderna är 0.2479. Den genomsnittliga Treynorkvoten 

för branschen ny teknikfonder är ‐0.1648. 

   Om man ser till CAPM visar även detta mått ett negativt utfall av samtliga fonder. Swedbank Robur 

har den högsta förväntade avkastningen kopplat till risken på ‐0.2724, medan Skandia och DnB NOR 

har de lägsta på ‐0.3372 vardera. Genomsnittlig CAPM för branschen är ‐0.3372. 

   Gällande  Jensens Alpha  är  genomsnittet  för  branschen  positivt,  0.2028.  Samtliga  fonder  har  ett 

positivt alphavärde på mellan 0,2602 och 0,0092. Skillnaden mellan det högsta värdet, Skandia och 

det lägsta, Cicero, är 0.2510. Branschen Ny teknik har det högsta genomsnittliga alphavärde jämfört 

med de andra branscherna samt index.  

   Enligt M2 så har fyra fonder ett positivt värde, med ett branschgenomsnitt på 0.1333 (13.33%).  
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DnB NOR har den högsta procentsatsen, 0,2072  (20.72%), medan Cicero har den  lägsta och enda 

negativa, på ‐0.0287 (‐2.87%). Skillnaden mellan dessa fonder är 0.2359, 23.59 procent.  

5.8 Index 

* Tabell 5.8 

 

INDEX‐FONDER  Sharpe  Treynor  CAPM  Alpha  M2 

Handelsbanken Sverigefond Index  ‐1,1419 ‐0,2480 ‐0,3156  0,1096  0,0490

XACT OMXS30 (Index)  ‐0,9913 ‐0,2147 ‐0,3048  0,1378  0,0900

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   ‐1,0305 ‐0,2250 ‐0,3084  0,1294  0,0793

SSgA Sweden Index Equity Fund  ‐1,1101 ‐0,2400 ‐0,3228  0,1198  0,0576

Kaupthing Sverige Index 30  ‐1,0038 ‐0,2196 ‐0,3120  0,1360  0,0866

     

Genomsnitt INDEX  ‐1,0563 ‐0,2301 ‐0,3120  0,1258  0,0723

 

* Detaljerad information kring tabellerna och deras siffror finner ni i bilagorna. 

 

Enligt  tabell  5.8  ser  man  att  samtliga  indexfonder  innehar  en  negativ  Sharpekvot.  Den  högsta 

riskjusterade avkastningen har XACT, med en  Sharpekvot på  ‐0.9913, och den  lägsta  riskjusterade 

avkastningen har Handelsbanken, med en Sharpekvot på ‐1.1419.  

Om man  ser  till  fondernas  totala  förmögenhet,  så har Handelsbanken den högsta  förmögenheten 

och Kaupthing den lägsta, 51 gånger lägre än Handelsbanken. Ändå har Kaupthing en Sharpekvot på 

0.1381 högre än Handelsbanken.  

   Fondförmögenheten mellan fonderna varierar mellan 142.50 och 7315.29 Mkr, och Sharpekvoten 

mellan  högsta  och  lägsta  fonden  skiljer  sig  med  0.1506.  Den  genomsnittliga  Sharpkvoten  för 

indexfonderna är ‐1.0563. 

   Gällande Treynorkvoten har samtliga fem fonder negativ riskjusterad avkastning. Högst har XACT, 

och  lägst  har  Handelsbanken.  Skillnaden  mellan  fonderna  är  0.0333.  Den  genomsnittliga 

Treynorkvoten för indexfonderna är ‐0.2301. 

   Om man ser  till CAPM visar även detta mått ett negativt utfall av samtliga  fonder. XACT har den 

högsta förväntade avkastningen kopplat till risken på ‐0.3048, medan SSgA har den lägsta på ‐0.3228. 

Genomsnittlig CAPM för index är ‐0.3120. 
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   Gällande Jensens Alpha är genomsnittet för index positivt, 0.1258. Samtliga fonder har ett positivt 

alphavärde på mellan 0,1378och 0,1096. Skillnaden mellan det högsta värdet, XACT, och det  lägsta, 

Handelsbanken, är 0.0282. 

   Enligt M2 så har samtliga fonder ett positivt värde, med ett branschgenomsnitt på 0.0723 (7.23%).  

XACT har den högsta procentsatsen, 0,0900 (9%), medan Handelsbanken har den lägsta, på 0,0490  

(4.9%). Skillnaden mellan dessa fonder är 0.0410, 4.1 procent.  

5.9 Intervju 

Telefonintervjun med fondförvaltaren på Handelsbanken visade att  investeringsviljan, sett från 1 år 

tillbaka, såg annorlunda ut än idag. Man investerade i andra sektorer och hade en hög riskvilja. Idag 

ser man dock att detta mönster börjar återkomma,  riskviljan har återkommit oroväckande snabbt. 

Hon menade att kalkyler fortfarande visade en väldig osäkerhet kring framtiden och att det  inte är 

aktuellt med en vändning i dagsläget. Man bör fortfarande agera med återhållsamhet på marknaden, 

men  om man  ska  investera  bör man  göra  detta med  ett  långsiktigt  perspektiv,  och  placera  inom 

Finans,  Råvaror  och  Ny  teknik.  Mer  konkret  i  bank,  skog,  gruvor,  metall  samt  media. 

 Detta  var  områden  som  respondenten  såg  som  framtida  tillväxtmarknader  och  därför  bör 

prioriteras. 

   Gällande fondstorlek ansåg respondenten att det  i nuläget var svårt att säga vilka typer av fonder 

som  går  bäst,  kopplat  till  fondförmögenheten. Hon  ansåg  dock  att mindre  fonder  kunde  vara  att 

föredra  i  dessa  kristider,  i  och  med  att  de  är  mer  lättförvaltade.  Dock  tyckte  hon  att 

fondförmögenheten inte är mest relevant, utan att placeringsprofilen är att prioritera. Hon instämde 

om  att  Läkemedel  och  Ny  teknik  troligtvis  var  de mest  fördelaktiga  branscherna,  sett  från  1  år 

tillbaka. Hon ansåg också att indexfonder kan vara att föredra i dessa kristider, i och med deras breda 

investeringsprofil. Här återkom hon till den snabbt ökande riskviljan, och menade att man kan minska 

risktagandet genom att placera  i  indexfonder. När  respondenten  fick  förfrågan om vilken av dessa 

branscher som missgynnats mest, utöver avkastning, var svaret Finans. Denna bransch har haft en 

stor  inverkan  på  dagens  finansiella  kris, med  bland  annat  subprime‐lånen  i USA,  och  har  således 

också påverkats mycket. Hon tar upp exempel som Swedbank och SEB, vilka haft betydande förluster 

under  det  senaste  året,  och  även  diverse  konkursdrabbade  banker  och  finansiella  institutioner 

globalt.  Avslutningsvis  kan man  sammanfatta  intervjun,  och  kopplingen  till  vår  studie,  att  vi  får 

medhåll  från  fondförvaltaren  kring  empirin. Hon menar  att det  som  arbetats  fram  i denna  studie 

verkar hållbart och trovärdig utifrån fondvalen och tidsperspektivet.54 

 

                                                 
54 Intervju, den 25 maj 2009, Fondförvaltare Handelsbanken 
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6. Analys  
I detta avsnitt kommer empirin i föregående kapitel att analyseras och utvärderas. Det är här studien 

kopplar samman empiri med teori.   

 
För att på ett strukturerat och samtidigt överskådligt sätt binda  ihop analysen med den  framtagna 

empirin  kommer  analysen  att  delas  upp  i  olika  avsnitt.  Till  en  början  behandlas  de 

beräkningsmodeller som använts, och därefter analyseras tidigare forskning och intervjun.  

 

Av  studiens  totalt  30  bransch‐  och  indexfonder  är  det  endast  fem  av  dessa  som  visat  positiv 

avkastning  under  den  avgränsade  tidsperioden, mars  2008  till mars  2009.  Samtliga  av  dessa  fem 

fonder var  inom branschen Läkemedel. SSgA Health Care  Index Equity Fund, är den  fond  som haft 

högst totalavkastning, 5.2 procent. Detta kan jämföras med den fond som haft lägst totalavkastning, 

råvarufonden Fortis L Equity Materials Europe Acc, ‐43.4 procent. 

