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Abstract  
 
The success of fund saving in Sweden came in 1978 when the government introduced the 

favorable tax fund savings system. Today funds are the most used form of saving in Sweden, 

so that it can be calculated that the value of fund savings exceeds 1500 billion SEK. Savers 

can choose from a variety of funds, the most common being mutual funds. Since many banks 

offer similar funds it is difficult to know which one has the best fund administration 

 

The purpose of this study is to examine which of the four biggest banks in Sweden has the 

best fund administration. The banks are, SEB, Handelsbanken, Nordea and Swedbank. The 

study is limited to four funds with focus on Europe in each bank. These are Sweden funds, 

Nordic funds, European funds and East European funds. The different categories have also 

been compared in this study. Data has been collected from morningstar.se and the web pages 

of the above mentioned banks. The numbers have then been applied to with some well-tried 

theories, such as Sharpe ratio, Jensen’s alpha and Treynor ratio.  

 

The results demonstrated no great differences between the fund administrations, though 

Swedbank had the highest average return in relation to the risk in most of the funds. In the 

different categories, however, there were major differences. The East European funds had the 

highest return in all the banks. Though the differences between the banks in the different 

categories were rather small.
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Sammanfattning  
Fondsparandet fick sitt egentliga genomslag år 1978 då staten införde det skattemässigt 

gynnande skattefondsparandet. Idag är fonder en av de vanligaste sparformerna i Sverige och 

värdet på fondsparandet överstiger 1500 miljarder kronor. Som fondsparare kan man välja 

mellan olika typer av fonder, aktiefonder är den vanligaste typen. Det finns även olika 

inriktningar bland fonder som exempelvis länder eller olika typer av bolag. Då många banker 

har ett likartat utbud är det svårt att veta vilken förvaltare som är den bästa.   

 

Syftet med studien är att undersöka vilken av de fyra största bankerna i Sverige som är den 

bästa fondförvaltaren. Dessa fyra banker är SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. 

Studien har avgränsats till fyra regionala fonder i respektive bank med inriktning på Europa. 

Dessa fonder ses som likvärdiga vilket var ett viktigt kriterium. Förutom att se vilken av de 

fyra bankerna som är den bästa fondförvaltaren har även de olika inriktningarna jämförts för 

att se om det finns några märkbara skillnader mellan dem. 

 

De data som använts i studien har främst samlats in från morningstar.se och bankernas egna 

hemsidor. Den har sedan bearbetats med hjälp av ett antal väl berövade teorier vilka är 

Sharpekvot, Jensens alfa och Treynorkvot. Dessa beaktar den genomsnittliga avkastningen 

och risken.  

 

Resultatet visade att det inte fanns några märkbara skillnader mellan de olika förvaltarna. 

Swedbank var den bank som hade högst genomsnittliga avkastning i förhållande till risk i flest 

antal fonder. Skillnaden mellan bankerna var dock inte så stora att det går att säga att 

Swedbank generellt är en bättre fondförvaltare än de övriga. Inom de olika inriktningarna 

fanns de dock större skillnader. Det gick tydligt att se att Östeuropafonderna var de fonder 

som haft den högsta avkastningen i samtliga banker. Skillnaden mellan bankerna inom de 

olika inriktningarna var dock små.  
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1 Inledning  
Under inledningen kommer bakgrunden och problemformuleringen att presenteras. Syftet 

med studien samt en avgränsning kommer att definieras. 

 

1.1 Bakgrund  

I Sverige grundades den första fonden under 1950-talet. Men fondsparandets genomslag 

dröjde fram till 1978 då den nya regeringen införde det skattemässigt gynnande 

skattefondsparandet. Det innebar att det blev möjligt för fondförvaltare att placera kapitalet i 

aktier. När börskurserna steg under 1980-talet ökade intresset för att spara i fonder. I början 

var handeln begränsad till Sverige på grund av valutaregleringen. När valutarestriktionerna 

togs bort 1989 blev handeln internationell. Därefter har utvecklingen av den svenska 

fondmarknaden tagit fart.1 Värdet på fondsparandet i Sverige överstiger idag 1500 miljarder 

kronor, vilket kan jämföras med 300 miljoner kronor under början av  

1970-talet.2 

 

Att placera i fonder är inte lika riskabelt som att placera i aktier. Fondförvaltarna har en god 

inblick i marknaden och placerar i aktier och andra värdepapper till spararnas fördel. Som 

privatperson kan det vara svårt att veta var man ska placera för att uppnå bästa resultat. Därför 

väljer många att placera i fonder istället för aktier. 2008 sparade 98 procent av alla svenskar 

mellan 18 och 74 år i fonder av något slag. Bortser man från PPM, premiepensionsspararna, 

sparar 74 procent av befolkningen i fonder. Man sparar i fonder främst för att spara till 

pensionen eller för att spara ihop en buffert. Vad man har för syfte med sitt sparande påverkar 

valet av fondform.3  

 

Det finns olika typer av fonder som man som privat person kan spara i. Den vanligaste formen 

är aktiefonder där fondkapitalet måste bestå av minst 75 procent aktier eller aktierelaterade 

instrument.4 Andra alternativa fonder är blandfonder, räntefonder, fond-i-fond och  

hedgefonder.5 Skillnaden mellan de olika fondformerna är hur kapitalet placeras och till 

vilken risk. 

                                                 
1  Haksel. (2000) Fondhandboken. Sid.11-12. 
2  http://www.aktiefondtips.se/fonder (2009-04-20) 
3  http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf (2009-04-20) 
4  Nilsson, (2004) Fondboken fakta och regler. Sid.32.  
5  http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf (2009-04-20) 
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Det finns olika typer av fondbolag och de vanligaste är banker, försäkringsbolag och 

värdepappersbolag. Fondbolagens uppgift är förvaltning och administrationen av fonderna till 

andelsägarens fördel. Det innebär att de ska sträva efter en så hög avkastning som möjligt i 

förhållande till den givna risken. 6 En väsentlig faktor vid val av förvaltare är bland annat 

bekvämlighet vilket gör att flera väljer den bank där de redan är kund.  

 

De fyra största bankerna i Sverige är idag SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. 

Samtliga erbjuder ett stort utbud av fonder som man som privatperson kan välja att placera 

och spara sina pengar i. Det går att välja mellan ett flertal olika inriktningar som bland annat 

regionala fonder, branschfonder och globalfonder. Med regionala fonder menas att kapitalet 

placeras i en viss region eller ett specifikt land.7  

 

1.2 Problemdiskussion  

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Storleken på risken varierar beroende på vilka fonder 

man väljer att placera sina pengar i. Att ta ställning till hur stor risk man som sparare är villig 

att ta kan vara komplicerat. Det kan även vara svårt att bedöma risken för de olika fonderna. 

Därför är fondförvaltarens uppgift bland annat att vara tydlig med vad som gäller för 

respektive fond och vilken risk som ges i förhållande till den förväntade avkastningen.   

 

Aktiefonder erbjuder allt från låg till hög risk beroende på vilken inriktning fonden har. För 

det investerade kapitalet köper förvaltaren aktier fördelade över olika aktiebolag. Vilka bolag 

bestäms bland annat av fondens inriktning. Aktiefonder är därför beroende av hur det går för 

de specifika aktierna. Förvaltarna har en viktig uppgift i att välja aktier som gynnar fonderna 

och ger en så bra avkastning som möjligt.  

 

Om man väljer att placera sina pengar i regionala fonder har det stor betydelse vilken region 

man väljer då risken och den förväntade avkastningen skiljer sig åt. I länder med en hög 

tillväxt kan fonderna på kort sikt ge en hög avkastning, men i sämre tider kan avkastningen 

svänga lika mycket åt motsatt håll. Ett exempel på det är Baltikum som har haft en hög 

avkastning på sina fonder innan finanskrisen bröt ut under hösten 2008.  

 

                                                 
6  Nilsson. (2004) Fondboken fakta och regler. Sid.24. 
7 http://www.seb.se/pow/default.asp (2009-05-06) 
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Det kan vara svårt som fondsparare att veta vilken bank som erbjuder den bästa förvaltningen 

då bankerna erbjuder sina kunder fonder med likvärdig inriktning. Det är omöjligt att säga 

vilken av alla fonder som på sikt ger den bästa avkastningen eftersom de påverkas av flera 

faktorer. En viktig faktor är dock hur kapitalet placeras och i vilka aktier. Förvaltningen är 

därför avgörande för att fonderna ska få en så hög avkastning som möjligt.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilken av de svenska storbankerna som har lyckats bäst 

med förvaltningen av regionala fonder inriktade på Europa. Studien syftar till att undersöka 

vilken bank som har haft högst avkastning i förhållande till risktagandet.    

 

1.4 Frågeställning 

För att se om det finns någon skillnad i förvaltningen hos de olika storbankerna i Sverige 

kommer ett antal frågor att besvaras:  

 

• Har någon av bankerna generellt en högre avkastning för de regionala fonderna än 

övriga? 

• Hur skiljer sig de olika fondinriktningarna åt i förhållandet mellan risk och 

avkastning? 

• Finns det något samband mellan fondernas risk och avkastning? 

• Finns det någon väsentlig skillnad mellan bankernas fonders avkastning och risk 

jämfört med exempelvis en AP-fond eller ett investmentbolag? 