  

För att få en tydlig bild över hur samtliga 30 fonder utvecklats mellan mars 2008 till mars 2009, är 

den  genomsnittliga  avkastningen  för  samtliga  fonder  ‐24.5  procent.  Att  den  genomsnittliga 

avkastningen skulle vara negativ var sedan tidigare känt,  i och med den finansiella krisens påverkan 

och genomslagskraft på ekonomin globalt. Något som dock kan ses som överraskande är att samtliga 

fonder  i branschen  läkemedel visat positiv avkastning, genomsnittligt 2.08 procent. Läkemedel har 

tillsammans med Ny teknik visat högst avkastning, medan Fastighet, Råvaror och Finans visat  lägst, 

med  viss  spridning  fonderna  emellan. Om man  ser  till  genomsnittlig  avkastning  så  är  råvaror och 

finans  de  branscher  som  visat  lägre  avkastning  än  vad  marknaden  gjort.  Den  genomsnittliga 

marknadens  avkastning har under perioden  varit  ‐32,28 procent,  jämfört med  råvaror och  finans,  

‐34.40  respektive  ‐34.54  procent.  Om  man  ser  till  hur  den  finansiella  krisen  uppkommit  och 

utvecklats, med en huvudsaklig påverkan från finanssektorn, var detta inte helt oförväntat.55 Råvaror 

är också något som påverkas kraftigt av  faktorer som konjunkturcykler och bristande efterfrågan.  I 

och med att en global lågkonjunktur vuxit sig allt starkare har köpkraften och efterfrågan på råvaror 

minskat kraftigt.56 Detta är en av förklaringarna till att råvarufonderna minskat  i princip  lika mycket 

som finansfonderna. Indexfonderna har däremot visat sig relativt starka, vilka grupperat sig i det övre 

mellan skiktet, enligt tabell 5.2.1. XACT OMXS30 är den indexfond som visat högst resultat, dock har 

den  negativ  avkastning.  Den  generella  avkastningen  hos  indexfonderna  ligger mellan  ‐16  till  ‐21 

procent.  Skillnaden  mellan  genomsnittlig  avkastning  för  läkemedelsfonderna  och  indexfonderna 

under tidperioden är, 2.08 procent och ‐18,62  procent.  

                                                 
55 http://www.dn.se/ekonomi/sa‐funkar‐finanskrisen‐1.656631 
56 http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,623248,00.pdf 
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Om man ser  till riskjusterad avkastning, och börjar med Sharpekvoten, ser man att  läkemedel som 

bransch innehar den högsta riskjusterade avkastningen. Den är negativ, ‐0.1264, men ligger betydligt 

bättre än de resterande branschernas genomsnittliga Sharpekvot. 

   Man  efterstävar  en  positiv  Sharpekvot,  vilket  betyder  ett  positivt  samband  mellan  risk  och 

avkastning.  Som  man  kan  se  i  tabellen  bredvid,  är  det  stor  skillnad  mellan  högsta  och  lägsta 

riskjusterade avkastningen mellan fonderna. Index, Råvaror, Fastighet och Finans hamnar samtliga på 

ett mått  under  1,  vilket  är  en  betydligt mer 

riskfylld  investering.  Finansbranschen  har  en 

Sharpekvot  på  ‐1.9110,  vilket  är  det  lägsta 

värdet,  och  således  den  mest  riskfyllda 

investeringen  kopplat  till  avkastningen. 

Generellt  kan  man  konstatera  att  samtliga 

branscher  och  index  innehar  en  genomsnittligt  negativ  Sharpekvot. Om man  ser mer  specifikt  till 

vardera fond, är de mest lämpade fonderna gällande Sharpekvoten, inom läkemedelsbranschen. SEB 

Läkemedelsfond, INVESCO Global Health Care Fund C Inc, Swedbank Robur Medica och SSgA Health 

Care  Index  Equity  Fund  har  samtliga,  som  enda  fonder,  positiv  Sharpekvot. Om man  ska  relatera 

Sharpekvoten  till  en  eventuell  portfölj  eller  investering  kan  man  se  att  det  är  inom 

läkemedelsbranschen  som den bästa  riskjusterade  avkastningen  finns.  Ser man  tvärtom,  bör man 

eventuellt utesluta branscher som råvaror, fastighet och finans i en eventuell portfölj, då dessa bidrar 

till  en  sämre  riskjusterad  avkastning  i  sammanhanget.  Ser  man  till  fondstorlek  och  riskjusterad 

avkastning  kan man  inte  göra någon direkt  koppling mellan dessa.  SEB  Läkemedelsfond har högst 

fondförmögenhet och högst Sharpekvot,  INVESCO Global Health Care Fund C  Inc har däremot  lägst 

fondförmögenhet, men näst högst Sharpekvot. 

 

Om man ser  till ett annat  riskjusterat avkastningsmått, Treynorkvot, har även här  läkemedel högst 

avkastning  kopplat  till  risk.  Treynorkvoten  mäter  samma  sak  som  Sharpekvoten,  men  räknar 

volatiliteten med  riskmåttet  beta  istället  för 

standardavvikelse.  Förhållandet  mellan 

fonderna  ter  sig  likt  Sharpekvotens  värden, 

med skillnaden på Fastighet och Råvaror. Om 

man  beräknar  risken med  betavärde,  så  har 

Råvaror  lägre  riskjusterad  avkastning, medan 

fastighet har  lägre vid standardavvikelse som riskmått. Dessa två riskjusterade avkastningsmått kan 

jämföras  med  varandra.  De  beräknar  samma  sak,  med  skillnad  på  riskmåttet.  Att  branscherna 

Läkemedel och Ny teknik hamnar på samma platser i tabellerna, jämfört med de andra branscherna 

Läkemedel  ‐0,1264 
Ny teknik  ‐0,8320 
Index  ‐1,0563 
Råvaror  ‐1,7326 
Fastighet  ‐1,7915 
Finans  ‐1,9110 

Läkemedel  ‐0,0279 
Ny teknik  ‐0,1648 
Index  ‐0,2301 
Fastighet  ‐0,3867 
Råvaror  ‐0,3969 
Finans  ‐0,5794 
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visar ett tydligt mönster. Enligt dessa riskjusterade avkastningsmått är alltså dessa två branscher att 

prioritera  i en portfölj, under dessa kristider.  Indexfonderna har även de klarat sig  relativt bra, om 

man ställer dessa  i paritet med Råvaru‐, Finans‐ och Fastighetsbranscherna. Man kan sammanfatta 

dessa två,  liknande mått, med att konstatera att de enhälligt förklarar vilka typer av branscher som 

borde prioriteras gällande riskjusterad avkastning i denna finansiella kris.  

 

Om man ser till CAPM, är skillnaden mellan högsta och  lägsta värdet relativt  litet. Läkemedel  ligger 

även vid detta beräknade riskjusterade avkastningsmått i topp, medan ny teknik hamnar längst ner, 

enligt  tabellen  bredvid.  CAPM  förklarar 

kapitaltillgångars  prissättning  och  ser  till 

relationen  mellan  risk  och  förväntad 

avkastning.  I detta hänseende kan man alltså 

konstatera  att  branschen  ny  teknik,  som  vid 

andra  beräkningsmodeller  ligger  bland  de 

högsta gällande  riskjusterande avkastning, anses vara den mest  riskfyllda. Samtidigt  som ny  teknik 

ses  som  den  mest  riskfyllda  kopplat  till  avkastningen,  ligger  branschen  finans  nästhögst. 

Finansfonderna, som vid andra beräkningar oftast har  legat  längst ner, med negativ avkastning och 

hög risk, är enligt CAPM en av de bästa gällande risk och förväntad avkastning. Detta kan troligtvis 

härledas till deras betavärde, som genomsnittligt ligger på 1.04 under den undersökta tidsperioden. 