 

1.5 Avgränsning  

Studien har avgränsats till de fyra största bankerna i Sverige vilka är SEB, Handelsbanken, 

Nordea och Swedbank. Den har även avgränsats till att undersöka regionala fonder inriktade 

på Europa. I respektive bank valdes fyra likvärdiga fonder. Ett gemensamt krav var att 

fonderna skulle ha varit verksamma i minst tio år för att likvärdig data ska finnas tillgänglig. 

Tidsperioden är avgränsad till sex år, 2003-2008.  
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2 Metod 

I metodavsnittet följer en redogörelse för vilka metoder som kommer att användas i studien. 

Det följs av en beskrivning av urvalsprocessen samt metod- och källkritik.  

 

2.1 Val av metod  

Då studien syftar till att undersöka vilken bank som har lyckats bäst med förvaltningen av 

regionala fonder inriktade på Europa är det en deskriptiv studie. Med deskriptiv menas att 

studien är beskrivande.8 

 

2.1.1 Deduktiv och induktiv ansats 

Deduktiv ansats innebär att prova redan etablerade teorier genom att dra slutsatser från 

generella principer till att gälla i konkreta sammanhang. Induktiv ansats innebär att ta fram 

nya teorier och applicera dem på verkligheten genom att dra slutsatser från det speciella till 

det generella.9 I denna studie kommer den deduktiva ansatsen att användas då teorier har 

applicerats på det som ska undersökas. Redan etablerade modeller kommer att användas för 

att räkna fram risken hos respektive banks fonder. 

 

2.2 Datainsamling  

Data har samlats in från bankernas egna hemsidor samt morningstar.se. Böcker inom 

finansiering har att används till att beskriva modeller och annat som är relevant för studien. 

Ett antal vetenskapliga artiklar har använts som grund för tidigare forskning inom ämnet. 

 

2.2.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata innebär data som samlats in genom exempelvis intervjuer eller enkäter för att 

sedan analyseras. Sekundärdata innebär att använda redan bearbetad information.10 Till denna 

studie används sekundärdata då data redan är bearbetat av respektive bank eller 

morningstar.se. 

                                                 
8 Olsson & Sörensen. (2007) Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Sid.67. 
9 Johannesen & Tufte. (2003) Samhällsvetenskaplig metod. Sid.35. 
10 Olsson & Sörensen. (2007) Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Sid.31. 
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2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

I en undersökning används kvalitativ eller kvantitativ datainsamling eller en kombination av 

dem båda. Kvalitativ data är texter som bearbetas och analyseras för att få fram 

meningsinnehållet i dem. Kvantitativ data består av operationaliserade variabler och denna 

metod lämpar sig för statistiska analyser eller beräkningar.11 Kvantitativa ansatsen har hämtat 

mycket från naturvetenskapen men är idag en metod som används då mänskliga fenomen 

studeras. Den kvalitativa ansatsen utförs ofta på ett litet urval vilket ger en mer detaljerad bild 

av det som studeras.12 Data som använts till denna studie är kvantitativ då den studerar ett 

fenomen som förutsätter ett stort antal uträkningar.    

 

2.3 Urval  

Det är viktigt att ha ett urval som är representativt för det som ska undersökas. Till denna 

studie gjordes ett flerstegsurval. Med flerstagsurval menas, som namnet antyder, att urvalet 

görs i flera steg.13 Första urvalet i denna studie var de fyra storbankerna i Sverige som är SEB, 

Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Nästa steg i urvalet var att välja regionala fonder 

inriktade på Europa i respektive bank. Resultatet blev följande: 

 

SEB  

• SEB Sverigefond (7401.40) 

• SEB Nordenfond (3530.07) 

• SEB Europafond (3598.21) 

• SEB Östeuropafond (2046.68) 

 

Handelsbanken  

• Handelsbanken Sverigefond (4700.15) 

• Handelsbanken Nordenfond (2600.29) 

• Handelsbanken Europafond (1426.87) 

• Handelsbanken Östeuropafond (1113.57) 

                                                 
11 Johannesen & Tufte. (2003) Samhällsvetenskaplig metod. Sid.69. 
12 Johannesen & Tufte. (2003) Samhällsvetenskaplig metod. Sid.21. 
13 Denscombe. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Sid.22. 
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Nordea  

• Nordea Sverigefond (3213.69) 

• Nordea Nordenfond (4823.84) 

• Nordea Europafond (3744.16) 

• Nordea Östeuropafond (790.61) 

 

Swedbank  

• Swedbank Robur Sverigefond (4799.37) 

• Swedbank Robur Nordenfond (3850.45) 

• Swedbank Robur Europafond (3878.48) 

• Swedbank Robur Östeuropafond (3422.45) 

 

Fondförmögenheten för samtliga fonder anges efter respektive fond i miljoner kronor14.  

Dessa fonder är inte representativa för respektive banks förvaltning generellt men de är 

representativa för det som undersökningen syftar till att undersöka. Fonderna kan ses som 

likvärdiga då de alla är av samma slag. Som exempel placerar samtliga Sverigefonder i stora 

och medelstora svenska företag15. 

 

2.4 Reliabilitet och Validitet 

Vid undersökningar är det viktigt att använda sig av tillförlitliga källor för att undersökningen 

ska ha en så hög reliabilitet och validitet som möjligt.  

 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet visar hur tillförlitlig de data som samlats in är. Det kan mätas genom att samma 

undersökning genomförs flera gånger eller genom att flera forskare undersöker samma sak.16 

De teorier som kommer att användas i studien är väl beprövade och är de bäst lämpade till det 

studien syftar att undersöka. Alla formler kommer att hämtas från böcker och anses därför 

som tillförlitliga källor. Som ett resultat av det, och då den metod som kommer att användas i 

denna studie, har använts i tidigare studier anses resultatet ha en hög reliabilitet.  

                                                 
14 www.morningstar.se (2009-05-25) 
15 www.morningstar.se (2009-04-20) 
16 Johannesen & Tufte. (2003) Samhällsvetenskaplig metod. Sid.265. 
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2.4.2 Validitet 

Validitet innebär hur väl data representerar det fenomen som undersökningen syftar till att 

undersöka.17 I denna studie används data som samlats in från säkra källor och teorier som är 

väl beprövade, därför kommer studien ha en hög validitet. Variabler kommer att hämtas från 

bland annat morningstar.se och kommer att vara rätt variabler för det som ska undersökas. Det 

är viktigt för att undersökningen ska ha en hög validitet.  

 

2.5 Metodkritik 

Metoden, och beskrivningen av den, är en garanti för att undersökningen har gjorts på rätt 

sätt. Det är därför viktigt att metoden inte har några brister som kan påverka att resultatet inte 

blir korrekt.18 Den metod som kommer att användas i denna studie har valts för att den anses 

vara den bäst lämpade metoden till det som ska undersökas. Då det är avgörande för resultatet 

vilken metod som används, är det viktigt att använda en metod som är relevant för det studien 

syftar till att undersöka. Metoden som ska användas går inte heller att påverka med egna 

åsikter eller egna preferenser då all data redan bearbetats av obehöriga och inte ändrats något 

efter det. Studien innebär många uträkningar vilket kan orsaka räknefel men då dessa kommer 

att kontrolleras noga av de båda skribenterna under studiens gång ska detta inte vara något 

som kommer att påverka resultatet.   

 

2.6 Källkritik 

Det är viktigt att kritiskt granska de källor som används när man skriver vetenskapliga texter 

och uppsatser. Det innebär inte att man måste vara negativ utan att man utvärderar källorna 

för att se om de går att lita på.19 Till denna studie kommer flera olika typer av källor att 

användas, som exempelvis faktaböcker, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Detta 

för att resultatet ska bli trovärdigt. Källorna kommer under studiens gång att kritiskt granskas 

för att säkerställa att de är tillförlitliga. De formler som kommer att användas kommer slås 

upp i flera faktaböcker för att se att de är korrekta och att de mäter det studien syftar till att 

undersöka. Avkastningen som kommer att hämtas från morningstar.se kommer att jämföras 

med siffror från bankernas egna hemsidor. 

                                                 
17 Johannesen & Tufte. (2003) Samhällsvetenskaplig metod. Sid.267. 
18 Christer Bjurwill. (2001) A, B, C och D – Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Sid.39. 
19 Jan Trots. (2008) Att skriva uppsatts med akribi. Sid.58. 



 

3 Teori  

I teoriavsnittet följer en redogörelse för de teorier som kommer att användas i 

undersökningen. Tidigare forskning som är relevant för studien kommer även att presenteras.  

 

3.1 Teori beskrivning 

För att mäta bankernas avkastning och risk och sätta dessa i förhållande till varandra används 

ett antal formler. Resultatet kommer visa vilken bank som har lyckats bäst med sin förvaltning 

och vilken bank som det har gått minst bra för. Med risk menas i detta fall den risk som finns 

att avkastningen blir något annat än den förväntade avkastningen. Små avvikelser från 

medelvärdet innebär låg risk och stora avvikelser innebär hög risk. Avkastningen och risken 

kan ses som två aspekter av samma sak, avkastningens sannolikhetsfördelning.20 

 

3.2 Variansen 

Variansen är ett mått på risk och visar den genomsnittliga kvadrerade avvikelsen från 

medelvärdet.21Med det menas exempelvis att fondernas avkastning jämförs med marknadens 

index. Variansen måste räknas fram i denna undersökning för att det sedan ska gå att räkna 

fram standardavvikelsen. Formeln ser ut som följande:22 

 

T
)R(R 2

AA2 −∑
=σ  

 

 2σ = Variansen 

  RA = Avkastning per år 

⎯RA = Genomsnittlig avkastning per år 

   T  = Antal år 

                                                 
20 Gavelin, Sjöberg. (2007) Finansiell ekonomi i praktiken. Sid. 149. 
21 Gavelin, Sjöberg. (2007) Finansiell ekonomi i praktiken. Sid. 149. 
22 Gavelin, Sjöberg. (2007) Finansiell ekonomi i praktiken. Sid. 178. 
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3.3 Standardavvikelse 

Även standardavvikelsen är ett riskmått och det räknas fram genom att dra kvadratroten ur 

variansen. Resultatet visar då hur långt från den förväntade avkastningen värdet ligget.23  

 

2σσ =  

 
2σ  = Variansen 

 σ   = Standardavvikelsen 

 

3.4 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen visar om det finns något signifikant samband mellan två eller flera 

variabler. Med signifikant samband menas statistiskt säkerställt. Analysen görs i ett antal steg 

vilka presenteras nedan.  

 

3.4.1 Standardavvikelsen 
Till att börja med måste standardavvikelsen för samtliga variabler räknas fram. Det görs med 

hjälp av följande formel24: 

 

)1(
/)(s

)1(
/)(s

22

y

22

x

−
∑−∑

=

−
∑−∑

=

n
nyy

n
nxx

 

 

S = Standardavvikelsen 

n = Antal år 

x = Variabel 1 

y = Variabel 2 

 

 

                                                 
23 Gavelin, Sjöberg. (2007) Finansiell ekonomi i praktiken. Sid. 150. 
24 Körner, Svante & Wahlgren, Lars. (2005) Statistiska metoder. Sid. 51 
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3.4.2 Regressionslinjen 
Regressionslinjen måste räknas fram då den visar vart linjen skär y-axeln samt för att se hur 

variablerna rör sig i förhållande till varandra. Följande formler kommer att användas25: 

 
xbay ×+=  

 

( )
n
xx

n
yxxy

b 2
2 ∑

−∑

∑∑
−∑

=  

 
xbya ×−=  

 

a = Anger var regressionslinjen skär y-axeln 

b = Anger hur många enheter y ändras då x ändras med en enhet 

n = Antal år 

x = Variabel 1 

y = Variabel 2 

 

3.4.3 Korrelationskoefficienten 
Nästa steg är att räkna fram korrelationskoefficienten som visar styrkan av det linjära 

sambandet. Följande formel används:26 
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r = Korrelationskoefficienten 

x = Variabel 1 

y = Variabel 2 

n = Antal år 

 

                                                 
25 Körner, Svante & Wahlgren, Lars. (2005) Statistiska metoder. Sid. 70 
26 Körner, Svante & Wahlgren, Lars. (2005) Statistiska metoder. Sid. 76 
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3.4.4 Hypotesprövning 
Till sist görs en hypotesprövning för att se om det finns något signifikant samband mellan de 

valda variablerna. T-värdet som räknas fram jämförs sedan med en t-fördelningstabell. 

Följande formel används27: 

 

( ))2/()1(
rt

22-n
−−

=
nr

 

 

t = t-värde 

r = Korrelationskoefficienten 

n = Antal år 

 

3.5 CAPM (Capital asset pricing model) 

William Forsyth Sharpe är en amerikansk nationalekonom som tillsammans med Harry M. 

Markowitz och Merton H. Miller fick nobelpriset år 1990 för sina insatser i finansiell 

ekonomi. Sharpes mest kända bidrag är CAPM modellen som han beskrev i en artikel skriven 

1964.28  

 

CAPM modellen är baserad på en samling specifika antaganden om investerares beteende. 

Den visar relationen mellan den förväntade avkastningen och risken i form av betavärdet. 

Modellen utgår även från att det finns en perfekt värdepappersmarknad. Utifrån detta 

antagande antas att alla investerare kommer ha likvärdiga portföljer innehållande riskfyllda 

tillgångar. Denna portfölj är mer känd som marknadens portfölj.  

 

CAPM tar inte hänsyn till skatter, transaktionskostnader och låneräntor. Fokus flyttas på så 

sätt från hur enskilda investerar till hur priserna förändras när alla handlar med samma 

förutsättningar. Genom att undersöka hur det investeras på en marknad kan relationen mellan 

risk och avkastning lättare tas fram.29 Modellen visar att den förväntade avkastningen 

motsvarar summan av den riskfria räntan, betavärdet samt marknadens riskpremie. Modellen 

tar främst hänsyn till betavärdet då riskpremien styrs av den.30

                                                 
27 Körner, Svante & Wahlgren, Lars. (2005) Statistiska metoder. 
28 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/villiamfsharpe (2009-04-29) 
29 Alexander, William, Jeffery. (2000) Fundamentals of investments. Sid.190-205. 
30 Ross, Westerfield, Jaffe. (2005) Corporate finance. Sid.285. 
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Formeln för CAPM ser ut som följande31: 

 

R = R
F 

+ β ×  (R
M 

– R
F
) 

 

R = Förväntad avkastning 

R
F 

= Riskfri ränta  

β  = Betavärdet 

R
M 

= Marknadens avkastning 

 

3.6 Beta 

Betavärdet används i CAPM modellen och mäter som tidigare nämnt den förväntade 

avkastningen. Betavärdet är ett riskmått som mäter sambandet mellan avkastningen för en 

aktie, eller en fond, och marknadens avkastning. Är betavärdet större än 1,0 innebär det att 

fondens avkastning förändras mer än marknadens avkastning och att fonden har en 

förhållandevis hög risk. Är betavärdet däremot mindre än 1,0 betyder det att fondens värde 

varierar mindre än marknadens och att fonden har en förhållandevis låg risk. Är betavärdet 

lika med 1,0 innebär det att fonden stiger med 1 procent om marknaden också gör det. 

Betavärdet förändras över tiden och det är viktigt att ta hänsyn till vid uträkning av risk.32 För 

att räkna ut beta måste vi först räkna på följande formel33: 

 

N
)RR()RR()R,(R Cov MMAA

MA MA
−×−Σ

== σ  

   

AMσ = Fondens standardavvikelse multiplicerat med marknadens standardavvikelse  

  RA = Avkastning per år 

⎯RA = Genomsnittlig avkastning per år 

  R
M 

= Marknadens avkastning 

⎯RM = Marknadens genomsnittliga avkastning 

  N = Antal år 

                                                 
31 Ross, Westerfield, Jaffe. (2005) Corporate Finance Sid.354. 
32 http://www.aktiefondtips.se/fonder/ordlista/betavarde (2009-04-14) 
33 Ross, Westerfield, Jaffe. (2002) Corporate Finance Sid.247.  
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Därefter kommer följande formel att användas för att räkna fram fondernas betavärden34: 

 

)R(
)R,(R Cov

M
2

MA

σ
β =  

 

 β  = Betavärdet 

  RA = Avkastning per år 

  R
M 

= Marknadens avkastning 

 2σ  = Variansen 

 

3.6 Sharpekvot 

Utöver CAPM modellen har William F. Sharpe även tagit fram en modell kallad Sharpekvot. 

Det är ett mått på den riskjusterade avkastningen som relaterar överavkastningen mot riskfri 

avkastning till total risk, i form av standardavvikelsen. Den mäter avkastningen i förhållande 

till den valda risken. Ju högre Sharpekvot desto högre avkastning i relation till fondens risk. 

Sharpekvoten är ett vanligt mått för värdering av fonders utveckling. Den kan även användas 

för att jämföra olika fondförvaltare. Följande formel kommer att användas.35   

 

σ
FA R RSharpekvot −

=  

 

⎯RA = Genomsnittlig avkastning per år 

  RF = Riskfri ränta 

  σ  = Standardavvikelsen 

 

                                                 
34 Ross, Westerfield, Jaffe. (2005) Corporate Finance. Sid.306 
35 Gavelin, Sjöberg. (2007) Finansiell ekonomi i praktiken. Sid.254. 
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3.7 Jensens alfa 

Jensens alfa utvecklades 1968 av Michel Jensen. Det är ett mått på riskjusterad avkastning i 

förhållande till CAPM. Den visar en fonds avkastning i förhållande till vad den borde ha varit 

genom att använda sig av fondens CAPM och beta. Man subtraherar fondens överavskrivning 

med marknadens index och fondens beta. Det är bra att ha en positiv alfa då det betyder att 

fonden har lyckats bättre än förväntat. Formeln ser ut som följer:36  

 

[ ] Pεβα +−×+−= )RR(RR FMPFP  

 

 α  = Jensens Alfa 

 RP = Portföljens avkastning 

 R
F 

= Riskfri ränta  

β P = Portföljens beta 

 R
M 

= Marknadens avkastning 

 Pε = Felterm vid regression, medelvärde noll 

 

Det går även att skriva om formeln och i denna studie kommer följande att användas vid 

beräkning av Jensens Alfa:  

 

Pβα ×−−−= )RR()RR( FMFA  

 

  α  = Jensens Alfa 

⎯RA = Genomsnittlig avkastning per år 

⎯RF = Riskfri ränta 

⎯RM = Marknadens genomsnittliga avkastning 

 β P = Portföljens beta 

 

                                                 
36 Gavelin, Sjöberg. (2007) Finansiell ekonomi i praktiken. Sid.256. 
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3.8 Treynorkvot 

Treynorkvot utvecklades av finansekonomen Jack Treynor. Det är ett alternativt mått på 

riskjusterad avkastning i förhållande till CAPM. Skillnaden är att istället för att subtrahera 

som i Jensens alfa så divideras överavkastningen med beta, vilket innebär att riskpremien 

divideras med beta. Både Jensens alfa och Treynorkvot har gemensamt att de fokuserar på 

fondens betavärde. Fokus hos dem båda ligger på vilken risk som placeringen bidrar med till 

den totala marknadsrisken för fonderna.37  

 

β
FA R RtTreynorkvo −

=  

 

⎯RA = Genomsnittlig avkastning 

  RF = Riskfri ränta 

  β  = Betavärdet 

 

3.9 Tidigare forskning 

 

William F. Sharpe’s Contributions to Financial Economics 

I artikeln William F. Sharpe’s Contributions to Financial Economics skriver Robert H. 