  

Enligt Jensens Alpha har två branscher, Ny teknik och Läkemedel, samt index ett positivt värde. Detta 

tyder  det  på  att  den  riskjusterade  avkastningen  är  bättre  än  CAPM.  Detta  visar  att  den  faktiska 

utvecklingen varit bättre, i jämförelse med vad marknaden förväntat sig. Gällande detta riskjusterade 

avkastningsmått  har  råvaror,  finans  och 

fatigheter negativa värden. Detta tyder på att 

SML  (den  säkra  marknadslinjen)  utvecklats 

bättre,  och  att  fonderna  presterat  sämre  än 

vad marknaden  förväntat  sig. Detta  riskmått 

är  intressant  då man  direkt  ser,  i  jämförelse 

med SML, hur en fond utvecklats. Intressant är att  index, utöver Ny teknik och Läkemedel, visar ett 

positivt alphavärde, samtidigt som de visar negativa Sharpekvoter, Treynorkvoter och CAPM  .  I och 

med att OMX börsen förlorat mycket i värde under 2008, hade ett negativt alphavärde för index varit 

troligt. Detta visade sig dock vara helt  felaktigt då samtliga  indexfonder visar positivt alphavärde,  i 

förhållande till SML.  

Läkemedel  ‐0,1717 
Finans  ‐0,2005 
Fastighet  ‐0.2940 
Råvaror  ‐0,3084 
Index  ‐0,3120 
Ny teknik  ‐0,3372 

Ny teknik  0,2028 
Läkemedel  0,1925 
Index  0,1258 
Råvaror  ‐0,0356 
Finans  ‐0,1449 
Fastighet  ‐0,0248 
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Av de undersökta fonderna visade 19 av 30 ett positiva alphavärde, vilket enligt Jensen  innebär att 

dessa  fonder  är  undervärderade.  I  och med  detta  skulle  investeringar  i  dessa  fonder,  i  nuläget, 

långsiktigt kunna ge en bra framtida avkastning.  

 

Gällande det sista riskjusterade avkastningsmåttet, M2, visar Läkemedel ytterligare det högsta värdet. 

M2 är utvecklad för att tolka Sharpekvoten till en procentsats, och utgår från marknadens volatilitet. 

Får  man  ett  värde  som  är  lägre  än 

marknadens,  så  är  portföljen  troligtvis 

underpresterande.  I  detta  fall  är  ingen  av 

branscherna  samt  index  underpresterande,  i 

och med att deras M2‐värde är högre än  

‐0.3228 (marknadens avkastning).  

Detta  betyder  att  samtliga  bransch‐  och  indexfonder,  vid  en  given  risk,  presterat  bättre  än 

marknaden under den givna tidsperioden. Detta är dock något som  inte skulle vara generellt under 

ett  längre perspektiv,  i och med den  kraftiga nedgången på  aktiemarknaden det  senaste  året, då 

studien genomförts. 

 

För  att  sammanfatta  beräkningarna,  och  det  som  presenterats  ovan  gällande  de  riskjusterade 

avkastningsmåtten, kan man  se att  Läkemedel,  följt av Ny  teknik är de branscher  som visat högst 

avkastning,  kopplat  till  risk. Dessa  följs  av  Index,  som med  sin  breda  investeringsprofil minimerar 

riskerna, men ändå hamnar på en tredjeplats i det totala perspektivet.  Råvaror, Fastighet och Finans 

är de branscher  som  visat  lägst  tillväxt och högst  risk, och bör bortprioriteras  i  en portfölj under 

dessa kristider. Enligt portföljteori vill man minska både marknadsrisken och den unika risken, för att 

få  ut mest  av  sin  portfölj  gällande  riskjusterad  avkastning.  I  detta  sammanhang  kan man  se  att 

branscherna  Läkemedel  följt  av  Ny  teknik  visat  högst  riskjusterad  avkastning,  och  därför  bör  ha 

prioriteras i en portfölj mellan mars 2008 och mars 2009. Genom att inneha dessa typer av fonder i 

en portfölj minskar man marknadsrisken något, dock inte den unika risken. Hade man däremot satsat 

på Råvaror, Fastighet eller Finans hade marknadsrisken  inte minskat, utan tvärtom ökat. Index har  i 

paritet  till denna diskussion klarat sig  relativt bra, och hade varit att  föredra  framför de sistnämna 

branscherna  i  en  portfölj. Detta  är  något  som  artikeln,  The  truth  about  Index  funds,  tar  upp  och 

diskuterar. Om man investerar långsiktigt anser vi att indexfonder är ett utmärkt alternativ till andra 

fonder,  så  som  branschspecifika.  Genom  att  investera  och  placera  i  index  minskar  man 

marknadsrisken,  genom  fondens  breda  investeringsprofil. Detta  är  som  artikeln  beskriver,  ett  bra 

alternativ för företag och privatpersoner som  inte är, eller  inte vill vara,  insatta  i aktiemarknaden.  I 

och med  indexfondernas  spridning är  riskerna mindre än exempelvis en aktieinvestering, men det 

Läkemedel  0,3254 
Ny teknik  0,1333 
Index  0,0723 
Råvaror  ‐0,1118 
Fastighet  ‐0,1279 
Finans  ‐0,1604 
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leder  också  till  att  chansen  att  göra  ”snabba  pengar”  uteblir.  Detta  är  också  fallet  i  denna 

undersökning,  vilken bevisar att  indexfonder är en  relativ  säker och  stabil  investeringsform även  i 

kristider. 

 

Ser  man  till  branschfondernas  riskjusterade  avkastning  så  visar  de  olika  beräkningsmodellerna 

skillnader mellan  fonderna. Detta beror på att riskmåtten, beta och standardavvikelse,  förhåller sig 

olika mellan  fonderna, medan den  riskfria  räntan är generell. Detta  tillsammans med varje enskild 

fonds utveckling under det senaste året, ger en skillnad mellan de riskjusterade avkastningsmåtten. 

Vi anser att denna spridning mellan fonderna styrker argument, som bland annat tas upp  i artikeln 

Risk ‐Adjusted Performance of Mutual Funds, om att man inte endast bör begränsa sig till en eller två 

specifika beräkningsmodeller.  I och med att vi  räknat med  fem olika modeller,  ser vi ett generellt 

resultat gällande  fondernas riskjusterade avkastning. Genom detta styrks studiens empiri, och man 

kan  se  likheter  och  skillnader  mellan  bransch‐  och  indexfonder.  Vi  anser  att  de  riskjusterade 

avkastningsmått som förklarar förhållandet på ett  lämpligt sätt är Sharpekvot, Treynorkvot, Jensens 

alpha och M2. Dessa modeller är  inte speciellt komplexa, men desto mer koncisa,  i och med deras 

konkreta beräkningar. 

   Samtliga  av  dessa modeller  resulterade  i  ett  enhälligt  svar,  att  Läkemedel, Ny  teknik  och  index 

innehar  högst  riskjusterad  avkastning.  I  och  med  att  man  använder  flera  olika  modeller,  som 

resulterar i nästintill identiska svar, kan slutsatser kring tillförlitligheten bekräftas. 

 

Gällande  artiklarna  Performance  and  characteristics  of  Swedish  mutual  funds  och  Mutual  Fund 

Performance: Does fund size matter?, som båda behandlar fondstorlek och avkastning, kan man tyda 

ett  samband. Genom att  studera  fondförmögenheten hos  samtliga undersökta  fonder, och koppla 

detta  till  respektive  fonds  avkastning,  ser  man  att  majoriteten  av  fonderna  med  hög 

fondförmögenhet placerar sig högst upp  i sammanhanget. Av de femton fonder som presterat bäst 

gällande avkastning  innehar nio av dessa högst förmögenhet. Ser man tvärtom, vilka som  levererat 

lägst avkastning, innehar nio av dessa femton fonder lägst förmögenhet. Utifrån detta kan man se att 

fondförmögenheten kan spela  in gällande avkastning och utveckling  i kristider som denna. Ju högre 

fondförmögenhet,  desto  högre  avkastning.  Detta  är  en  slutsats  som  man  kan  dra  utifrån  den 

pågående krisen mellan mars 2008 och mars 2009. Det som är intressant är att detta säger emot de 

ovanstående artiklarna, vilka båda kommer  fram  till att mindre  fonder presterar bättre än större.  I 

ett  mer  långsiktigt  perspektiv  presterar  troligtvis  mindre  förmögna  fonder  bättre,  precis  som 

artiklarna  framställer. Detta är dock  inte  fallet  för  fonderna  som undersökts under den  finansiella 

krisen och studiens tidsperiod.  
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Om  man  ser  till  bransch‐  och  indexfondernas  riskjusterade  avkastning  och  kopplingen  mellan 

fondförmögenhet och avkastning kan man även här tyda olika mönster.   Inom Ny teknik har fonder 

med högre förmögenhet presterat bättre än fonder med lägre förmögenhet. Detta är dock den enda 

branschen  som  har  denna  koppling.  Inom  Läkemedel,  Fastighet  och  Råvaror  är  det  tvärtemot Ny 

teknik, där ser man istället en svag tendens att fonder med lägre förmögenhet presterat något bättre 

gällande  riskjusterad avkastning. Ser man  till  Index‐ och Finansfonderna är det  svårt att dra några 

slutsatser kring detta, då spridningen mellan riskjusterad avkastning och fondförmögenhet varit stor. 