Litzenberger om Williams Sharpe’s bidrag till finansiell ekonomi. Han redogör för Sharpes 

publikationer om CAPM modellen, portföljteorin och andra modeller. Han menar att hans 

bidrag har haft en stor inverkan även utanför “den akademiska världen” genom att de hela 

tiden har utvecklats och även tillämpats praktiskt i både finans- och investeringsförvaltningar. 

De har använts vid mätning av risk samt vid uträkningar av aktie- och pensionsfonder. 38  

 

Sharpe har haft ett stort inflytande i den finansiella världen och hans bidrag ligger till grund 

för ett flertal modeller. CAPM modellen exempelvis, används i både Jensens alfa och 

Treynorkvot genom att avkastningen ställs i förhållande till CAPM. Båda Jensens alfa och 

Treynorkvot kommer att användas i denna studie. Sharpe har också utvecklat Sharpekvot som 

även den kommer att användas. 

                                                 
37 Gavelin, Sjöberg. (2007) Finansiell ekonomi i praktiken. Sid.257. 
38 Litzenberger Robert H. (1991) William F. Sharpe’s Contributions to Financial Economics  
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The Mutual Fund Industry 60 Years Later: For Better or Worse? 

I artikeln The Mutual Fund Industry 60 Years Later: For Better or Worse? skriver John C. 

Bogle om aktiefondernas utveckling under en 60 års period, från år 1945 fram till år 2005. 

Han lyfter fram viktiga aspekter som har påverkat utvecklingen och belyser bland annat 

marknadens förändring samt förändringen i sparandet. Fondmarknaden har ökat betydligt 

under denna 60 års period. År 2004 fanns det ett stort antal fonder som var specialiserade på 

specifika branscher eller länder vilket är en förhållandevis ny företeelse. Bogle ser många 

nackdelar med fondmarknadens utveckling. Han hävdar att fondmarknaden måste gå tillbaka 

till sina rötter. Bland annat genom att ge investerarna bättre information om tillgångarna, valet 

av fonder, riskerna, den förväntade avkastningen och kostnaderna.39 

 

De olika inriktningarna som bankerna erbjuder och som kommer att undersökas i denna studie 

är en förhållandevis ny företeelse. Det är därför intressant att se om det finns några 

prestationsmässigt märkbara skillnader mellan de olika inriktningarna.  

 

Individual risk preference in portfolio selection 

Henry Allen Latanés artikel handlar om individuella riskpreferenser när utdelningar och 

sannolikheter är specificerade. En studie baserad på valet mellan riskfyllda portföljer och 

portföljer som ses som förhållandevis säkra har genomförts på 74 studenter för att se vilka 

portföljer de väljer. Latané börjar med att redogöra för olika modeller och kriterier. Han 

menar att individuella val baseras på framtida händelser, uppskattade utdelningar och 

individuella riskpreferenser. Utöver denna information krävs tre kriterier för val av portföljer. 

Dessa är förväntat värde, standardavvikelsen och det geometriska medelvärdet. Resultatet 

visade bland annat att flera studenter valde högriskportföljer med en hög förväntad avkastning 

än högriskportföljer med en låg förväntad avkastning. Valet av portfölj påverkas av både det 

geometriska medelvärdet och standardavvikelsen.40  

 

Denna undersökning kommer att jämföra hur det har gått för de olika fondinriktningarna 

genom att titta på bland annat fondernas avkastning och risk vilka Latané ansåg vara två 

viktiga aspekter. Varje fonds avkastning kommer även att jämföras med den förväntade 

avkastningen i form av marknadens jämförelseindex vilket också är ett kriterium för Latané.  

                                                 
39 Bogle John C. (2005) The Mutual Fund Industry 60 Years Later: For Better or Worse?  
40 Henry Allen Latanés. (1960) Individual risk preference in portfolio selection. 
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Are CFA Charterholders Better Equity Fund Managers? 

I artikeln Are CFA Charterholders Better Equity Fund Managers? undersöker författarna om 

det finns någon skillnad på aktiefonder som förvaltas av en grupp förvaltare där minst en har 

examen i CFA och en grupp där ingen av dem har det. De undersöker fonder under 

tidsperioden 1988 fram till 1992. I CFA utbildningen, Chartered Financial Analyst, ingår 

studier i etiska och professionella normer, värdepappersrätt och reglering, redovisning, 

kvantitativ analys, ekonomi, räntebärande och aktierelaterade värdepapper samt 

portföljförvaltning.  

 

Resultatet av undersökningen visade att gruppen med minst en fondförvaltare som har en 

examen i CFA presterar bättre än de övriga grupperna. Baserat på denna undersökning 

värderar investerare utbildningen på fondförvaltarna vid val av fonder. Även om ett flertal av 

deras undersökningar visade att fonderna som förvaltades av fondförvaltare med högre 

utbildning presterade bättre, krävs det fler detaljerade analyser för att säkerställa resultatet 

enligt författarna.41  

 

Bankerna som kommer att undersökas i denna studie är starka varumärken inom 

finansvärlden och ses därför som tillförlitliga. Det finns även en förväntning om att de ska ha 

goda kunskaper inom sitt ämnesområde. Bankerna erbjuder ett stort utbud av tjänster och 

många kunder har allt samlat i en och samma bank av bekvämlighetsskäl. Det kan därför 

kännas naturligt att även kontakta sin bank vid köp av fonder.  

 

                                                 
41 Ravi Shukla & Sandeep Singh. (1994) Are CFA Charterholders Better Equity Fund Managers?  
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4 Resultat 

I resultatavsnittet redovisas det resultatet som har tagits fram genom att teorierna har 

tillämpats på de data som ingår i studien. 

 

Resultatet är redovisat i tabeller och diagram där respektive bank samt marknadens index har 

varsin färg. 

 

 
  

 

Marknadens jämförelseindex som har använts i denna uppsats är Morningstars eget 

framräknade index:42 

För Sverigefonderna 

• Aktier/Sverige 

För Nordenfonderna 

• Aktier/Sverige/Sverige, Diversifierade/Norden 

För Europafonderna 

• Aktier/Breda utland/Europa 

För Östeuropafonderna 

• Aktier/Hög risk utland/Tillväxtmarknader/Östeuropa inkl Ryssland/ Östeuropa 

 

 

Riskfriränta 

Den riskfria räntan som använts vid uträkningar har hämtats från riksbankens hemsida genom 

att ta fram räntan för en statsobligation med 7 års löptid43. 

 

                                                 
42 http://www.morningstar.se/fondindex/index.asp (2009-04-24) 
43 http://swea.riksbank.se/sweavr/avancerad (2009-04-08) 
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4.1 Avkastning 

Avkastningens utveckling för de valda fonderna, under den valda tidsperioden år 2003 till år 

2008, redovisas nedan i tabellen. Samtliga fonder har haft en relativt jämn utveckling och 

under 2005 hade de flesta fonderna en hög avkastning. Som man även kan se nedan sjönk 

avkastningen för samtliga fonder under 2008.  

 

De fonder som har haft högst avkastning i samtliga banker är Östeuropafonderna. 

Europafonderna däremot har haft relativt låg avkastning i förhållande till de andra fonderna i 

studien. Sverigefonderna och Nordenfonderna har haft en likvärdig utveckling. Som man även 

kan se nedan följer samtliga fonder marknads index relativt väl. 

 

Samtliga siffror i tabellen är hämtade från Morningstars hemsida.44  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totalt
Sverigefond        
SEB 33,3 16,6 29,8 25,5 -3,7 -39,1 62,4
Handelsbanken 29,5 12,5 35,7 25,6 -1,0 -39,0 63,3
Nordea 32,8 13,9 32,7 29,1 -2,8 -38,2 67,5
Swedbank Robur 33,5 20,6 36,7 29,4 -3,3 -41,0 75,9
Marknadens index 29,9 17,0 37,8 24,3 -1,7 -39,7 67,6
        
Nordenfond        
SEB 22,6 20,7 43,9 17,7 10,0 -40,9 74,0
Handelsbanken 21,8 12,6 43,0 21,2 13,6 -44,2 68,0
Nordea 24,1 18,8 39,8 29,0 9,4 -41,7 79,4
Swedbank Robur 25,8 19,4 44,3 23,5 11,0 -43,9 80,1
Marknadens index 27,7 20,7 45,6 23,0 6,4 -43,6 79,8
        
Europafond        
SEB 13,2 13,8 38,5 20,5 5,9 -44,2 47,7
Handelsbanken 14,3 8,4 32,3 11,6 9,5 -36,1 40,0
Nordea 10,8 3,9 31,1 9,5 7,1 -36,1 26,3
Swedbank Robur 10,9 5,9 28,1 13,6 9,8 -35,0 33,3
Marknadens index 17,1 12,5 32,8 17,0 5,0 -37,2 47,2
        
Östeuropafond        
SEB 33,4 24,0 71,2 30,8 19,8 -63,4 115,8
Handelsbanken 30,5 21,0 77,7 26,0 24,0 -61,9 117,3
Nordea 29,9 26,0 69,5 29,5 22,2 -61,4 115,7
Swedbank Robur 35,0 25,3 77,2 30,5 22,2 -62,9 127,3
Marknadens index  31,1 31,5 72,1 20,9 26,8 -64,2 118,2

                                                 
44 www.morningstar.se (2009-04-24) 
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4.2 Genomsnittlig avkastning i förhållande till risk 
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Figur 1. Avkastning i förhållande till risk för respektive bank och dess fonder. 
 
 
  Sverigefond  Nordenfond  Europafond  Östeuropafond

  ⎯R σ  ⎯R σ  ⎯R σ  ⎯R σ 

SEB  10,4 25,2  12,3 25,9  7,9 25,4  19,3 40,6 

Handelsbanken  10,6 25,2  11,3 26,8  6,7 20,7  19,6 41,2 

Nordea  11,3 25,5  13,2 26,3  4,4 20,1  19,3 39,4 

Swedbank Robur  12,7 27,6  13,4 27,5  5,6 19,4  21,2 41,8 

             

Marknadens index  11,3 25,9  13,3 27,9  7,9 21,8  19,7 41,0 

 

 

Diagrammet och tabellen ovan visar att fonderna samlades efter vilken inriktning de har och 

inte efter vilken bank som förvaltar dem. Östeuropafonderna ligger samlade högst upp i högra 

hörnet vilket innebär att de har haft högst avkastning samt standardavvikelse. Europafonderna 

ligger nere i det vänstra hörnet och Sverige- och Nordenfonderna ligger samlade i mitten av 

diagrammet.   
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4.3 Regressionsanalys  
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Figur 2. Regressionslinjen för risk i förhållande till avkastning 
 

 

Årsavkastning = -6,2 + 0,65 × σ 

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan fondernas avkastning och standardavvikelse.  

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan fondernas avkastning och standardavvikelse.  

 

Frihetsgrad = 16 – 2 = 14 stycken 

 

H0 förkastas då det uträknade t-värdet på 13,6 ligger utanför den kritiska gränsen 2,145. Det 

innebär att det finns ett positivt signifikant samband mellan fondernas risk och avkastning. 

Diagrammet ovan visar också att det finns ett samband då samtliga fonder ligger nära en rät 

linje.  
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4.4 Sharpekvot 
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Figur 3. Sharpekvot för respektive bank i förhållande till marknadens index 
 

 
 Sverigefond Nordenfond Europafond Östeuropafond 

SEB 0,24 0,31 0,14 0,37 

Handelsbanken 0,25 0,26 0,11 0,37 

Nordea 0,27 0,34 0,005 0,38 

Swedbank Robur 0,30 0,33 0,07 0,40 

 

Marknadens index 0,27 0,32 0,17 0,38 

 

 

Diagrammet och tabellen ovan visar att det inte är några större skillnader mellan de olika 

bankerna i respektive inriktning med undantag av Europafonderna. I den fondinriktningen 

ligger Nordea som har lägst Sharpekvot långt under SEB som har den högst. Sverigefonderna 

och Östeuropafonderna i samtliga banker ligger relativt nära marknadens index. Bland 

Nordenfonderna kan man se en avvikelse hos Handelsbanken som ligger strax under index. 

Marknadens index för Europafonderna ligger betydligt högre än flera av fonderna och 

spridningen bland dem är stor.   
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4.5 Jensens alfa 
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Figur 4. Jensens alfa för respektive bank 

 

 

 Sverigefond Nordenfond Europafond Östeuropafond 

SEB -0,69 -0,25 -0,52 -0,09 

Handelsbanken -0,54 -1,46 -1,01 0,004 

Nordea 0,14 0,53 -3,18 0,37 

Swedbank Robur 1,05 0,28 -1,87 1,35 

     

Marknadens index 0 0 0 0 

 

 

Då Jensens alfa visar om fonden i fråga har lyckats bättre eller sämre än den borde genom att 

jämföras med marknadens index antas alltid marknadens index vara noll. 

 

Diagrammet och tabellen ovan visar en spridning i samtliga inriktningar hos de olika 

bankerna. Samtliga Europafonder har en negativ Jensens alfa. Swedbank och Nordea har en 

positiv Jensens alfa i tre av fyra fonder. Handelsbanken har däremot en negativ alfa i tre av de 

fyra fonderna och SEB har en negativ alfa i samtliga.  
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4.6 Treynorkvot 
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Figur 5. Treynorkvot för respektive bank 

 

 

 Sverigefond Nordenfond Europafond Östeuropafond 

SEB 6,27 8,71 3,14 15,29 

Handelsbanken 6,43 7,43 2,51 15,39 

Nordea 7,14 9,57 0,11 15,79 

Swedbank Robur 8,00 9,29 1,48 16,73 

 

 

Treynorkvot visar, precis som Sharpekvot och Jensens alfa, att det finns en stor spridning 

mellan de olika fondinriktningarna. Som vi kan se i diagrammet och tabellen ovan är det 

Europafonden som har lägst Treynorkvot och Östeuropafonden som har högst. Skillnaderna 

mellan de olika bankerna i respektive fondinriktning är dock liten.   

 

 

 

 
 



 29

5 Analys 

Under analysavsnittet kommer samtliga banker och deras respektive fonder att jämföras och 

analyseras för att se om det finns någon bank som har presterat bättre än de övriga.  

 

Samtliga fonder har haft en relativt jämn utveckling om man ser till avkastningen. De har alla 

rört sig upp och ner som en konsekvens av att faktorer i omvärlden förändrats. Fonderna har 

haft en positiv utveckling från år 2003 fram till mellan åren 2006 och 2007. Att samtliga 

fonder sjönk kraftigt under åren 2007-2008 beror på den finanskris vi befinner oss i just nu. 

Det var inte några märkbara skillnader mellan de olika bankernas avkastning. Det går därför 

inte säga att någon av bankerna är en bättre förvaltare än de övriga genom att endast jämföra 

avkastningen.   
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Figur 6. Avkastningen i förhållande till risk för Europafonderna samt Östeuropafonderna 

 

Avkastningen och standardavvikelsen varierade märkbart mellan de olika inriktningarna av de 

regionala fonderna som har undersökts i studien. Europafonderna var de fonder som generellt 

hade den lägsta avkastningen i förhållande till standardavvikelsen. De fonder som hade den 

högsta var Östeuropafonderna. En viktig faktor till att de skiljer sig mycket mellan de olika 

inriktningarna är att fondkapitalet investeras på marknader som påverkas av olika faktorer.  

En annan faktor som påverkar är att de olika förvaltarna har värderat fonderna till olika risker. 

Om risken utges för att vara låg måste förvaltaren var försiktig vid investeringen av kapitalet 

och välja bolag som anses vara förhållandevis säkra. Men om risken däremot utges för att 

vara hög kan förvaltaren investera i mer riskabla bolag vilket kan leda till antingen en hög 

avkastning eller en stor förlust. 
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Som figur två i resultatet visar är det en positiv lutning på regressionslinnjen vilket innebär att 

det finns ett starkt signifikant samband mellan risk och avkastning för samtliga fonder som 

undersökts. Östeuropafonderna, som är högriskfonder, har samtliga haft en hög avkastning. 

Europafonderna däremot är fonder med låg risk och har alla haft en låg avkastning. Resultatet 

visar alltså att fonderna levererar den avkastningen som de bör i förhållande till den risk som 

de har. 

 

Om man ser till den genomsnittliga avkastningen under den valda perioden har den varit 

positiv och det är därför regressionslinjen har en postitiv lutning. Om avkastningen däremot 

hade varit negativ skulle regressionslinjen ha en negativ lutning istället men sambandet skulle 

antagligen vara lika starkt.  

  

Sverigefonderna 
 Genomsnittlig avkastning Standardavvikelse 
Swedbank Robur 12,7 27,6 
Nordea 11,3 25,5 
Handelsbanken 10,6 25,2 
SEB 10,4 25,2 
Marknadens index 11,3 25,9 
 

Som tabellen ovan visar är det Swedbank som har haft den högsta genomsnittliga 

avkastningen av bankernas Sverigefonder. Skillnaderna är dock inte stora mellan Swedbank 

som hade högst avkastning och SEB som hade lägst. 