Om  man  ser  till  studiens  definition  av  stora  respektive  små  fonder,  ser  man  ett  mönster  att 

artiklarnas  slutsatser  om  att  mindre  förmögna  fonder  presterar  bättre,  gällande  riskjusterad 

avkastning, än högre förmögna fonder stämmer.  

 

Detta  gäller  även  om  man  ser  till  aktivt  och  passivt  förvaltade  fonder,  då  majoriteten  av  de 

undersökta  fonderna  är  aktivt  förvaltade.  Enligt  artikeln,  Another  Puzzle:  The  Growth  in  Actively 

Managed  Mutual  Funds,  framställs  indexfonder  som  det  bästa  investeringsalternativet  gällande 

fonder. Beroende på hur man ser på detta så håller vi både med författarna, och motsäger oss deras 

förhållningssätt.  I och med att  indexfonder oftast är passivt  förvaltade,  till skillnad mot exempelvis 

branschfonder  som ofta är aktivt  förvaltade,  finns positiva och negativa aspekter utifrån detta. En 

aktivt  förvaltad  fond kan  som artikeln  säger  följa marknaden,  trender etc. och på  så  sätt konstant 

påverka  fonden  genom  både  alfa‐  och  betaförvaltning.  Detta  är  en  uppdelning  som  beskriver 

skillnaden  mellan  marknadens  och  en  enskild  förvaltares  prestation.57  I  motsats  till  den  aktivt 

förvaltade  fonden, står den passivt  förvaltade. Denna typ av  förvaltning  investerar  långsiktigt, utan 

någon konkret och aktiv  förvaltning under  tiden. Det som  författarna  till artikeln menar är att den 

passivt  förvaltade  fonden,  under  ett  längre  tidsperspektiv,  visar  bättre  resultat  än  den  aktivt 

förvaltade. Studien har kommit fram till att det inte direkt är någon konkret skillnad mellan aktivt och 

passivt förvaltade fonder, dock är studiens tidsperspektiv kortsiktigt. Detta finns det två anledningar 

till. Det  första handlar om att den  finansiella krisen påverkat  vissa branscher mer än andra, vilket 

försvårar tolkandet av hur förvaltningen påverkat. Det andra handlar om att studien har undersökt 

fler  aktivt  förvaltade  fonder  än passivt  förvaltade,  vilket  gör det  svårt  att dra  konkreta  slutsatser. 

Dessa  två  argument,  tillsammans med  den  framtagna  empirin  (beräkningar  etc.)  visar  på  en  stor 

spridning  mellan  de  förvaltade  fonderna.  De  fonder  med  högst  avkastning  och  riskjusterad 

avkastning har varit aktivt förvaltade, vilket också de fonder som visat lägst resultat varit. De passivt 

förvaltade  indexfonderna  har  samtliga  legat  i  övre mittenskiktet  av  de  30  undersökta  fonderna. 

Denna  spridning  visar  att  de  passivt  förvaltade  fonderna  stått  emot  den  finansiella  krisen  på  ett 

                                                 
57 Stock magazine, nr. 2, 2009, sid. 52 ff 
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positivt sätt jämfört med vissa av branschfonderna. Detta grundar sig också i, vilket artikeln The truth 

about  Index  funds  tar upp,  att  indexfonderna har  en bredare och mer utspridd  investeringsprofil, 

vilket leder till en säkrare investering.     

 

Studiens  tidsperspektiv  bekräftar  att  fondstorleken  och  förvaltningssättet  har  påverkat  både 

avkastning  och  riskjusterad  avkastning.  Detta  är  något  som  kan  vara  intressant  för  framtida  och 

kommande  lågkonjunkturer, om aktiemarknaden  förlorar mycket  i värde. Det är dock svårt att dra 

paralleller mellan  denna  kris,  och  framtida  kriser. Men  sett  till  artiklarna  är  detta  en  intressant 

invändning, som både säger emot och håller med om deras slutsatser.  

 

Om man ser  till bransch‐ och  indexfondernas genomsnittliga standardavvikelse och betavärde, kan 

man konstatera att en hög eller låg volatilitet inte påtagligt påverkat fondernas prestation under den 

finansiella krisen. Fonder som innehar höga riskmått har både presterat bättre och sämre än fonder 

med  låga  riskmått,  och  tvärtom.  Läkemedel  innehar  lägst  standardavvikelse  samt  näst  lägst 

betavärde,  och  har  presterat  bäst  enligt  de  riskjusterade  avkastningsmodellerna.  Fastigheter  har 

däremot  lägsta  betavärdet,  och  den  näst  lägsta  standardavvikelsen, men  har  presterat  betydligt 

sämre under denna period. Detta är  intressant ur ett volatilitetsperspektiv, att man på förhand  inte 

kan bedöma en fonds risk enbart genom att se till beta och standardavvikelse.   

 

Den  genomförda  intervjun  gav  en  intressant  inblick  för  denna  studies  resultat.  Genom  intervjun 

erhölls intressant och relevant information kring vad en fondförvaltare ansåg om studiens framtagna 

empiri. Efter att  författarna presenterat det  framarbetade materialet, ansåg  respondenten att det 

kändes  trovärdigt och  realistiskt utifrån  fondvalen och  tidsperspektivet. Respondenten menade att 

resultatet, att Läkemedel, Ny  teknik och  Index  innehar de högsta  riskjusterade avkastningarna, var 

representativt för hennes egna uppfattningar.  

   Samtidigt  som  respondenten  sa  att  banker/finans  var  den  största  förloraren  under  detta 

tidsintervall, var banker en av de  investeringsformer som hon  rekommenderade. Denna studie ger 

samma bild  som  respondentens utsaga om  att bank‐ och  finanssektorn  är den  största  förloraren. 

Författarna kan  inte  finna  starka argumenten  för att man  i dessa  tider  ska  rekommendera banker 

som  en  bra  investeringsform.  Detta  för  att  banksektorn  fortfarande  inte  har  fullständig  koll  och 

kontroll på sina kreditförluster.  

   En  annan  intressant och  kompletterade  fakta  som  intervjun  bidrog med  var beteendet  gällande 

risk. Respondenten nämnde att  riskviljan snabbt vuxit sig starkare på kort  tid, och antydde att det 

fortfarande är en riskfylld tid. Hon indikerade en viss oro kring detta beteende och sa att indexfonder 

bör vara att prioritera. Utöver Index ansåg respondenten att Ny teknik också vara en bra bransch att 
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investera långsiktigt inom, vilket styrker denna studie. Även om beteendet gällande risk inte är något 

som studien valt att undersöka, så anses det relevant att belysa.  

 

 

7. Slutsatser 
I denna del ska uppsatsens slutsatser presenteras. Det är en sammanfattning av studiens resultat och 

slutsatserna staplas upp för enkelt skapa en överblick. 

 

7.1 Problemformulering: 

Hur har branschfonder  i  jämförelse med  indexfonder, gällande avkastning och risk, presterat under 

den finansiella krisen? 

  

7.2 Slutsatser 
 

 
• Om man ser till marknadens genomsnittliga avkastning,  ‐32,28 procent, så har branscherna 

råvaror  (‐34.40)  och  finans  (‐34.54  )  visat  lägre  avkastning  än  vad  marknaden  gjort. 

Resterande  branscher  och  index  har  däremot  visat  bättre  resultat  än  marknaden.  