 

 Sharpekvot Jensens alfa Treynorkvot 
Swedbank Robur 0,30 1,05 8,00 
Nordea 0,27 0,14 7,14 
Index 0,27 0  
Handelsbanken 0,25 -0,54 6,43 
SEB 0,24 -0,69 6,27 
 

Även i tabellen ovan visar att Swedbank har haft den bästa utvecklingen och att SEB har 

lyckats minst bra. Det går dock inte att säga att Swedbank har förvaltat sin Sverigefond bättre 

än de övriga bankerna då skillnaderna är små. Handelsbankens och SEB:s Sverigefond har 

presterat sämre än marknadens index och har båda en negativ Jensens alfa. Med en negativ 

alfa menas att de har presterat sämre än förväntat. 
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Nordenfonderna 
 Genomsnittlig avkastning Standardavvikelse 
Swedbank Robur 13,4 27,5 
Nordea 13,2 26,3 
SEB 12,3 25,9 
Handelsbanken 11,3 26,8 
Marknadens index 13,3 27,9 
 

Som tabellen ovan visar är det Swedbank som har haft den högsta avkastningen även av 

Nordenfonderna. Här har dock Handelsbanken den lägsta. Även skillnaderna bland bankernas 

Nordenfonder är små och det går inte heller här att säga att Swedbank skulle vara en bättre 

förvaltare än de övriga. 

 
 Sharpekvot Jensens alfa Treynorkvot 
Nordea 0,34 0,53 9,57 
Swedbank Robur 0,33 0,28 9,29 
Index 0,32 0  
SEB 0,31 -0,25 8,71 
Handelsbanken 0,26 -1,46 7,43 
 

Nordea var den bank som förvaltade sin Nordenfond bäst enligt Sharpekvot, Jensens alfa och 

Treynorkvot. Även Swedbank ligger över marknadens index och har en positiv alfa vilket 

innebär att den har presterat bättre än förväntat. 

 

Att både Sverige- och Nordenfonderna har haft en likvärdig utveckling kan bero på att de 

investerar sitt fondkapital på liknande marknader. I Sverigefonderna investeras mestadels av 

kapitalet i svenska aktiebolag vilket är en fjärdedel av den marknaden som Nordenfonderna 

investerar i. Marknaden i Norden skiljer sig inte så mycket från marknaden i de enskilda 

länderna. De är endast fem länder och de påverkas mycket av varandra och har mycket 

gemensamt.   

 
Europafonderna 
 Genomsnittlig avkastning Standardavvikelse 
SEB 7,9 25,4 
Handelsbanken 6,7 20,7 
Swedbank Robur 5,6 19,4 
Nordea 4,4 20,1 
Marknadens index 7,9 21,8 
 

I tabellen ovan går det att utläsa att ingen av fonderna hade en högre avkastning än 

marknaden, SEB låg dock på samma. Nordea var den bank som hade lägst avkastning.   
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 Sharpekvot Jensens alfa Treynorkvot 
Index 0,17 0  
SEB 0,14 -0,52 3,14 
Handelsbanken 0,11 -1,01 2,51 
Swedbank Robur 0,07 -1,87 1,48 
Nordea 0,005 -3,18 0,11 
 

Ingen av bankernas Europafond hade en högre Sharpekvot, Jensens alfa samt Treynorkvot än 

marknaden. Det innebär att samtliga fonder presterat sämre än förväntat.  

Europafonderna är de fonderna som har haft den lägsta avkastningen generellt i studien och 

ligger ganska långt under de andra fonderna. Det kan bero på att Europa är en stor region med 

många länder och många marknader och det finns stora skillnader mellan dessa. Det påverkar 

investering och därför också avkastningen. 

  

Östeuropafonderna 
 Genomsnittlig avkastning Standardavvikelse 
Swedbank Robur 21,2 41,8 
Handelsbanken 19,6 41,2 
SEB 19,3 40,6 
Nordea 19,3 39,4 
Marknadens index 19,7 41,0 
 

Som tabellen ovan visar är det Swedbank som har haft den högsta avkastningen av samtliga 

bankers Östeuropafond. Dock ligger inte Nordea och SEB, som har de lägsta avkastningarna, 

långt under. Skillnaderna mellan bankernas prestation är även små i denna fond och det går 

inte att säga att Swedbank är bättre förvaltare än övriga banker.  

 

 Sharpekvot Jensens alfa Treynorkvot 
Swedbank Robur 0,40 1,35 16,73 
Nordea 0,38 0,37 15,79 
Index 0,38 0  
Handelsbanken 0,37 0,004 15,39 
SEB 0,37 -0,09 15,29 
 

Swedbank är den bank som har lyckats bäst enligt Sharpekvot, Jensens alfa och Treynorkvot. 

Nordea har lika hög Sharpekvot som marknaden vilket innebär att den har presterat lika bra 

som marknaden har förväntats prestera. Den enda bank som har en negativ alfa är SEB men 

Handelsbanken ligger inte högt över noll.  
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Östeuropafonden är den fond som har haft den högsta avkastningen av samtliga fonder. Det 

har varit en populär region bland svenska sparare. Att investera fondkapitalet i Östeuropa har 

varit gynnsamt då marknaden har haft en hög tillväxt under de senaste åren. Det har lett till att 

det har gått bra för företagen och att de har kunnat leverera en hög avkastning. Anledningen 

till att förvaltarna har lyckats bra i denna region kan vara för att de har varit verksamma på 

marknaden under en längre period och på så sätt känner den väl.  

 

Sammanfattningsvis kan man se att Swedbank hade den högsta avkastningen på tre av de fyra 

undersökta fonderna. Dock hade Swedbank endast högst Sharpekvot, Jensens alfa och 

Treynorkvot på två av fonderna. Det beror på att dessa tre mått även tar hänsyn till 

standardavvikelsen. Då SEB, Handelsbanken samt Nordea har presterat ganska lika går det 

inte att rangordna någon av dem. SEB hade den högsta avkastningen och Sharpekvot, Jensens 

alfa och Terynorkvot bland Europafonderna men i de övriga fonderna gick de sämre.   

 

Skillnaderna mellan de olika bankerna var små och det går därför inte att säga att Swedbank 

är en bättre förvaltare än de övriga bankerna. I stort sett skiljer sig inte förvaltningen hos de 

olika bankerna så mycket. Det betyder att det inte har stor betydelse vilken av dessa banker 

man väljer som förvaltare vid köp av fonder. Anledningen till att skillnaderna är små kan vara 

att fonderna i de olika bankerna placerar sitt kapital i samma, eller liknande företag.  

 

Vid en jämförelse mellan de olika bankernas avkastning och marknadens jämförelseindex går 

de att utläsa att de flesta bankerna ligger strax under index. Om man dock ser till Sharpekvot, 

Jensens alfa och Treynorkvot så ligger marknadens index i mitten av fonderna med undantag 

för Europafonden då index ligger högre än samtliga banker. Med fokus på Sharpekvoten, som 

är det mest väsentliga utvärderingsmåttet, kan vi göra en sammanställning av bankernas 

genomsnittliga Sharpekvot för samtliga fonder.  

 
Swedbank Robur 0,28 
SEB 0.27 
Nordea 0,24 
Handelsbanken 0,24 
 

Om dessa jämförs med genomsnittlig Sharpekvot för samtliga regioners marknadsindex, som 

ligger på 0,29, visar det att bankernas fondförvaltning kan förbättras om man helt övergår till 

en renodlad passiv indexförvaltning. 
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Då det inte var någon större skillnad mellan de olika bankernas förvaltning av de undersökta 

fonderna kan det även vara intressant att se hur fonderna står sig i jämförelse med andra 

sparalternativ. Därför har Första AP-fonden samt Investor AB valts ut för att se hur bankernas 

fonder står sig i jämförelse med dessa.  

 

Första AP-fonden har fått i uppdrag av Riskdagen att förvaltat delar av det svenska 

pensionskapitalet och deras uppgift är att erbjuda en hög avkastning till en låg risk. Det är en 

bufferfond, precis som Andra, Tredje, Fjärde samt Sjätte AP-fonden, vilket innebär att 

kapitalet ska användas till att betala ut pension då de inbetalda pensionsavgifterna inte räcker 

till att täcka utbetalningarna.45  

 

Investor AB är ett investment bolag som bildades av familjen Wallenberg för snart hundra år 

sedan. Deras affärsidé är; ”att skapa långsiktigt attraktiv avkastning till våra aktieägare”.46 

Bolaget investerar i världsledande företag och skapar på så sätt ett kapital som 

förhoppningsvis ger en bra avkastning till bolagets aktieägare.   
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Figur 7. Avkastningen i förhållande till risk för bankernas fonder samt Första AP-fonder och Investoraktien 

 

 

Som diagrammet ovan visar har Första AP-fonden presterat sämre än de flesta fonderna i 

undersökningen. Den har bland den lägsta avkastningen och ligger nära bankernas 

Europafond som var den fond som i presterat sämst. Investoraktien däremot har presterat 

bättre än samtliga. Den hade den högsta avkastningen men dock en lägre risk än bankernas 

Östeuropafonder som var de fonder som presterat bäst.

                                                 
45 http://www.ap1.se/sv/Vart-uppdrag/ (2009-06-09) 
46 http://www.investorab.com/sv/OmInvestor/ (2009-06-09) 
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AP-fonden har haft bland den lägsta genomsnittliga avkastningen under perioden år 2003 till 

år 2008 med en avkastning på endast 6,38 procent. Det innebär att deras fond har haft en lägre 

ökning än de flesta av fonderna i de olika bankerna som undersökts. Även Sharpekvot är låg 

för Första AP-fonden då den har ett värde på endast 0,16. Med tanke på att AP-fonden 

används till att betala ut pension när inte intäkterna räcker till är detta inte ett bra resultat. 

Bankernas fonder visar ju att det går att ha en högre avkastning under denna tidsperiod vilket 

även AP-fonden borde ha levererat.  

 

Investor har haft en genomsnittlig avkastning på hela 22 procent under den valda tidsperioden 

vilket är högre än samtliga fonder som deltog i studien. Investor som är ett investmentbolag 

bör ha en hög avkastning då deras affärsidé är att leverera det till sina aktieägare. Det är 

därför inte konstigt att Investor presterat bättre än bankernas fonder. Som privatsparare kan 

det vara ett smart alternativ att välja att investera sina pengar i ett investmentbolag då det ger 

en högre avkastning än att placera dem i en bankfond. Investor hade det högsta riskjusterade 

värdet enligt Sharpemåttet men trots det visade resultatet att varken bankernas fonder eller 

Första AP-fonden kan hävda sig mot Investoraktien.  
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6 Slutsats 

Under detta avsnitt presenteras de slutsatser som går att dra utifrån de frågeställningar 

studien baserats på och efter att resultatet har jämförts och analyserats.     

 

 

• Det går inte att dra någon slutsats om vilken av de olika bankerna som är den bästa 

fondförvaltaren på regionala fonder inriktade på Europa då skillnaden mellan dem var 

små. Generellt har dock Swedbank lyckats bäst då de har den högsta avkastningen på 

tre av de fyra fonderna.  

 

• Det är en märkbar skillnad mellan de olika inriktningarna. Skillnaden är stor i vilken 

avkastning i förhållande till risk fonderna har. Östeuropafonderna hade lyckats klart 

bäst och minst bra hade det gått för Europafonderna. 

 

• Det finns ett signifikant samband mellan fondernas risk och avkastning. Resultatet 

visade att högriskfonder ger hög avkastning när marknaden har en positiv utveckling 

som under den valda tidsperioden för studien.   

 

• Samtliga fonder som undersökts ligger nära marknadens avkastning, en del över men 

de flesta strax under. Det går inte att urskilja några större avvikelser för någon av 

fonderna. Som helhet hade dock en passiv indexförvaltning under den valda 

tidsperioden gett ett bättre resultat än vad respektive bankfond faktiskt uppnådde.  

 

• Första AP-fondens resultat och Sharpekvot, som beaktar den låga risken, visar att 

denna fond endast presterat bättre än bankernas Europafonder och sämre än de tolv 

övriga fonderna samt Investoraktien. Denna dåliga prestation kan inte räknas som ett 

godkänt betyg för en statlig fondförvaltning.  

 

• Resultatet visade även att ingen av fondförvaltarna som har undersökts kan mätas med 

Investoraktiens prestation under den valda tidsperioden.  
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7 Slutdiskussion 

Under detta avsnitt diskusteras bland annat faktorer som kan ha bidragit till det resultat 

studien har visat. Förslag på vidare forskning presenteras även. 

 

Resultatet i undersökningen visade som tidigare nämnt att det var små skillnader mellan de 

olika bankernas förvaltning och att det därför inte går att säga att någon var en klart bättre 

fondförvaltare än de övriga. Om urvalet hade varit mer omfattande hade det kanske varit 

möjligt att dra mer generella slutsatser om vilken bank som under den valda tidsperioden 

lyckats bäst med sin förvaltning av fonder. Urvalets begränsning kan i sig ha begränsat 

studiens resultat. Men då tiden var begränsad var det inte möjligt att utöka urvalet mycket mer 

än det som faktiskt undersökts i denna studie.  

 

Det kan även vara så att det urval som valdes inte var ett urval som visar på skillnaderna 

mellan bankernas förvaltning. Det nämns under urvalskapitlet att urvalet inte är representativt 

för samtliga bankers förvaltning generellt men att det är representativt för regionala fonder 

inriktade på Europa. Tanken var att hitta ett antal regionala fonder som kunde ses som 

likvärdiga. Det gjorde att urvalet begränsades till de fyra fonder som valdes då dessa var de 

enda som ansågs likvärdiga mellan bankerna. Ett annat urval kanske hade visat en större 

skillnad men det är inte något som går att förutse och inte heller något som går att ta reda på 

om inte samma undersökning genomförs med ett annat urval. 

 

Urvalet begränsades även till de fyra största bankerna i Sverige då dessa ansågs ha ett 

likvärdigt utbud av fonder. Om studien istället hade undersökt fler olika typer av 

fondförvaltare hade den kanske kunnat ge ett intressantare resultat då skillnaderna nog hade 

vart större. Resultatet hade då även visat om bankerna är bra fondförvaltare eller om man som 

privatsparare ska välja någon annan typ av förvaltare. Det var anledningen till att det gjordes 

en jämförelse under analysavsnittet för att på så sätt kunna se hur bankernas fonder står sig i 

förhållande till andra sparalternativ. Om denna jämförelse hade gjorts i ett större perspektiv 

skulle det nog kunna visat ett mer intressant resultat då endast denna jämförelse visade stora 

skillnader mellan de olika sparalternativen. 
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Den valda tidsperioden påverkar också resultatet. Denna studie började då börsen låg lägre än 

då studien slutade. Det gjorde att det blev en genomsnittlig positiv avkastning på samtliga 

fonder. Om den däremot hade börjat vid en högre nivå och slutat vid en lägre hade resultatet 

sett annorlunda ut. Den genomsnittliga avkastningen hade då blivit negativ. Det är en viktig 

aspekt att ha i beaktande vid undersökningar av fonder.  

 

7.1 Vidare forskning 

Det gick att se de resultat vi fick endast genom att se på fondernas avkastning och genom att 

jämföra den mellan de olika bankerna. Det var därför inte något spännande resultat men en 

lärorik process. Resultatet visa även att den avkastning som presenteras på bankernas egna 

hemsidor samt på morningstar.se ger en ganska bra överblick över hur det har gått för 

fonderna. Därför anser inte vi att det skulle vara intressant att genomföra samma 

undersökning med ett större urval. 

 

Det skulle dock vara intressant att undersöka flera olika typer av förvaltare. Banker är endast 

en av flera och genom att undersöka hur det har gått för fonderna mellan de olika förvaltarna 

skulle det kunna ge ett intressant resultat över vilken som erbjuder den högsta avkastning. 

Genom att exempelvis titta på banker i förhållande till försäkringsbolag skulle det kunna visa 

på större skillnader än de som resultatet visade i denna studie. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en djupare undersökning av sambandet mellan 

fondernas risk och avkastning. I denna undersökning visades detta samband vara starkt då 

fonderna hade en positiv utveckling. Det skulle därför vara intressant att undersöka om detta 

samband är lika stark vid en negativ utveckling. 
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9 Bilagor  

 

9.1 Uträkningar 
 

9.1.1 Uträkningar för marknaden samt respektive fond 
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)3,118,37()4,108,29()3,110,17()4,106,16()3,119,29()4,103,33(
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=
−−×−−+−−×−−+−×−
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=

β

β  
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−
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SEB Nordenfond 

%3,12
6

0,74R ==  
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6

)3,129,40()3,120,10()3,127,17()3,129,43()3,127,20()3,126,22( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
9,253,673 ==σ  

 

31,0
25,9
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1,721
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6
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=
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=

β
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SEB Europafond 

%9,7
6
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6

)9,72,44()9,79,5()9,75,20()9,75,38()9,78,13()9,72,13( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  
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14,0
25,4
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6
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=
−−×−−+−×−+−×−
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=

β

β  

 
52,016,1)3,49,7(3,49,7 −=×−−−=α  

 

14,3
16,1

)3,49,7(tTreynorkvo =
−
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SEB Östeuropafond  

%3,19
6

8,115R ==  

 

7,1647
6

)3,194,63()3,198,19()3,198,30()3,192,71()3,190,24()3,194,33( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
6,407,1647 ==σ  

 

37,0
40,6

4,3)(19,3 Sharpekvot =
−

=  

 

98,0
3,1684
6,1648

6,1648
6

)7,192,64()3,194,63()7,198,26()3,198,19()7,199,20()3,198,30(
)7,191,72()3,192,71()7,195,31()3,190,24()7,191,31()3,194,33(
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=
−−×−−+−×−+−×−

+−×−+−×−+−×−

=

β

β  

 
09,098,0)3,47,19(3,43,19 −=×−−−=α  
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Handelsbanken Sverigefond 

%6,10
6

3,63R ==  

 

1,635
6

)6,100,39()6,100,1()6,106,25()6,107,35()6,105,12()6,105,29( 222222
2 =

−−+−−+−+−+−+−
=σ  

 
2,251,635 ==σ  

 

25,0
25,2

)3,4(10,6 Sharpekvot =
−

=  

 

97,0
670

5,650

5,650
6

)3,117,39()6,100,39()3,117,1()6,100,1()3,113,24()6,106,25(
)3,118,37()6,107,35()3,110,17()6,105,12()3,119,29()6,105,29(
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=
−−×−−+−−×−−+−×−

+−×−+−×−+−×−

=

β

β  

 
54,097,0)3,43,11(3,46,10 −=×−−−=α  

 