 

• För att uppnå tillförlitliga och generella mått kring en fonds riskjusterade avkastning bör flera 

beräkningsmodeller  användas  och  utvärderas.  Detta  görs  för  att  erhålla  svar  där  olika 

parametrar  och  förhållningssätt  tas  upp  och  bekräftar  eller  dementerar  varandra,  vilket 

styrker en eventuell investering. 

 

• Om  man  ser  till  bransch‐  och  indexfondernas  genomsnittliga  standardavvikelse  och 

betavärde,  kan man  konstatera att en hög eller  låg  volatilitet  inte har påverkat  fondernas 

prestation under den finansiella krisen. 

 

• Samtliga  fonder  i  branschen  läkemedel  har  visat  positiv  avkastning,  genomsnittligt  2.08 

procent, jämfört med de andra branscherna och index som visar negativ avkastning. 

 

• Enligt  Sharpe,  Treynor  och M2  är  Läkemedels‐  och Ny  teknikbranschen  de  som  ger  högst 

riskjusterade avkastning, följt av Indexfonder. 
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• Samtliga  bransch‐  och  indexfonder  har,  vid  en  given  risk,  presterat  bättre  än marknaden 

under den givna tidsperioden, enligt M2. 

 

• Enligt CAPM  så  ses Ny  teknik  som den mest  riskfyllda branschen  kopplat  till  avkastning.  I 

motsats  ligger  branschen  Finans  nästhögst,  som  vid  de  andra  beräkningarna  visat  lägst 

riskjusterad avkastning.  

 

• Indexfonderna visar, utöver Ny teknik och Läkemedel, ett positivt alphavärde, samtidigt som 

indexfonderna visat negativa Sharpekvoter, Treynorkvoter och CAPM. 

 

• Enligt portföljteori så minskar man marknadsrisken  i sin portfölj genom att  inneha  fonder  i 

branscherna  Läkemedel,  Ny  teknik  och  Index,  och  tvärtom  ökar  risken med  fonder  inom 

Finans, Råvaror och Fastigheter.   

 

• I  förhållande  till  SML  (den  säkra  marknadslinjen)  visar  Index‐,  Ny  teknik‐  och 

Läkemedelsfonderna ett positivt alphavärde, och således en bättre utveckling än marknaden.  

 

• Av  de  undersökta  fonderna  visade  19  av  30  ett  positiva  alphavärde,  vilket  enligt  Jensen 

innebär att dessa fonder är undervärderade. 

 

• Fondförmögenheten  spelar  in gällande avkastning och utveckling  i kristider  som denna.  Ju 

högre fondförmögenhet, desto högre avkastning generellt. 

 

• Man  kan  utläsa  en  tendens  att  fonder  med  lägre  förmögenhet  presterat  något  bättre 

gällande riskjusterad avkastning mellan mars 2008 och mars 2009. 

 

• Fonder  som  innehar  höga  riskmått,  betavärde  och  standardavvikelse,  har  både  presterat 

bättre och sämre än fonder med låga riskmått, och tvärtom, under den finansiella krisen.  

 

• Att  investera  långsiktigt  i  Indexfonder,  under  dessa  finansiella  kristider,  är  ett  säkert  och 

mindre  riskfritt  alternativ  är  specifika branschfonder,  vilket också  artikeln The  truth about 

Index funds drar slutsatser kring. 
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• Fonderna med både högst avkastning och riskjusterad avkastning har varit aktivt förvaltade, 

vilket också de  fonderna  som  visat  lägst  resultat  varit. De passivt  förvaltade  fonderna har 

samtlig legat i övre mittenskiktet av de 30 undersökta fonderna. Denna spridning visar att de 

passivt förvaltade fonderna stått emot den finansiella krisen på ett positivt sätt jämfört med 

branschfonderna Finans, Fastighet och Råvaror. 

 
 
 

8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer det hållas en diskussion om vad studien uppmärksammat och lett fram 

till. Slutsatserna kommer tillsammans med idéer på framtida forskning och kritik av studien att 

överläggas. 

 
För  att påbörja denna diskussion  vill  vi  kort  tala om  studiens  tidsperspektiv. När  vi  tidtagare  sökt 

efter uppsatser kring ämnet fonder, har samtliga av dessa uppsatser undersökt fonder under längre 

tidsperspektiv.  I  och med  detta  ansåg  vi  att  ett  det  redan  finns  ett  stort  utbud  av  studier  kring 

fonders genomsnittliga avkastning och  riskjusterade avkastning under  längre  tidsperioder. Vi ansåg 

då  istället  att  det  skulle  vara  intressant  att  se  hur  olika  fonder  presterade  under  ett  kortare 

perspektiv. Detta kände vi kunde vara intressant då det ofta talas om ett långsiktigt sparande, och att 

det  kortsiktiga  sparandet  inte  får  samma  plats  på  agendan.  För  att  ytterligare  göra  studien mer 

intressant,  från  vårt  perspektiv,  ansåg  vi  att  undersökningen  skulle  innefattas  av  den  pågående 

finansiella krisen. Genom att genomföra studien på ett år, och under en kristid, tycker vi att studien 

dels  skiljer  sig  från  andra  tidigare  studier,  och  dels  ger  ett  annat  perspektiv  gällande  kortsiktiga 

placeringar. 

   Genom  att  studera  detta  anser  vi  att  vi  erhållit  intressant  och  lärorik  information  kring  hur 

fonderna  presterar  under  en  kraftig  lågkonjunktur,  och  en  omfattande  finansiell  kris. De  resultat 

studien arbetat fram ser vi som relevanta och intressanta för undersökningen, där olika bransch‐ och 

indexfonders prestation jämförts och analyserats. Studien har inte haft till syfte att skapa en generell 

bild av  fonders avkastning och  risk gällande  långsiktiga  investeringar, utan  specifikt undersöka och 

jämföra olika profilerade fonder i en krisperiod. Genom att studera en specifik och speciell tidsperiod 

anser  vi att  studiens  slutsatser ger  svar på hur branschfonders  riskjusterade avkastning  ställs mot 

indexfonder. Genom att analysera olika beräkningsmodeller som ser till riskjusterad avkastning, och 

sedan  koppla  resultaten  till  tidigare  forskning  anser  vi  att  studien  gett  en  intressant  inblick  i 
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fondprestationer  under  ansträngande  och  besvärliga  tider,  där  bland  annat  OMX  börsen  förlorat 

mycket i värde.    

   När  det  gäller  den  tidigare  forskningen  som  använts  anser  vi  att  artiklarna  varit  relevanta  och 

intressanta ur  flera perspektiv. Dessa har behandlat områden  som berör  indexfonder,  fondstorlek, 

förvaltning och  riskjusterad avkastning,  vilket  lett  till ökad  förståelse och  kunskap hos  författarna. 

Efter  att  empirin  arbetats  fram  ställdes  resultaten mot den  tidigare  forskningen,  vilket  lett  till  att 

analysen styrkts av artiklarnas slutsatser, eller motsagt sig dem. Gällande artiklarna; The truth about 

Index funds, Risk ‐Adjusted Performance of Mutual Funds, Performance and characteristics of Swedish 

mutual  funds och Mutual Fund Performance: Does  fund  size matter?, anser vi att dessa motsvarar 

våra  framtagna  slutsatser  kring  fonderna  och  deras  prestationer.  Detta  är  intressant  då  samtliga 

artiklars tidsperspektiv är längre än denna studies, och ändå ser man tydliga tendenser och likheter.  

   Om man mer  ingående  ser  till  de  beräkningsmodeller  som  använts  i  studien  anser  vi  att  dessa 

kompletterat varandra på ett bra sätt, och samtidigt styrkt vårt resultat. Dessa har tillsammans också 

styrkt  reliabiliteten,  och  visat  tydliga  mönster  på  bransch‐  och  indexfondernas  riskjusterade 

avkastning,  ur  fler  än  ett  beräkningsperspektiv.  Genom  användandet  av  flera modeller  ser man 

tydliga  riktlinjer  att  Läkemedel, Ny  teknik  samt  Index  visat  högst  riskjusterad  avkastning,  följt  av 

Råvaror, Fastighet och Finans. 

   Intervjun anses ha kompletterat och vidgat denna studie med  intressanta  fakta. Dessutom  fick vi 

medhåll av respondenten kring empirin, vilket författarna anser styrkte studiens trovärdighet.  

   Avslutningsvis anser vi att uppsatsen genomförts enligt våra önskemål och förhoppningar, med god 

hjälp av opponenternas och handledarnas vilja till förbättringar. Detta har bidragit till att uppsatsen 

känns  relevant och  intresseväckande, har besvarat  syftet och problemformuleringen  samt  kopplat 

samman studiens resultat med tidigare forskning.  

 

8.1 Framtida forskning 

Intressant  framtida  forskning  kan  vara  att  utveckla  undersökningen  mellan  branschfonder  och 

indexfonder. Man kan exempelvis göra en mer omfattande undersökning, med fler fonder och under 

ett  längre  perspektiv.  Genom  att  studera  branschfonder,  eller  fonder  som  har  en  specifik 

investeringsinriktning, under en  längre  tidsperiod, kan en mer övergripande generell  slutsats dras, 

mellan dessa typer av fonder. En annan inriktning för framtida forskning kan vara att jämföra andra 

typer av fonder. Dels branschfonder, men också indexfonder, med exempelvis regionfonder. Genom 

att  jämföra branschfonder med  fonder  som placerar  geografisk,  kan man både ur  långsiktigt‐ och 

kortsiktigt perspektiv, se skillnader och likheter gällande bland annat riskjusterad avkastning.  
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Ett  annat  exempel  på  denna  typ  av  forskning,  jämförelse  mellan  fonder,  kan  vara  att  se  hur 

respektive  bransch,  index,  region  etc.  förvaltats  nationellt,  och  jämföra  nationsförvaltare  med 

varandra. Exempel på detta är att  jämföra en Rysslandsfond  som  förvaltads  i Sverige, och en  som 

förvaltas i Tyskland.  

 

8.2 Kritik gällande genomförandet av studien 

Kritik gällande studien kan vara upplägget gällande val av fonder,  i och med att det  inte fanns fem 

svenskförvaltade  fonder  inom  varje  bransch.  Detta  ledde  till  att  samtliga  indexfonder  är 

svenskförvaltade,  medan  vissa  branschfonder  är  förvaltade  i  andra  länder.  Dock  kan  samtliga 

undersökta fonder handlas på den svenska fondmarknaden.  

   En annan faktor som kan ha påverkat studien är antalet undersökta fonder. Nuvarande antalet är 

30 stycken, och flera fonder hade troligtvis gett ett mer generaliserbart resultat. Dock måste en gräns 

dras. I och med den avsatta tiden kändes 30 fonder rimligt att undersöka. Studien har nu kunnat gå in 

djupare i varje fond, vilket bör ses som positivt. 

   En annan  faktor  som man  kan  ställa  sig  frågande  till är antalet  intervjuer. Genom att endast ha 

intervjuat en person, kan dennes åsikter varken styrkas eller kritiserar av någon annan  individ. Men 

då  intervjuns  syfte  handlade  om  att  vara  som  ett  komplement  och  vidga  empirin  för  studien 

bedömdes det att en intervju var nödvändig. 

   Insamlingen  av  tidigare  forskning  har  varit  tidskrävande,  det  har  varit  svårt  att  finna  bra 

vetenskapliga  artiklar  som  går  att  anknyta  till  studiens  syfte,  att  jämföra  branschfonder  och  dess 

prestationer. Mer  preciserad  tidigare  forskning  kring  detta  ämne  hade  kunnat  ge  forskarna  flera 

infallsvinklar att analysera mot.  
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10. Bilagor 
Här sammanfattas nödvändiga bilagor för studien.  

 
Bilaga 1 

Hur vi räknat ut den riskfria räntan (Rf) för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 STADSSKULDSVÄXLAR  SSVX 1M  SSVX 3M 

Period  Medel  Min  Max  Medel  Min  Max 

2008 Kvartal 2  4,0438 4,015 4,12 4,1352  4,081  4,197

2008 Kvartal 3  4,3104 4,13 4,55 4,4082  4,207  4,566

2008 Kvartal 4  3,1317 1,6 4,45 2,9365  1,315  4,476

2009 Kvartal 1  1,077 0,494 1,8 0,8497  0,251  1,512

http://swea.riksbank.se/sweavr/enkelResultat.do;jsessionid=AAPnztc+rG3Tf9gy5NlrDQ 

 

För att räkna fram den riskfria räntan har vi använt oss av formeln geometriskt medelvärde. 

Detta för att kunna sammanställa den riskfria räntan för de fyra senaste kvartalen. 

 

Vår beräkning ser ut som följande: 

 

(1+0,041352*1+0,044082*1+0,029365*1+0,008497)‐1 = 0,12869389  

(1+0,12869389/4)‐1 = 0,030727927 

 

Rf = 3,07 % 
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Bilaga 2 

Hur vi räknat fram marknadens avkastning (RM) för 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

MARKNADEN  UTDELNING  DATUM PROCENTUELL UTVECKLING

EAFGX  415,84  2008‐03‐31  

EAFGX  436,93  2008‐04‐30 5,0716622%

EAFGX  450,18  2008‐05‐30 3,0325224%

EAFGX  385,33  2008‐06‐30 ‐14,4053490%

EAFGX  382,56  2008‐07‐31 ‐0,7188644%

EAFGX  386,65  2008‐08‐29 1,0691133%

EAFGX  338,99  2008‐09‐30 ‐12,3263934%

EAFGX  278,17  2008‐10‐31 ‐17,9415322%

EAFGX  272,97  2008‐11‐28 ‐1,8693605%

EAFGX  281,9  2008‐12‐30 3,2714218%

EAFGX  266,18  2009‐01‐30 ‐5,5764455%

EAFGX  273,43  2009‐02‐27 2,7237208%

EAFGX  281,61  2009‐03‐26 2,9916249%

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/download/afv/EAFGX.xls 

 

Siffrorna som ligger till grund för marknadens avkastning för den aktuella perioden är 281,61 

och 415,84. 

 

Vår beräkningen ser ut som följande: 

 

(281,61‐415,84)/415,84 = ‐ 0,322792420 

 

RM = ‐ 32,28 % 
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Bilaga 3 

Hur vi räknat fram marknadens standardavvikelse (ơM) för 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 
 

MARKNADEN  UTDELNING  DATUM PROCENTUELL SKILLNADEN

EAFGX  415,84  2008‐03‐31  

EAFGX  436,93  2008‐04‐30 5,0716622%

EAFGX  450,18  2008‐05‐30 3,0325224%

EAFGX  385,33  2008‐06‐30 ‐14,4053490%

EAFGX  382,56  2008‐07‐31 ‐0,7188644%

EAFGX  386,65  2008‐08‐29 1,0691133%

EAFGX  338,99  2008‐09‐30 ‐12,3263934%

EAFGX  278,17  2008‐10‐31 ‐17,9415322%

EAFGX  272,97  2008‐11‐28 ‐1,8693605%

EAFGX  281,9  2008‐12‐30 3,2714218%

EAFGX  266,18  2009‐01‐30 ‐5,5764455%

EAFGX  273,43  2009‐02‐27 2,7237208%

EAFGX  281,61  2009‐03‐26 2,9916249%

http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/download/afv/EAFGX.xls 

 

För att räkna fram marknadens standardavvikelse har EXCEL använts. Detta gjordes med 

hjälp av den procentuella skillnaden.  

 

Uträknat via EXCEL: 0,078589  

 

För att göra om detta tal till den genomsnittliga avkastningen för undersökningsperioden 

2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 genomfördes följande beräkning. 