43,6
97,0

)3,46,10(tTreynorkvo =
−
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Handelsbanken Nordenfond 

%3,11
6

0,68R ==  

 

7,716
6

)3,112,44()3,116,13()3,112,21()3,110,43()3,116,12()3,118,21( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
8,267,716 ==σ  

 

26,0
26,8

)3,4(11,3 Sharpekvot =
−

=  

 

94,0
8,780
3,736

3,736
6

)3,136,43()3,112,44()3,134,6()3,116,13()3,130,23()3,112,21(
)3,136,45()3,110,43()3,137,20()3,116,12()3,132,27()3,118,21(

==

=
−−×−−+−×−+−×−

+−×−+−×−+−×−

=

β

β  

 
46,194,0)3,43,13(3,43,11 −=×−−−=α  
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94,0

)3,43,11(tTreynorkvo =
−
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Handelsbanken Europafond 

%7,6
6

0,40R ==  

 

9,429
6

)7,61,36()7,65,9()7,66,11()7,63,32()7,64,8()7,63,14( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
7,209,429 ==σ  

 

11,0
20,7

)3,4(6,7 Sharpekvot =
−

=  

 

94,0
2,475
9,446

9,446
6

)9,72,37()67,61,36()9,70,5()7,65,9()9,70,17()7,66,11(
)9,78,32()7,63,32()9,75,12()7,64,8()9,71,17()7,63,14(
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=
−−×−−+−×−+−×−
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=

β
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−
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Handelsbanken Östeuropafond 

%6,19
6

3,117R ==  

 

8,1699
6

)6,199,61()6,190,24()6,190,26()6,197,77()6,190,21()6,195,30( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
2,418,1699 ==σ  

 

37,0
41,2

)3,4(19,6 Sharpekvot =
−

=  

 

99,0
3,1684
9,1676

9,1676
6

)7,192,64()6,199,61()7,198,26()6,190,24()7,199,20()6,190,26(
)7,191,72()6,197,77()7,195,31()6,190,21()7,191,31()6,195,30(

==

=
−−×−−+−×−+−×−

+−×−+−×−+−×−

=

β

β

 
004,099,0)3,47,19(3,46,19 =×−−−=α  
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)3,46,19(tTreynorkvo =
−
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Nordea Sverigefond 
%3,11

6
5,67R ==  

 

8,648
6

)3,112,38()3,118,2()3,111,29()3,117,32()3,119,13()3,118,32( 222222
2 =

−−+−−+−+−+−+−
=σ  

 
5,258,648 ==σ  

 

27,0
5,25
4,3)(11,3Sharpekvot =

−
=  

 

98,0
0,670
5,653

5,653
6

)3,117,39()3,112,38()3,117,1()3,118,2()3,113,24()3,111,29(
)3,118,37()3,117,32()3,110,17()3,119,13()3,119,29()3,118,32(
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=
−−×−−+−−×−−+−×−

+−×−+−×−+−×−

=

β

β

 
14,098,0)3,43,11(3,43,11 =×−−−=α  
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Nordea Nordenfond 
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6

4,79R ==  
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6

)2,137,41()2,134,9()2,130,29()2,138,39()2,138,18()2,131,24( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
3,263,689 ==σ  

 

338,0
3,26
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=  

 

93,0
8,780
8,726
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6

)3,136,43()2,137,41()3,134,6()2,134,9()3,130,23()2,130,29(
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=
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=

β

β

 
53,093,0)3,43,13(3,42,13 =×−−−=α  

 

57,9
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Nordea Europafond  

%4,4
6

3,26R ==  

 

6,404
6

)4,41,36()4,41,7()4,45,9()4,41,31()4,49,3()4,48,10( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
1,206,404 ==σ  

 

0049,0
1,20

)3,4(4,4Sharpekvot =
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91,0
2,475
1,431

1,431
6

)9,72,37()4,41,36()9,70,5()4,41,7()9,70,17()4,45,9(
)9,78,32()4,41,31()9,75,12()4,49,3()9,71,17()4,48,10(
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=
−−×−−+−×−+−×−

+−×−+−×−+−×−

=

β

β  

 
18,391,0)3,49,7(3,44,4 −=×−−−=α  

 

11,0
91,0

)3,44,4(tTreynorkvo =
−
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Nordea Östeuropafond 

%3,19
6

7,115R ==  

 

4,1550
6

)3,194,61()3,192,22()3,195,29()3,195,69()3,190,26()3,199,29( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
4,394,1550 ==σ  

 

38,0
4,39

)3,4(19,3Sharpekvot =
−

=  

 

95,0
3,1684
7,1605

7,1605
6

)7,192,64()3,194,61()7,198,26()3,192,22()7,199,20()3,195,29(
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=
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=

β

β  
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Swedbank Robur Sverigefond 

%7,12
6

9,75R ==  

 

3,748
6

)7,120,41()7,123,3()7,124,29()7,127,36()7,126,20()7,125,33( 222222
2 =

−−+−−+−+−+−+−
=σ  

 
6,273,748 ==σ  

 

304,0
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−
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05,1
0,670
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6
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+−×−+−×−+−×−

=

β
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Swedbank Robur Nordenfond 
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6

1,80R ==  
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6

)4,139,43()4,130,11()4,135,23()4,133,44()4,134,19()4,138,25( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
5,279,755 ==σ  

 

331,0
27,5

4,3)(13,4 Sharpekvot =
−

=  

 

98,0
8,780
0,766
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6

)3,136,43()4,139,43()3,134,6()4,130,11()3,130,23()4,135,23(
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=

β
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Swedbank Robur Europafond 
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6
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6
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2 =
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6
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=

β
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Swedbank Robur Östeuropafond 

%2,21
6

3,127R ==  

 

6,1750
6

)2,219,61()2,212,22()2,215,30()2,212,77()2,213,25()2,210,35( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ  

 
8,416,1750 ==σ  

 

404,0
41,8

4,3)(21,2 Sharpekvot =
−
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01,1
3,1684
4,1702
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6

)7,192,64()2,219,62()7,198,26()2,212,22()7,199,20()2,215,30(
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=
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=

β

β  
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9.1.2 Uträkning av genomsnittlig Sharpekvot för bankerna samt index 
 
 
Handelsbanken 

24,0
4
99,0Sharpekvot ==  

 
SEB 

27,0
4
06,1Sharpekvot ==  

 
Nordea 

25,0
4
995,0Sharpekvot ==  

 
Swedbank Robur 

28,0
4
10,1Sharpekvot ==  

 
Index 

29,0
4
14,1Sharpekvot ==  
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9.1.3 Uträkning av regressionsanalysen 
 
 
y = Avkastningen 

x = Standardavvikelsen 

 
 y x y2 x2 y × x 
 10,4 25,2 108,2 635 262,1 
 10,6 25,2 112,4 635 267,1 
 11,3 25,5 127,7 650,3 288,2 
 12,7 27,6 161,3 761,8 350,5 
 12,3 25,9 151,3 670,8 318,6 
 11,3 26,8 127,7 718,2 302,8 
 13,2 26,3 174,2 691,7 347,2 
 13,4 27,3 179,6 745,3 365,8 
 7,9 25,4 62,4 645,2 200,7 
 6,7 20,7 44,9 428,5 138,7 
 5,6 19,4 31,4 376,4 108,6 
 4,4 20,1 19,4 404 88,4 
 19,3 40,6 372,5 1648,4 783,6 
 19,6 41,2 384,2 1697,4 807,5 
 19,3 39,4 372,5 1552,4 760,4 

 21,2 41,8 449,4 1747,2 886,2 
∑ 199,2 458,4 2879,1 14007,6 6276,4 

 

6511,0
6,7

5,20,96 b

964,0
2,56,7)116(

)45,1265,28164,6276(r

2,5
)116(

16/)2,199(1,2879s

6,7
)116(

16/)4,458(6,14007s

45,12
16

2,199y

65,28
16

4,458x

2

y

2

x

=
×

=

=
××−

××−
=

=
−

−
=

=
−

−
=

==

==
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6,13
14/)96,01(

964,0t

2034,628,65 0,66-12,45a

214 =
−

=

−=×=
 

 
 
Frihetsgrad = 16 – 2 = 14 stycken 



 54

9.1.4 Uträkningar av Första AP-fonden, Avkastning samt Sharpekvot 
 
Avkastning i procent47 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totalt 
16,5 11,4 17,5 9,8 4,8 -21,7 38,3 

 
 

%38,6
6

3,38R ==  

 

7,175
6

)38,67,21()38,68,4()38,68,9()38,65,17()38,64,11()38,65,16( 222222
2 =

−−+−+−+−+−+−
=σ

 
 

3,137,175 ==σ  
 

0,16
3,13

)3,438,6(Sharpekvot =
−

=  

 
 

9.1.5 Uträkningar av Investorsaktien, Avkastning samt Sharpekvot 
 
Avkastning i procent48 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totalt 
43 25 68 24 -10 -18 132 

 
 

%22
6

132R ==  

 

7,865
6

)2218()2210()2224()2268()2225()2243( 222222
2 =

−−+−−+−+−+−+−
=σ  

 
4,297,865 ==σ  

 

 0,6 
29,4

4,3)(22Sharpekvot =
−

=  

                                                 
47 Första Ap-fondens årsredovisning 2008 samt 2007. 
48 Investors årsredovisning 2008. 