 

0,078589* √12 = 0,2722391 

 

ơM = 27,22 % 
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Bilaga 4 

Nedan presenteras samtliga fonders BETA för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 

FONDER  BETA 

RÅVAROR 

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  0,85

Swedbank Robur Råvarufond  0,82

Parvest Global Resources Classic Acc    1,03

Fortis L Equity Materials Europe Acc  1,11

SSgA Materials Index Equity Fund  1

 

Genomsnitt RÅVAROR  0,96

 

FASTIGHETSBOLAG 

Swedbank Robur Realinvest  0.96

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  0.95

Aviva Investors Global REIT B Acc  0.95

SEB Fastighetsfond  0.92

Folksam Globala Fastighetsfonden  0.83

 

Genomsnitt FASTIGHETSBOLAG  0,92

 

FINANS 

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  1,17

CAAM Funds Global Finance C Acc  0.92

Swedbank Robur Finansfond  0.96

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  1,12

SSgA Financials Index Equity Fund   1,02

 

Genomsnitt FINANS  1,04
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LÄKEMEDEL 

SEB Läkemedelsfond  0,92

Swedbank Robur Medica  0.95

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  0.86

SSgA Health Care Index Equity Fund  1

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  0,96

 

Genomsnitt LÄKEMEDEL  0,94

 

NY TEKNIK 

Swedbank Robur Kommunikationsfond  0,86

Skandia Time Global  1,04

Kaupthing TIME  0,97

DnB NOR Fund Nordic Technology  1,4

Cicero MÖ Time  0,94

 

Genomsnitt NY TEKNIK  1,04

 

INDEX‐FONDER 

Handelsbanken Sverigefond Index  0,98

XACT OMXS30 (Index)  0,95

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   0,96

SSgA Sweden Index Equity Fund  1

Kaupthing Sverige Index 30  0,97

 

Genomsnitt INDEX  0,97

 

Det genomsnittliga BETA för varje bransch och index är beräknad utifrån de fem aktuella fonder som 

funnit inom varje bransch, därefter har en ordinär medelvärdesberäkning genomförts. 

 

Exempel (INDEX): (0,98+0,95+0,96+1,00+0,97)/5 = 0,97 

β = 0,97
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Bilaga 5 

Nedan presenteras samtliga fonders Standardavvikelse för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 

FONDER  STANDARDAVVIKELSE

RÅVAROR   

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  23,28

Swedbank Robur Råvarufond  23,36

Parvest Global Resources Classic Acc    18,98

Fortis L Equity Materials Europe Acc  23,94

SSgA Materials Index Equity Fund  20,40

   

Genomsnitt RÅVAROR  21,99

  

FASTIGHETSBOLAG   

Swedbank Robur Realinvest  20,83

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  19,67

Aviva Investors Global REIT B Acc  20,16

SEB Fastighetsfond  21,04

Folksam Globala Fastighetsfonden  17,61

   

Genomsnitt FASTIGHETSBOLAG  19,86

  

FINANS   

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  22,44

CAAM Funds Global Finance C Acc  18,40

Swedbank Robur Finansfond  19,18

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  19,55

SSgA Financials Index Equity Fund   20,50

   

Genomsnitt FINANS  20,01
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LÄKEMEDEL 

SEB Läkemedelsfond  12,94

Swedbank Robur Medica  12,89

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  11,00

SSgA Health Care Index Equity Fund  12,17

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  15,12

   

Genomsnitt LÄKEMEDEL  12,82

  

NY TEKNIK   

Swedbank Robur Kommunikationsfond  17,21

Skandia Time Global  19,23

Kaupthing TIME  18,00

DnB NOR Fund Nordic Technology  25,50

Cicero MÖ Time  23,05

   

Genomsnitt NY TEKNIK  20,60

  

INDEX‐FONDER   

Handelsbanken Sverigefond Index  21,28

XACT OMXS30 (Index)  20,58

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   20,96

SSgA Sweden Index Equity Fund  21,62

Kaupthing Sverige Index 30  21,22

           

Genomsnitt INDEX  21,13

 

Den genomsnittliga standardavvikelsen för varje bransch och index är beräknad utifrån de fem 

aktuella fonderna per bransch och index, därefter har en ordinär medelvärdesberäkning genomförts. 

 

Exempel (INDEX): (0,2128+0,2058+0,2096+0,2162+0,2122)/5 = 0,2113    

 

Ơ = 21,13 
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Nedan presenteras samtliga fonders Sharpekvot för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 

FONDER  SHARPEKVOT 

RÅVAROR   

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  ‐1,8342

Swedbank Robur Råvarufond  ‐1,5967

Parvest Global Resources Classic Acc    ‐1,3962

Fortis L Equity Materials Europe Acc  ‐1,9674

SSgA Materials Index Equity Fund  ‐1,8088

   

Genomsnitt RÅVAROR  ‐1,7326

   

FASTIGHETSBOLAG   

Swedbank Robur Realinvest  ‐1,6707

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  ‐2,0081

Aviva Investors Global REIT B Acc  ‐1,9147

SEB Fastighetsfond  ‐1,8441

Folksam Globala Fastighetsfonden  ‐1,4878

   

Genomsnitt FASTIGHETSBOLAG  ‐1,7915

   

FINANS   

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  ‐1,9296

CAAM Funds Global Finance C Acc  ‐1,6304

Swedbank Robur Finansfond  ‐2,0073

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  ‐2,2046

SSgA Financials Index Equity Fund   ‐1,7707

   

Genomsnitt FINANS  ‐1,9110
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LÄKEMEDEL 

SEB Läkemedelsfond  0,7960

Swedbank Robur Medica  0,1784

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  ‐0,1091

SSgA Health Care Index Equity Fund  0,1233

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  0,2183

   

Genomsnitt LÄKEMEDEL  ‐0,1264

   

NY TEKNIK   

Swedbank Robur Kommunikationsfond  ‐0,6798

Skandia Time Global  ‐0,5928

Kaupthing TIME  ‐0,8556

DnB NOR Fund Nordic Technology  ‐0,5608

Cicero MÖ Time  ‐1,4273

   

Genomsnitt NY TEKNIK  ‐0,8320

   

INDEX‐FONDER   

Handelsbanken Sverigefond Index  ‐1,1419

XACT OMXS30 (Index)  ‐0,9913

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   ‐1,0305

SSgA Sweden Index Equity Fund  ‐1,1101

Kaupthing Sverige Index 30  ‐1,0038

 

Genomsnitt INDEX  ‐1,0563

 

För att beräkna Sharpekvoten har följande beräkningar genomförts. Samma uträkning är sedan 

genomförd på samtliga fonder med deras respektive siffror. 

Exempel: (INDEX)( Handelsbanken Sverigefond Index) 

Sharpekvot = (RP ‐ RF) / σP 

(‐0,206‐0,037)/0,2128 = ‐1,1419   

SH = ‐1,1419 
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Nedan presenteras samtliga fonders Treynorkvot för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 

FONDER  Treynorkvot 

RÅVAROR   

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  ‐0,5024

Swedbank Robur Råvarufond  ‐0,4549

Parvest Global Resources Classic Acc    ‐0,2573

Fortis L Equity Materials Europe Acc  ‐0,4243

SSgA Materials Index Equity Fund  ‐0,3690

   

Genomsnitt RÅVAROR  ‐0,3969

   

FASTIGHETSBOLAG   

Swedbank Robur Realinvest  ‐0,3625

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  ‐0,4158

Aviva Investors Global REIT B Acc  ‐0,4063

SEB Fastighetsfond  ‐0,4217

Folksam Globala Fastighetsfonden  ‐0,3157

   

Genomsnitt FASTIGHETSBOLAG  ‐0,3867

   

FINANS   

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  ‐0,3701

CAAM Funds Global Finance C Acc  ‐0,3261

Swedbank Robur Finansfond  ‐0,4010

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  ‐0,3848

SSgA Financials Index Equity Fund   ‐0,3559

   

Genomsnitt FINANS  ‐0,5794
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LÄKEMEDEL   

SEB Läkemedelsfond  0,1120

Swedbank Robur Medica  0,0242

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  ‐0,0140

SSgA Health Care Index Equity Fund  0,0150

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  0,0344

   

Genomsnitt LÄKEMEDEL  ‐0,0279

   

NY TEKNIK   

Swedbank Robur Kommunikationsfond  ‐0,1360

Skandia Time Global  ‐0,1096

Kaupthing TIME  ‐0,1588

DnB NOR Fund Nordic Technology  ‐0,1021

Cicero MÖ Time  ‐0,3500

   

Genomsnitt NY TEKNIK  ‐0,1648

   

INDEX‐FONDER   

Handelsbanken Sverigefond Index  ‐0,2480

XACT OMXS30 (Index)  ‐0,2147

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   ‐0,2250

SSgA Sweden Index Equity Fund  ‐0,2400

Kaupthing Sverige Index 30  ‐0,2196

 

Genomsnitt INDEX  ‐0,2301

 

För att beräkna Treynorkvoten har följande beräkningar genomförts. Samma uträkning är sedan 

genomförd på samtliga fonder med deras respektive siffror. 

Exempel: (INDEX)( Handelsbanken Sverigefond Index) 

Treynorkvot  = Rp ‐ Rf / β p 

(‐0,206‐0,037)/0,98 = ‐0,2480   

Tr  = ‐0,2480 
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Nedan presenteras samtliga fonders CAPM för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 

FONDER  CAPM

RÅVAROR   

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  ‐0,2688

Swedbank Robur Råvarufond  ‐0,2580

Parvest Global Resources Classic Acc    ‐0,3336

Fortis L Equity Materials Europe Acc  ‐0,3624

SSgA Materials Index Equity Fund  ‐0,3228

   

Genomsnitt RÅVAROR  ‐0,3084

   

FASTIGHETSBOLAG   

Swedbank Robur Realinvest  ‐0,3084

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  ‐0,3048

Aviva Investors Global REIT B Acc  ‐0,3048

SEB Fastighetsfond  ‐0,2940

Folksam Globala Fastighetsfonden  ‐0,2616

   

Genomsnitt FASTIGHETSBOLAG  ‐0,0098

   

FINANS   

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  ‐0,3840

CAAM Funds Global Finance C Acc  ‐0,2940

Swedbank Robur Finansfond  ‐0,3084

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  ‐0,3660

SSgA Financials Index Equity Fund   ‐0,3300

   

Genomsnitt FINANS  ‐0,2005
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LÄKEMEDEL 

SEB Läkemedelsfond  ‐0,2940

Swedbank Robur Medica  ‐0,3048

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  ‐0,2724

SSgA Health Care Index Equity Fund  ‐0,3228

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  ‐0,3084

   

Genomsnitt LÄKEMEDEL  ‐0,1717

   

NY TEKNIK   

Swedbank Robur Kommunikationsfond  ‐0,2724

Skandia Time Global  ‐0,3372

Kaupthing TIME  ‐0,3120

DnB NOR Fund Nordic Technology  ‐0,3372

Cicero MÖ Time  ‐0,3012

   

Genomsnitt NY TEKNIK  ‐0,3372

   

INDEX‐FONDER   

Handelsbanken Sverigefond Index  ‐0,3156

XACT OMXS30 (Index)  ‐0,3048

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   ‐0,3084

SSgA Sweden Index Equity Fund  ‐0,3228

Kaupthing Sverige Index 30  ‐0,3120

 

Genomsnitt INDEX  ‐0,3120

 

För att beräkna CAPM har följande beräkningar genomförts. Samma uträkning är sedan genomförd 

på samtliga fonder med deras respektive siffror. 

Exempel: (INDEX)( Handelsbanken Sverigefond Index) 

R = RF + β * (RM ‐ RF ) 

(0,037+0,98*(‐0,3228‐0,037)) = ‐0,3156 

R = ‐0,3156 
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Nedan presenteras samtliga fonders Jensens Alpha för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 

FONDER  JENSENS ALPHA

RÅVAROR   

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  ‐0,1212

Swedbank Robur Råvarufond  ‐0,0780

Parvest Global Resources Classic Acc    0,1056

Fortis L Equity Materials Europe Acc  ‐0,0716

SSgA Materials Index Equity Fund  ‐0,0092

   

Genomsnitt RÅVAROR  ‐0,0356

   

FASTIGHETSBOLAG   

Swedbank Robur Realinvest  ‐0,0026

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  ‐0,0532

Aviva Investors Global REIT B Acc  ‐0,0442

SEB Fastighetsfond  ‐0,0570

Folksam Globala Fastighetsfonden  0,0366

   

Genomsnitt FASTIGHETSBOLAG  ‐0,3090

   

FINANS   

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  ‐0,0120

CAAM Funds Global Finance C Acc  0,0310

Swedbank Robur Finansfond  ‐0,0396

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  ‐0,0280

SSgA Financials Index Equity Fund   0,0040

   

Genomsnitt FINANS  ‐0,1449
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LÄKEMEDEL 

SEB Läkemedelsfond  0,3080

Swedbank Robur Medica  0,3648

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  0,2974

SSgA Health Care Index Equity Fund  0,3748

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  0,3784

   

Genomsnitt LÄKEMEDEL  0,1925

   

NY TEKNIK   

Swedbank Robur Kommunikationsfond  0,1924

Skandia Time Global  0,2602

Kaupthing TIME  0,1950

DnB NOR Fund Nordic Technology  0,2312

Cicero MÖ Time  0,0092

   

Genomsnitt NY TEKNIK  0,2028

   

INDEX‐FONDER   

Handelsbanken Sverigefond Index  0,1096

XACT OMXS30 (Index)  0,1378

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   0,1294

SSgA Sweden Index Equity Fund  0,1198

Kaupthing Sverige Index 30  0,1360

 

Genomsnitt INDEX  0,1258

 

För att beräkna Jensens Alpha har följande beräkningar genomförts. Samma uträkning är sedan 

genomförd på samtliga fonder med deras respektive siffror. 

Exempel: (INDEX)( Handelsbanken Sverigefond Index) 

α = Rp − [Rf +βp * (RM − Rf )]+εp 

(‐0,206‐(0,037+0,98*(‐0,3228‐0,037)))+0 = 0,1096 

α = 0,1096 
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Nedan presenteras samtliga fonders M2‐test för perioden 2008‐03‐31 – 2009‐03‐31 

 

 

FONDER  M2‐test

RÅVAROR   

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc  ‐0,1395

Swedbank Robur Råvarufond  ‐0,0748

Parvest Global Resources Classic Acc    ‐0,0202

Fortis L Equity Materials Europe Acc  ‐0,1757

SSgA Materials Index Equity Fund  ‐0,1326

   

Genomsnitt RÅVAROR  ‐0,1118

   

FASTIGHETSBOLAG   

Swedbank Robur Realinvest  ‐0,0950

Fidelity Funds ‐ Global Property A EUR Inc  ‐0,1868

Aviva Investors Global REIT B Acc  ‐0,1614

SEB Fastighetsfond  ‐0,1422

Folksam Globala Fastighetsfonden  ‐0,0452

   

Genomsnitt FASTIGHETSBOLAG  ‐0,1279

   

FINANS   

SGAM Fund Equities Euroland Financial B Acc  ‐0,1654

CAAM Funds Global Finance C Acc  ‐0,0840

Swedbank Robur Finansfond  ‐0,1866

Dexia Eqs L Eur Fin Sec Ins C Acc  ‐0,2403

SSgA Financials Index Equity Fund   ‐0,1222

   

Genomsnitt FINANS  ‐0,1604
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LÄKEMEDEL 

SEB Läkemedelsfond  0,3114

Swedbank Robur Medica  0,4084

Fidelity Funds ‐ Global Health Care Fund A EUR Inc  0,3301

SSgA Health Care Index Equity Fund  0,3933

INVESCO Global Health Care Fund C Inc  0,4192

   

Genomsnitt LÄKEMEDEL  0,3254

   

NY TEKNIK   

Swedbank Robur Kommunikationsfond  0,1747

Skandia Time Global  0,1984

Kaupthing TIME  0,1269

DnB NOR Fund Nordic Technology  0,2072

Cicero MÖ Time  ‐0,0287

   

Genomsnitt NY TEKNIK  0,1333

   

INDEX‐FONDER   

Handelsbanken Sverigefond Index  0,0490

XACT OMXS30 (Index)  0,0900

Erik Penser Aktieindexfond Sverige (OMX)   0,0793

SSgA Sweden Index Equity Fund  0,0576

Kaupthing Sverige Index 30  0,0866

 

Genomsnitt INDEX  0,0723

 

För att beräkna M2‐test har följande beräkningar genomförts. Samma uträkning är sedan genomförd 

på samtliga fonder med deras respektive siffror. 

Exempel: (INDEX)( Handelsbanken Sverigefond Index) 

M2 = RAP = Rp
*
 = σM / σP * (RP ‐ RF) + RF 

(0,2722/0,2128)*(‐0,206‐0,037)+0,037‐(‐0,3228) = 0,0490 

M2 = 0,0490 


